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Förord

Det svenska militära försvaret under det kalla kriget var ett omfattande mobilise-
ringsförsvar, till stor del hemförlovat i fredstid. Endast flygvapnet och tidvis mari-
nen upprätthöll en löpande incidentberedskap för att skydda rikets gränser. Den sto-
ra armen, som mobiliserad skulle "ta ut hela folkets värnkraft" med runt en miljon
medborgare, hade en klart lägre insatsberedskap. Det var en långsiktig beredskap
vars värde uppenbart växlade och ytterst skulle prövas i krigets stund.

Det svenska invasionsförsvaret byggde på förutsättningen att förvarning skulle
ges i tid och ge landet en nådatid för att klara en omfattande mobilisering vid ett
krigsutbrott. Om detta skulle ha fungerat — och hur — är en öppen fråga. Svaren
är starkt beroende av hur adekvat Sverige i olika lägen kunde reagera på snabba
förändringar i omvärlden och i tid få fram resurser för att möta ett väpnat angrepp
mot landet.

Sverige var under det kalla kriget i princip ett beredskapssamhälle i stor skala, där
hela det svenska samhället medverkade med viktiga funktioner i ett samlat totalför-
svar inför olika kris- och krigshot mot landet.

Den svenska militära beredskapen började i september 1939 och fortsatte sedan i
princip kriget igenom och under det följande kalla kriget fram till avvecklingen av
Sovjetimperiet 1990-91. Det var en period på ca 60 år då Sverige satsade mycket
stora resurser på sitt militära försvar inom ramen för samhällets totalförsvar.

Under det kalla kriget ca 1947-90 övergick den svenska militära beredskapen i
en mer långsiktig, vilande fredsberedskap, kompletterad med incidentberedskapen
samt ett system för att genom successiva beredskapshöjningar kunna avhålla från
eller möta överraskande angrepp. I detta system utgjorde flyg- och marinstridskraf-
ter delar med relativt hög insatsberedskap, medan armen satsade på en långsiktig
beredskap — utbildning, utrustning och förrådsställning av en stor numerär av krigs-
förband — samt ett system för snabb och säker mobilisering.

Hur den låga svenska insatsberedskapen i fred snabbt skulle kunna övergå i en
hög beredskap i krig och med vilka effekter är en mycket intressant forsknings-
fråga. Den innehåller en rad osäkra faktorer som måste tas med i en samlad analys.
En tidsanalys kan dock göras: I en första tidsfas var en väl fungerande underrät-
telsetjänst och beslutsfattning samt en viss "kupptröskel" centrala, i nästa tidsfas
gällde det att genomföra en militär mobilisering i stor skala, allt för att den svenska
krigsmakten sedan kunde övergå i den avgörande tredje tidsfasen, med en helt oviss
utgång: STRIDEN.

Det svenska beredskapssystemet byggde i hög grad på att mobiliseringen skulle
lyckas under de första kritiska dygnen. Landets stora yta gjorde att resurserna var
utspridda. Alternativet med ett kärnförsvar kring de mest utsatta områdena vann
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aldrig gehör, liksom inte heller ett extremt periferiförsvar. Hela landet skulle för-
svaras, vilket gjorde att varje militärområde fylldes med förband, förråd och planer
av skiftande värde. Går man ned på de territoriella försvarsområdena (tillkomna
genom 1942 års försvarsbeslut) framstår mångfalden som ännu mer överväldi-
gande, ja närmast kaotisk.

Men vad trodde och tänkte några av de mest initierade svenska militärerna om
den svenska beredskapen under det kalla kriget? Att det fanns många synsätt och
tolkningar är helt naturligt, konstigt vore det annars.

I detta vittnesseminarium om BEREDSKAPEN under det kalla kriget, genom-
fört senhösten 2007 under ledning av överste Bo Hugemark inom forskningspro-
jektet Försvaret och det kalla kriget (FOKK) bryts perspektiv och tolkningar mot
varandra. "Blir det krig blir det en jävla smäll" sade en gång rikets ÖB 1951-61,
Nils Swedlund, enligt ett inlägg under detta vittnesseminarium. Det är ett yttrande
som säger det mesta.

Jag önskar läsarna en givande läsupplevelse. Här öppnas portarna till en hemlig
svensk beredskapsvärld, där allt uppenbart inte är guld som glimmar.

Stockholm i maj 2008

Kent Zetterberg
Professor vid Försvarshögskolan
Ledare för forskningsprojektet
Försvaret och det kalla kriget (FOKK)
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Inledning
av Bo Hugemark

I det fjärde vittnesseminariet, Flexibilitet eller rigiditet, behandlades hur strids-
krafterna samspelat i den operativa verksamheten.

Någon explicit uppdelning av ämnet med hänsyn till graden av förvarning och
beredskap gjordes inte. Opverket under det kalla krigets huvuddel hade till ut-
gångspunkt ett sovjetiskt storanfall mot ett mobiliserat försvar, och huvuddelen
av diskussionen gällde problem i ett sådant läge. Dock framkom många kritiska
synpunkter på storanfallets dominans i den operativa planeringen — naturligt nog
med tanke på seminariets fokusering på behovet av flexibilitet att möta oväntade
händelser. Även under tidigare försvarsgrensinriktade seminarier hade realismen i
storanfallsplaneringen ifrågasatts.

Det var därför naturligt att ägna ett särskilt seminarium åt beredskapen mot
överraskande angrepp. Denna byggde på ett känsligt system, en kombination av
insatsberedda förband och möjligheter till snabb och säker styrketillväxt, främst
genom mobilisering av krigsförband. Avsikten med seminariet var att belysa kritis-
ka punkter i hela beredskapssystemet, från den politiska beslutsfattningen ned till
mobsystemets hållfasthet och förbandens stridsvärde. Rubriken "Blixt från hotfull
himmel" alluderar på att en viss politisk och strategisk förvarning var en förutsätt-
ning för att systemet skulle fungera.

För inriktning av seminariet utsändes i förväg bifogad översiktliga beskrivning
(sid 5-8) av i&n bakom beredskapssystemet, hur det var avsett att fungera och
vilka krav detta ställde på beslutsfattning, ledning och organisation, utmynnande i
ett antal frågor.

Frågorna, sammanförda till fyra block, utgjorde grunden för seminariets disposi-
tion. I varje block gjordes ett eller flera inledningsanföranden.

En del inledare har i förväg insänt korta PM för sina inlägg. De bifogas här som
bilagor, tillika med skriftliga synpunkter, insända av några inbjudna som inte kunnat
deltaga.

Diskussionen spelades in på band. Efter en första tolkning och korrigering av
utskrifterna utsändes hela seminariediskussionen på remiss till de medverkande,
som gavs möjlighet att förtydliga sina inlägg.

Huruvida beredskapssystemet skulle ha fungerat krigsavhållande eller givit oss
möjlighet att framgångsrikt möta ett angrepp kunde givetvis inte besvaras entydigt.
Den avgörande frågan om politikerna skulle ha fattat beslut i tid kunde bara flyktigt
beröras på grund av att inga representanter för den politiska sektorn kunde deltaga.
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Däremot visade seminariet på att det på övriga ledningsnivåer fanns en stor med-
vetenhet om systemets krav och på att viljan var stor att genom praktiska förbere-
delser få det att fungera.

Diskussionen belyste svagheter avseende bl a tillgång till marktrupp och materi-
ell tillgänglighet. Beträffande en av systemets nödvändiga förutsättningar, förmåga
till mobilisering under strid och strid under mobilisering, kunde naturligtvis inga
generella omdömen avges; variationerna i personell och materiell kvalitet var med
säkerhet mycket stora. Att närmare undersöka detta är också en av huvudpunkterna
i delprojekten inom FOKK.
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Vittnesseminarium Beredskap — skiss till inriktning

Begreppet beredskap omfattar egentligen all verksamhet som en försvarsmakt i freds-
tid ägnar sig åt som syftar till att lösa framtida uppgifter (möta hot eller göra insatser
i andra syften). Beredskap har därvidlag indelats i beredskapsformerna insatsbered-
skap — tillgång till omedelbart gripbara resurser, långsiktig beredskap — krigsorga-
nisationens innehåll av förrådsställda/hemförlovade resurser av erforderlig kvalitet
och kvantitet samt mobiliseringsberedskap — förmåga att tillräckligt snabbt och sä-
kert omsätta den långsiktiga beredskapens resurser till insatsberedskap.

Ett annat sätt att indela beredskap är dess syfte, vilka hot eller andra händelser
som den skulle möta. Vi kan här tala om beredskap mot kränkningar, beredskap
mot överraskande angrepp och beredskap mot storanfall. Normalt brukar man
med beredskap förknippa de två förstnämnda. Beredskapen mot kränkningar be-
står naturligen helt av insatsberedda förband; denna del av insatsberedskapen kal-
las incidentberedskap. Beredskapen mot överraskande angrepp måste i regel bygga
på en kombination av insatsberedda staber och förband (benämnd stabsberedskap
och kuppförsvarsberedskap) och förmåga att mobilisera större eller mindre delar
av den långsiktiga beredskapen.

Incident- och kuppförsvarsberedskap bestreds under det kalla kriget i allt väsent-
ligt med fredsorganisationens resurser, men tanken var att vid behov kunna höja
den även genom mobilisering (mera därom nedan)

Detta seminarium skall behandla beredskapen mot överraskande angrepp. Syftet
är att belysa förutsättningarna för vårt beredskapssystem samt huruvida de nöd-
vändiga förutsättningarna för att detta system skulle fungera var uppfyllda.

Ett grundläggande antagande var att det vore omöjligt att ha en stående beredskap
för att hejda ett överraskande angrepp. Principen var i stället att ha en sådan bered-
skap att ett angrepp krävde av angriparen röjande förberedelser och att vi även på
svaga indikationer skulle reagera med snabba men begränsade beredskapshöjningar.
Dessa skulle i sin tur kräva ytterligare förberedelser hos angriparen, som etc.

Ett sådant system förutsatte

1. a t t  beredskapshöjningar skulle ske synligt så att de gav signaleffekt.
2. a t t  beredskapshöjningarna var av en sådan omfattning och karaktär att de innebar

för angriparen påtagliga trösklar
3. a t t  beredskapshöjningarna kunde beslutas och genomföras tillräckligt snabbt.

Denna förutsättning bestod i sin tur av flera komponenter:
• po l i t isk /mi l i tär  beslutsfattning
• orderg ivn ing
• mekanismer/system för genomförande
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En klar gräns fanns mellan åtgärder som kunde vidtas genom beslut av den mili-
tära ledningen och dem som krävde politiska beslut: Insats av fredsorganisationens
resurser (innefattande även förband och staber under repetionsutbildning) kunde
beslutas av ÖB, inkallelser av krigsförband till repetitionsutbildning, beredskaps-
övning eller krigstjänstgöring krävde regeringsbeslut.

I båda dessa områden fanns vissa förberedda "paket" med syfte att snabba upp
processen. Inom fredsorganisationen fanns beredskapsstegen Lystring och Givakt,
i mobiliseringssystemen beredskapsalternativen Mindre och Större samt Allmän
mobilisering, vilka kunde utlösas genom radioinkallelse (Amob även med bered-
skapslarm)

Selektiva beredskapshöjningar däremot krävde, när det gällde fredsorganisatio-
nens resurser order tjänstevägen, när det gällde inkallelser brev.

I uppsatsen "Krigserfarenheter och insatsberedskap" i Horisonten klarnar har
jag utvecklat de tankar som låg bakom vårt beredskapssystem och problemen kring
dess eventuella tillämpning.* I en beredskapshöjningsmodell pekade jag på dels de
åtgärder som en angripare kunde vidta för att bryta den beredskapshöjningsspiral
som var en grundtanke i systemet:

1. Angripa ur freds- eller övningsgruppering
2. Döl ja förberedelserna och vilseleda om deras syfte
3. Avskräcka från beredskapshöjning
4. Störa beredskapshöjningarna

Jag påstod vidare att dessa åtgärder i många fall förstärks av att försvararen

1. Slumrar inför långsiktiga förändringar i freds- och övningsgruppering
2. Ägnar sig åt önsketänkande och självbedrägeri
3. Hemfaller åt självavskräckning
4. R ö r  till beredskapshöjningsprocessen.

Tyngdpunkten i detta seminarium kommer att läggas på den senare gruppen.
Hela beredskapsproblematiken är dynamiska sammanhang och delfrågor låter

sig inte besvaras entydigt. Nedanstående frågor skall därför endast ses som håll-
punkter i diskussionen. Det är endast ett axplock; fler bör tillkomma.

• Huldt, Bo och Böhme, Klaus-Richard (red): Horisonten klarnar. 1945 — krigsslut. PROBUS Förlag, Stock-
holm, 1995. Kopia av uppsatsen kan beställas från Kungl Krigsvetenskapsakademien, Teatergatan 3, 1 1 1 48
Stockholm, info@kkrva.se
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Fråga 1
En grundläggande fråga är vilka konkreta angreppsscenarier som låg till grund för
bedömanden och planering. Grovt indelades de överraskande angreppen i strate-
gisk kupp och överraskande inlett anfall. Förstnämnda var ett anfall som inriktades
på att bryta vår styrketillväxt/motståndsförmåga genom insatser mot exempelvis
ledningsorgan, mobiliseringssystem och förrådsställda resurser och befolknings-
centra. Det senare inriktades på att ta infallsportar (flygalt, hamnar, inseglingsle-
der) innan de hann fa ett för starkt försvar eller blockeras. Vilken av dessa huvud-
modeller låg närmast till grund för planeringen?

Fråga 2
Var våra styrkor ur fredsorganisationens resurser (kuppförsvarsberedskapen) till-
räckliga för att tvinga en angripare till så starkt röjande förberedelser att det skulle
ha utlöst ytterligare, signifikanta beredskapshöjningar?

Fråga 3
Var förberedelserna för spridning och skydd av marin- och flygstridskrafter till-
räckliga för att undvika inledande nedkämpning? Hur påverkades detta av det
ökande hotet från spetsnaz-insatser?

Fråga 4
Förbandens stridsvärde omedelbart efter mobilisering (Materiellt och personellt)
Skulle de ha kunnat mobilisera under strid och strida under mobilisering? Hur stor
var moborganisationens sårbarhet för sabotage eller annan bekämpning?

Fråga 5
Hade ledningsorganisationen tillräcklig motståndskraft mot störning och tillräck-
lig förmåga att leda inledande strider? Hur utvecklad var automatik i processen och
förmågan på lägre nivåer att agera autonomt?

Fråga 6
Hur stor var rikets psykologiska och politiska motståndskraft?

Fråga 7
Den operativa krigsplanläggningen var gjord mot olika storanfallsalternativ. Fanns
förmågan i den operativa ledningen att anpassa denna till olika händelseutveck-
lingar i ett överraskande angrepp?
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Fråga 8
Var synliga beredskapshöjningar en realistisk föreställning eller kunde man i stäl-
let förvänta sig rädsla för provokation och panikskapande?

Fråga 9
Hur var inställningen till användning av "beredskapspaketen" kontra selektiva be-
redskapshöjningar?

Fråga 10
Är det troligt att ÖB i en krissituation skulle ha utnyttjat sina befogenheter till
snabba höjningar fullt ut eller skulle han ha velat återförankra besluten politiskt?
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Vittnesseminarium den 29 oktober 2007
Beredskap mot överraskande angrepp
Seminarieledare: Bo Hugemark
Biträdande seminarieledare: Michael von Rosen, Claes Tornberg

Inledningsanföranden: Ö v r i g a  inlägg:

Carl Björeman A r v i d  Cronenberg
Lars Hansson B e n g t  Gustafsson
Ulf Henricsson O l o f  Santesson
Bengt Hörner C l a e s  Sundin
Hjalmar Mårtensson R a g n a r  Söderberg
Bengt O'Konor G ö r a n  Tode
Claös Skoglund G u n n a r  Unell
Bert Stenfeldt B e r t i l  Wennerholm
Emil Svensson
Björn Zickerman

Inledning av projektledaren, professor Kent Zetterberg:

Vittnesseminarium beredskap ingår i projektet Försvaret och det
kalla kriget — FOKK. Jag är forskningsledare för projektet. Vi har
varit igång sedan 2003. Vi fick ett startkapital från högkvarteret.
Därefter har vi nu ratt stöd av Wallenbergsstiftelsen, så vi kan
driva projektet vidare. Det bör gå i mål om 2-3 år. Hittills har vi
utgivit elva publikationer, varav flera rör vittnesseminarier. Jag
lämnar ordet till Bo Hugemark.

Bo Hugemark:

Tack! Välkomna til l den här bered-
skapskontrollen. Biträdande övnings-
ledare är Claes Tornberg och Michael
von Rosen, vi tre var detaljchefer på
OpL 3 i 1970-talets början. Ursäkta
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detta återfall i nostalgi, när jag säger att det är en beredskapskontroll, för det är
det naturligtvis inte. Vi tre är också vittnen, liksom den här kvalificerade försam-
lingen.

Ni är medvetna om syftet med ett sådant här seminarium. Att ta tag i uppslags-
ändar, definiera problemen och att identifiera kunskapskällor. Det är alltså en hjälp
för de forskare som så småningom skall gräva i arkiven. Hjälp att förstå vad de ser.
Genom att vi här beskriver våra upplevelser av de olika sammanhangen. Det är
ovärderligt för yngre forskare att fa den här helhetsbilden. I synnerhet i dagsläget,
när det handlar om verksamheten i en krigsmakt under det kalla kriget. En krigs-
makt som inte finns längre. Den strukturen börjar mer och mer glömmas bort. Det
är viktigt vid ett sådant här seminarium att inte bara föra teoretiska resonemang
om sammanhangen, utan också ta fasta på de konkreta detaljerna och de personliga
minnesbilderna, gärna anekdotiska sådana, som ger liv åt den bild som man försö-
ker skapa av problemen.

Dagens ämne, beredskap mot överraskande angrepp, är oerhört komplicerat.
Kanske mer komplicerat än de tidigare seminarierna vi har haft. Det omfattar, om
man vill täcka bilden, vida fält, från politisk beslutsfattning till förbandens strids-
värde, mobiliseringsorganisation m m. De deltagare som har varit vänliga att ställa
upp idag täcker de här fälten. Med ett undantag. Jag har inte lyckats få någon från
den politiska sidan. Det beror på att de som jag hunnit och kunnat få tag i har an-
tingen inte kunnat delta eller inte tyckt att de skulle kunna tillföra något av värde.
Därför får vi försöka diskutera den politiska ledningen utifrån erfarenheterna från
de militärer här som har varit i kontakt med den och kan göra någon form av be-
dömning hur den skulle ha reagerat.

Det har sänts ut ett antal frågor. Jag har förtecknat dem här med några nyckelord;
ni har dem i detalj i det utsända papperet. För att förenkla diskussionen har jag
delat in frågorna i fyra block.

1. Angreppsscenarier A
2. Tröskel A, B
3. Spridning B
4. Stridsvärde efter mobilisering C
5. Ledningens förmåga C
6. Psykologisk motståndskraft D
7. Storanfall — ÖA D
8. Synliga beredskapsövningar D
9. Paketen D
10. ÖB befogenheter D
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Det här är bara en checklista. Den skall inte ses som en strikt disposition av dis-
kussionen, bara som en grov inriktning. Det är naturligtvis så att man hela tiden
överskrider gränserna till andra punkter eller andra block. Systemet skall ju hänga
ihop. Så känn er inte tvingade, ni som gör inledningsanföranden eller andra inlägg,
att hålla er strikt till detta.

Block A är den strategiska bakgrunden. Hit hör främst frågan om angreppsscena-
riot. Där är det naturligtvis möjligt att sätta in detta i ett ännu större sammanhang
och titta på diskussionen storanfall — överraskande angrepp som varit en väsentlig
fråga under det kalla kriget. Här kommer också in frågan om tröskeleffekten, som
påverkar vilka scenarier som är möjliga.

Bock B gäller insatsberedskapen, som har att göra med vilken tröskel man kan
resa och vilka möjligheter angriparen har att betvinga tröskeln t ex genom anfall ur
fredsgrupperingen. Spridningsproblematiken kommer in i den bilden.

Block C handlar om styrketillväxt. Det är fråga om stridsvärdet efter mobilise-
ring och ledningens motståndskraft mot bekämpning. Förmågan att kunna leda
operativt under en längre tid.

Block D slutligen gäller ledningsproblematiken i ett vidare perspektiv som hand-
lar om rikets, politiska ledningens och den militära ledningens förmåga att hantera
de här situationerna.

Jag har vidtalat ett antal personer att inleda de olika passen. I det första är det
Carl Björeman och Claös Skoglund.

Det finns en hänvisning i de utsända pappren till en uppsats som jag skrev i bo-
ken Horisonten klarnar'. Låt mig inleda med några kommentarer till den bild ur
boken som är kärnan i mitt resonemang (OH-bild 1). Det är alltså hur det svenska
beredskapssystemet var tänkt att fungera.

Vi vet att vi inte hade möjlighet att alltid stå med tillräcklig beredskap för att
klara ett angrepp. Utan man hade en rätt låg beredskap i fred men förutsatte att
man skulle få någon form av förvarning. Förvarningen bestod bland annat i att
angriparen behövde göra förberedelser som skulle upptäckas av vår underrättel-
setjänst. Förvarningen skulle leda till ett beslut om beredskapshöjning. Vår ökade
beredskap skulle tvinga angriparen till ytterligare röjande förberedelser o s v, till
dess att angriparen så att säga slog i taket på möjligheterna att göra ett snabbt och
överraskande angrepp. Snabbheten har vi bedömt vara väsentlig bland annat med
hänsyn till huvudmotståndarens ingripande. Det fanns andra skäl också.

Systemet är redan i den här utformningen ganska komplicerat och kräver verk-
ligen en samordning mellan underrättelsetjänst och beslutsfattning. Sedan har an-
griparen möjligheter att störa systemet. Att anfalla ur fredsgruppering och därmed
inte behöva göra några röjande förberedelser. Att dölja sina åtgärder. Att vilseleda
om deras betydelse och, om det ändå blir en förvarning, att avskräcka oss från att

1 Huld t ,  Bo och Böhme, Klaus-Richard: Horisonten klarnar 1945 — krigsslut. PROBUS, Stockholm 1995,
s i l l .
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göra någonting, t ex att ge oss signaler om att om vi höjer beredskapen så kommer
det att tolkas som en ovänlig handling och som att vi avser att ställa upp på den
andra stormaktens sida o s v. Om ett beslut om beredskapshöjning ändå fattas, finns
ju möjligheten att störa ut det genom att slå ut förband under spridning, slå ut mob-
förråden, förstöra förbindelser osv. Alltså ett helt batteri av tänkbara åtgärder.

Åtgärderna från vår sida för att kontra detta bör naturligtvis vara: att vara vak-
samma, att inte låta lura oss, att förfina underrättelsetjänsten, att göra oss hårda mot
den här provokationstanken och att ytterligare göra vårt system osårbart.

Men historisk erfarenhet visar att det är försvararen som själv i stor utsträckning
får systemet att spåra ur genom att han slumrar, han ser inte långsiktiga förändring-
ar i hotbilden. Han hittar själv på godartade förklaringar. De som varit skickligast
på det har ofta varit de som själva har sysslat med vilseledning. De har på något
sätt varit programmerade att omsätta signaler till någonting som man ser som re-
lativt godartat. Självavskräckningseffekten innebär att man intalar sig själv att det
man gör har väldigt stor betydelse, riskerar att driva upp spänningen i närområdet.
Och störningen förvärras av den mänskliga faktorn. Ju mer komplicerat systemet
är, desto större är chansen att strula till det.

Det var bara en liten bakgrund, och jag skulle gärna vilja att vi är självkritiska till
hur det var under det kalla kriget. Vi vill inte sitta här nu som före detta detaljchefer
och peka på fel som har gjorts, utan det är naturligtvis en blandning utav goda och
dåliga erfarenheter. Men det är viktigt att vi försöker att granska kritiskt om det
fanns några punkter i systemet som var speciellt känsliga, som skulle ha gjort att
det var svårt att få att fungera. Därmed är vi beredda att gå till presentationerna. Vi
skulle alltså börja med den övergripande strategiska bilden, synen på själva angrep-
pet. Clads Skoglund, som har varit med ända sedan det kalla krigets start, varsågod.

Clads Skoglund:

Den 1 april 1958, det är länge sedan nu, blev jag lärare på gam-
la försvarshögskolan. Där hade de, som många kommer ihåg,
två krigsspel. Skickligt pedagogiskt upplagda. Ett berörde södra
Sverige under en successiv uppbyggnad av totalförsvaret under
mobiliseringens gång. Det andra berörde operationens genomför-
ande i övre Norrland. Jag saknade ett krigsspel som behandlade

överraskande anfall. Jag resonerade med min chef, flyggeneralen Westring, och fick
i uppdrag, eller tog mig uppdrag rättare sagt, att göra ett nytt krigsspel avseende
överraskande anfall. Vilket var nästan sensationellt. Det hängde ihop med att försvar
mot överraskande anfall var helt överlåtet åt flyget och flottan, kan man säga. Medan
armen i princip undanbad sig det, därför att man hade en bestämd utbildningsrytm.
Grundutbildning, krigsförbandsutbildning och skolutbildning av befälet. De tider
som var anslagna för utbildning var korta, och därför gällde det att vara så rationell
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som möjligt, och därför avsade sig armen något som helst ansvar för insatsberedskap.
Det sammanhängde också med den utrikespolitik vi förde. Neutralitetspolitiken

bedömdes ge Sverige ett anstånd. Jag kommer så väl ihåg. Det var Torsten Nils-
son som höll ett föredrag på försvarshögskolan. Han talade om hur viktigt det var
att bara vi fick ett par dagars anstånd tack vare neutralitetspolitiken, så kunde vi
mobilisera relativt säkert.

Att lägga upp det här nya krigsspelet var ett förfärligt jobb. Det var inte bara
fråga om förutsättningar för krigsmakten. Det var förutsättningar för totalförsvaret
och hela samhället. Så det var klart att det första spelet blev ganska ofullständigt,
men en sak fick vi med och det var de berömda, beryktade PM:en, som general-
stabskaptenerna Stroh och Liljestrand hade uppgjort om hur man skulle lösa pro-
blemet med kärnvapen. För kärnvapen var mycket aktuella, och det togs nästan för
givet att de skulle komma till användning. Då hittade Liljestrand ock Stroh på det
här med snabbutrymningen av framförallt Stockholm. Så även den kom in i spelet.
Mina kollegor som skulle hjälpa till, framförallt på den civila sidan var ganska
obenägna för det hela, för de tyckte det var bra som det var på försvarshögskolan.

Sedan var problemet, hur går nu ett sådant där överraskande anfall till? Det rådde
en uppfattning att det skulle börja med stora luft- och sjöslag för att skapa luft-
överlägsenhet och sjööverlägsenhet. Helst även luftherravälde och sjöherravälde.
Jag ansåg att det var felbedömt. Ett överraskande anfall inleds med att främmande
trupp plötsligt står på svensk jord. Det betydde luftlandsättning, sabotagetrupper,
trojanska hästar, affärsresor, ishockeylag som plötsligt ändrar uppsyn osv. Det
skulle i alla fall bli strider på marken redan i inledningen. Därför var det fullkom-
ligt felaktigt att armen hade så låg beredskap som den hade. Det framgick klart av
det genomförda spelet att så var det.

Jag deltog bara i det här spelet en gång, för två år efteråt, den 1 april 1960, så
lämnade jag försvarshögskolan. När jag så småningom kom tillbaka som chef i
fyra år, så var det här spelet borta, och någon förklaring fick jag inte. Det är tecken
på vilket begränsat intresse man ägnade åt det här problemet. Särskilt inom armen
i slutet på 1950-talet och i början på 60-talet.

Bo Hugemark:

Tack. Varsågod Carl Björeman.

Carl Björeman:

Jag var detaljchef på operationsledningen 1961 och höll i pennan
till den ÖB kuppförsvarsorder som möjligen kommer att dyka upp
här under dagen. Sen tjänstgjorde jag tio år i milostab, tio år i för-
svarsstaben och hade alltså anledning att följa dessa beredskaps-

13



frågor. När jag slutade 1988 så tog det kalla kriget strax slut. Det här ett mycket
stort ämne, och Bo Hugemark gjorde det inte lättare med sin teoretiska uppläggning
av det hela. Den andades på något sätt att någon hade räknat ut ett fint system. Där
man först bedömde faran, därefter höjde man beredskapen. I själva verket ligger det
ofta till precis tvärtom. Man höjde beredskapen därför att man hade chans att göra
det. Så talade man om efteråt i historiebeskrivningen att det hade varit ett hot som
hade motiverat detta. Jag återkommer till det.

För att ra någon ordning på det här, koncentrerar jag mig på en enda sak, näm-
ligen avvägningen av olika beredskapsformer d v s långsiktig beredskap, mobili-
seringsberedskap och insatsberedskap i fredsorganisationen, som det utformades i
ÖB-utredningar och i försvarsbeslut. 1948 års försvarsbeslut angav på slutet "Vidare
skall försvarsmakten vara skickad att möta överrumplingsförsök utförda med den
moderna invasionsteknikens resurser". Då skulle man kunna tro att försvarsmakten
lade mycket stor vikt vid insatsberedskapen i fred. Så blev icke fallet. Dessbättre!

Insatsberedskapen i fredsorganisationen, den styrdes i stället av en helt annan
princip, klart uttalad i t ex ÖB 62, men gällande hela tiden ända fram till kalla
krigets slut. "Hög långsiktig beredskap samt en snabb och säker mobiliseringsbe-
redskap är grunden för vårt beredskapssystem". Man skulle ha insatsberedskap i
fredsorganisationen, men den fick icke inkräkta negativt på de andra två formerna.
Denna principen var, anser jag, helt riktig för en småstat. Curt Göransson skrev
i en bok som hette Motstånd mot stormakt,'- "Alla önskar en krigsmakt som med
kort varsel kan sättas i försvarstillstånd. Men det finns ingen möjlighet för någon
försvarsgren att uppfylla kraven på en ständig beredskap i fredsorganisationen".
Det är en kärna av sanning i detta.

Den här, som jag anser riktiga, principen, ledde ändå till ett dåligt beredskapssys-
tem. Det blev ett kontraproduktivt beredskapssystem. Värst drabbades, paradoxalt
nog, den långsiktiga beredskapen. Den som officiellt skulle ge krigsförband, göra
krigsförbanden krigsdugliga direkt efter mobilisering. Denna beredskap blev med
åren allt sämre. Orsaken till detta faktiska misslyckande är att en alltför stor del av
krigsorganisationen officiellt ålades en alltför hög och därmed alltför dyr långsiktig
beredskap och mobiliseringsberedskap. Varken personella eller ekonomiska resurser
räckte till. I synnerhet inte efter slutet av 60-talet, när materielen skulle omsättas och
när politikerna sköt försvarsfrågan i bakgrunden och vägrade att betala.

Varför ändrade inte krigsmakten tillämpningen av denna princip? T ex omkring
1970 och övergick till ett kärnförsvar, som jag tror alla begriper vad det är. Den
som lanserades på Dagens Nyheters debattsida den 14:e juni 1991, officiellt av
Roine Karlsson. Alltså en förminskad krigsorganisation med hög beredskap och
en tillväxtförmåga i övrigt. Ett sammanfattande svar är: Försvarsgrenarna vägrade.
Det berodde i sin tur på att ingen ville frångå den struktur och avvägning mel-

2 Sahlen, Gösta; Linnell, Carl-Gustaf: Messtånd mot stormakt. Fakta contra slagord iTirsvarsfr•ågan. Norstedts
1950.
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lan försvarsgrenar och beredskapsformer som hade byggts upp utan samordnande
strategisk styrning. Därmed menar jag inte styrning av befintliga stridskrafter utan
styrning av resurser, formbara för framtiden.

Det gick till på det sättet, när vi rustade upp, att det fanns ett grundläggande be-
slut 1936, som i sin kärna innebar att vi skulle få ett bättre flygvåpen. Samtidigt så
värvade flygvapenchefen Torsten Fries tre generalstabsofficerare, nämligen Bengt
Nordenskiöld, Axel Ljungdahl och John Stenbeck. Där blev det fart på struktur-
uppbyggnaden av flygvapnet, det vill säga flottiljerna. Bra flygplan hade man inte.
Men det kom i ett av de tre separata riksdagsbeslut som satte igång upprustningen
1940. Nämligen ramavtalet mellan staten och Saab, som också gav Saab monopol
så småningom och resulterade i "Tunnan" när kriget var slut.

Sedan var det också riksdagsbeslutet om kryssarbyggen 1940, understött av ÖB
Thörnell och förvånansvärt också utav Per Edvin Skiöld. Det upprätthöll drömmen
om stora insatser långt ut till havs. Om dessa sa ÖB Jung när Göta Lejon löpte av sta-
peln "Kryssarna äro utmärkta endast som teknisk produkt". Flottan körde sin linje.

Sedan var det riksdagsbeslutet 1940 om att fördubbla armens krigsorganisation.
Det gjordes inom ett år. Upprustningen genomfördes alltså med stöd av enskilda
riksdagsbeslut utan samordning. I försvarsbeslutet 1941 som egentligen bara var
en notifiering av pågående upprustning sedan minst ett år tillbaka. Där sades det
uttryckligen att några strategiska bedömanden var det inte tid med. Nu gällde det
att rusta upp som Arvid Cronenberg har skrivit "efter måttet av vår förmåga". Sam-
tidigt så uppmanade Per Edvin Skiöld att "Nu får ni inte fatta några långsiktiga
beslut". Han lyckades med mycket men inte med det. För det var precis vad man
gjorde under den här upprustningen. Det kom också att gå ut över beredskapen,
som alltså fick den här strukturen som jag sa. Den långsiktiga beredskapen som
fick sitta emellan på sikt.

Nu försökte man råda bot på bristerna t ex med ÖB:s kuppförsvarsorder. Den
hade sina förtjänster. Den höjde beredskapsandan, och t o m rekryterna fick klart
för sig att det fanns uppgifter som man skulle förbereda. Men ur beredskapssyn-
punkt var det en halvmesyr på sin höjd. I  värsta fall underminerade insatser av
kuppförsvarsförband ur fredsorganisationen mobiliseringsberedskapen, ity att i
varje fall i  armen så hade de flesta materiel lånad från krigsorganisationen. Det
kunde ha blivit ett präktigt kaos. I ett kärnförsvar hade det vidare varit möjligt att
hålla bättre beredskap där det verkligen behövdes i de utsatta områdena, t ex hu-
vudstaden och Gotland.

Bo Hugemark:

Jag glömde säga att vi täcker ju en lång tidsperiod här, och det har inte varit möjligt
att också göra en tidsmässig skärning — det skulle bli för sönderhackat. Vi får ta
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nackdelarna att vi talar kanske om olika saker, men var och en tar upp det som han
känner till. Varsågoda, diskussionen är fri. Får jag då fästa uppmärksamheten på
en av frågorna som står nedtecknad på det utsända papperet. Vad hade vi för bild
utav det överraskande angreppet? Var det ett modifierat storanfall, som alltså inne-
bar att fienden nedbringade förbekämpningstiden, genom att anfalla på ett tidigare
stadium och försöka göra förbekämpning utav flyg- och sjöflygskrafler m m så kort
som möjligt? Så att inte vi hann mobilisera, och därmed skulle angriparen ha möj-
lighet att skapa ett brohuvud på kort tid och få en stark egen styrketillväxt, hamnar
oförstörda o s v. Eller var det mer yttäckande angrepp, inringande av storstäder,
utstörning av vår styrketillväxt i första hand — eller var det en mellanform? Vad
hade vi för bild utav det när vi planerade? Vi hade vissa tankar inom operations-
ledningen men skulle gärna vilja veta hur det var på andra håll.

Bengt 0 '  Konor:

Jag kan nog skriva under på Carl Björemans beskrivning på många
sätt, men det stora problemet var egentligen armssidan och egent-
ligen hela inflytandefrågan i försvaret. Därför att där var filosofin
att man skulle ha en stor arme efter mobilisering. Det ledde till en
dålig kvalité och utbildning, brist på materiel, och därmed band

man ris åt egen rygg för hantering av sådana här problem som du tog upp, kupp-
försvar och allt. Så egentligen berodde mycket av de här bristerna på att filosofin
på armssidan inte var i takt med den strategiska och operativa utvecklingen. För
mycket, för svagt, för dåligt utbildat och därmed svårt att hantera. Eller svårt att
hitta någon användning för på ett kompetent sätt.

Bengt Gustafsson:

Jag skulle vilja ta upp en aspekt; arbetstidsregleringen, som kom
i början på 1960-talet. Den undanröjde egentligen förmågan att ha
hög insatsberedskap, dels från personalsynpunkt, dels ekonomiskt.
Vi såg under ubåtskränkningarna vad det kostade att hålla hög be-
redskap.

Sedan vill jag lägga till, att i normal fredstid låg alla fartyg, liksom flygplan, re-
lativt koncentrerade. Däremot hade vi en väldigt utspridd mobilisering. Hann man
sprida fartyg och flygplan så var de mindre sårbara. Problemet var att vi kunde bli
överraskade första dygnet.

Själv kom jag in i arbetet med beredskapssystemet i slutet på 60-talet och upp-
levde bilden jag såg mer positivt än den Claös Skoglund och Carl Björeman beskri-
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ver. För hade vi fått 24 timmar på oss, så hade enligt min mening ett överraskande
anfall inte gått att genomföra. Då hade vi hunnit bygga upp så mycket. Vi hade
hunnit sprida flygplan och fartyg. Angreppet hade inte lyckats. Det var också i
slutet av 60-talet som vi byggde upp en snabbare styrketillväxt i Övre Norrland. Så
jag hade en mer positiv syn, men de första timmarna var kritiska.

Carl Björeman:

Ja, det var alldeles riktigt som Bengt O'Konor säger att det gick illa på armsidan.
Det är mycket lätt att utnyttja detta i försvargrensstriden. Men det betyder inte
att, om tyngdpunkten hade lagts på en annan försvarsgren, man hade klarat det
hela. Det förekom omkring 1949-50 en våldsam propaganda från flygvapenchefen
Bengt Nordenskiölds sida. "Flygvapnet är den första försvarslinjen." Det är en
fullständigt absurd tanke. Den vann dessvärre gensvar hos statsminister Tage Er-
lander, som skrev in i direktiven till Nothinska utredningen just att flygvapnet var
den första försvarslinjen.

Om ett angrepp startade överraskande eller ej — "blir det krig blir det en djävla
smäll" sa Nils Swedlund om att landets existens stod på spel. Det kan inget flygva-
pen i världen klara ut. Kärnan är faktiskt försvaret utav territoriet.

Ja, nu klarade ju Koreakriget Erlanders ära, och flygvapnet kom ner någorlunda
på rätt bog. Kunde det klara strategiskt överfall? Den bästa beskrivningen på stra-
tegiskt överfall, den fanns i en ÖB:s Försvarsmakt i förändring utgiven i septem-
ber 1992. Den beskrivningen visar tydligt att skall det ske ett strategiskt överfall,
så är det flygvapnet som utsätts för den första påfrestningen och torde inte ha
någon chans att komma i luften. Den beskrivningen blev inte särskilt populär. Sen
infördes det här begreppet "överraskande inlett anfall", vilket medgav att flygpla-
nen var i luften o s v.

En motståndare, han gör beräkningar innan han anfaller. Han klarar ut ungefär
som Powell-doktrinen, om någon kommer ihåg den. Bortglömd i USA. Innan man
börjar krig skall man veta att man vinner det, var kontentan. Så visst var armens
beredskap kontraproduktiv. Men det innebär inte att den skulle ha ersatts av någon
annan försvarsgren. Utan det skulle ha blivit bättre genom att man hade minskat
krigsorganisationens storlek till förmån för en del med högre insatsberedskap. Då
hade vi fått ett bättre beredskapssystem.

Bengt 0 'Konor:

Jag tror Carl Björeman tolkar mig lite för långtgående. Vad jag försökte säga var
egentligen att man hade på armsidan en politik att man ansåg sig, rätt eller fel,
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behöva ha en viss storlek på armen för att klara försvaret av landet. Om man skulle
lägga om till en arme med högre beredskap, flera insatsberedda förband, då skulle
man få en mindre arme, därför att tekniksidan skulle kosta så oerhört mycket mer.
Då fick man ge upp det här långsiktiga med en stor armé som räckte i båda ändar.
Det är ett dilemma, och jag kan inte ge något svar på det, men man valde uppenbar-
ligen vägen att behålla det stora mobiliserande försvaret och sa att kuppförsvaret
får ordna sig ändå. Så det måste ha varit ett medvetet vägval. Rätt eller fel, det blev
aldrig krig, så det kan vi inte bedöma.

Carl Björeman:

Nej, det var ett vägval inte bara inom armen, och inom den fanns det olika uppfatt-
ningar. Utan politikerna ställde upp på det här också.

Bengt 0 '  Konor:

Självklart, det är de som beslutar.

Carl Björeman:

Just det.

Bengt 0 '  Konor:

Man ville väl å andra sidan ha dem till det beslutet.

Claes Tornberg:

Jag tänkte dra upp hur utvecklingen var på sovjetisk sida. Efter kriget så var det en
rätt illa tilltufsad sovjetisk krigsmakt. Den började under 1950-talet med en enorm
teknisk utveckling. Om vi går till 60-talet: En produktion av flera hundra Whis-
key-ubåtar. 15 000 Mig-plan etc... Långräckviddigt flyg tillkom. En stor kapacitet
inom hela undervattensområdet. Man satsade på rymdteknik och annat. En enorm
teknisk utveckling! Den går fram till någonstans i skiftet 70/80-talet där tillväxten
börjar plana ut. Man börjar rusta ihjäl sig helt enkelt. Sedan kollapsar systemet
inifrån. Men 60- och 70-talens enorma sovjetiska tekniska utveckling orkade väst-
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makterna inte balansera förrän i slutet på 70-talet och i början på 80-talet. Det är
också en dimension av kapacitetsavvägningen på sovjetisk sida.

Som detaljchef på operationsledningen, så hade jag ansvaret för det fantastiska
delprogrammet 5.20. Det satte vi igång i det otroligt byråkratiska FPE-systemet.
Det systemet blev kontraproduktivt och i praktiken en anti-beredskapsåtgärd av
stora mått — man trodde att man kunde ha uppföljning och ekonomisk styrning av
allting. 5.20 var egentligen till för att hitta fickpengar för militärbefälhavarna att
sköta insatsberedskapen vid sidan om försvarsgrensbudgeten. Det fanns olika för-
sök till knep för att komma från det låsta läge som Carl Björeman talar om.

Göran Tode:

Först det här med trojanska hästar. Jag tror att det är fullt möjligt
att de kan förkomma. Men jag tycker vi glömmer lite av de svå-
righeter som även en angripare har att hantera i ett överraskande
anfall med trojanska hästar. Jag tror att Clarence Jonsson en gång
gjorde en utredning om möjligheterna att "tajma" insatser med
spetsnazförband och få det att fungera. Att starta upp och likvi-

dera ett antal viktiga personer och annat precis lagom till att man skall göra sin
stora insats mot landet med mera reguljära styrkor. Det finns en hel del svårigheter
med detta naturligtvis. Att nå alla i tid, att komma upp på rätt plats och på rätt tid.
Ingen får börja för tidigt. Al la skall börja så att det stämmer exakt "tajmat" med det
stora anfallet man skall göra. Det kan gå, men det kan också gå galet.

Det är som vanligt med krig, att ingen kan egentligen förutsäga, och det finns
inte en motståndare som bara gör ett anfall när han är helt säker, vill jag säga till
Björeman. Det är bara att titta på Napoleon och Hitler (Inpass: ...och Bush) så
förstår man att det är inte alltid är möjligt att vara säker. Man tror att man är säker.
Ingen är säker. Ingen vet hur det egentligen går.

År 1958 var jag kadett på F 6 och fick vara med och titta på förevisningar av sam-
ordnade anfall mot den elaka fienden som anföll vid Kråks skjutfält på Vättern. Där
visades gemensamma anfall med stridsvagnar och flyg. Det förekom aldrig i verklig-
heten, vad jag vet. Vi var helt skilda åt, men man visade upp det. Dessutom var man
beredd på kärnvapenanfall, därför smälldes det bensinbomber med stora rökringar
o s v. Så man var fullt medveten om den typen av insats. Flygvapnet spred sig tidigt
också. Man byggde sina flygbaser på 50-talet för att ha spridning. Meningen var att
man tidigt skulle sprida sig. Det är möjligt att man inte hann och blev bekämpad på
några förband, men det hela gick ut på tidig spridning. Ett problem som vi så små-
ningom upptäckte, var hur man skulle säkra de baser som ...
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Bo Hugemark:

Förlåt mig, kan vi vänta med det? Vi kommer mer explicit in på de frågorna senare.

Göran Tode:

Ja.

Ulf Henricsson:

Jag var detaljchef på armsstaben på 1970-talet, i början på 80-ta-
let, senare chef markop milo Ö, brigadchef och fördelningschef i
milo Ö. När det gäller armens storlek så var det naturligtvis så att
försvarsmakten till del understödde detta, men värnpliktssystemet
gav ju också en stor arms — på bekostnad av kvalitn. Arm&I fick

ta hand om alla "övertaliga" värnpliktiga. Då blev den så stor som den blev också.
Sen kunde man trolla med FOMS och annat också, men där fanns klara politiska
begränsningar, och det fick vi ta hand om i armen.

Bo Hugemark: O H -Bild 2

Ett lite påhak till Göran Tode. Du sa att problemen med att samordna ett sådant här
överraskande angrepp är så svåra. Ja, det är det naturligtvis. Stellan Bojerud som
nu tyvärr blivit förhindrad att komma idag, han har gjort en studie av 9 april. Den
andra delen i "världskrigsserien".3 Där pekar han på att det var åtminstone ett halvt
dussin nödvändiga förutsättningar som måste uppfyllas för att det angreppet skulle
lyckas. Hade bara en fallerat så hade det misslyckats. Men det lyckades ändå.
Mot alla odds så är det en fantastisk bild, en insats av 8 000 man under det första
dygnet, mot en krigsmakt som kan mobilisera ett par hundra tusen man. Det var
en utav mina poänger när vi försökte diskutera det överraskande angreppet. Tyvärr
går det oftast bra, därför att försvararen har ännu mindre möjligheter att förutse vad
som kommer att ske än angriparen.

Göran Tode:

Det är ju så med det här: lyckas man blir man geniförklarad, misslyckas man är
man en idiot.

3 Hugemark, Bo (Red): Urladdning. 1940-blixtkrigens år, s 110-164
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Bo Hugemark:

Bengt Gustafsson, påhak på detta, eller?

Bengt Gustafsson:

Ja, ett par påhak. Först teknologiutvecklingen som Claes Tomberg var inne på, så
är den klart ojämn vid en jämförelse. Vissa sektorer hos Ryssland är fortfarande
bättre än i väst. Det gäller t ex robotar och undervattenstorpeder som har högre
hastighet och är effektivare när de träffar målet. Det stora gapet inom teknologin
mellan öst och väst det korn under 1970-talet och upptäcktes i Libanon 1982, då
det syriska luftförsvaret i Bekaadalen slogs ut första dygnet. Ogarkov, som var ge-
neralstabschef i Sovjet, åkte ner personligen för att ta reda på vad som hade hänt.
Efter det gjorde man — enligt en ryss som deltog i ett PHP4-möte i Bodö i augusti i
år en studie i Sovjet som kom fram till att vid en strid om Östersjöutloppen skulle
Sovjet förlora 80% av sina fartyg under de första två-tre dygnen.

Sen talade du i inledningen att man kunde slumra. Det var väl så i praktiken att
vi slumrade väldigt länge för spetsnaz. Sådana specialförband fanns i Sovjet redan
före andra världskriget och under andra världskriget. Men de stora mängderna
började byggas upp i slutet av 1950-talet till på 60-talet. De högkvalificerade un-
dervattensförbanden kom sannolikt runt 1970. Så det fanns en hotbild av spetsnaz
redan i början av 70-talet. På alla nivåer. Men vi gjorde inget åt det i Sverige förrän
mot slutet av 1980-talet, om vi skall vara ärliga. Den bok som Bo Hugemark var
med om', den kom 1988 i Sverige. Då blev spetsnaz känt för allmänheten. Då hade
de funnits i 20 år.

Bo Hugemark:

Då skall jag passa på när vi talar om slummern att exemplifiera vad jag menar med
det. (OH-bild 3) Överst visas styrkeförhållandet när det gäller svensk jakt mot
motståndarens attack på 1970-talet. Nederst mitten av 80-talet. Där har vi alltså
en reducering på vår sida i antal. En kraftig ökning på angriparsidan, inte av totala
antalet men av räckvidderna. Det är en ombeväpning av det ryska flyget som ligger
här. Det här blir en förändring av styrkeförhållandet med en faktor 1 till 12. Denna
förändring märks överhuvudtaget inte i resonemangen om hur många samtidiga
kustinvasioner som kan riktas mot Sverige.

Liknande skedde på landstigningssidan. (OH-bild 4) Här det då ett antal rege-
menten/brigader som kan mötas under de första två dygnen i ett operationsområde,

4 PHP =  Parallel History Project, ett projekt startat av en teknisk högskola i  Schweiz,som för samman
representanter från NATO och f  d WP för att diskutera resp syn under det kalla kriget.)

5 Winter, Harry: Operation Garbo. En thrilleroro en möjlig verklighet, TIMBRO Stockholm 1988.
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säg östra Mellansverige. Femton år senare så har angriperens insats ökat på grund
av att han kan använda RoRo-tonnage och liknande. Antalet brigader på vår sida
har minskat. Det här är också en väsentlig förändring. Faktorn kan ni räkna ut.

Tillsammans med undervattenshotet som är ytterligare en förändring, så måste
det här betyda någonting. Vad det betyder kan man ju inte ange i siffror, men nå-
gonting betyder det. Men att det inte satte några som helst spår i de operativa eller
strategiska resonemangen, den saken är klar.

CIAs Skoglund:

Först till Bengt O'Konor och beskrivningen av tillståndet inom armen. Du beskrev
riktigt. Men det gällde efter, säg ungefär 1975. Då genomgick armen fortgående
en lång kris som aldrig löstes. Innan dess, efter försvarsbeslutet -58 och då det
började verka med den ganska stora tillströmning av materiel som tillfördes hela
försvarsmakten och även armen, så vågar jag hävda att armens operativa förband
var stridsdugliga. Jag utbildade och förde själv pansarbrigaden PB 9 1960. Det var
10 1/2 månaders grundutbildning för vanliga värnpliktiga. Det var tillförda Centu-
rioner o s v. Det var lång krigsförbandsövning på 30 dagar. Föregången av lång
befälsövning. I  min rapport till militärbefälhavaren sa jag att min pansarbrigad
är stridsduglig, och det menar jag också. Sen detta problem att hela landet skul-
le försvaras. Det var politikerna som bestämde detta. Varje del av landet skulle
försvaras. Det var inrikespolitiskt betingat. Så sa man samtidigt att detta krävde
många förband. Så räknade man upp alla möjliga punkter som skulle försvaras,
infrastrukturen o s v. Samtidigt trappades anslagen ner hela tiden men fortfarande
var det samma uppgifter och det var politikernas sak, inte armschefens. Det måste
man ha klart för sig. Nog om detta.

Sen en liten komplettering till vad Claes Tornberg sa om den sovjetiska upprust-
ningen. Det var intressant att omedelbart efter kriget började Stalin upprusta sin
flotta med dessa Sverdlovkryssare som var uppe i ett dussin så småningom. Beslu-
tet i centralkommitt&i, jag tror det var 1955, att man skulle bygga en oceangående
flotta, det genomförde man. Det var detta som var det stora strategiska problemet
för Sverige, Skandinavien och även NATO på nordflanken. Det var fullt klart att
Sovjetledningens avsikt var att om det hotade ett storkrig så skulle man bryta sig
ut på Atlanten och från Nordatlanten anfalla konvojerna mellan Nordamerika och
Västeuropa. Det var detta som var det stora problemet för oss. Östersjöutloppet
och kanalen mellan Nordnorge och polariskanten, där skulle ryssarna fram. Det var
deras strategiska mål om någonting skulle hända. Detta gjorde att Nordeuropas,
Skandinaviens och Sveriges strategiska betydelse växte hela tiden.

Sen kom det här tillståndet i mitten på kalla kriget, att på grund av terrorbalans
o s v. särskilt efter Cuba-krisen, ansåg Sovjet det omöjligt att starta storkrig men
nödvändigt att förbereda sig för det, och då kom man fram till det vi skrivit om i

22



Både — och6 och kallade den indirekta aggressionsdoktrinen. Det vill säga det ena
stormaktsblocket försökte, om det andra var i klämma, som USA i Vietnam under
många år, begagna tillfället att skaffa sig en strategisk fördel inför ett eventuellt
storkrig i framtiden. Alltså denna kombination av den sovjetiska jättestora upp-
rustningen till sjöss med atomubåtar och alltihop detta, verksamt på oceanen. Det
gjorde att det militärpolitiska läget gled något, och den stora risken för Sverige
var ett överfall mot det neutrala Sverige för att skaffa sig en strategisk fördel inför
ett eventuellt storkrig i framtiden. Det inträffar omkring 1970 och sammanhänger
med att det sovjetiska flyget fick större möjligheter att verka över Sverige.

Emil Svensson:

Jag är intresserad av frågan i samband med ubåtskränkningarna
och motiven för dem. Jag har haft tillfälle att prata flera timmar
med en f  d sovjetisk amiral, som varit chef för norra flottans an-
draslagskapacitet i  atomubåtarna. Han har deltagit i  krigsspel
inom Baltiska milot och då haft mycket med Sverige att hantera.

Han blev så småningom chef för den ukrainska flottan, så det är alltså amiral Bez-
korovajnij. Det jag säger här nu, det har han sagt inför kamera. Jag tar inte upp det
han har sagt i andra, mer personliga samtal.

Det han liksom hans kollegor säger till att börja med, är att den svenska neutra-
liteten var det ingen som trodde på överhuvudtaget. Jag menar att han faktiskt har
riktigt goda skäl för det. Vi har gjort så mycket dumt i Sverige. Jag har skrivit en
liten uppsats om några av de dumheterna. Men det är tillräckligt för att man skall
få klart för sig att man hade goda skäl att inte lita på Sveriges neutralitet. Sverige
var egentligen en medlem av NATO, sa man. Så säger nästan alla exsovjetiska of-
ficerare förresten. Så det måste man ha lärt på krigsskolorna på något sätt.

Sverige var ändå inte intressant som område, förrän det stora tekniska genom-
brottet kom, i och med att man kunde flyga med taktiskt flyg över Sverige mot
flanken i den angreppsrörelse mot Västeuropa som planerades och som avslöjades
av den tyska studien. Amiral Bezkorovajnij verifierar att det var ungefär så man
tänkte. Genom det här flankhotet om svenskt luftterritorium kan utnyttjas utav
NATO skulle det bli problem för angreppsrörelsen. Hur skulle man då göra något
åt det? Ja, det kommer jag att återkomma till.

De hade ett problem till. Om de skulle genomföra angreppet mot de danska sun-
den, så skulle det ta väldigt mycket resurser. De skulle inte klara det om man slog
ihop svenska flottan och NATO:s flotta i området. De hade ett marint underskott

6 Ahnfeldt, Sigmund, m fl: Både — och, Det alliansfria Sveriges försvarsprohlem. Ett militärpolitisk studie.
Hörsta förlag 1957.
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inom det här området. Det där har också verifierats av amiralen Tjernavin inför
Ekens-kommissionen.

Hur skulle man lösa det här? Ja, för det första var man inte alls intresserad av
svenskt territorium enligt amiral Bezkorovajnij. Det är roligt att höra det, intressant
att höra i alla fall, att när vi pratar om övre Norrland så säger han så här: "Vi såg
egentligen, vi som satt i Murmansk, den stora svenska armen i övre Norrland som
ett hot". Det vill säga den stora svenska armen skulle kopplas ihop med NATO-
markstridskrafterna och gå mot Murmansk. Det var vad de diskuterade där uppe.

Så någon form av invasion av Sverige, var enligt honom inte aktuell. Däremot
så skulle man flyga över Sverige. Det var det första man skulle göra. Då frågade
jag: Hur tänkte ni göra det då? Jo det fanns en möjlighet. Den svenska politiska
ledningen skulle kunna besluta att Sverige självmant skulle kunna ställa upp på
det. I annat fall skulle man slå sig igenom i en väg mellan ungefär Baltikum, över
Mellansverige mot området utanför västkusten. Man skulle slå sönder luftförsvaret
väldigt tidigt. En samlad insats med spetsnazförband och det sovjetiska frontflyget
för att slå ut det svenska insatsförsvaret, både flottan och flyget.

Vad skulle hända sedan då var min fråga. Då sa han som Moltke den äldre: "Man
planerar inte för mer än det första slaget". Det fanns ingen ytterligare plan. Det
inledande skulle man klara ut med spetsnaz och flygstridskrafter.

Det stämmer relativt väl uppgifterna i boken Dum Spiro Spero', som handlar om
de sovjetiska marina spetsnazförbanden. Jag har dessutom själv fått från en helt
fristående spetsnazofficer en karta över Mellansverige. Över det förbandets mål.
Naturligtvis är alla marinbaserna utmärkta men även flygbaserna. En del som jag
inte ens visste fanns. Nu har jag verifierat dem med flygarkompisar. De finns.

Nu skall jag säga att det huvudsakliga som jag sagt är uppgifter från en amiral.
Jag brukar säga att jag vill ha tre oberoende källor. Men han har i alla fall varit
med i det här sammanhanget. Har deltagit i spel m m. Jag tycker att det är relativt
intressant. Angreppet skulle ske som ett första slag gentemot Sverige men ingen
landstigning

Bengt Gustafsson:

En studie som jag gjort det senaste året, som Emil inte fått del av, har kommit till
delvis samma slutsats. Från 1960 och framåt avsåg Sovjetunionen inte att invadera
Sverige vid krig i Europa. Tvärtom. Man hade uppfattningen att om man snabbt
gick fram över Danmark och Nordnorge så skulle Sverige förklara sig neutralt.
Varför? Jo, för att det var det vi gjorde på 40-talet när Danmark och Norge togs

7 Rzjavin, Aleksander: Duns Spiro Spero. Sverrhsekretnij spasm:: GRU: vodolazi-razvedyiki Spersialnai raz-
vedki VMF. ISBN 9984-19-674-7.
En presentation av Sovjetunionens marina spetsnaz återfinns i en artikel i Vårt Försvar nr 3/2007: Jörgen El fving:
"Sovjetiska marina specialförband, marin spetsnaz." Där ges också ytterligare litteraturhänvisningar.
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senast. Det beror inte i första hand på vad man deklarerar utan hur man handlat
tidigare. Som Emil sa hade Sovjet ett marint underskott för att slå sig ut genom de
danska sunden. De hade också totalt sett ett flygunderskott för att kunna upprätta
den "marina försvarszon" i Norska havet de enligt min mening eftersträvade för
att isolera Norden från de anglosachsiska länderna. Då var det onödigt att ge sig i
kast med det stora svenska flygvapnet.

De hade fått problem om de gjort som ukrainaren sa. För att nå det mål de ville
nå, att kunna slå ut mot Atlanten och förbindelserna mellan USA och Europa, så
gällde det att dra på sig så litet motstånd av flyg och fartyg som möjligt. Det var
motivet för att försöka få Sverige att hålla sig neutralt. Hade de då flugit rakt över
oss, hade de sannolikt kommit i krig med Sverige.

Bo Hugemark:

Jag tror vi får ta lite "time-out" i den diskussionen om vad angripare hade tänkt sig.
Förvisso intressant i sammanhanget, men huvuddelen av det här seminariet bör
handla om vilka föreställningar vi hade och hur vi hanterade dessa föreställningar
med våra system.

Carl Björeman:

Det har talats om politikernas inflytande. Tre saker i sammanhanget. Den här be-
stämmelsen "Vidare skall krigsmakten vara skickad att möta överrumplingsförsök
utförda med den moderna invasionsteknikens resurser". Den var enligt min mening
ett politiskt påhäng och inspirerad av att svenska folket hade klart för sig den här
bilden av Weserilbung som nyss visades. ÖB Jung var emot. Av två skäl. Waller-
felts anför det första. Detta var en tilläggsuppgift. Han hade inte fatt något tillskott
utav resurser för detta. Jag är övertygad om att det var också det andra: Jung som
var en av de få strateger som vi har haft i det här landet i modern tid, han förstod att
det skulle minska vår försvarsförmåga om vi satsade på insatsberedskap i fredsor-
ganisationen i större utsträckning. Vid ett besök av armschefen Ehrensvärd av alla
människor, talade Tage Erlander om för honom att här har varit flygvapenchefen
Nordenskiöld. En lysande föredragning! Varför? Jo, det var mycket lättare att sätta
in flygvapnet än att kalla in armsförband. Det blir oro ute i landet då. Då är man
inne på militärledningens förståelse för politikernas villkor.

Den mest ödesdigra bestämmelse som politikerna gjorde, den fanns i 1948 års
försvarsbeslut: "Vi skall ha ett försvar utan luckor". Det hade man gjort. Det hade

8 Wallerfelt, Bengt: Si vis pacem — para helium. Svensk sakerheispolink och krigsplanering 1945-1975.
PROBUS, Stockholm 1999

25



rustats upp under kriget eller under beredskapsåren. Till försvar för alliansfriheten.
Det fick man t o m den där "knastertorre" folkrättsjuristen Undén att skriva under
på. Men vad var det i själva verket? Jo, det var en inbjudan till försvarsgrenarna:
fortsätt på samma linje. Rusta upp försvarsgrenarna! Då får vi försvar utan luckor.
Någon tanke på att man skulle omsätta materielen om tio år, det fanns inte. ÖB
Swedlund, han gjorde försök att nästan matematiskt dra ut ur 1948 års försvarsbe-
slut, att vi skulle ha en förstärkning utav försvaret. Med kärnvapen och alltihop.
Här har ju politikerna sagt hur det skall vara: Ett försvar utan luckor. Så presenterar
jag det i 1954 års försvarsbeslut. Han är mycket bitter mot politikerna i sina dag-
böcker om detta. De förstod inte det hela. Det var just det de gjorde. De förstod att
det var dyrt. Han förstod nog inte riktigt politikernas villkor. Det var det som låste
fast situationen. Även beredskapsmässigt. Liksom i andra avvägningsfrågor.

Bert Stenfeldt:

Jag tjänstgjorde i E 1 operationsledning 1968-82, var därefter sek-
torflottiljchef F 21, flygstabschef och C E 1. Jag hade förmånen
att delta i de första arbetena med operationsorder i den nya orga-
nisationen 1966-68. Samtliga milostaber och högkvarteret. Fort-
sättningsvis har jag varit med i otaliga studier, planer, spel i mi-

lostaber och med högkvarteret. I samtliga spelade och studerade fall, likaväl som
i flygvapnets egna övningar, så har det fientliga angreppet inletts med en massiv
bekämpning av flygvapnet. I första hand luftförsvaret, men även attackflyget. Det
här har legat till grund för den verksamhet som vi har drivit i flygvapnet och den
materialanskaffning vi har gjort. Det finns ingen som helst anledning att tveka om
att säga att flygvapnet har satsat allt på att kunna överleva det inledande slaget. Vi
har lyckats ganska hyggligt, men det fanns naturligtvis svagheter i vårt system som
i alla andra system under hela kalla kriget-perioden. Jag vill också ta upp en sak
med anledning av vad Björeman sa här om fördelning mellan försvarsgrenarna,
även om det kanske inte just hör till det här blocket. Det är på det här viset att sedan
jag kom med i planeringsbilden 1968, så har medelsfördelningen mellan armen,
marinen och flygvapnet varit i stort sett densamma.

Carl Björeman:

Det var det som var felet!

Bert Stenfeldt:

Ja, det må det vara, men då beror det på ditt agerande och framförallt på politi-
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kemas agerande. Det är väl detta som är det anmärkningsvärda och detta som är
att observera, att varken politikerna eller de militära myndigheterna har gjort nå-
gon justering av den procentuella fördelningen mellan försvarsgrenarna under hela
denna period, 1960 till 1990. Samma fördelning har rått. Då ubåtskränkningarna
var aktuella och heta, ja då skulle man väl tro att det fanns någon politiker eller ÖB
som sa att "Nu fanimej så blir det en omfördelning till marinens fördel. Nu måste
vi skaffa de och de medlen". Så skedde inte. ÖB gjorde visserligen en omfördel-
ning av pengar mellan försvarsgrenarna men det var med återbetalningsskyldighet.
Jag tycker att det finns anledning att då man talar om försvarsgrenarnas anslag och
uppgifter, så bör man i alla fall titta på detta märkliga förhållande. Så här har det
varit från 1960 till 1990. Sen må vi skylla på politiker eller på ÖB.

Bo Hugemark:

Innan vi ger ordet till dem som nu har begärt, så vill jag säga att vi närmar oss nu
slutet på detta block. Det är möjligt att komma tillbaks till det. Vi har redan varit
inne och nosat på nästa block. De som vill nu mer specifikt kommentera den här
frågan om "vår syn på angreppets art" kan anmäla det, så tar vi det i en sista re-
plikomgång här. Därefter tar vi en bensträckare. Jag vill dock peka på det som jag
försökt få en diskussion om: Vi har nu hört från Bert Stenfeldt här att i alla studier
m m måste angriparen slå ut flygstridskrafterna och även marinstridskrafter i star-
ten. Men vad var vår föreställning om angreppet på land? Var det brohuvudanfallet
eller var det t e x som vi gjorde i Stockholmskontrollen i början av 70-talet: att
innesluta Stockholm. Vilket gick att göra med mycket små resurser på broarna.
Vilket skulle ge en enorm effekt på den svenska mobiliseringen. Gärna om någon
också vill säga någonting om Gotland. Det var ett alldeles speciellt problem. Det
enda stället som var prioriterat i vad gällde armens insatsberedskap.

Olof Santesson:

Jag tycker det är symtomatiskt att det är svårt att få svar på de här
frågorna om hur vi vid den tidpunkten, eller vid ett antal tidpunk-
ter, såg på angriparens möjligheter och förutsättningar. Det surrar
lite grann här. Somliga tänkte mycket på att ett angrepp skulle
inledas med diversionsförband eller spetsnaz, och andra tänkte
sig det här förlamande flyganfallet. Frågan är hur mycket man

gjorde sig föreställningar om hur en sovjetisk angreppsoperation egentligen skulle
utföras. Jag tycker inte vi har i historien särskilt många exempel på att ryssarna
verkligen har utnyttjat spetsnaz och diversionsförbanden. Speciellt inte som vi såg
det, där de över hela landet på något sätt "duttade ut" små grupper här och var. Jag
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menar det skulle vara en ganska kymig situation att vara i en sådan spetsnazgrupp
någonstans vid bangården i Hallsberg eller dylikt.

Sen tycker jag möjligen att det skulle vara intressant att veta något om kopp-
lingen mellan underrättelsesidan och operatörerna. Nyss nämndes det här den stora
upprustningen efter kriget inom Sovjetunionen. Faktum är att åtminstone mellan
1957 och 1964, så kände sig den sovjetiska försvarsmakten ganska svältfödd, där-
för att Chrusjtjov ungefär som Eisenhower, sagt att framtiden låg i kärnvapen.
Det är det man skulle satsa på. Den stora förändringen för Sovjets del är efter
Chrusjtjov med Brezjnev-tiden där det bara pytsas ut hur mycket vapen som helst
till vem som helst i Sovjet.

Ulf Henricsson:

När vi tittat på hoten, vad som skulle hända, utgår vi väldigt mycket från hur
mycket prylar det finns och hur många förband. Jag har kollat med Erik Rossander'
och andra. Vad visste man om människorna i organisationen? Tittade vi på vilka
som var chefer, hur fungerade systemet. Rossanders svar är: "Det fanns väl inte så
mycket". Det tror jag är en stor brist. Jag har jobbat med ryska och före detta sov-
jetiska officerare. Jag har flugit med ukrainska flygplan också. Alkoholproblemet
är fundamentalt, jättelikt. Vi såg Weser0bung. Ja, en disciplinerad helt nykter arme
som tyskarna var. Jag tror på spetsnazförbanden, ja visst, jättebra, de har säkert bra
disciplin men så har vi resten. I ett överraskande inlett anfall så räcker det med att
några hivar i sig ett glas vodka på morgonen, så går det helt åt helvete. En viktig
del av analysen är: vem hade vi emot oss? Jag kan säga att min insikt om detta kom
efter det kalla kriget men det är, tycker jag, en signal om vad underrättelsetjänsten
bland annat skall ägna sig åt. Jag tror inte Sovjetunionen hade klarat det här av rent
personella skäl, disciplinproblem och alkoholproblem.

Sen när det gäller Stockholms försvar, så kan jag säga som chef markop, fördel-
nings- och brigadchef var min erfarenhet: Stockholm var vidöppet. Vi hade ställt
fältförbanden fram till slutet på 80-talet utanför staden. Det fanns tre förskrämda
stadsskyttebataljoner inne i denna jättelika stad. Vi lämnade staden öppen och om
fienden var så oförskämd att han tog staden så skulle vi återta den. Vilket styrke-
mässigt inte är speciellt klokt. Man skulle naturligtvis ha mobiliserat IB 1 inne i
staden. Vilket vi så småningom ägnade oss åt att göra. Så Stockholm var ett lätt
offer vill jag påstå. Jag är medveten om att det också fanns en sjöbarriär, men jag
vill påstå att huvudstadens försvar sammantaget inte var så imponerande.

9 Generalmajor Erik Rossander var chef för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST) 1993-99.
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Claes Sundin:

Jag var generalstabsaspirant 1976 till 1978. Jag gjorde den första
aspirantperioden på Fst/Säk. En utav mina huvuduppgifter där, jag
hade två stycken, var att fullfölja sabotagestudien 1973. Det hade
funnits en sabotagestudie 1952 innan. Den var kvalificerat hemlig,
gjordes i fem exemplar och ett gick till RPS/Säk. I övrigt så låg de
i skåpen på Fst/Säk. Vår ick då var att vi måste sprida de här kun-

skaperna om bland annat spetsnazförbanden. Varför vi gjorde en diger sändlista och
handlingen som sådan hemlig bara. Det blev bara tjafs om sändlistan egentligen när
det gäller den här digra skrivelsen som innehöll ett tiotal bilagor med bedömningen
utav livsmedelssektorn, bristen på hålkort och vad det nu var för någonting. Men
som sagt var, det var sändlistan som det blev kiv om. Då gjorde vi så att vi skrev en
sändlista som gick bl a till Länsstyrelserna, men inte till fobefama. I akt och mening
att fobefama nog skulle upptäcka det här någonstans och begära ut den här skrivel-
sen. Därför trycktes den i två omgångar. För den här begäran kom mycket riktigt.
Jag tycker att det här är också symptomatiskt för hur vår beredskap var. Att man inte
ville sprida information som man hade hållit på, i det här fallet, i fyra till fem år att
samla, bearbeta och dra slutsatser av. Sabotagestudien 1985, den som Clarence Jons-
son gjorde, blev helt öppen.

Bertil Wennerholm:

Jag har bakom mig ett liv som reservofficer i flygvapnet och på
FMV och avslutade som flygingenjör, tog upp akademiska stu-
dier. I min magisteruppsats i historia jämförde jag flygvapnet med
en del av sina internationella motsvarigheter. Där visade jag bland
annat, att under perioden fram till 1960 ungefär stabiliserades det
här förhållandet i  anslagen mellan försvarsgrenarna som varit

uppe tidigare. Vi hamnar där ganska unikt tillsammans med Förenta staterna med
en anslagsandel till flygvapnet på ungefär 40 %, medan de medelstora och mindre
länderna som jag jämförde med hamnar på 25-30%. Man ser ungefär samma kur-
vatur i de här olika kurvorna (d v s för olika länder) under den drygt 10-års period,
som jag tittade på. Jag tror att man riskerar att hamna lite väl internaliserat, när
man bara diskuterar hur det såg ut i Sverige. Jag tror att man behöver titta på hur
de här kurvorna, eller den här fördelningen, såg ut internationellt. Jag tror inte att
det finns några våldsamma språng i fördelningen mellan försvarsgrenarna i andra
länder heller. Jag vill bara fästa uppmärksamheten på problemet; att alla länder på
något sätt är låsta i sina strukturer och att det är svårt att ändra dem. Det är inget
unikt för oss, som det ibland framställs.
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Claes Skoglund:

Ett litet försök till sammanfattning. Tid omkring 1970. Intressant i det samman-
hanget, det var då den principiella enheten mellan de demokratiska partierna i
Sverige bröts. Globalt, motsättningarna, ideologiska motsättningarna mellan öst
och väst består. Förr eller senare måste det komma till en uppgörelse i någon form,
men tillsvidare är sannolikheten for storkrig mycket liten. USA och NATO fortsät-
ter sin policy of  containment. Att försöka hålla WP och Sovjetunionen instängda
bakom sunden. Den tekniska utvecklingen möjliggör att Sovjetunionen kan föra
ett flygkrig över Sverige. Omkring 1970 är en vändpunkt i  det hela. Då borde
Sverige ha övergivit sitt gamla sätt att lösa insatsfrågan och lagt om sin försvars-
politik. Omkring 1970. Det gjorde man inte.

Björn Zickerman:

Jag blev officer 1945. Så jag tillhör de äldre i sammanhanget. Jag
gick krigshögskolan 1954-56. Sedan var jag på generalstabskåren
1957-62. Var ute på trupp ett tag och kom tillbaka 1963-66. Gick
till Milostab Syd 1966-69. Var ute på trupp igen och var rege-
mentschef på P 2 mellan 72-80. Sedan blev jag pansarinspektör

till 1983. Jag vill ta upp ett par saker som Claös Skoglund tog upp i inledningen.
Det var exemplen på krigshögskolan 1954-56. Där fanns bland annat ett exempel
med strategisk innästling mot nedre Norrland där angriparen satte in kompanier
mot alla förbindelser, järnvägs- och landsvägsbroar m m. Helt överraskande för att
försvåra eller hindra transporter till övre Norrland. Det var ett exempel på över-
raskande angrepp. Det kallades då för strategisk innästling.

När jag började som generalstabsaspirant 1957, så hamnade jag på försvarssta-
bens kommunikationsavdelning. Lånades då ut utav 011e von Sydow till civilför-
svarsstyrelsen. Där fick jag uppgiften att utreda snabbutrymningen utav Stock-
holm. Det var en nog så intressant uppgift. Vi höll på ungefär i ett halvår med den
utredningen och gick igenom alla trafikförbindelser, tillgång på fordon, tillgång på
tunnelbanor, tillgång på bussar och alltihopa. Så undersökte vi i  effekterna om an-
griparen fällde — med flygplan och en fjärrstyrd robot — en atombomb mot centrala
delarna av Stockholm. Då kunde man alltså räkna ut verkan av denna 20 kilotons
bomb mot centrala delarna. Det skilde sig avsevärt om det skedde mitt på dagen
då alla var i arbete i centrala Stockholm eller om det skedde mitt på natten, då folk
hade åkt ut till förorterna.

Utredningen visar att det skulle ta flera dygn att utrymma Stockholm. Om det
överhuvudtaget var möjligt. När detta föredrogs för landshövdingen så konstate-
rade han ganska torrt, att det här är nog inte förenligt med realpolitiskt tänkande.
Det kanske det inte var heller. Vi konstaterade dock i det sammanhanget, att det
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var ganska lätt att innesluta Stockholm. Det krävde inte så mycket luftlandsätt-
ningar nere vid Södertälje, vid norra Stäket, vid Flottsund m m. Sedan fanns
det i  stort sett bara en förbindelse ut från Stockholm. Det var den upp mot
Norrtälje. Jag tycker man skall ta upp den här frågan om atomvapen och atom-
hot. Om nu angriparna hotade med atomvapeninsats eller t o m genomförde
atomvapeninsats eller luftlandsättningar för att innesluta Stockholm, skulle det
då leda till att motståndsviljan bröt samman totalt och att man helt enkelt gav
upp krigsansträngningarna och tillät överflygningar över vårt land. Kanske t
o m tillät att t ex Gotland uppgavs eller delar av övre Norrland uppgavs. Jag
tycker atomvapen har inte nämnts här överhuvudtaget. Jag tycker att den frågan
måste beröras.

Bo Hugemark:

Att det inte har nämnts beror väl på att vi försöker nu diskutera vilka föreställ-
ningar vi hade då. Då hade vi inte den föreställningen att fienden kunde vara
så elak att han använde atomvapen. Det hade avfärdats politiskt. Vi kommer in
på det igen i slutet när vi diskuterar vår psykologiska motståndskraft. Då är väl
kärnvapenhotet kanske den avgörande saken. Det här med Stockholm som du
säger är oerhört intressant. En inneslutning av Stockholm skulle ha inneburit att
i huvudsak allting som skulle till Norrland hade försvunnit. Det hade inte blivit
någon mobilisering där och på andra håll. Det skulle ha blivit enorma effekter.
Även på den rent militära sidan.

Göran Tode:

Du ställde en fråga om brohuvud eller inringning. Vilken föreställning hade
vi? Jag vill påstå att vi hade olika föreställningar beroende på vad vi tillhörde
för vapenslag. Av naturliga skäl. När det gällde attackflyget så var vår uppgift
att försöka hindra en landstigning mot en bra hamn eller några bra hamnar vid
en kuststräcka. Jag var som kadett 1958 med om en fantastisk historia där vår
eskaderchef Björn Bjuggren inspekterade flottiljen F 6. Vi satt i en stor order-
sal. Det fanns en sandlåda mitt på golvet; där det var uppbyggt hamnen kring
Ystad; med höjder och allting och små hus och hamnanläggningar och grejor.
Sedan skulle vi anfalla i flottilj för det gjorde man på den tiden. Varje flygare
hade en liten bomullstuss som representerade den bomb han fällde. Sedan fick
vi gå fram och visa var vi fällde vår bomb. Det var mycket fascinerande och
fullständigt obegripligt men vi hade klart för oss att vi skulle bekämpa en fiende
som ville ta våra hamnar. Det behövde inte ha varit så man tänkte i armen eller
inte heller i marinen kanske, men vi tänkte så.
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Bo Hugemark:

Ja, vi tar nu 5 minuters bensträckare. Sen går vi över på block B. Om det inte är
någon som under bensträckaren har kommit på något alldeles genialt att säga om
block A. Då får han gärna komma med det.

PAUS

Bo Hugemark:

Välkomna åter. Jag skall göra ett kort försök till någon form av sammanfattning av
den ganska vida diskussion som ägde rum under föregående pass. När det gäller
vår syn på hur ett överraskande angrepp skulle se ut, så tror jag inte att det fanns
någon övergripande syn på detta som var spridd över hela krigsmakten. Det kanske
var rätt att inte ha någon sådan. I själva överraskningen ligger att det kan bli hur
som helst. Man kan inte låsa några scenarier, som man skall planera efter. Utan det
gäller istället att göra så gott man kan med de resurser man har. Vad man gjorde
var att på de olika ställena, inom fo, i milo och i förbanden, granska var de svaga
punkterna fanns. Sen kunde man i och för sig till grund för detta ha haft lite mer
utförliga beskrivningar av hur olika typer av angrepp gick till.

Problemet är att de resurser man hade, de styrdes inte av strategiska övervägan-
den. De styrdes, som vi har hört från många håll här, utav försvarsgrenspolitik i
stor utsträckning. Vi hade en fördelning av resurser som var lika hela tiden mellan
försvarsgrenarna. Och som påpekats här valde försvarsgrenarna som favoritan-
greppsfall det som man trodde gynnade den egna försvarsgrenen. Jag kan bara
svara för armen här. ArmU hade, under den tid som jag tjänstgjorde i operations-
ledningen och Almgren var arm&hef, den synen att om man satsade på att möta ett
överraskande angrepp, då skulle det gynna flyget och marinstridskrafterna. Därför
att de skulle ta den första stöten och därför borde de vara starka.

Det var en senare arméchef som tänkte om på den punkten. Det tyckte jag var
väldigt klokt. Oavsett hur man ser på hans syn på hur armen borde utvecklas. Det
var Nils Sköld som insåg att om nu fienden utgår från att han måste slå ut flyg- och
marinstridskrafter först, så är bara armen och dess seghet kvar att klara landet så
länge att man kan få hjälp utifrån eller vad det nu kan vara frågan om. Därför vore
det gynnsamt för armen att tala högt om risken för det överraskande angreppet.
Det började Nils Sköld göra, och sedan svängde det om under Bengt Gustafssons
ÖB-tid. Vi fick det strategiska överfallet som ett normerande angreppsfall. Det var
några kommentarer till det här.

Då skulle vi gå vi över och diskutera tröskeln som var avsedd att fa angriparen att
visa sina kort. Var den tröskeln tillräckligt stor för att det skulle vara några problem

32



att hantera den med det som angriparen hade i fredsorganisationen eller under en
övning? Tvingades verkligen nivån upp så att det skulle ha kunnat bli någon form
av röjande förberedelser? Den andra frågan i det här var då angriparens möjlighet
att kontra med att störa ut framförallt spridningen utav flyg- och sjöstridskrafter.
Jag har bett Bert Stenfeldt och Lars Hansson att inleda. Bert, varsågod.

Bert Stenfeldt: ( O H -bild 5)

Jag har på den här bilden skrivit ner några strukturer och förhållanden som jag
bedömer kunde påverka tröskeleffekten mera konkret. Det gäller då flygstridskraf-
terna. Jag förutsätter att det fanns motsvarande förhållanden för övriga försvars-
grenar. Jag tycker det är väldigt viktigt att vi i flygvapnet alltid hade för ögonen
de förändringarna som skedde vad gällde teknikutveckling, så att vi kunde utnyttja
detta för att möta hotutvecklingen. Förhoppningsvis låg vi i flygvapnet något före
med teknikutvecklingen. Dessutom skall naturligtvis också läggas in ekonomi.

Inom flygvapnet hade vi en mycket sträng fördelning av ekonomin med ungefär
32% på verksamheten och 68% på materielanskaffningen, under hela perioden,
1960 — 1990. Det var en målsättning från chefen för flygvapnet, en målsättning
som i och för sig inte anpassades till det som vi skulle syssla med just då. Det var
mera ett planeringmål som flygvapenchefen var något stolt över att kunna visa
upp. Mycket anskaffning av materiel och mindre på verksamheten. Detta var dess-
utom en förutsättning för att ha råd med materiel, m m som kunde svara upp mot
hotutvecklingen.

Det jag dessutom tycker är oerhört viktigt är den utbildning, den kontroll och de
övningar som flygvapnet genomförde. De gav mycket erfarenhet, och många miss-
tag uppmärksammades. Små misstag som kunde handla om en överlämning av en
order via ett sambandssystem som felade. Till större misstag när det gällde att pene-
trera och analysera målet. Dessa misstag rättades självfallet till inför nästa övning.

Flygvapnet har eftersträvat en balanserad uppbyggnad och utveckling av flyg-
stridskrafterna. Vad gäller flyg- och vapensystem så påstods ibland att vi hade dålig
tillgång till vapen. Jag vill säga att under hela kalla kriget så hade vi god tillgång
på ostyrda vapen, som tekniskt sett låg långt framme tack vare Bofors/Eskilstuna.
Vad gäller styrda vapen mot sjömål så var det robot 04 som var helt överlägsen
allt annat som fanns ute på marknaden. Tills Robot 15 kom. Våra luftstridsvapen
var bland de bästa på marknaden även om det som alltid kunde önskas en större
tillgång. Jag tycker sammanfattningsvis att det vapensortiment som vi hade att
tillgå var effektivt och tillräckligt. Vi var också tidigt ute med telemotmedel, 1965
började vi med detta i flygvapnet. För STRIL omsatte, förbättrade och modifierade
vi våra radarstationer kontinuerligt. Bassystemet anpassades successivt till hotut-
veckling m m.
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Bengt Gustafsson talade om arbetstidsregleringen. Den drabbade vår jaktredskap
genom att våra jaktförband tidsmässigt inte räckte till för den beredskap vi var
anbefallda att hålla, året runt under dygnets ljusa delar. Vi fick då förstärka med at-
tackförbanden. Det medförde i och för sig en bonuseffekt genom att attackförarna
fick utbildning i luftstrid.

Spaningsflygets regelbundna och oregelbundna kontroller av södra Östersjön var
värdefulla på det viset att vi fick tidigt reda på avvikelser från "normalbilden". Vi
kunde vid avvikelser stärka flygspaningen, t ex då Warszawapakten förberedde
och/eller genomförde större övningar. De här faktorerna påverkade vår tröskelef-
fekt, bland annat därför att de var fullt synliga för en presumtiv angripare.

(OH-bild 6) Jag vill även uppmärksamma nedskjutningen av DC-3:an. Så snart
som det framgick att det var en sovjetisk nedskjutning så startade flygvapnet upp
en intensiv flygverksamhet ute över Östersjön. Vi hade dessutom en hög startbe-
redskap med laddade flygplan på praktiskt taget alla flygvapenbaser. Jag vill också
peka på att sovjetflyget veckorna och dagarna efter nedskjutningen av DC-3:an,
inte var särskilt aktivt ute över Östersjön, vilket kan hänga samman med den om-
fattande verksamhet och beredskap vi hade. Även det en tröskeleffekt.

U 137:s grundstötning visade på en väldigt snabb reaktion från det svenska för-
svaret. Jag menar att den också hade en inverkan på hur en angripare bedömde
tröskeln. Att vi direkt vid grundstötningen hade igång jaktflyg, spaningsflyg, at-
tackflyg med olika vapenalternativ för att varna och för att verka. Ordergivningen
för detta skedde helt öppet. Så det var inga hemligheter. Vi visade upp för Sovjet
vad vi kunde göra. Attackflygförbanden uppträdde då och då, under de tio dygnen,
runt den ryska fartygsstyrkan vid territorialvattengränsen. Vi visade upp vår för-
måga, vår vilja, och vi hade ytterligare attackförband i beredskap för att sättas in
om så skulle behövas.

Flygvapnets incidentberedskap hade ett stort värde underrättelsemässigt. Att vi
tidigt kunde snappa upp nya utrustningar på fartyg i Östersjön. Att vi tidigt tog
bilder av nya flygplan och nya flygburna vapensystem. Särskilt vill jag framhålla
våra bilder av Mig-29:ans första robotutrustning. Detta hade ett mycket högt un-
derrättelsevärde. Jag pekar också på insatserna mot SR-71:an, det amerikanska
superspaningsplanet över Östersjön. Vi visade upp att vi kunde attackera SR-71
även uppe på så höga höjder som 23 000 meter. Det måste ha gett signaler utåt vad
avser vår förmåga. 1988 hade vi 561 stridsledda optiska kontakter med utländska
militära flygplan. Det är en uppseendeväckande hög kontakt i procent. Vilket visar
att vi hade ett bra stridsledningssystem. Vid ett haveri med en rysk Su-15 visade
vi upp att vi hade en god samverkan mellan FRA och flygvapnet. Även detta att
beakta vid värdering av tröskeleffekt.

Nästa punkt som jag skall prata om är tröskelns motståndskraft. Jag har här (OH
-bild 7) noterat ett antal funktioner som jag därvid anser vara av värde. Men det
finns naturligtvis mer att diskutera. Ofta pratas det om de sårbara fredsgrupperade
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flygförbanden. Att de skulle slås ut i första anfallet. Det har vi varit medvetna om
och observerat under praktiskt taget hela kalla kriget. Som sagts här tidigare var
våra fredsbaser inte särskilt utsatta i början av kalla kriget, utan hotet blev mera
påtagligt i och med att Sovjets flygvapen tillfördes Mig-23. Då kunde WP med ett
stort antal taktiska attackflygplan slå mot våra baser. För vår del blev det nödvän-
digt med berghangarer och ökad spridning. Flygvapnet hade minst 15 fredsbaser
vid den här tiden. Så alla "äggen låg inte i en korg". Men vi nöjde oss inte med
det. Vi höll en förhållandevis hög beredskap. Vi far inte heller glömma bort att på
flera av våra fredsbaser förekom civil flygverksamhetverksamhet. Det vill säga det
förekom verksamhet under en ganska stor del av dygnet, vilket påverkade bered-
skapsläget positivt.

Vad gäller förberedelser för spridning så hade vi väl utarbetade planer. Vi kunde
genomföra direkta anfall från fredsbaserna med olika typer av ammunition, beroende
på vilka uppgifter MB ställde. Samtidigt omgrupperades basförbanden. De var för-
beredda på hur det skulle packas och hur de skulle lastas, vissa delar med Tp 84:oma,
huvuddelen med marktransport. Vi spridde ut förbanden på krigs- och vägbaser. Med
rörliga klargöringsförband. I krigsförberedelsearbetat kontrollerades basförbanden
årligen, t ex förråden ute på baserna, att ammunitionen låg i rätt ordning med hänsyn
till militärbefälhavarens beredskapsorder, att det var rätt temperatur och fukt i robot-
förråden, o s v. Beredskap, insatsmöjlighet och överlevnad var ledorden.

En svaghet och en allvarlig brist som jag uppfattade under hela den här tiden var
att milostaber, luftop, und, m m och högkvarteret inte övades i nämnvärd omfatt-
ning. Personalen utbildades inte, prövades inte och övades inte på ett någorlunda
realistiskt sätt. Detta framkom tydligt från många håll, även från militärbefälha-
vare personligen, som påtalade att bristen på övningar var allvarlig. Det var under
övningarna som det framkom svagheter och brister i systemet, det var då som de
erfarenheter skulle vinnas som skulle legat till grund för den fortsatta utvecklingen
av stabernas organisation, bemanning, medel och verksamhet.. Naturligtvis också i
botten val av chefer, utbildning och prövning av dessa, Denna brist på övningar av
militärbefälhavare och högkvarter anser jag vara en av de allvarligaste svagheterna
i försvaret under kalla kriget med fokus på svagheter i sambands-, underrättelse-
och analysfunktionerna.

Tavelförsäljarna. Vi var väl medvetna om dem. Flottiljer och staber var förbe-
redda med bland annat larmlistor. Vid "besök" ringde vi till varandra. Vi hade
kameror. Vi fotograferade "försäljarna". Det ledde till en ökad uppmärksamhet.
Likaväl som spetsnaz. Detta hot kom in i bilden senare. Vi mötte detta hot med
bland annat staket runt hangarerna för att det inte skulle vara möjligt att med bär-
bara robotar direkt utifrån kunna skjuta mot hangarer och flygplan. Det byggdes
farthinder vid flottiljernas in- och utpasseringspunkter, personkontrollena ökades.
Det gjorde att personalen blev förbannad och irriterad på kontrollen som gjordes
varje dag. "Ni ser ju vem jag är". Å andra sidan blev resultatet gott, vilket visade
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sig då kontroller genomfördes med infiltratörer. Personalen blev mera uppmärk-
sam på det nya hotet.

I det här sammanhanget bör uppmärksammas de s k TIR-bilarna som uppträdde
vid våra ledningsplatser då vi övade. Jag vet inte om det har skett någon utredning
eller studie av vad de egentligen betydde, men jag vet att bilarna var placerade på
bestämda platser, och de var "på plats" varje gång vi hade övning.

Lars Hansson:

Min yrkesverksamma tid i försvaret, den går från 1949 till 1991.
Ganska precis under det kalla kriget, de decennierna. Jag har sut-
tit här med lite skräckblandad förtjusning och tittat och hört på
det värderade podiet med flera. Med stor erfarenhet från opera-
tiv planering och strategiska tankar om hur ni på ett enkelt och

slagfärdigt sätt uppifrån tacklat de här problemen. Jag har inte det perspektivet.
Jag har visserligen tjänstgjort fyra år som sektionschef i försvarsstaben, men min
erfarenhet i den här frågan om vår beredskap mot överraskande angrepp, det härrör
sig praktiskt taget uteslutande från olika befattningar i kustartilleriet. I krigsorga-
nisationen som plutonchef, chef för tre grupper. Till så småningom kustartilleri-
försvarschef med tre brigader underställda m m. Det blir ändå hela tiden ett un-
derifrånperspektiv på de här frågorna. Den viktigaste krigsbefattningen jag hade,
det var under åtta år som bataljonchef i Oxelösund. Det är inte bara för att jag är
Nyköpingspojke och var hemma och försvarade min ungdoms skärgårdar. Utan
det var för att det kustartilleri som byggdes upp på beredskapstidens grund under
det kalla kriget, det utgick från spärrförbanden. Det var deras materiel och deras
strid som skulle avgöra den tröskeleffekt kustartilleriet skulle ha. Jag noterade här
tidigare i morse att det tog ungefär två minuter, ja tre kanske, innan det blev en
försvarsgrensstrid här i rummet. Jag tänker undvika den genom att enbart tala om
hur bra kustartilleriet var.

(Allmänt skratt).

Jag hade också tänkt, vilket jag tycker jag vill påpeka, att mitt anförande skulle
delas upp i olika tidsskeden, men det har Bo Hugemark sagt att det skulle vara
svårt att hålla. För min del är det ganska tydligt eftersom under 1940-50-talet var
det fortfarande väldigt mycket beredskapstidens erfarenheter och anda som rådde.
Mina chefer under min tid som subaltern på KA 2, de hade varit med under bered-
skapen. De hade levt med kriget utanför knutarna. Mina läromästare, de duktiga
underofficerarna, hade också den här insikten. Det betydde t ex att på Kungsholmen
utanför Karlskrona så var signalstationen bemannad dygnet runt och rapporterade
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fartygsrörelser in till närmsta chef. Vilken det nu kunde vara. Organisationerna
förändrade sig ganska mycket.

Under 50-talet gjordes det mängder av kuppförsvarsövningar tror jag det kallas,
som initierades och genomfördes helt och hållet av kustartilleriförsvarshefen. Man
blev kallad, uppringd i larmkedjor. Dagofficeren väcktes klockan tre på natten.
Fick försöka att dekryptera ett meddelande där det gavs en förutsättning för öv-
ningen. När han hade misslyckats med det efter en timma så fick han det i klartext.
Sen startades telefonkedjorna och man for ut. Jag kommer ihåg en gång i början
på 50-talet. Som fånrik så var jag ute i Karlshamn med en 15-20 man. Befäl som
hade varit där förut. Jag var ny i området och visste hur batteriet skulle startas. Hur
minspärrtroppen skulle göras klar i beredskap. Det här skedde med egna resurser
inom kustartilleriförsvaret. En omfördelning kanske från utbildning. Ja, det var ju
en del av utbildningen. Vid den här övningen i Karlshamn fick jag meddelande från
posten att hög militär stod utanför och ville tala med chefen. Det var ÖB Swedlund
som var i området av ett helt annat skäl. Han hade sett att det rörde sig militär per-
sonal i buskarna och gick fram och undrade vad det var. Jag hälsade honom, jag
lämnade av och Swedlund undrade:"Känner fänriken mig?". Jag fann mig någor-
lunda och sa "Varje svensk officer känner sin överbefälhavare".

Det gjorde stor lycka inne i kustartilleriförsvarsstaben. Ja, jag har många sådana
minnen. 1960-talet skulle jag vilja tala om som de gyllene åren. Sverige gick på
högvarv. Försvaret fick pengar. Försvarsindustriernas blomstringstid. Det var un-
der 1960-talet, jag var i planeringsproduktion då rätt så mycket, som jag lärde mig
ordet krigsproduktionsbesked. Vi satsade långsiktigt på långsiktig anskaffning av
ny materiel. Nya taggar i beredskapstidens igelkott. Men vi eftersatte den fulla
krigsdugligheten. Durkarna i kanonerna var inte fyllda till mer än högst 3/4. Övrigt
låg på krigsproduktionsbesked. Markförsvaret på de mest utsatta platserna, fasta
kustartilleribatteriet, var inte heller alltid utbyggt, av olika skäl men mycket av
ekonomiska skäl. Det innebar att markförsvaret skulle byggas ut när en höjd bered-
skap erfordrades. Då räknade vi med en månads förvarning för att kunna bygga ut
det nödvändiga markförsvaret för att våra pjäser skulle kunna fungera.

1970-talet är mycket av en skördetid. Även om det var redan under 1967-68 som
försvarets resurstilldelning började minska. Skördetiden kom genom de långsik-
tiga beställningarna. Vi arbetade mycket med repetitionsövningar. De planerades
mycket, menar jag. Vart fjärde år. Det vet alla att närvarande här att repetitionsut-
bildningen blev en budgetregulator. Vilket innebar att den viktiga tröskeleffekten
som en välövad krigsorganisation skulle ha kunnat ha gick ner avsevärt. Det fort-
satte en bit in på 1980-talet men där kom då ubåtskränkningarna. För marinens och
kustartilleriets del, den fokusering på incidentberedskapen som det innehöll. Där
vill jag säga det att det medförde helt naturligt också — och det är svårt med av-
gränsningar mellan olika beredskapstyper vilket har framkommit här tidigare — det
medförde också att beredskapen mot överraskande angrepp förbättrades avsevärt,
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skulle jag vilja säga. Jag gör jämförelser med 1950-talet och konstaterar att jag
som kustartillerichef satte igång utkik eller signalstation ingående i ubåtsskyddet
på Mälsten i Stockholms skärgård. Ständigt bemannad, året runt, dygnet runt och
rapporterade hela tiden fartygsrörelser till sin chef. Jag ordnade själv övningar med
förband avsedda för ubåtsskyddet inom ramen för de medel jag hade, startade dem
med en förutsättning som skulle likna ett tänkt angrepp. Detta för att agera istället
för att behöva reagera hela tiden. Det liknade för min egen del en uppfyllelse av de
ideal jag fick i mig från början som fänrik nere på KA 2.

Sen gick jag i pension 1985 för att sedan ha några intressanta år som konsult i
fortifikationsförvaltningen. Då fick jag tillfälle att arbeta för att försöka hitta en
liten sköld mot spetsnazförbanden genom att öka övervakningen och tillträdes-
skyddet på våra fasta anläggningar. Min slutsats av det här skulle vara följande:
beredskapen har varierat väldigt mycket under perioden det kalla kriget. Jag tror
att den aldrig har varit tillräcklig för att avhålla från ett överraskande angrepp, om
stormakten skulle ha funnit det ingå i hans strategiska mål. Jag tycker att vi har
försökt på alla håll att nå upp till detta mål men det har stannat lite för mycket vid
planer och önsketänkande.

Claes Tornberg:

Läget vid sjöstridskrafterna tycker jag man kan dela in i två tidsperioder. Fram
till medio av 1970-talet och det som var efter. Under den första perioden bestod
huvuddelen av relativt stora fartyg. Vi hade hela malpåsesystemet, en tredjedel
till hälften av fartygen var rustade. Det var täta besättningsbyten. De icke rustade
fartygen löpte stor risk för kannibalisering, man tog prylar från dem för att kunna
sköta de fartyg som var igång. En relativt hög beredskap med hänsyn till den inne-
boende beredskap större fartyg har. Jag kan ge ett exempel i notekrisen 1961, när
man från sovjetisk sida tog upp vänskaps- och biståndspakten med Finland. Jag
var stridsledningsofficer på ()land då och vi gick ut och låg då och såg tonnage-
sammandragningar. Vi samverkade nära med flygspaningen. Den beredskap som
snabbt kunde etableras på ett sådant fartyg, med "påkoning" av stridstorpeder med
stridsammunition, etc skulle jag vilja säga var hög. Jag har aldrig varit så överty-
gad om att det skulle bli krig som vid det tillfället.

Sen kommer då sjöstridskrafternas stora förändring efter 1958 års försvarsbeslut
som innebar smärre men färre fartyg. Med en helt ny profil hos sjöstridskrafterna.
Vi hade ett stort problem när det gällde robotbestyckningen av fartygen. Den bris-
ten avhjälptes sedan mot slutet av 1970-talet, i början av 1980-talet. Det här sam-
manfaller egentligen med hotets uppväxande, med spetsnazförband, ökad kapaci-
tet, och så kom väckarklockan i form av ubåtskrisen. Jag kom till marinstaben som
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planeringschef 1979. Dessförinnan var jag förbandschef i Kustflottan. Där hade vi
handgripligt beslagtagit fartyg efter KFÖ och höll dem kvar i ett depåsystem. Det
systemet införde vi sedan in i hela marinen, alla fartyg hölls rustade. Det förhin-
drade kannibalisering. Alla var rustade, och man hade delbesättningar ombord. Det
intressanta var att det faktiskt blev billigare. Det går att göra saker billigare och
effektivare faktiskt.

Bastaktiken ingick som en del av malpåsesystemet, att vi skulle ha krigsförtöj-
ningsplatser och sådant. Det var ovanligt idiotiskt. Då hade man fasta platser där
man hade sina maskeringsnät m m. De var ju förbestämda mål för attackflyg. I
samband med ubåtskrisen förändrade vi hela systemet. Spridning, man måste ska-
pa en osäkerhet hos angriparen. Så han inte vet exakt att vi är helt predestinerade
att ligga i våra baser. Vi säkerställde 50 % stridsammunition på ubåtar och robotbå-
tar. Vi hade stridsladdade minor ombord — vilket skapade risk för tredje man med
sprängämnen när vi gick in i olika hamnar — risker som måste hanteras. Spridning
av fartygen under semesterperioden i civila hamnar runt omkring för att öka den
här osäkerheten. Det här tog tid att bygga upp. Det är intressant då återigen att det
inte blev särskilt mycket dyrare. Sen var det, som Bengt Gustafsson var inne på,
arbetstidsregleringen som var vårt stora dilemma. Vi kunde trots allt bryta om det
här och öka gångtiden till det tredubbla mot vad vi hade under perioden innan.

Låt mig apropå spridning i  tid ge ett intressant exempel. Som kustflottechef
väcks jag hemma på Lidingö av förste hovmarskalken Kitte ArMn. Han ville ha
tag på presschefen Elisabeth Tarras-Wahlberg, för att meddela kungen (som var i
fjällen) om mordet på Palme. Det var min första signal. Jag tror jag är en av de
första i försvaret som över huvudtaget fick klart för mig att Palme hade blivit skju-
ten. Det var i vår föreställningsvärld en kupp. Därmed skulle spridning av fartygen
ske. Problemet var att vi hade 40-50 cm is. Det var en rätt hård isvinter. Svårt att
föreställa sig i dessa dagar.

I alla fall satte vi igång förberedelser för spridning. Jag ringer till försvarssta-
ben. Jaha, vad gör försvarsmakten nu? Svaret blev "Det finns inga indikationer på
att detta är någon kuppsituation". Vad i helsike visste man om det? Det var min
omedelbara reaktion. Här tror jag att vi hade bra exempel "att slumra" som Bo
Hugemark hade i sin modell. Där tror jag vi hade en stor brist. Vi kommer kanske
tillbaka till det när det gäller ledningssystemet. Jag uppfattar alltså att ubåtskrisen
blev en väckarklocka. Det handlade inte främst om att sänka en ubåt, utan hela det
beredskapstänkande som gick igenom hela försvaret under Bengt Gustafssons ÖB-
tid. Plötsligt börjar vi prata om överraskning, som vi inte hade pratat om förut. Det
är 80-talets signum. Vad avsikten var med ubåtsintrången kan man alltid diskutera.
Men nog började de att få oss att vakna till i vår slumrande krigsmakt! Detta gällde
inte minst sjöstridskrafterna.
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Bo Hugemark:

När det gäller armssidan så tar jag det efter lunchen. Vi återsamlas här kl. 12.00.

LUNCHPAUS

Bo Hugemark:

Då har vi fått redogörelser för flygvapnet och kustartilleriet och för sjöstridskraf-
terna. Stellan Bojerud var vidtalad att tala om armsstridskrafterna och bl a ge in-
teriörer från stridsgruppen Vällinge. Hur det skulle ha fungerat i praktiken. Han
har tyvärr fått förhinder och kommer leverera ett skriftligt underlag. Jag skall säga
någonting om armen utifrån mina erfarenheter som armedetaljchef på OpL 3. Först
ska jag citera Sören Lindman som var min aspirant en tid på OpL 3 och som sedan
blev C markop i övre Norrland. Han pekar speciellt på hemvärnet. Problemet var
att det inte kunde disponeras genom hemvärnsberedskap utan regeringens beslut.
Till detta kan man säga att det fanns en möjlighet för ÖB att använda sig av hem-
värnsövning. Då kunde man disponera hemvärnet under ett dygn. Det skulle då ge
en tröskeleffekt. Sen kunde man då få ett beslut om hemvärnsberedskap och kunna
disponera dem en längre tid.

Sören Lindman säger: "Manskapet var starkt engagerat och skulle inte ha tvekat
att släppa spinnspöet eller gungstolen till förmån för en aktiv insats. Utbildnings-
nivån var säkert skiftande men man kunde sin hembygd. En regeringsdeklaration
att ÖB ytterligare skulle aktivera hemvärnet hade varit en signal. Osäkert är dock
om Ivan hade förstått dess styrka".

Utöver hemvärnet så hade vi kuppförsvarsförbanden som dock för armens del
var mycket små under den tiden som vi betecknade som kuppfarlig, d v s som-
marhalvåret. Det fanns en strävan att ha åtminstone ett antal bataljoner. Jag kom
fram till vid min tid att vi skulle ha två i östra Mellansverige, varav en i Stock-
holmsområdet och en söder Mälaren. Syftet med den förstnämnda var att se till
att staden inte blev cernerad. Sen skulle det finnas två i milo Syd varav en i Skåne
samt en i ÖN och dessutom en på Gotland. Vår strävan lyckades inte utan man
hade övningstruppen vid olika skolor som gav delar utav den här effekten. Det var
inte så mycket. Det fanns övningstruppen på pansartruppskolan och på infante-
ristridsskolan. Så det var ett skiftande mönster av de här kuppförsvarsstyrkorna.
Tillsammans med polisen som vi hade en tät samverkan med, skulle de dock ha
kunnat bevaka vissa punkter. De skulle inte ha kunnat ta upp en rejäl strid mot
större luftlandsättningar.

Det fanns ett undantag. Det var Gotland. Gotland var prioriterat ur beredskaps-
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synvinkel. Där hade man i början på 70-talet en delad rytm med en halv bataljon
under sommarhalvåret och en halv bataljon under vinterhalvåret. I samband med
att Almgren gick över till systemet med 7 'A månaders tjänstgöring för G-värn-
pliktiga så ville han också ta bort den här delade rytmen på Gotland och istället
ha normalrytmen d v s istället ha utbildningen under vinterhalvåret. Det var inte
acceptabelt. Vi hade då att utkämpa en kamp mot detta. Det var lite problematiskt.
För Gotland lydde utbildningsmässigt under armschefen men i operativt hänse-
ende under MB Ö. Vem skulle egentligen bestämma hur utbildningsrytmen skulle
vara på Gotland? Armänspektör i milo Ö var Lennart Ljung, sedermera ÖB. Vi
åkte till Strängnäs för att tala med honom. Han var en slags knutpunkt i de två
lydnadslinjerna. Till vår lättnad så visade sig att han var helt med på vår syn. Att
Gotland skulle ha någon beredskap sommartid. Då blev det så, att det istället blev
en hel bataljon under sommarhalvåret.

Almgren skrev handbrev till överbefälhavaren. Hans avdelningschef på utbild-
ningssidan skickades till mig för att bearbeta mig som armsofficer. Det var rätt
intressant, men vi stod på oss från den operativa sidan. Vi visste inte vad som hänt
när Almgren hade vänt sig direkt till Synnergren. Vi kommer då in till Synnergren
för att framlägga våra argument för att Gotland borde prioriteras ur beredskaps-
synvinkel. Då sa Synnergren "Jag har fått ett brev från Almgren och han säger så
här --- och det bryr jag mig inte ett dugg om. Gotland är prioriterat. Ni behöver
inte bry er om det här mer. Gotland är det enda stället där insatsbredskapen är
prioriterad när det gäller armens utbildning." Punkt och slut. På den vägen blev
det. Hur länge det varade sen vet jag inte efter den tid jag slutade där. Det visade
den vikt man lade vid Gotland som ett tänkbart kuppmål i ett tidigt skede. Det har
naturligtvis sin historiska bakgrund avslutningsvis. Aktuellt i dessa dagar. Under
det finska kriget 1808-09 ockuperades Gotland under en kort tid 1808 av amiralen
Bodisko som landsteg vid Sles vid Grötlingbo. Slut om armen. Då är diskussionen
öppen på det här blocket.

Göran Tode:

Då tänkte jag koppla på det här med spridning först. Därför att det hade sin be-
tydelse för vår överlevnad naturligtvis och för risken att bli bekämpad. Det fanns
två risker sett ur flygvapnets och i det här fallet första flygeskaderns synvinkel. Vi
skriver nu 1970-tal och jag jobbar på första flygeskadern, 70- och möjligen 80-tal.
Det gällde det här med att överleva en fientlig bekämpning. Det gällde också att
överleva operativa studier.

(Skratt)
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Det förekom flera sådana. Alla försökte på olika sätt ta kål på varandra. Vi visste
att så här skulle det komma att gå till: man inleder angreppet i praktiskt taget varje
studie med en intensiv förbekämpning av flygstridskrafterna. Det är regel nummer
ett. Jag har inte sett någon studie där man inte gör det. Så vi drog slutsatser av detta
och bestämde oss för en extrem spridning. Naturligtvis till våra 0-baser och T-ba-
ser. Vi skapade också ett annat system, för vi misstänkte att det här kommer nog
att bli hårt även på 0- och T-baserna. Så vi skapade ett system med s k Johansson-
baser. Det fanns ett regementsbefäl på OpL som hette Johansson. Han blev mycket
glad när vi hade döpt det till Johansson men det var inte efter honom. Utan det var
efter fru Johansson i Arvika. Johanssonbasema innebar att man spred sina flygplan
mycket extremt. Förste man som kom till flottiljen, i det här fallet F6, tog det första
flygplan som fanns och flög till en liten civil flygplats som inte stod i våra opverk.
Det fick inte vara nedskrivet. Han landade i Arvika. Han ringde till hemvärnet och
sa "Kan ni vakta min flygmaskin"? Sen ringde han på hos fru Johansson och sa
"Kunde jag få bo här över natten"?

(Skratt)

Ungefär så. Dagen därpå ringde han till flygeskadern och frågade "Har kriget kom-
mit ännu"? En del av attackresurserna spred vi extremt på det viset. Och på det
viset klarade vi opstudien. Det där var egentligen ett ganska bra sätt att sprida på.
Jag tror att man skulle kunna använda det också. I varje fall fanns det sådana planer
på F 6. Vi hade också en annan modell som hette vertikal spridning. Den ickn fick
jag av en fransk flyggeneral som hette Gamelin. När han fick presenterat svenska
flygvapnet sa han: Ni kan ha kärrorna på marken högst 5 minuter. Sedan måste ni
ha upp dem i luften annars är de förlorade. Då införde vi vertikal spridning Det
stod inte heller i vårt opverk utan det var F 6 special, sprids muntligt till all perso-
nal. Förste man på plats tar första planer, startar, stiger upp till 10 000 meters höjd,
lägger sig vid norska gränsen fast på rätt sida. Men mycket nära norska gränsen.
Där har vi en uthållighet på 2 Y2 timma med Viggen som vi hade då. Där man kunde
ligga och segla på hög höjd. Under tiden som basförbanden går till T-baserna och
kollar att det inte finns spetsnaz, att banan är hel o s v. Sedan kan man gå ner och
landa. På det där sättet trixade vi och lyckades faktiskt överleva opstudierna och i
bästa fall hade vi kanske också i verkligheten ha överlevt åtminstone delar av den
bekämpning man kunde ha blivit utsatt för.

Bengt Gustafsson:

Då skulle jag vilja berätta om vad man skulle kunna kalla en fördröjd tröskeleffekt.
Nämligen hur jag succesivt kom över från "överraskande anfall" till vad vi kom att
kalla "strategiskt överfall". 1984, då jag tillträdde som MB i Boden hade vi redan
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gått från "överraskande anfall" till benämningen "överraskande inlett anfall", d v s
vi blev överraskade redan i inledningen av konflikten. För att pröva tanken i norr
påbörjade jag en opstudie i milostaben. Den resulterade i slutsatsen att det säm-
sta Sovjetunionen kunde göra var att påbörja en samtidig operation mot Finland,
Sverige och Nordnorge överraskande, d v s utan att ha fört upp förstärkningsför-
band i förväg. Om de å andra sidan gjort det, kunde det inte ske överraskande.
De tre småstaternas försvar hade å andra sidan kunnat nedkämpa de begränsade
sovjetiska förbanden efter hand som de nådde operationsområdet. Så det var inget
sannolikt angrepp.

När jag väl tillträtt i Stockholm fann jag på samma sätt, att när ett angripande
Sovjetunionen överraskande lyckats föra in spetsnaz och andra mindre styrkor, så
måste dessa följas upp med förband över tagna infallsportar. Vi själva hade i vårt
invasionsförsvar sedan 1950-talet förberett oss med att från mob försvara och vid
behov förstöra dessa. Samtliga hamnar var täckta av KA, värnkanoner vid flygba-
ser. Den inledande attacken kunde visserligen insättas mot dessa, men, om röjande
förberedelser inte var gjorda av Sovjetunionen, kunde angreppet knappast var av
sådan styrka att inte vårt mobiliserande försvar klarat av situationen. Särskilt som
det inte förbekämpats. Med en sådan inriktning mot militära mål kunde man inte
vinna med ett överraskande inlett anfall. Det borde istället inriktas med att åstad-
komma en politisk kollaps. "Kuppanfallet" försvann med införande av politiska
angreppsfall i slutet på 60-talet. Det var väl en för skrämmande benämning. Därför
döpte vi det i slutet av 80-talet till "Strategiskt överfall". Det innebar just ett kupp-
anfall mot den högsta ledningen och terror mot befolkningsmål, som Stockholm, i
syfte att få politikerna att böja sig. Kärnvapnen var ju en hotfull bakgrund.

När kärnvapnen kom på 1950-talet, skulle ju Stockholm utrymmas så snabbt
som möjligt. Därför ingen mobilisering i Stockholm. Efter Kubakrisen tonades
kärnvapnen bort. Supermakterna borde ha insett att man inte kunde vinna ett poli-
tiskt mål med ett "all out nuclear war". På 70-talet kom Spetsnaz och med dem så
småningom våra stadsskyttebataljoner. Sent kan man tycka, men tanken om icke-
mob i staden var rätt från början.

Bo Hugemark:

Kort kommentar till infallsportarna. Vi tillbringade en hel vecka i OpL 3 med att
åka runt och titta på varenda liten hamn i Skåne. Spärrnings- och blockeringsför-
beredelser och försvarsanstalter. Den igelkotten hade många piggar där.

Björn Zickerman:

I milo S fanns det ett gemensamt mål för kuppförsvaret och för försvar mot storan-
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fall: att försvara och blockera infallsportarna, hamnar och flygfält, framför allt nere
i Skåne. Nu fanns ett betydande antal hamnar. På sydkusten hade vi Trelleborg
och Ystad. På östkusten hade vi Simrishamn, Åhus och Karlshamn. Det är bara att
konstatera, att de fredsorganisationsresurser som vi hade på sommarhalvåret var
helt otillräckliga, för att kunna låsa igen de här infallsportarna. Det fanns ingen
möjlighet att göra. Man kan säga att under repetitionsövningarna på hösten och
vintern så ökade möjligheterna. Å andra sidan så var möjligheterna för angriparna
att göra invasion över havet sämre p g a väderförhållandena m m. Utan det var
sommarhalvåret som var farligt. Hur det skulle ske vid och efter mobilisering, det
ber jag att få återkomma till senare.

Jag var med om åtminstone tre rejäla beredskapskontroller. Den första var uppe i
Gävle. Det var generalen Rapp 1963. Jag låg där med ett stormkanonkompani från
P 1 och skulle ha förevisningsskjutningar på Marma dagen därpå. Kompaniet, det
var 12 vagnar, var fulladdade med skarp ammunition. Tydligen visste inte försvars-
staben att detta stormkanonkompani stod i Gävle för att ha förevisningsövningar
med I 14. Regementet larmades och de skulle försvara Gävle hamn. Då uppstod
genast frågan; vad gör man med stormkanonkompaniet fulladdat med skarp am-
munition? Svaret blev att det sätter vi inte in. Det var det enda verkligen effektiva
resursen som fanns i Gävle vid det tillfället. Stridsskjutningar genomfördes dagen
därpå på Marma.

Nästa gång det var 1967. Då var jag chef sektion 2 i milostab S. MB var flygge-
neralen Noren. Vi gjorde kuppkontroll på F 10. Syftet var att sprida resurserna. Det
visade sig då att i stort sett nästan hälften av flygplanen stod kannibaliserade kvar
i Ängelholm. Det kom som en överraskning för oss alla. Det var lite genant för
generalen Noren. Vad jag förstod så fanns det flera flygplan än vad som egentligen
behövdes för själva krigsorganisationen. Det fanns alltså en reserv utav flygplan
på något sätt. Ja, jag kan inte det här så noga. Jag tar upp det för att få det belyst
av dem som kan det.

Nästa gång vari mitten på 1970-talet. Då var jag chef på P 2. Då var det ÖB Syn-
nergren som gjorde kontroll utav hela militärområdet. När den kontrollen startade,
då ledde jag slutövningar med alla pansar-, artilleri-, luftvärns- och trängförband
mm vid Hovdala-Mölleröds-fälten. Det fanns en reducerad pansarbrigad under öv-
ning, färdig och klar. Då kunde man tänka sig att den borde sättas in direkt till de
områden som var viktigast och betydelsefulla. Det blev inte MB:s beslut. Nu vet
jag inte om MB beslöt själv eller om ÖB beslöt det åt honom. I vilket fall så fick de
order att återgå till hemortsförbanden allihopa. Till Lv 4, till A 3, till P 6, P 7. Sedan
när de väl hade kommit dit till sina förband, då startade själva övningen. Jag bara
tar upp exemplet för jag tyckte det var lite märkvärdigt att man inte utnyttjade det
fantastiskt positiva läget som faktiskt fanns.
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Göran Tode:•

En reflektion med anledning av vad Zickerman sa. Det är riktigt när du säger här,
att plötsligt kan det visa sig att man inte alls har den kapacitet som man tänkt sig.
Flygplan som är kannibaliserade etc. Det där ger mig den reflektionen att man
måste ha många olika system. Man kan inte förlita sig på ett enda system. Därför
att det kan gå åt pepparn. Jag har ett och annat roligt exempel på det också. I attack-
eskadern hade vi ganska gott om ammunition. Vi hade dem spridda i våra ammuni-
tionsförråd en bit ut vid våra ordinarie krigsbaser och T-baser osv. Vi genomförde
då och då kontroller och en dag när vi kom till ett av förråden i Västergötland, där
det skulle finnas, jag tror det var markmålsrobotarna 05, så var det helt tomt. Det
visade sig att det var vårt kära materielverk som hade underhållsansvar för robo-
tarna som tyckte att det var praktiskt att tömma ett förråd i taget. Det där hade vi
ingen koll på att det var så det gick till. Det föranledde en ändring så småningom,
att man inte fick ta all ammunition i ett förråd. Det där kan hända på fler ställen
än i flygvapnet. Plötsligt är grejerna borta för att någon annan enhet som svarar
ruljansen tar hand om dem. Då är det bra om det finns någonting att ersätta med.
Om någon annan kan gripa in osv.

Våra sjömålsrobotar 04 var utomordentliga vapen, vill jag påstå. Helt fantastiska.
Men man kunde också råka ut för överraskningar. T ex att vi kanske inte skulle ha
fått någon som helst effekt av dem. Ryssarna körde landstigningsövningar i Balti-
kum. Man startade väl från Polen och Östtyskland. De här övningarna hade namn
som Taga t ex. Det där var vi intresserade av. Jag satt på E 1 då. Jag ville testa hur
vår ledning fungerade genom att vara beredd att dra igång med staben så fort vi
såg att invasionen rörde på sig. Det gick inte av arbetstidstekniska skäl. Det skulle
förvarnas fyra veckor innan, sex veckor innan när det gällde civil personal. Glöm
det! Det fick inte göras överhuvudtaget.

Vad vi gjorde istället var att vi följde övningarna med flygspaning. Vi simulerade
anfall med 04, mot den här invasionen senare med hjälp av FOA och de körde
datamaskinsspel för att se efter. Den här roboten var fiffig såtillvida att den kunde
gå rakt fram mot första bästa mål, den kunde ta gruppmål och den kunde gå på
störande mål, och man kunde ställa in på olika sätt. Vi gjorde ett par tre analyser
för att skicka in robotarna. Jag tycker det är lärorikt, för det visar hur man kan
lyckas eller misslyckas i krig. Vi börjar med det enklaste, nämligen mål rakt fram.
Vi skickade in 36 robotar. Alla 36 träffade den nedre vänstra båten. Den som var
närmast i anfallsriktningen. Han hann inte sjunka undan.

(Skratt)
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De övriga gick fria. Alltså enkelmål var inte så bra. Vi ställde in gruppmål. Sen
kom de tillbaks med resultaten. Ja, det blev två sänkta fartyg. De andra trettio kla-
rade sig. Va?! Vi skickade 36 robotar och två träffade fartyg! Ja, vi har studerat det
här och det är något skumt med det här, sa han. Dom har undvikit målen och sen är
det två som krockat av misstag. Därför att de går så lågt att båtarna kom i vägen så
de hade krockat med fartygen. Svaret blev att robotarna inte ansåg att det här var
ett gruppmål. Då börjar vi gå in i  logiken för systemet. Då upptäckte man något
som är en fundamental skillnad mellan sjömän och flygare. Vi flygare vi håller oss
till meter. Man hade sagt att två fartyg på havet som ligger närmare varandra än
femtonhundra meter är ett gruppmål. Man kan inte ha en båt i Haparanda och en i
Ystad. Det är inget gruppmål. Femtonhundra meter där går gränsen och innanför.
Gissa nu vad den ryska amiralen hade anbefallt för separation mellan fartygen. En
distansminut, 1852 meter. Det här föranledde oss att göra om robotarna och få dem
mer flexibla så vi kunde ändra. Det här visar vilka överraskningar man kan råka på
om det är krig och att man inte kan stötta sig på ett enda system. Det gäller alla tre
försvarsgrenarna.

Michael von Rosen:

En förklaring till Zickerman här. Jag råkade vara divisionschef på F 10 när MB S
kom och inspekterade. Då var det 0-ringar som hade levererats, de här som skall
hålla hydralkolvarna täta, som inte tålde oljan och följaktligen fick man vänta på
nya. Det tog ett antal månader när vi hade mycket lite flygplan operativa.

Björn Zickerman:

Tjeckkrisen 1968. Inför vad som då hände så larmades milostaben att ta reda på
materielläget vid alla krigsförband. Det gjorde vi för sektion 2. Då konstaterades att
Lv 4 hade hälften av sina radarstationer stående i Växjö i någon reparationskö. Jag
tror det var Telub som skulle reparera. Alltså hälften av radarstationema! Hälften av
luftvärnsförbanden står utan radar därför att de stod i reparationskö, och det gällde att
fa en rationell reparationstjänst uppe i Växjö på bekostnad av en effektiv beredskaps-
tjänst. Det var också en överraskning som slog ner i milostaben helt oväntat.

Claäs Skoglund:

Jag lyssnade med särskilt intresse på Lars Hanssons redogörelse för insatsbered-
skapen i Blekinge kustartillerifösvar. Jag blev lite förvånad över att du kunde be-

46



manna batteriet borta vid Karlshamn. Därför kustartilleriet hade samma problem
som armen. 7 1/2 månaders grundutbildning från 1972. Jag hade samma problem i
Göteborgsområdet. Det var ett väldigt bekymmer att hela året kunna besätta batteri
Galterö. Det är det som försvarar det stora inloppet till Göteborg. Det ordnades
tack vare att plutonchefsskolan, jag tror det var den gemensamma plutonchefssko-
lan för kustartilleriet som låg på KA 4, där vi kunde täcka större delen av året.

Då kommer jag in på ett annat problem, och det var avvägningen mellan betydel-
sen av ostkusten och västkusten. Där förde "Stockholm" hela tiden den politiken
att det var Stockholm och östkusten, Östersjön, som var det viktiga och västkusten
låg i lä. Det stämde inte riktigt med den strategi som skulle föras. Nämligen en
tidvinnande strategi. Som bl a skulle säkra att vi kunde få hjälp från väster. Där-
för var Göteborgsområdet oerhört betydelsefullt. Det är intressant att i Wallerfelts
beskrivning av krigsplaneringen så står det att man skulle försvara ett brohuvud
ungefär Oslofjorden — Vänern — Vättern och Lagastigen ner till Västerhavet. Gö-
teborg var av oerhört strategisk betydelse men den uppfattningen hade tydligen
inte Stockholm. Jag som militärbefälhavare Väst och tidigare hade observerat hur
NATO i sina övningar, som var ganska talrika i Västerhavet, i nästan varenda för-
utsättning hade att det första som hände i storkrig var att ryssarna marscherade
fram och tog Jylland. Sedan var det klippt för vår del.

Claes Sundin:

Jag har Lv 4-perspektivet 1966-74 på det Björn Zickerman tog upp nyss. Det var
Cig 760 det gällde; eldledningsradarstationerna på dem. Tyvärr en garantdriftitid
på dem på bara — om jag minns rätt — 3 000 timmar. Låter mycket, men går åt fort
under ett par utbildningsomgångar, när man övar start och stopp från morgon till
kväll. Vilket inte var särskilt bra för radarstationerna heller att övas på det sättet.
Då lärde vi oss att rotera de här mellan mobiliseringförråden så att vi fick ett jämnt
slitage på eldledningsadarstationerna över milot. Det är frågan om det hade räckt.
När man kom till kritan så att säga och tog ut dem ur mobförråden och upptäckte
att gångtiden överskred garantitiden på ett antal av de här som ännu inte hade varit
i Växjö. Jag tror att det finns lärdomar i det för både för framtiden och för andra
system.

Lars Hansson:

Vill du lägga på skissen du hade på Wesertibung? Bara en kort replik till Clas
Skoglund. Bemanningen till de pjäser det var frågan om då. Det var 57 mm mo-
dell/89. Stambefälet sköt personligen nästan med handen på avtryckaren på varje
kanon. Pjäsvis alltså. Övrig personal bevakade området och langade ammunition.
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Det var ett enkelt system och det fungerade väldigt väl. Minspärrtropparna be-
hövde bara ett befäl för att kunna fungera med den tunga eldkraft som de hade.
Den där bilden är ledstjärnan. Med risk för att få höra att kustartilleriet under hela
kalla kriget planerade för andra världskriget, så var det här ändå det som hela t i -
den låg i bakgrunden. Erfarenheten från överfallet mot Norge i första hand styrde
vår anskaffning. Liksom den delegerade striden som fördes av spärrförbanden.
De behövde inga ledningsresurser, operativ ledning uppifrån, för att kunna sätta
sig in i den första stöten. Det låg bakom också t ex hur 7,5:orna modell 57 som
vi hade 30 batterier av längs hela kusten var konstruerade. De skulle inte vara för
komplicerade. Som Inspektören för kustartilleriet en gång sa "Jaha, bondkanoner
och bondkaniner. Det blir bra". Det innebar alltså att det var lätt-utbildat och de
var tidigt färdiga. När isen smälte i Stockholms skärgård, då var personalen redan
utbildad i den isfria hamnen vid Oxelösund. Annars åkte de till Västkusten och
utbildades där det var betydligt isfriare. I Karlskrona naturligtvis också, som kom
till för att vara en isfri hamn för svenska flotten. Det har hela tiden legat bakom
den snabba tillgängligheten av slagkraft. Med ett fåtal utbildade värnpliktiga. Vi
stödde oss på personalen.

Bo Hugemark.•

Det slår mig när bilden kommer på här igen att det kanske finns ett svar på frågan om
ryssarna överhuvudtaget har sysslat med överraskande angreppsplanering. Jag vet
inte var jag har läst det, men det var i en trovärdig källa, att det här exemplet av ryska
militärer betraktades som mönstret för en bra operation. Mönstergillt alltså. Och att
de har lärt sig av detta. Det skulle tyda på att möjligtvis sådana här hot var aktuella.

Bengt Gustafsson:

Magnus Haglund visade mig på en artikel från 1964 i nummer 1 av Military Review
av en amerikansk överste Mac Quaine som illustrerar en kustinvasion mot Sverige
på stor bredd från Trelleborg och upp till Härnösand. Beskrivningen innehöll så
många detaljer att det knappast kan ha varit bara spekulationer. Det liknade med
andra ord det tyska angreppet på Norge den 9 april 1940; ett koncept som ryssar
och tyskar kan ha kommit fram till gemensamt på 1920-/30-tal.

Bo Hugemark.•

Claes Tornberg måste snart lämna oss här och vill ha några ord. Men Emil Svens-
son vill ha ett kort påhak.
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Emil Svensson:

Jag bara tänkte att ett positivt exempel på en sådan här beredskapsövning är ett
från 1968. Det var så att under tjeckkrisen så låg jag på fregattdivisionen. Vi hade
i vanliga fall, vi yngre människor, inte någon större tilltro till chefen för kustflottan
och hans stab. Men just då fungerade det perfekt. Det visar vikten av att man hade
en krigsorganiserad stab väldigt lätt och nära tillgänglig. Det fungerade faktiskt
riktigt bra. Jag var ännu ettrigare då än vad jag är nu. Det kan vara en väsentlig del
att man har en ledningsorganisation väldigt tätt inpå som är med hela tiden.

Claes Tornberg:

Jag tänkte ta upp frågan om osäkerhet. Det är, uppfattar jag, en del av tröskelef-
fekten. Om man kan skapa en osäkerhet hos motståndaren, så måste han gardera
sig ytterligare. Då far man flera gånger mer effekt. En sak som under min tid som
kustflottechef var ett ständigt dilemma, det var uppträdandet ost Gotland. Det fick
man inte göra. Man skulle anmäla det till ÖB och sådant. Det hindrade inte att vi
lade upp övningar ost Gotland regelmässigt, även med ubåtar. Det här blev ett nor-
maluppträdande och markerade vårt intresseområde. Det visade också att vi kunde
tänka oss att även operera mot tonnagesammandragningar. Det skulle innebära
att angriparen i sin skyddsskärm måste ha med ubåtsjakt, luftvärn etc. För mot-
ståndaren blev det genast mycket mer komplext, redan i initialskedet. Problemet
tycker jag är att det kom så sent i vårt operativa tänkande. Det kom som en följd
av ubåtskrisen. Då började vi verkligen genomföra den här typen av osäkerhets-
skapande åtgärder.

Arvid Cronenberg:

Apropå Wesedibung. En massa beröm över denna egentligen
ganska misslyckade operation, så som jag ser det. Tyskarna för-
lorade halva sin flotta. Att göra invasion mot en arme som inte
fanns på plats eller något försvar överhuvudtaget var inte så svårt.
Fortsättningen blev att tyskarna fick hålla en massa folk i Norge
som ockupationstrupp. Jag tror inte heller att tyska militärer hade

övervägt den här operationen särskilt långt i förväg. Det har visserligen talats om
det men i varje fall Oberkommando des Heeres med Brauchitsch och Haider de
ogillade i högsta grad det här företaget. Det var en OKW-operation. Jag tror att
man skall vara lite försiktig med de positiva kommentarerna om den där operatio-
nen. Tyskarna själva, så som jag upplevde det på ett seminarium, var inte särskilt
imponerade heller.
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Bo Hugemark:

Ja, positiva kommentarer... Vi ser saker ur försvarets synvinkel, och det var fak-
tiskt ännu mer misslyckat för försvararen. Hur den än var planlagd. Det var det
som var vår utgångspunkt. Om vi ville ha en krigsavhållande effekt så fick vi se
till att den var krigsavhållande. Om den inte var det, så hamnade man i krig, med
trösten att man blev befriad 5 år senare.

Bengt O'Konor:

Det senaste som sades om att tyskarna förlorade mycket uppe i Narvik. Det har
sagts att i den här operationen alla bitarna föll på plats bra. Det gjorde de inte alls.
Det norska företaget var början till den tyska katastrofen egentligen. Därför att
redan före kriget, när Hitler hade sina planer, så hade den tyska marinstaben vid en
föredragning sagt till Hitler att ett krig som börjar före 1944 kommer vi att förlora.
Vi är inte färdigrustade marint förrän då. Man började för tidigt. Och förlorade stora
delar av flottan. Tio jagare försvann för dem. Det gjorde att den tyska flottan under
kriget, när tillväxten kom, hade heterogena förband att skicka ut. Ett par kryssare
här och ett slagskepp där. Som gick ensamma och som plockades som man plockar
en höna ungefär. Det norska äventyret var början till slutet för tyskarna. Någon
lyckad operation för tyskarna var det min själ inte. Sett på längre sikt.

Gunnar UneII:

Får jag bara komplettera Göran Todes beskrivning av det här med
Johanssonbaser och annat här. Min lärdom från alla de år som jag
var i försvaret är att planer nog är mycket bra, men man låser så lätt
sig fast vid dem, och då kan det gå åt skogen. Min första stora upp-
gift som officer i ett större sammanhang var när jag som ung löjt-

nant — eller var det som fånrik — skulle delta i ett s k krigsspel på F 8. Berghangaren
höll på att byggas. Spelet var i tiden förlagt till en tidpunkt då anläggningen skulle
vara klar. Det skulle ledas av en — enligt min uppfattning — hög officer på flottiljen
nämligen en major, som då hade en befattning som närmast motsvarades av dagens
baschef. Jag kommer inte ihåg inför vilka spelet skulle "spelas upp". Sannolikt var
det i ett försvarsupplysningssammanhang, möjligen inför en lokal eller regional or-
ganisation inom Folk och Försvar.

Hör och häpna, det var jag som blev den prövade i sammanhanget — jag som
aldrig hade varit nere i en berghangar och inte ens i det pågående bygget vid F 8.
Allt var mycket hemligt! Upplevelsen från spelet resulterade i en livserfarenhet:
man får aldrig låsa in sig, och det gäller även i vidaste bemärkelse.

Nåväl. Den här berganläggningen hade som det mesta både sin styrka och sin
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svaghet, och man måste känna till dem båda. Krig hade överraskande brutit ut och
den lede fienden hade fällt en, som det hette på den tiden, atombomb utanför ena
hangarmynningen. Sedan kom frågan: "Vad gör vi nu"? Jag var ju inte särskilt väl
utbildad för det här, men jag insåg att större delen av F 8:s flygplanpark var inne-
stängd. Lösningen tyckte den här majoren var enkel — använd den andra hangar-
mynningen! Det kanske var en bra lösning, men tittade man på vad en atombomb
på 50 kiloton kunde ha för effekt vid en markexplosion, var jag övertygad om att
möjligheterna att använda den andra mynningen nog hade påverkats negativt. Så
jag var tveksam om lösningen var så enkel.

För att göra en lång historia kort: jag fick stark kritik för att jag inte följde pla-
nerna. Vilka planer förresten? Jag hade, om nu sådana planer över huvud taget
fanns, aldrig delgivits dem. För min personliga del grundlades en uppfattning som
senare i livet skulle befästas, nämligen att man nog skall söka vara litet flexibel då
man ställs inför oväntade situationer.

Jag har ett annat exempel. Ett praktiskt exempel. När jag var ny flottiljchef, i mit-
ten av 1970-talet på F 15 i Söderhamn, så utsattes vi för en s k generalinspektion.
Det var chefen för flygvapnet och militärbefälhavaren m fl som inspekterade flot-
tiljen under en vecka. Bl a ingick ett tredagars tillämpningsmoment där våra planer
skulle prövas. I planerna ingick i de olika beredskapsstegen en viss spridning till
våra krigsbaser.

En allvarlig hotbild målades upp, men inga beredskapssteg anbefalldes från cen-
tralt håll. Mot bakgrund av den uppmålade hotbilden tog vi oss före att på eget
initiativ genomföra en viss spridning till våra krigsbaser i ÖN. Spelledningen kom
därför i viss mån i efterhand när den senare spelade upp — beordrade — olika be-
redskapssteg. Våra initiativ visade sig senare vara välbetänkta med hänsyn till den
reella väderutvecklingen. Hade vi väntat hade till del spridningen varit omöjlig att
genomföra p g a dimma.

F 15 hade vid den tiden fått ytterligare en krigsbas — en nybyggd sådan — i när-
heten av Umeå. P g a försening i bl a förrådsutbyggnaden fanns basmaterielen till
största delen kvar söder Dalälven. Det fanns därför enligt min mening ingen an-
ledning att i det korta perspektivet omgruppera till Umeåbasen — vi hade inget att
göra där. I stället omgrupperade vid efter samråd med F 4 med mindre delar till en
av F 4:s fullt utbyggda baser i milo NN. Vårt agerande skedde i välmening men
förorsakade övningsledningen en del problem. Den hade nämligen oss ovetande i
god tid skickat upp stridsdomare till Umeå!

Vårt sätt att i den uppspelade situationen i vällovligt syfte delvis frångå plan-
läggningen ställde naturligtvis till en del trassel för övningsledningen och uppskat-
tades inte heller av densamma. Vid slutgenomgången fick jag en del kritik — men
trots allt en hovsam sådan — för att jag frångått planerna, en kritik jag inte tog så
allvarligt på. Planer är ju bra att ha, men de är till för att vid behov frångås. Man
far aldrig bli slav under dem, man måste kunna improvisera, när de yttre förhål-
landena ändras.
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Bo Hugemark:

Beträffande det här med kärnvapens effekt, kan jag notera att det finns en studie
som var årsberättelse 1959 i Krigsvetenskapsakademien om det framtida kustartil-
leriet'. I den görs bedömningen att det skulle behövas sju 20 kilotons kärnladd-
ningar för att med 63% sannolikhet slå ut varje pjäsplats i ett 7,5 cm batteri.

Bert Stenfeldt:

Jag vill knyta an till det här om den materiella beredskapen. Den var inte alltid
den bästa. Det gjorde att staberna tvingades att begära in daglig redovisning från
förbanden på hur många flygplan som var operativa och hur många som inte var
det. Därigenom såg vi också 1967, då vi vakantställde 10 divisioner, ett överskott
på flygplan. Dessa flygplan kunde då kannibaliseras. Kannabaliseringen var alltså
inte det allvarliga. Det allvarliga var 0-ringarna.

Det fanns andra saker i vår materielberedskap som klickade. Där vi inte hade full
uppföljning. På något sätt saknades en kontakt mellan FMV, som skötte underhål-
let och oss operatörer. Det innebar att staberna, operatörerna kunde från flottiljerna
fa rapporter om att antalet motorer som stod för översyn blev fler och fler. Til l
slut flög vi kanske med endast hälften av flygplanen eller hälften av motorerna.
sådana lägen fanns det inget annat att göra för operatörerna, än att personligen ta
kontakt med Arboga, FFV och Volvo Flygmotor och tala om hur det skulle vara.
Det gick inte alltid att gå via FMV. FMV såg ibland mera på kostnadseffektivitet än
på operativ tillgänglighet, det fanns oklarheter. Underhållsfunktionen samlade på
enheterna för att kunna göra en hel "linje", snabbt, effektivt och ekonomiskt.

Det värsta exemplet är från min tid som chef för helikopterförbandet på Berga.
Då hade vi, HKPF, liksom armen, ett antal helikopter 6. HKPF deltog med en heli-
kopter 6 på Ymer under en expedition till Norra ishavet. Det uppstod då ett behov
av en tankpump till den helikoptern. Det fanns ingen tankpump att tillgå på HKPF.
Den ansvarige på HKPF meddelade mig att vi fick ta till extraordinära insatser och
köpa in helt nya tankpumpar. Var ligger alla våra tankpumpar då, frågade jag? Jo,
de ligger på Förenade fabriksverken i Linköping. Där samlar man på dem tills man
har tillräckligt många för att det skall bli lönsamt att utföra översyn på dem. Alltså
står våra helikoptrar p g a brist på tankpumpar! HKPF köpte två tankpumpar från
Ostermans. Någon månad därefter presenterade en kapten från helikopterdivisio-
nen en faktura från Ostermans. De nya tankpumparna kostade 1310 kronor styck.
Det var väl inget med det där, sa jag. Jo, det är visst något med det här, översten,
blev svaret. De här tankpumparna är splitter nya. De tankpumpar som vi skickar

9 Lagerberg, Swen:"Kustinvasion - k ustartil leri" Kungl Krigsvetenskapsakaderniens Handlingar och Tidskrift,
4. häftet 2003
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till Förenade fabriksverken — (till Bengt O'Konor: Du var också ansvarig här!)
— dem betalar vi för en översyn 4100 kronor! Vi betalde således minst dubbelt så
mycket för en översyn av en gammal tankpump som för inköp av en ny tankpump.
Frågan togs upp på högsta nivå. Översynskostnaden sänktes men det var alltjämt
billigare att köpa nya pumpar och dessutom ingen "väntetid".

Ett tillägg vad avser övningar och erfarenheter. Det var av mycket stort värde att
kustflottan och E 1 kunde samöva så mycket som vi gjorde under hela kalla kri-
get. Vi lärde oss oerhört mycket av varandra. Varje gång så gick vi på "stötar". Ena
gången hade kustflottan justerat, blivit bättre på taktik, metodik, system och nästa
gång hade vi förändrat, förbättrat vårt utgångsläge. Varje gång lärde vi och utveck-
lades mycket positivt. Med luftvärnet övade E 1 i  övningen Fokus. Vi testade var-
andras system. Såg svagheter, brister och kunde rätta ti l l  dem. Vi, flygvapnet,
samövade också med Gotlandskontingenten. Hur vi med marinstridskrafterna och
flygstridskrafterna tillsammans skulle skydda överskeppningen under MB:s ledning.

Bo Hugemark:

Jag har på listan här Arvid Cronenberg och Göran Tode. Jag tänkte att vi skall snart
runda av det här blocket och komma över till styrketillväxten. Innan dess skall jag
relatera, som ett instick i den här debatten om flyget och dess spridning och sårbar-
heten, vad Sören Lindman skriver om ÖN:s problem: "Jag anser inte att skyddsåt-
gärderna var tillräckliga (det gäller alltså spridningen av flyget). Chefen luftop och
jag gjorde en egen studie där ett kompani fallskärmsjägare landsattes nära en bas.
Med insats av bärbart luftvärn i inflygningsstråken överfall mot transporter till och
inom basen m m hade de kraftfullt kunnat störa flygverksamheten. Som markop
hade jag svårt att hitta resurser kapabla att neutralisera hotet. Jag tror att flygstaben
översåg med våra förlöpningar mot gällande doktrin".

Jag skall ställa en fråga också, jag skall be om så kort svar som möjligt, när det
gäller kustartilleri och flygstridskrafter. Givakten innebar att man inom ett dygn
skulle ha fått allting på krigsfot så att säga. Frågan är: Vad innebar det? Vad kunde
hanteras inom det här dygnet? Hur såg tröskeln ut? Mycket kort beskrivet. Lars
Hansson sa att det här inte var tillräckligt. Konkret vad fanns det efter detta dygn?
Det vore bra att ha det som en avslutande bild här. Hur såg tröskeln ut i relation
till tidskravet?

Arvid Cronenberg:

Det har talats mycket om brister och svagheter osv. i  vår framförallt kortsiktiga
beredskap. 1 början av det här seminariet talade Björeman om skillnaden mellan
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långsiktig och kortsiktig beredskap, och det går som en röd tråd genom hela det
här resonemaget. Vi har satsat på en långsiktig beredskap, en uppbyggnad så gott
det har låtit sig göras av en relativt stark krigsmakt. Kortsiktig beredskap kostar
pengar. Vi är en liten stat. Det är ett småstatsproblem vi har att brottas med. Om
vi tar krigsproduktion så kan en stormakt hålla igång en krigsproduktion under
pågående krig. USA byggde upp praktiskt taget hela sin krigsmakt under pågående
krig. Det går bra. Men en liten stat kan inte gör det. När vi kommer i krig så tar vår
krigsproduktion slut. Sannolikt. Det gör att jag tror att det är ett riktigt val att välja
den långsiktiga beredskapen. Sen blir det brister på andra områden. Det kan finnas
en tendens hos yrkesmän att kanske överdriva de här bristerna, därför att det ändå
är vårt ansvar.

Göran Tode:

Vad gäller det här med tröskel tror jag att en viktig sak är att kunna improvisera och
att göra det då och då också. På engelska "stay unpredictable". Det skall inte gå att
förutsäga exakt vad man gör med allting. På det sättet kan man alltså försvåra, för
en fiende i hans planering. Jag har en rolig historia från när dåvarande överbefälha-
varen Stig Synnergren visiterade attackeskadern i Björn, vår krigsuppehållsplats.
Det var genomgångar och han inspekterade osv. Sen var det då slutgenomgång.
Han reste sig och sa han "Ja, egentligen borde jag inte hålla någon genomgång.
Därför de enda genomgångar jag kommer ihåg, det är de där jag orättvist har blivit
beskylld for något fel som inte varit något fel egentligen. Allt annat har jag glömt".
Så berättade han som löjtnant på 115 tror jag det var...

Claäs Skoglund:

Han gjorde kaptenstjänst ett halvt år på I 15.

(Skratt)

Göran Tode:

Ja, han var i Borås i alla fall och fick i uppgift att flytta sitt förband ner till Mar-
karyd, tror jag. Uppgiften var att befinna sig i Markaryd klockan 14.00. Förflytt-
ningen skulle ske flygskyddat. Han samlade ihop sina mannar och sa "Tag vilken
jävla väg ni vill men vi ses i Markaryd klockan 14.00". Då fick han skäll för det
efteråt därför att han skulle ha gått med ett visst avstånd mellan fordonen och blivit
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utsatt för anfall ifrån trupp som låg på vägen och väntade på honom. Nu fick han
ingen bekämpning alls på sig. Det var "unpredictable".

(Skratt)

Bengt Gustafsson:

En fråga till Arvid Cronenberg. Kan Du motivera att vår krigsproduktion inte skul-
le fungera?

Arvid Cronenberg:

Ja, jag skulle föreställa mig att en stormakt som anfaller oss har luftherravälde och
att våra fabriker kommer att mosas sönder ganska snabbt.

Bengt Gustafsson:

Jo, men vi hade förberett krigsproduktion i särskilda anläggningar, som inte låg
där fabrikerna låg. Vi hade t o m köpt in råvaror för att det skulle fungera. Det var
mycket detaljerat planerat av ÖEF. Så jag har inte samma uppfattning.

Björn Zickerman:

Det fanns väl berganläggningar också?

Bengt Gustafsson:

Ja, visst fanns det det.

Arvid Cronenberg:

Men det skall flyttas dit också.

Bengt Gustafsson:

Det fanns livsmedelsförråd i övre Norrland.
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Bo Hugemark:

Vi har underhållsexpertisen här. Ragnar Söderberg.

Ragnar Söderberg:

Jag var chef för kvartermästaravdelningen på 1970-talet och
Op 4 på 80-talet. Det fanns en omfattande planering för krigs-
produktion, men jag är tveksam till om det fullt ut hade fungerat.
Krigsproduktionen var som regel planerad som ett komplement
till fredsanskaffad materiel, d v s för att öka uthålligheten. För

att krigsproduktionen skall ge resultat erfordras material, främst råämnen och
komponenter samt en fungerande produktionsapparat med maskiner och personal.
Den var ofta planerad att genomföras i särskilda lokaler och ibland i  skyddade
berganläggningar. Jag bedömer att förutsättningarna för krigsproduktion var goda
intill några år efter motsvarande ordinarie produktion var avslutad. Viss komplette-
ringsanskaffning av artilleriammunition var planerad som krigsproduktionen. Jag
hade möjlighet att följa den verksamheten och vid ett tillfälle besökte jag bl a en
anläggning i Kolsva, för krigsproduktion av artilleriammunition. Det såg ganska
bra ut och med noggrann och aktuell planering fanns det säkert goda möjligheter
för krigsproduktion. Men efter ett antal år, 5-10 eller kanske 15 år, som det här
rörde sig om, är jag mycket tveksam till om man fått ut någon effekt.

Bengt Gustafsson:

Då hade den planerade produktionen räckt för ett modernt krig. Får jag ta upp en
sak till om personalfrågan. Det är faktiskt så att vi kunde bevilja uppskov för alla
dem som behövdes för sådan verksamhet. Det var tom i detalj planerat på Väm-
pliktskontoren. Där fanns kunskapen.

Ragnar Söderberg:

Det var det jag menade. 5-10 år eller kanske 15 år efter att man har avslutat freds-
produktionen — jag menar inte att kriget varar så länge — då har även den kunska-
pen blivit ganska bristfällig.

Bengt Gustafsson:

Vi är överens om det. Mcd K-produktion såg jag framför mig ett par, tre månader.
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Ragnar Söderberg:

Jag tror fortfarande det är missförstånd. Krigsproduktionen var inte planerad för
att pågå i flera år, utan avsåg någon månads produktion. När den bara legat som
planering i 5-10 eller 15 år, då började den säkert bli ganska mossig.

Bengt Gustafsson:

Nu hamnar vi någonstans där vi kan komma överens.

Bo Hugemark:

Nu har jag Lars Hansson och Claes Sundin och Arvid Cronenberg på talarlistan.
Sedan sträcker jag streck för det här blocket — och sedan kan ingen hindra er från
att glida tillbaka när vi går vidare, misstänker jag.

Lars Hansson:

K-produktion är intressant igen. Jag tog upp det i mitt lilla anförande förut. Jag
slutade med att vi hade väldigt bra planer. Men jag tror inte att de hade gått i upp-
fyllelse. Det stämmer med vad Ragnar Söderberg säger också. Vi är överens om
det på alla sätt.

Beträffande frågan om tröskeln i det fasta kustartilleriet. I det här fallet där jag
tolkar det så att det är i ett sådant läge att det blir en mobilisering.

Bo Hugemark:

Jag menar ett givaktläge bara. Hur stor del av batterierna skulle då kunna beman-
nas med fredsorganisationens resurser?

Lars Hansson:

Ja, det beror på hur stor värnpliktskader som är inkallad för grundutbildning el-
ler repetitionsutbildning. Under repetitionsutbildningsperioden så var det betydligt
starkare men under grundutbildning så kan man säga att alla fem kustartilleriför-
banden hade möjligheter att bemanna ett batteri. Ett fast batteri. Det var i den mest
utsatta infallsporten som de kunde skickas till. De kunde skickas till vilken som
helst som bedömdes som mest aktuell. Där var det klart inom ett dygn med verk-
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sam eld. På minspärrtropparna så var läget betydligt bättre, eftersom där krävdes
så lite personal. Stambefälet räckte till, vi hade hundra minspärrtroppar utlagda
under den mest intensiva perioden. Hur många minörer hade vi? Vi hade kanske så
att åtminstone 25 av tropparna skulle kunna bemannas och avge verksam eld inom
några timmar. Jag vill säga det är en ganska liten del av krigsorganisationen, men
har man ett sådant underrättelseläge att man kan med någorlunda säkerhet bestäm-
ma vilket område, vilka infallsportar inom ett visst område, som bör bemannas så
skulle det finnas en icke försumbar tröskeleffekt i fredsorganisationens resurser.

Claes Sundin:

Jag skulle bara vilja fälla en kommentar om det här med K-produktion och am-
munitionssäkerhet. Det gäller luftvärnsförbanden. Till Robot 70-förbanden fanns
det över 5000 robotar. Det kompletterades sedan när man skaffade sig mer 70-sys-
tem till pansarbrigaderna och i form utav Robotsystem 90. På mitten av 80-talet
när luftvärnsbataljonerna med 40 mm automatkanoner ännu hade god effekt, åkte
varje bataljon omkring med 15 260 granater efter mobilisering. Dessutom fanns
det ersättningsreserver till detta. Min bedömning är att luftvärnsammunitionen,
robotar och granater, skulle räcka väldigt länge. Skulle man ha någonting att skjuta
på varje gång så skulle det dessutom kosta i andra änden i betydande grad.

Efter en samövning (FOKUS) mellan flygvapnet och luftvärnsförband under
grundutbildning gick chefen för flygvapnet ut i media med uppgiften att Robotsys-
tem 70 hade en så låg bekämpningssannolikhet som 10 %. Om det f r  gälla för alla
5 000 Robot 70 så motsvarar det 500 nedskjutna flygplan. Det tror jag inte någon
angripare har råd med.

Arvid Cronenberg:

Jag skulle bara vilja tillägga att det förefaller som om vår krigsmakt skulle ha
varit ganska ihålig under det kalla kriget. Särskilt när det gäller den kortsiktiga
beredskapen. Jag vill dock erinra om att vår huvuduppgift var inte att slå en stor-
makt. Det säger Nils Sköld i en ganska uppmärksammad artikel i Försvar i nutid
1989. Den skall vara krigsavhållande. Den skall vara så giftig att även en stormakt
drar sig för att anfalla landet. Vi har klarat oss igenom två världskrig under sämre
betingelser än vad vi hade under det kalla kriget. England gjorde väldigt stora
ansträngningar för att få Ryssland att anfalla Sverige under första världskriget.
Kitchener drunknade ombord på en kryssare i Nordsjön när han var på väg till
Petrograd för att just arbeta för den saken.

Tyskarna anföll heller inte Sverige. Det skulle ha blivit en ganska fet bit att
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svälja. De avstod sannolikt p g a att Sverige visade ståndaktighet när det gäller att
motsätta sig en fransk-engelsk genommarsch. De litade på att Sverige där skulle
hålla på sin neutralitet. Det var ett mycket starkt motiv för tyskarna, för att inte
tänka på att röra Sverige. Detsamma är ungefär vad Nils Sköld säger. Vi skall vara
giftiga utifrån våra förutsättningar. Där skulle man kunna föra en annan diskus-
sion. Vi kanske inte skulle ha haft en krigsmakt av stormaktskaraktär i miniatyr
som vi hade utan kanske ha format en krigsmakt som passade småstaten bättre och
vår natur och vårt klimat osv. Det är djupförsvaret som han predikar för här. Jag
tror den är värd en omläsning. För de flesta torde ha läst den här en gång i tiden.

Claäs Skoglund:

Som jag redan tillåtit mig att framhålla så är det min personliga uppfattning, att
Sverige omkring 1970 och mot bakgrund fortfarande av den tidvinnande strategin,
helt skulle ha gjort om sin operativa krigsplanläggning. Med därav följande även
strukturförändringar inom försvarsmakten. Skälen var den militärtekniska utveck-
lingen. Den militärpolitiska glidningen i uppfattning. Storkrig blev mer och mer
osannolikt men risken för överraskande anfall ökade mer och mer. Vi skulle ha
övergivit modell Normandiel944 för blixtkrig mot Norge 1940. Så blev det inte.
Är inte jag fel underrättad så lämnade Synnergren 1978 med fortfarande storanfall
på Östersjösidan. Det hände inget på 1970-talet.

Omkring 1980 uppstod en debatt om vår insatsberedskap. Ett uppmärksammat
inlägg gjordes av en överste Geijer som hade tjänstgjort på FN i New York i sam-
arbete med den dåvarande FN-ambassadören där. Han hävdade att vi skulle ha
stående förband. Det blev en diskussion. Vi i avdelning I i Krigsvetenskapsaka-
demin deltog i debatten och avrådde från det stela systemet med stående förband
som exempelvis NATO hade. Vi skulle ha ett med våra mått mätt stående förband
men det skulle vara flexibelt. Just den osäkerhet som Claes Tomberg upprepade
gånger påpekade här skulle utmärka denna insatsberedskap. Moskva skulle aldrig
ha klart för sig vilken insatsberedskap som de hade i Sverige just då. Det var tan-
kegången med vårt studium på avdelning I i Krigsvetenskapsakademien i början
av 1980-talet.

Bo Hugemark:

Kan jag avslutningsvis få motsvarande svar som Lars Hansson gav från någon
flygare? Hur stor del av den luftoperativa kapaciteten skulle ha varit insatsberedd
efter ett dygn när man blåst givakt? Utan några andra åtgärder.
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Bert Stenfeldt:•

Strilorganisationen fungerade dygnet runt året runt. Det ökade markhotet ledde till
att vi skapade flygbasjägare. Det ledde också till att vi kallade in de värnpliktiga i
tre omgångar per år för att ständigt ha värnpliktiga som hade utbildning både för
att jobba med flygplan i klargöringstropparna och för att kunna genomföra skydd
mot markanfall, skydd åtminstone av sig själva. Detta och övningar ledde till att
exempelvis i U 137-fallet kunde flygförbanden verka omedelbart och i tio dygn
direkt ur och inom fredsorganisationens resurser. Med de värnpliktiga, som vi kon-
tinuerligt hade inne, och med huvuddelen av den fast anställda personalen igång
en stor del av dygnet, så skulle huvuddelen av flygstridskrafterna kunna gå igång
direkt och dessutom ha en god uthållighet.

Bengt Gustafsson:

En reflektion i anslutning till det. Från förberedelserna inför FB 92 kommer jag
ihåg att någon lyckades övertyga mig om att vi redan var nere på det divisionsantal
som krävdes för att kunna ha ett rotepar i luften i 24 timmar sju dygn i veckan.

Bert Stenfeldt:

Stämmer. Alldeles riktigt. Som jag sa här i min inledning, flygvapnet måste ha
fjorton divisioner för att kunna upprätthålla den incidentberedskap som vi var an-
befallda att ha d v s året runt, dygnets ljusa del. En rote. Då flygvapnet var nere i
åtta jaktdivisioner så var det nödvändigt att också använda attackflygförbanden i
jaktberedskapen, vilket var fullt möjligt.

Olof Santesson:

En fråga om givaktläget. Jag undrar över de här bristerna som har berörts. Man kan
få intryck av att de upptäckts vid ett antal kontroller. Men frågan är då, hade man
inom de olika försvarsgrenarna något slags normalvärde på vad som rullade och
inte rullade? Man måste ha haft erfarenheter. Alla flygplan är inte stridsklara på ett
dygn. Inte heller alla fordon m m. Visste man om det, eller var bara vid kontrol-
lerna det upptäcktes?

I den här frågan om Weseriibung och ryssarnas strategi kan man diskutera vilka
som var först, tyskar eller ryssar med djupanfall och alltihopa. Min poäng var att
när ryssarna anfaller t ex som de gjorde i vinterkriget kunde de ha använt massor
med finsktalande människor som hade infiltrerat innan anfallet kom. De gjorde inte
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det. Jag är inte alls så säker på hur man senare använde spetsnaz och liknande även
om det då hade kommit ny teknik. Vad ni egentligen säger är att vad vi förberedde
oss på ett anfall som skulle förberedas av spetsnaz. Det skulle inte vara isolerat
spetsnaz. Det vore helt meningslöst. Anfallsstyrkorna här borde komma rullande
efter ett antal timmar eller så.

Bert Stenfeldt:

Hur många flygplan som var disponibla rapporterades in till sektorstaben och eska-
derstaben. Jag kommer inte ihåg exakt om det redovisades till chefen för flygvapnet.
Vi hade en nedre nivå, totalt sett, på de förband som tillhörde sektorn och som till-
hörde eskadern. Det var vid sådana tillfällen då man kom ner på den här nivån som
eskaderchef/sektorchef ingrep och frågade FMV vad det var som hängde upp sig.

Olof Santesson:

Men om du tar pumparna och luftvärnets radarstationer etc, där man plötsligt upp-
täcker att ojdå, de var ju på reparation? Jag undrar jag om man hade något närme-
värde åtminstone, av typen "realistiskt sett kan vi räkna med 70 eller 60 eller 50%
som finns tillgängliga".

Bert Stenfeldt:

Det var dessa brister som rättades till genom erfarenheter. Vi organiserade så kal-
lade typkontor. I fallet hkp 6 tankpumpar så hade både armen och marinen samma
materiel. Båda försvarsgrenarna trodde att FMV följde upp och säkerställde till-
gången på utbytesenheter. Men då operatörerna väl skulle flyga så fanns det såle-
des inga tankpumpar. Det där ledde till att det organiserades så kallade typkontor,
tekniska typkontor, på förbandsnivå.

Bo Hugemark:

Därmed skall vi gå över till blocket C. Jag skall bara nämna först när det gäl-
ler armen, att det finns ett instrument som aldrig användes men som förbereddes,
nämligen en tidigareläggning av repövningar. De låg i regel på hösten. Då fick de
förband som var aktuella för att kunna tidigareläggas i sin förberedande inkallelse-
order en orientering om att detta skulle kunna komma att ske tidigare om läget så
krävde. Man skulle alltså kunna skaffa sig en bataljon på sommaren eller ett antal
bataljoner på sommaren. Det gjordes aldrig. Jag vet inte om hur systemet skulle ha
fungerat men så var det tänkt.

Insatsberedskapen var det som skulle resa tröskeln. Tröskeln skulle leda till att
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angriparen behövde samla på sig mer resurser men man kunde ändå inte vara säker
på att han skulle finna anledning att avstå helt från angreppet. Han skulle ändå kunna
sätta igång ett angrepp, så var föreställningen. Då gällde det att kunna hantera det
fortsatta läget, nämligen mobiliseringen. Mobiliseringen kunde ske på många sätt.
Olika beredskapsalternativ, i andra former av partiell mobilisering eller att blåsa
beredskapslarm per omgående om så var nödvändigt. Allting byggde på att förban-
den kunde mobilisera tillräckligt snabbt med höga tidskrav och att de kunde ta upp
strid under mobiliseringen. Den frågan vill vi nu ha belyst, och vi har två inled-
ningsanföranden här. Det ena är Bengt Hörner som bl a skrivit ett kapitel i Fo 47:s
historia om moborganisationen. Sedan skall U l f  Henricsson tala något mer om
fältförband.

Bengt Hörner:

Jag var under ett antal år från 1978-93, huvuddelen av tiden som
chef för mobiliseringsavdelningen vid myndigheten S 1/Fo 47-48.
Det är de erfarenheter som jag har därifrån som ligger till grund
för min framställning här. Vi börjar med stridsvärdet omedelbart
efter mobilisering. Jag vill påstå att huvuddelen av förbanden
var väl uppfyllda beträffande personal. En ingenjörbataljon hade

dock mycket stora befälsvakanser. Jag återkommer till den så småningom. Det var
dock alltför många som saknade övning. Vid krigsförbandsvärderingen 1986 så
framkom det t ex att en etappbataljon inte övat sedan 1969. Sedan fanns det också
brister avseende organisations- och effektbestämmande materiel, t  ex saknades
hälften av det totala antalet maskeringsnät. Det saknades drivmedelshanteringsut-
rustning vid en mekaniserad bataljon, drivmedelsplutoner och viss eldledningsut-
rustning vid en haubitsbataljon. Sedan hade chefen för MekB 10 synpunkter på att
stridsvagnarna var föråldrade och inte kunde stå emot moderna ryska vagnar.

Björn Zickerman:

Vilket år var det?

Bengt Hörner:

Jag kommer inte ihåg vilket år det var men det var i slutet av 80-talet och alla
år när vi gjorde krigsförbandsvärdering. Sammanfattningen av stridsvärdet är att
endast de förband som hade övats i närtid bedömdes ha förmåga att mobilisera
under strid. Övriga, främst lokalförsvarsförband och underhållsförband, bedömdes
behöva utbildning under minst en vecka för att uppnå anbefalld krigsduglighet.

62



Mobiliseringsorganisationens sårbarhet var nästa punkt. För att minska riskerna,
riskerna fanns alltid men för att öka förmågan att mobilisera, vidtogs det ett antal
åtgärder t ex att mobiliseringsplatserna var spridda inom respektive försvarsom-
råde och att mobiliseringsplanerna, vi betraktade planer som planer och inte något
som slaviskt skulle följas, fanns i respektive förbands vapenkassun på mobilise-
ringsplatsen. Nycklar till vapenkassuner och ammunitionsförråd fanns alltid vid
närmaste dygnet runt-bemannade polisstation. Vi genomförde i regel mobilise-
ringsövningar vid krigsförbandsövningarna. Mobiliseringsgruppcheferna utbilda-
des årligen, framförallt med tanke på de förändringarna som skedde i grupperna
efter hand. Vi utbildade också mobiliseringsförberedare vid de förband som inte
genomförde krigsförbandsövning.

Motståndskraften, ledningsorganisationens motståndskraft är alltså fråga num-
mer fem. Jag talar bara här om mobiliseringsmyndigheten. Ledningen var decen-
traliserad genom mobiliseringsledningsgrupper. Brigadchefen ledde den grupp,
som innehöll brigadens mobiliseringsgrupper och fogruppcheferna ledde mob-
grupper inom eget område. Därför anser jag att ledningsorganisationen på den
lägre regionala nivån hade tillräcklig motståndskraft och förmåga att leda inle-
dande strider. För att visa på att det fanns möjligheter och gålust gjorde vi så att
vid mobiliseringsövningar sattes fårdigmobiliserade delar ända ner till plutoner
och delar av plutoner in direkt för att inta utgångsgruppering enligt gällande krigs-
planläggning.

Ulf Henricsson:

Jag har haft S 1/Fo 47 som mobmyndighet både som brigad- och fördelningschef.
Jag tänkte börja lite från armUtabsperspektivet. Jag tar min avstamp i krigsduglig-
heten, krigsfiirbandsvärderingen som vi gjorde. Jag vill påstå att där övervärderade
vi regelmässigt förbanden. Cheferna rapporterade in sina egna prestationer. Minst
en enhet för högt. Det kom in både fyror och femmor. Fem är full krigsduglighet,
och jag tror få av oss har sett något sådant förband. En och annan borde ha fyra,
två och tre om man väger in allting, kanske där huvuddelen av förbanden låg och
behövde alltså kompletterade utbildning och materielkomplettering. För att glädja
Björn Zickerman, så vill jag påminna om att vi gjorde en mobkontroll av pansar-
förbanden i slutet på 1970-talet och i början på 80-talet, som FMV m fl gjorde.
Bäst av alla förband var PB 8 som efter 96 timmars mobtid hade nått 80% uppfyll-
nad, materiellt och personellt. Vi var inte bättre än så men kanske tillräckligt bra
faktiskt.

Vi tog pbv:erna från ett pansarskyttekompani ur PB 8 ner till den första Bosnien-
bataljonen och startade väldigt tidigt med en landsvägsmarsch ner till Ravlunda.
Vilket innebar att 30% av vagnarna stod längs vägen p g a utfällning i bränsletan-
ken. Alger och annat som grötade ihop bränslesystemet. Det är kanske sådant vi
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hade råkat ut för lite här och där. Jag håller med Bengt Hörner om att moborganisa-
tionen var ganska okänslig för sabotage. Jag vill påstå att om cheferna inte lade sig
i detaljstyrningarna utan lät krigsförbandschefer, kompanichefer, bataljonchefer,
köra det här, så hade ganska mycket kommit på fötter och blivit ganska farligt i
det här stycket. Regelmässigt fanns dessutom mycket av mobmaterielen på utbild-
ningsmyndigheter och även utlånad till andra. Vilket ibland var en fördel. Kunde
vara det. Lätt att komma åt. Snabbare i ett nödläge. Men kunde också skapa förvir-
ring. Vi har aldrig prövat detta.

När vi startade den första Bosnienbataljonen, då satt vi den 20 april 1993 uppe
hos ÖB, och då var frågan uppe, när kan vi komma igång? Beredskapsbataljonen
var skickad till Makedonien med Jan-Gunnar Isberg så vi hade ingenting. ÖB frå-
gade armschefen Åke Sagren, "Hur lång tid tar det här?" —"Sex månader!" Då sa
ÖB: "Regeringen vill att vi åker om tre". Åke Sagtin svarade: "Min stab har sagt
att det tar sex månader". Då dristade jag mig till att räcka upp handen och sa: "Ja,
men vi tror oss kunna mobilisera 500 000 man på 96 timmar. Skulle vi inte kunna
försöka med tusen på tre månader?" Beslutet blev då tre månader. Det var ju inte
amob, men den anda, motivation och improvisation och flexibla förmåga som or-
ganisationen visade, både civila och militära, den fick mig att tro att det här skulle
fungera även på allvar. Det var en enormt massa saker som gjordes på initiativ
långt ner i organisationen. Det klistrades på extra skyddsliner (ett kompositlager
som skulle minska splittereffekten av RSV) inne i pansarbandvagnarna, det må-
lades, det togs fram ny utrustning. Allting, med väldigt kort varsel. Den personal
som ryckte in från P-tabeller och annat de var himla bra. Faktiskt var de det. Min
tro på systemet ökades högst avsevärt efter den upplevelsen. Jag tror inte vi skall
glömma hemvärnet. Min uppfattning, den är alldeles klar: under mobilisering har
vi haft goda förutsättningar för att under ordnat kaos ställa till ett helsike för en
angripare från Sovjetunionen. Som naturligtvis också skulle haft en himla massa
problem med ett överraskande anfall. Det hade blivit himla farligt.

Då går jag över på punkten fem om ledningen. Jag är tveksam om ledningen
hade fungerat på operativ nivå. Definitivt inte före mitten på 1980-talet. Vi hade
inte övat på G-plats. Jag var ansvarig för den första Gustav-övningen som den kal-
lades i milo Ö när vi skulle ut i vår fina G-plats. Den övningen var inte godkänd.
Att komma in i ett berg som knappt är uppmärkt och med nya telefoner och hela
baletten, där dessutom stabsmedlemmarna fick bära alla jävla pärmverk och lådor
istället för att försöka leda. Det gick inget bra.

Claäs Skoglund:

Det var milostaben detta?
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Ulf Henriesson:

Ja, milostab Ö. De var är nog ingen större skillnad jämfört med andra milan vill jag
påstå. Vi kom faktiskt inte igång där. Vi hade också en mobövning med selektiva
beredskapshöjningar. Den sade en del om sambandet från bl a fredsstabsplatsen.
När vi satte igång den så blev det ganska många listor som skulle ut till förbanden,
till MKG m fl. Sambandssystemet pajade direkt. Gick inte att köra ut på Kryfax
överhuvudtaget. Det vi fick göra då var — och då visade sig det här med flexibilitet
— aj, vad gör vi? Vi ringde flygvapnet. Kan ni skicka en SK 60 till Kjula? Vi ringde
till helikopterförbandet och fick två helikoptrar, och så skickade vi ut ordonnansof-
ficerare helt enkelt. Som for i väg till Gotland m m. Problemet med det var att där
försvann en stor del av stabsarbetskraften som ordonnansofficerare. Dem som vi
aldrig lägger in i P-tabeller. Vi fick ut underlaget men det var segt. Fredsstabsplat-
sen den dög inte för att leda. Man måste man flytta till krigstabsplats för att ra sam-
bandssystemen. Och man flyttar inte dit på kort tid under mob, det måste ske före.
Eller också satt man kvar på fredsstabsplatsen och där satt operationsledningen
högst upp i byggnaden. Fördelen med det var att man hamnade överst i högen.

(Skratt)

När det gäller brigader och fördelningar så var brigadchefer och fördelningschefer
egentligen lite hobbykrigare fram till VI 90. "Huvuduppgiften" var en fredstjänst
i Stockholm. Det var först med VI 90 som jag vill påstå att det blev en nödvändig
ledningsförmåga i brigad- och fördelningsstaberna. När brigadchefen var freds-
placerad och fanns på plats, då kunde han leda det. Jag vill påstå att fördelningar-
nas ledningsförmåga före telesystemets tid, den var underkänd. Det gick fanimej
knappt att kommunicera. Det gick från stripbv, men telesystemet uppkopplat på
televerkets nät, det var inget bra. Planmässigt så fanns det en automatik i ledning-
en. Jag är övertygad om att även här hade vi tillräckligt många initiativkraftiga
officerare för att det här skulle ha fungerat tillräckligt bra. Jag är lite kritiskt till
den utbildning vi hade på militärhögskolan, numera försvarshögskolan, och fort-
farande har. Det var för mycket bedömande och beslut i stort och med motivering
och för lite uppdragstaktik, order och åtgärder. Just det här att greppa läget. Gå
ifrån planen. Det jag upplevde i milostaben när vi övade var att man istället för att
kolla — stämmer opplanen — gör fienden som vi tänkt oss eller gör han det inte, så
gjorde vi ett helt nytt bedömande. Under tiden blev vi överkörda. Det fanns ingen
mental beredskap för överraskande anfall på milonivå när jag tjänstgjorde där i
mitten på 80-talet. Jag tyckte inte heller den blev speciellt längre fram bra heller.
Det var segt att ändra invanda mönster.
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Jag fortsätter med punkten sju som jag hade här. Går det bra? Jag måste nämligen
gå lite tidigare. Den hänger ihop med ledning nämligen. Det var det här med att gå
från storanfall till ÖA. Då är vi inne i trögheten i planeringssystemet. Trögheten i
att ändra uppfattning och ge fasen i detaljstyrning. Det fanns exempelvis i storan-
fallet ingen planläggning för anfall ner på Södertörn med fältförband fram till slu-
tet på 80-talet. För att några tyckte att där kan man inte slåss med fältförband.
Området var fen. litet! Jag vill påstå att vi lätt fick in några fördelningar när man väl
ansträngde sig lite grann. Det krävdes faktiskt att vi som hävdade att det här var en
farlig riktning fick lägga en däcksbro 200 — 200 meter lång — över Skanssundet för
att visa möjligheterna för en angripare. På en timme! Då sa Bengt Leander "Jag är
förd bakom ljuset. Planera för detta".

Just den här mentala oförmågan att snappa läget, det visades vid ett tillfälle ef-
tersom Sovjetunionen brukade använda KGB-båtarna Stenka för att köra mot Got-
land för att testa våra beredskapssystem. Vi hade aldrig några resurser på Gotland,
vi fick inte vara ost Gotland heller som Clas Tornberg sa. Vid ett tillfälle hade man
prövat det här. En av båtarna hade dessutom kränkt vid Katthammarsvik. För en
gångs skull hade vi en robotbåtsdivision i Visby. Den hade hunnit ingripa. När
dåvarande MB fick den redovisningen av VB på morgonen så frågade han "Varför
satte ni inte in robotbåtsdivisionen? Den hade hunnit för en enda gång skull". Då
svarade VB, som hade sin fredsbefattning som produktionsledare, "Jag bedömde
att det var för dyrt!". Då blev Bengt Leander röd. Jag trodde han skulle få slagan-
fall. Sen gick han upp genom taket. Det visar lite av mentaliteten.

Jag vill avsluta med ett av de största problemen vi hade, varför jag inte riktigt
trodde på den operativa ledningen, var att jag såg alltför ofta att när man drog ihop
sig till slutmomenten i övningar så försvann högre chefer. Då hade man något vik-
tigare i Stockholm att göra. Det pågår fortfarande. Högre chefer har i allt för stor
utsträckning, det finns undantag, dragit sig ur övningarna när det är upp till bevis.
Den som tror att man kan leda i de här situationerna utan att öva, tror fel.

Men jag skulle faktiskt, om jag hade suttit på andra sidan Östersjön, tänkt mig
jädrigt noga för innan jag försökt mig på ett överraskande angrepp mot Sverige.
Det fanns tillräckligt mycket som var bra och farligt som vi hade fått igång.

Bo Hugemark:

Jag kan bara till detta citera vad Sören Lindman säger i sina avslutande ord. "Jag
har fördelen att se sovjetiska, polska och tjeckiska förband under uppvisning för
västerländska åskådare. Några informella observationer gjorde jag också. Trots att
det säkert var förövade moment kunde man konstatera grava misstag och inkom-
petens. Om detta var en verklighet på hemmabanan så undrar jag hur de skulle ha
klarat av bortabanor."

66



Björn Zickerman: ( O H -bild 8)

Jag skall tala lite mer generellt om styrketillväxt som börjar med mobilisering. Vi
kan tala om mobilisering när fienden inte har anfallit och då angrepp pågår. Mina
erfarenheter bygger på min tid i armstabens organisationsavdelning då jag satt
på fredsorg och Robert Lugn satt på mob och skrev Mob I K på den tiden. Sedan
kommer mina erfarenheter från Milostab Syd och som chef för P 2, som chef för
PB 8 och chef för 13. pansarfördelningen, tillika pansarinspektör. Jag påpekar att
jag som pansarinspektör var chef for pansarfördelningen. Följaktligen så hade jag
kunnat påverka pansarförbanden i fredsutbildningen och jag förde dem i krig. Så
det fanns onekligen ett samband redan 1980-83.

När man arbetar med mobilisering så behöver man analysera ordentligt den verk-
samhet som genomförs under mobben. Det gjorde vi, med ett system som kallas
för PERT, program evaluation review technique. Det innebär att varje pil där uppe
är en aktivitet. Om vi tittar på pilen som går från 1-5, så är det aktiviteten, transport
utav hempermitterade värnpliktiga till mobplatserna. Sen kan man sätta rubriker
där, jag har alltså haft en rubrik "tid i timmar". Man kan sätta rubriken "kostna-
der". Man kan sätta rubrik risker m m och så kan man analysera verksamheten.
Går vi sedan vidare, till aktiviteten 2-5, det är transport utav uttagna hästar och
fordon m m till mobplatserna. Vilken tid tar det? Aktiviteten 3-5, det är transport
utav krigsbefäl till mobplatserna. Där kan man tala om de risker som det här med
tavelförsäljning och försöken att mörda krigsbefälen innebär. Aktivitet 4-5, det är
transporter av till utbildningsförbanden utlånad krigsmateriel till mobplatserna.
Sen kommer 5-6, organisation och utrustning, 6-7, det är kontroll av fordon och
provskjutning av vapen, eventuellt kompletterande utbildning. Inte minst när det
gäller gasmasker och sådant så behövdes det kompletterande utbildning.

Då frågar man sig vilken tid det här tar. Den operativa avsikten, både vid över-
raskande anfall och vid storanfall var att så snabbt som möjligt stänga igen infalls-
portarna, d v s flygfälten och hamnarna med mera. Hur gör man detta snabbast?
Jo, genom att minimera tiderna här. Följaktligen så borde mobplatserna ligga där
den hempermitterade värnpliktiga finns. Alltså för försvaret av, låt oss säga Åhus,
Ystad eller Trelleborg, så skulle de värnpliktiga finnas i den staden. Materielen
och mobplatser skulle finnas i den staden. Då minimerar man aktiviteterna 1-5 och
minimerar aktiviteten 3-5, 4-5 om man nu har regementet i närheten också. På det
viset kan man analysera och fa ner tiden. Lokaliseringen utav mobplatserna och de
hempermitterade värnpliktiga i fred har en oerhörd betydelse för att fa ner mobti-
derna. Det skall man vara medveten om.

Sen kan man fråga sig, vad kunde hända om det nu utbröt ett krig och om det
utbröt bekämpning m m? Kunde man genomföra aktiviteten 1-5, transport utav
hempermitterade till mobplatsen? I vissa fall kanske. I  andra fall kunde det gå
betydligt sämre om det var långa avstånd. Vi kan tänka oss att transportera hem-
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permitterade värnpliktiga från mellersta Sverige upp till nedre och övre Norrland.
Vilka risker det innebar om det skulle ske bekämpning av järnvägar, landsvägar,
landsvägsbroar m m. När man sedan analyserade värnförband och cykelskytteför-
band som skulle försvara hamnar m m och började titta igenom planläggningen, då
utgick man självklart från att den hempermitterade personalen bodde i Ystad, Trel-
leborg m m för hamnförsvaret. När vi sedan gick igenom här så visade det sig att
det inte var mobmyndigheten som krigsplacerade, utan det var värnpliktskontoret
Kristianstad som höll på med det.

Den uppgift de hade fått det var att värnpliktiga skulle vara rekryterade i Skåne.
Alltså för Ystad hamnförsvar så räckte det med att de värnpliktiga varit rekryte-
rade i Skåne. De borde naturligtvis vara rekryterade i Ystad, i Trelleborg, i Åhus, i
Simrishamn, i Helsingborg o s v.

Claes Skoglund:

Du avser lokalförsvarsförband nu?

Björn Zickerman:

Ja, jag talar om infallsportar, vilket betyder lokalförsvarsförband. Det är ett snabbt
försvar utav infallsportar som är det viktigaste för att överhuvudtaget fa stabilitet
i försvaret och kunna fortsätta striderna. Det visade sig att det ingalunda var lokalt
rekryterat. Det värsta exemplet var en cykelskyttebataljon för försvar utav Lim-
hamns hamn. Den mobiliserade innanför Landskrona. Soldaterna kom från hela
Skåne. De kom även från Limhamn. Gick från Limhamn till Landskrona, mobili-
serade där och åkte tillbaka till Limhamn för att försvara Limhamn. Då kan man
tänka sig hur fort det gick att försvara den infallsporten. Det fanns flera sådana
dystra exempel.

Överhuvudtaget kan man konstatera att det bör finnas ett klart samband mel-
lan lokalisering av mobplatser och den hempermitterade personalen. Det innebär
också att fredsorganisationens fredsförband borde ligga där huvuddelen av befolk-
ningen fanns. De facto var det så att 12% av Sveriges värnpliktiga fanns norr om
Dalälven. 42-43% fanns i milo Ö och B, 42-43% fanns i milo S och V. Följaktligen
borde fredsförbanden, mobplatser m m ligga i dessa områden. Inte ligga uppe i
Norrland. Verkligheten var tvärtom. Man hade åtskilliga fredsförband, åtskilliga
mobplatser i norr, och det ökade tiden för mobilisering. Det var saker och ting som
inte uppmärksammades.

En annan sak det var försvaret utav Stockholm. När jag började som värnpliktig
så fanns I 1, A 1, K 1, Lv 3, Ing 1 och S 1 i Stockholm. Alltså, det fanns fredsför-
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band som kunde ge ett snabbt försvar av huvudstaden Efter hand beslöt man att det
här skulle flyttas bort. Det ena efter det andra. På 60-talet så flyttade de sista för-
banden I 1 och Ing 1 iväg. Det innebar att kuppberedskapen av Stockholm avsevärt
försämrades. Besluten att omlokalisera fredsförband, de fattades inte med hänsyn
till beredskapsskäl utan det var helt andra lokalpolitiska skäl att hjälpa olika städer
m m. Beredskapsaspekten inverkade inte alls.

Bo Hugemark:

En liten kommentar till det här. Principerna var olika fältförband — lokalförsvars-
förband. När det gällde fältförbanden så ville man prioritera samträning. Det be-
tydde att när folk hade utbildats så skulle de fortfarande ingå i förbandet, oav-
sett om de flyttade till andra delar av landet. Det betyder att då hade man inte
den lokala rekryteringen till mobplatserna. Man bedömde att det var så viktigt att
ha samtränade förband. Det låg i VU 60-systemet. När det gäller värnförband så
var det självklart att där behövdes ingen samträning, och man kunde satsa helt på
lokalrekrytering. Jag antar att cykelskyttebataljonerna hamnade någonstans mitt
emellan, i  och med att de var avkastade från fältförbanden. Man behöll då den
förbandssammansättningen. Då hade folk spritt sig över hela landskapet. Jag vill
be Hjalmar Mårtensson att säga något om MobIK. Du var en av dem som jobbade
med MobIK. För att inte säga den som jobbade med MobIK.

Hjalmar Mårtensson:

Jag är armsofficer från I 18 i Uppsala. Generalstabskapten på ar-
msstaben, regementsofficer på försvarsstaben som ÖB:s adjutant.
Den enkla anledningen till det tror jag var att den nye ÖB, flyg-
generalen Rapp (som börjat som sjöofficer), tyckte att det vore
praktiskt att ha en adjutant ur armen. Det råkade bli jag. Rapps

enda kommentar lär ha varit, "Det spelar nog ingen roll vem det blir, bara han inte
är för lång".

(Allmänt skratt)

Sedan har jag bl a varit försvarsområdesbefälhavare på två fo (23 och 51), artnat-
tacM i Bonn och som pensionär arbetat många år på Fst/Und.

Så till frågan om förbandens stridsvärde omedelbart efter mobilisering (mate-
riellt och personellt). Skulle de ha kunnat mobilisera under strid och strida under
mob?
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År 1961 blev ett viktigt år. Läget i Europa försämrades. Berlinmuren började
byggas. Försvarsstaben omorganiserades, och tre nya operationsledningar tillkom,
vilket ledde till snabba förändringar. Fokus flyttade till operativa frågor, inte minst
beredskap och därmed sammanhängande utbildning och övningar. OpL 3 med
Clas Skoglund som chef och Carl Björeman som generalstabskapten var pådri-
vande. ÖB:s kuppförsvarsorder, som utgick från snabb insats med fredsorganisa-
tionens resurser mot överraskande angrepp, gavs ut redan i augusti 1962. Under de
närmaste åren genomfördes ett stort antal oanmälda ÖB:s beredskapskontroller vid
olika regementen och Fo. De omfattade larm, förflyttning till stridsuppgiften och
stridsskjutning där det var möjligt. ÖB deltog personligen. Kontrollerna väckte
uppmärksamhet både inom förbanden och hos allmänheten. De gynnade enligt
min mening beredskapsmedvetandet men noterades säkerligen också av främman-
de observatörer.

Jag skall komplettera vad Björn Zickerman har sagt om mob och beredskap med
några fakta om MobIK. Mobilisering, både förberedelser och genomförande, är
entydigt försvarsgrenarnas ansvarsområde. 1961 fanns tre äldre mobinstruktioner,
MobIA från 1953, MobIM och MobIFV, båda från 1931. De vari och för sig väl
utformade men avsåg främst allmän mobilisering och var inte samordnade. Det
fanns inte någon övergripande instruktion som var anpassad till mobilisering vid
överraskande angrepp. OpL3 påfordrade att en sådan MobIK snarast måste tas
fram, vilket ÖB omedelbart bestämde.

En arbetsgrupp tillsattes, jag från försvarsstaben, Robert Lugn från armsstaben,
och två kamrater från marin- och flygstaberna, vilkas namn jag glömt. Det blev
ett mycket omfattande arbete som inldeddes med ett flertal besök vid olika mob-
myndigheter inom alla försvarsgrenar men även vid länsstyrelser och andra civila
myndigheter som ingick i  mobarbetet. Vi gjorde även ett studiebesök i  Norge.
Erfarenheterna från besöken var positiva men påvisade behovet av samordning
liksom av riktlinjer för att kunna mobilisera vid ett överraskande angrepp. De blev
sedan grund för ett fortsatt trevligt stabsarbete. Men på grund av ämnets vidd och
många inblandade tog det väldigt lång tid. MobIK kom ut först 1967.

Vad var det då som präglade MobIK? Det första var målet och kravet att mo-
biliseringen skulle genomföras till varje pris, även om krig utbrutit och fienden
kommit nära mobplatserna. Det andra var att försvarsgrenarnas mobplanläggning
samordnades sinsemellan, med ÖB kuppförsvarsorder och inte minst med plane-
ringen vid de civila myndigheter som ingick i mobarbetet. Men allra viktigast var
att alla mobföreskrifter blev tillgängliga i en gemensam mobinstruktion.

MobIK var starkt inriktad på att vinna tid och säkerhet vid mobiliseringen. In-
ryckning var förberedd direkt till spridda mobplatser för högst 200 man med minst
200 meters inbördes avstånd inom bataljonsvisa (motsv) mobgruppområden på
betryggande avstånd från kasernerna, Utrustningen förvarades på mobplatserna.
Särskild personal var avdelat att starta mobiliseringen om respektive chefer inte
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hunnit komma till mobplatsen. Till stöd för planeringen fanns noggranna exem-
pel på mobplaner för mobmyndighet, mobgrupp och mobenhet med åtgärdskalen-
drar m m. Särskilt viktigt var att mobilisering var förberedd av lokalt rekryterade
snabbförband/värnkompanier med 24 timmars mobtid vid infallsportar (hamnar
och flygfält), som operativt sett var omistliga för ett fortsatt försvar.

Det blev inget överraskande angrepp mot Sverige. Men jag tror att vi hade kunnat
mobilisera under strid och strida under mob, även om vi nog mött en hel del pro-
blem och friktioner. Att vi hade lyckats tror jag berodde på den anda som alltjämt
levde kvar från beredskapstiden hos både befäl, värnpliktiga och allmänheten, på
en bra grundutbildning, på repetitionsutbildningen och på befälets handlingskraft
på alla nivåer. MobIK var ett bra stöd för hela den samordnade mobproceduren.

Göran Tode:

Jag har en fråga till Björn Zickerman beträffande stridsvagn S och hur den var
konstruerad. Därför att jag har en känsla av att den egentligen förutsatte att vi var i
förhand och att man kunde stå i färdiga nedgrävda eldställningar och skjuta, medan
den däremot inte kunde skjuta under gång, vad jag förstår.

Björn Zickerman:

Du har uppfattat allting rätt!

Göran Tode:

Hur betedde man sig då i samband med överraskande angrepp där fienden redan
var på väg in i land?

Björn Zickerman:

Ja, det beror vad kontakten uppstår någonstans. Har vi hunnit genomföra mobilise-
ring så att bataljonerna är stridsberedda?

Göran Tode:

Nja, jag vet inte. Jag ville bara ställa frågan. Sedan en annan fråga om stridsvagn S.
Jag hörde just på den tiden att MTBF som det hette på flygspråk, meantime bet-
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ween failure, hur långt den kunde gå innan den gick sönder, var förvånansvärt kort.
Det handlade om under tio mil eller någonting. Stämmer det?

Björn Zickerman:

Jag utbildade som bataljonchef den första stridsvagn 103-bataljonen på P 4. Detta
var 1969-70. Jag hade ett stridvagnskompani då. Skulle man ut på en övning klock-
an 09.00 då gick man ner klockan 08.00 och satte igång med vagnarna. Klockan
09.00 i bästa fall en eller ett par vagnar. Framme vid 11-12-tiden så kanske man
hade hälften av kompaniets vagnar. Alla vagnar hade man aldrig. Det var ständiga
problem med materielen. Jag tror att det tog två till tre år innan man började få nå-
gon stabilitet på det hela. När jag kom som regementschef till P 2 1972, då började
103:an fungera. Jag är ingen positiv anhängare av 103:an. Jag har ständigt arbetat
för nya stridsvagnar i hela min karriär.

Bo Hugemark:

Det finns lite mer utvecklat om detta i en av bilagorna till ett tidigare vittnessemi-
narium. Där finns ännu mer lök på laxen s a s.

Göran Tode:

Sedan en kommentar till Ul f  Henricsson. Det som förvånar en flygare är hur ar-
msförband bedriver ledning. Man blir aldrig riktigt klok på det. Faktum var att vi
började med lätt attack. Så efter mycket om och men skulle vi börja samverka med
armen någon gång på 70-talet. Då hade milo Väst en övning där man satte upp två
brigader mot varandra vilket var originellt. Då hade vi en riktig fiende och inte bara
en simuleringstrupp. Så deltog vi med lätt attack på A-sidan. Då kom vi på att det
här var intressant, eftersom målangivningen skulle vi få från armen då. Från strids-
ledningssidan eller underrättelsesidan. För oss var det intressant att ta reda på vilken
kvalité det hade. Vi kom den fullständigt geniala idU att sätta en man på B-sidan och
en man på A-sidan. För att jämföra vad vet A-sidan om B-sidan och vad var B-sidans
läge. Rapportering en gång i timmen och så skulle man kunna jämföra oleaten. Det
försöket höll exakt en timme, därför att då ringde min rapportör från A-sidan. Han
kom från Norrland och vi kalla honom för Ove pilot. "Hä' går inte" sa han. "Varför
går det inte", frågade vi. "Dom vet inte var de egna är." Av det enkla skälet att armen
bedriver uppdragstaktik. Klockan si och så skall man ha tagit kullen där och där.
Innan dess vill vi inte veta vad fan ni gör. Det här gjorde att brigadcheferna inte hade
någon uppfattning av var hans egna förband var. Han hade ingen uppfattning om var
fienden var faktiskt. Det där förvånade mig väldigt mycket.
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Ulf Henricsson:

Vi har ju haft en diskussion om NBF. Inte minst din kollega Michael Moore har
inte heller förstått att det är en oändlig skillnad på att leda ett armsförband och ett
flygförband. De leds på olika sätt. För du sprider ut en brigad, 6 000 man över en
ganska oöverskådlig yta. Det är oerhört svårt. Det finns de som säger att det var
först under Gulfkriget en del förband hade någon aning om var de var, p g a att
de hade GPS. Orienteringsförmågan är helt avgörande i armsförband. Att veta var
man är. Man kan säga så här, att även om det är en förvirrad bild som man fick här,
för jag är övertygad om att bataljonschefen eller brigadchefen hade ett litet bättre
grepp på vad som pågick, för han förstår vad man säger. Man leder inte armsför-
band på samma sätt som man leder ett antal högst professionella flygförare som
inte gör annat än övar i sin roll. Helt väsenskilt alltså. Det är kallt, regnigt, blött
och inte fan kommer man in till mässen och hotellet fram på kvällen. Det är svårt
när det gäller Close Air Support att veta var man är. Jag har jobbat med Close Air
Support i Bosnien. Du behöver en flygsamverkansgrupp som klarar det och så står
man och pratar "Så här är det. Där är målet". Det är helt olika saker vi talar om.

Carl Björeman:

Vi sitter här för att ge historikerna infallsportar. Jag tycker de här historikerna skall
ägna mer uppmärksamhet åt Fo 47-48 i mobiliseringshänseende. De här övergri-
pande teorierna är nog riktiga om MobI K och så. Fo 48 ligger onekligen i milo Ö
men hade en mycket stor betydelse för beredskapen i övre Norrland. Det hänger
ihop med det s k. ÖN/NN-målet i slutet på 60-talet. Ett av de mer intressanta upp-
dragen jag har deltagit i. Bakgrunden var avfolkningen, det var stark avfolkning,
i Norrbotten framförallt. Alla upptäckte det eller erkände det, utom Arne Mohlin
som var MB. Han skulle ha kvar krigsorganisationen. Den första uppgiften, det
var att fa honom att inse, att han skulle lägga ner en brigad i Umeå. Det gick med
god hjälp av Ragnar Persson som var generalstabsofficer i samma stab och den
mäktiga Ast/O med Robert Lugn och Bengt Gustafsson. De lyckades lägga fram
siffror som övertygade t o m denne ståndaktige soldat. Nå, då skulle då det här
bortfallet ersättas. Då utbröt en strid om dem som verkligen bodde där uppe. För-
svarsstabschefen Stig Synnergren, han ville ha dem i armsförbanden för att skicka
fram anfallsvis mot gränsen. Flygvapnet byggde ut, mycket riktigt, baserna och
behövde mera folk. Den lojale och opartiske ÖB Torsten Rapp han höll mest på att
de skulle till flygvapnet. Det löste sig så småningom. Sen skulle det transporteras
upp folk söderifrån. Det är där Fo 47-48 kommer in. Kommunikationsavdelningen
där Bengt Wallerfelt gjorde en planläggning enligt principen "Alla transportmedel
norrut skall gå fullsatta". Oberoende om de hade hunnit mobilisera eller om de
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skulle åka i civila kläder. Varje tåg och varje flyg upp skulle vara fullt av soldater
från milo Ö, mobiliserade i Fo 47-48. Det där var ett mycket intrikat ärende. Det
där borde historikerna gräva lite mer i. För att få grepp om mobiliseringen även i
övre Norrland.

Bengt Hörner:

En kommentar först till Ulf Henricsson angående övningen med milostaben.
Håller fullständigt med om att det var kaos. Jag satt i andra änden nämligen.

För Björn Zickerman vill jag påpeka att mobiliseringsmyndigheten hade möjlig-
het att styra rekryteringsområdena ganska detaljerat via värnpliktskontoren. Ända
ner till församling faktiskt. Det utnyttjade i varje fall mobmyndigheten S 1/Fo47 i
varenda situation när vi skulle ha lokalrekrytering.

Även i andra situationer där vi inte alltid kanske nådde målen. Vi hade en upp-
fattning om att en haubitsbataljon som mobiliserade i trakten av Sala inte gärna
skulle hämta sina soldater från Linköpingsområdet. Utbildningen hade ägt rum i
Östergötland. Så det var inte mycket att göra åt.

Beträffande mobiliseringstiderna vill jag påstå att i alltför många fall så var det
önsketänkande istället för verkliga beräkningar. Operatörerna tyckte att det skulle
gå mycket fortare. De hade alltså förband som hade ganska omfattande materiel
med mobiliseringstider på 24 timmar. Fullständigt orealistiskt. Man hade t ex ett
fältsjukhus med 400 människor med en ohygglig massa utrustning med en mobili-
seringstid på fyrtioåtta timmar. Det var ohållbart. Nittiosex timmar var möjligt att
genomföra.

Bo Hugemark:

Jag kan ställa en fråga till dig. Om vi hade fått en Givakt och det under det dygnet
hade blivit beredskapslarm och mobilisering därmed hade kommit igång, vad var
de svagaste punkterna i mobsystemet med hänsyn till fiendens försök att störa ut
den här mobiliseringen? Medan du funderar kan vi låta Emil Svensson komma in.

Emil Svensson:

Beträffande sjöstridskrafterna. Det är också en diskrepans i den situationen. Nästan
alla unga sjöofficerare har erfarenhetsmässigt insett att ledningen är kass. Varför är
den det? Det beror på det att oftast hade fartygen (de har det fortfarande sannolikt)
bättre utrustning än vad ledningen i land har. Vi visste oftast var "fienden" var.
Hade kanske ibland t o m anfallit fienden på eget bevåg. Vilket man måste göra i en
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sådan här situation, eftersom man aldrig vet om ledningen finns kvar. Efteråt kom
anfallsordern från chefen iland.

Det finns en gräns före Gusjtsjin och efter Gusjtsjin. Före Gusjtsjin så kunde man
som patrullbåtskille med två båtar få ett uppdrag att gå till Danzigerbukten. Upp-
kallad till ledningen för en ordergenomgång. Efter det att man ställt några frågor
"Nu far du inte ställa fler frågor, för staben måste gå hem". Sedan hade jag natten
på mig att gå ner till Danzig och hitta tillbaka igen.

Vad det gäller mobilisering så hade inte vi några stora svårigheter. Vi är så väl-
digt befälstäta ombord på fartygen. Vi kunde ta vakanser bland de värnpliktiga
som kom ombord. Beträffande förtroendet för ledningen så vill jag berätta om en
episod från fregattdivisionen på Västkusten där vi körde Visby och Sundsvall i en
KFÖ. Där fick man inte heller sin uppfattning om ledningen särskilt förändrad.

Som ung och arg divisionsadjutant och försteofficer på Visby, så skulle min första
åtgärd vara att krigsmåla fartygen d v s maskeringsmåla dem. Det skulle gå jättebra
hade man talat om för besättningen. Det skulle man få ritningar för. Man skulle få
färg. Man skulle få penslar och allting. Inte något fanns!

Jag kan tala om för er, när jag nu väl fick fram färgen, gick det inte att måla en
fregatt ens med hela besättningen. Det var ett utav skälen till att jag maskerings-
målade mina patrullbåtar på helt eget bevåg sedan 1982.

Jag höll också på att få en patrullbåtsdivision uppe på en krigsförbandsövning
att bli ett stationärt kustrobotbatteri. Därför att drivmedlet visade sig sätta igen
alla filter som överhuvudtaget finns. Det fanns mycket sådant här. Det är lite av
det här som jag vill ta upp därför att i flottan, bland de yngre sjöofficerarna som
jag tillhörde var det en väldig misstänksamhet mot ledningen. Det började sedan
vända i tiden efter Gusjtsjin när även ledningen fick öva. Då kom det lite grann av
bättring.

Bengt Gustafsson:

Det var så att mobmyndigheten själv bestämde var mobförrådet skulle ligga. Man
hade goda möjligheter att göra som Zickerman säger. Det kan inte beskivas i svart
eller vitt. I  regel har man tvingats att avväga mellan olika faktorer som styr. Så
kommer egna erfarenheter in, som man bär med sig och blir gränssättande. Ty-
piskt för det här är NN/ÖN målet, i vilket Synnergrens erfarenheter från 1939 när
Ryssland anföll Finland blev gränssättande. Vid beredskapshöjningen i Tornedalen
kom det upp förband från Mellansverige som inte klarade av den kalla Norrlands-
vintern. Därför fick inget förband som hade krigsuppgift i Övre Norrland utbildas
söder om linjen Karlstad - Gävle. Det var ett styrmedel i NN/ÖN-målet. Det inne-
bar att utbildningsorganisationen fick det utseende den fick i  Norrland. Där var
befälen som skulle ingå i  de förband som skulle mobiliseras. Man kommer lätt
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till slutsatsen att mobplatsen skall ligga i närheten av där befälet är. Sedan bygg-
des transportplaneringen upp i olika steg. Första dygnet så många som gick, utan
uniform och vapen, på alla tåg och flygplan. Allting som gick norrut. Under tiden
mobiliserades B-omgångarna till förband vars A-omgångar mobiliserades i ÖN.
De försågs med personlig utrustning och personligt vapen, varefter de togs upp
under andra och tredje dygnet till A-omgången och förbandsutrustningen. Därefter
de färdigmobiliserade förbanden, som gick med tåg och hade möjlighet att gå över
till landsvägsmarsch om förbindelser slogs ut. Det var hela tiden att väga det ena
mot det andra vid planeringen. Jag anser att vi hade en bra lösning i det system vi
byggde upp i slutet på 60-talet.

Cla& Skoglund:

När upphörde koncentrering per järnväg?

Bengt Gustafsson:

Jag höll på att säga att det aldrig upphörde, men det blev lättare att gå över till
landsvägsmarsch när fältförbanden blev motoriserade.

Lars Hansson:

Det beror väl på avståndet också?

Bengt Gustafsson:

Ja, för pansarförbandet var alltid problemet hur länge de kunde gå. Vi hade strids-
vagnstransportbilar också som köptes på 1970-talet.

Bert Stenfeldt:•

Först skall jag säga att jag använde ordet typkontor men det skulle vara versions-
kontor.

Under flera av de övningar och utbildningsomgångar som vi hade i eskadersta-
ben så hade vi också med momentet "mobilisering i Mälardalen och förflyttnings-
flygningar upp till Övre och Nedre Norrland". Det låg på eskaderchefens ansvar att
samverka med den civila delen i staben, Lfv, avseende förflyttningsflygningarna.
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Luftfartsverkets del var anslutet till E 1:s stab och använde E 1:s underrättelsekäl-
lor, E 1:s sambandssystem och annat. Det fanns dessutom en särskild del för reger-
ingsflyget. Det viktigaste för oss militärer var att se till att flygtransporterna upp till
Norrland fungerade. Det var ganska mycket folk som skulle förflyttas. Jag tror det
rörde sig om 20 000 man. Vi spelade ibland med utslagning av Arlanda, Borlänge
och Västerås, för att se vilka alternativ vi måste fundera på. Jag kan dessvärre inte
erinra mig, kanske Göran Tode kan göra det, att vi hade med någon representant
från Fo. Det var ju Fo som skulle klara ut hur alla dessa, om det nu var 20 000
man som kom från Mälardalen, skulle ta sig till de användbara flygplatserna. Hur
skulle Fo och civilflyget samverka om detta? Fanns det några planer? Det viktiga
var frågan om hur man kunde ta hand om alla dessa människor på väg till och på
flygplatserna. Hur skulle man förfara om de avsedda baserna slogs ut? Fanns det
någon ansvarig på Fo för detta? I annat fall kom kanske aldrig avsedd personal upp
till ÖN/NN! Vad betydde detta för mobiliseringen av markstridskrafterna?

Jag vill komplettera något om stabsberedskapen i flygvapnet och som jag ser det
även på MB-nivån och högkvartersnivån vad gäller luftop. (OH-bild 9) Flottiljsta-
berna hade som alla andra förband utarbetade planer för ledning, inledningsvis från
KC på flottiljen. KC var en förberedd anläggning med tablåer och samband, telefo-
ner. En bra sambandsfunktion är självfallet en av de viktigaste delarna då det gäller
ledning. Till KC begav sig vakthavande befäl och särskilt utsedda stabsofficerare
som bodde nära flottiljen. Huvuddelen av stabspersonalen begav sig till ordinarie
upl, en berganläggning. Chefen själv gick antingen till en stridsledningscentral,
som är igång dygnet runt året runt och har således all aktuell information, eller så
gick han till KC på flottiljen. Därifrån ledde han verksamheten tills ordinarie krigs-
upl var helt klart för ledning. Då förflyttades chefen med helikopter till upl.

På samma sätt var det med eskaderledningen. En del av personalen arbetade
inledningsvis i Göteborg, en annan del begav sig till ordinarie krigs-upl och där-
utöver gick några enstaka stabsmedlemmar till en reserv-upl. Det fanns klara och
färdiga tablåer, sambandssystem, m m på alla tre platserna. Allt var övat och prö-
vat. Då E 1/FV utbildade och övade staberna hade i regel militärbefälhavaren eller
hans representanter inte möjligheter att delta eller samverka. Därigenom kunde
inte hela sambands-, underrättelse-, m fl system användas eller prövas. De brister
och svagheter som fanns inom dessa system klargjordes således aldrig.

Behovet av sambandsresurser kunde bedömas utifrån att Lfc, som verkade dag-
ligen genom luftbevakningen och stridssystemet, erfodrade en förhållandevis stor
sambandskapacitet. Då även sektorstaben övades användes sambandssystemet på
gränsen vad det tillät. Detta i fred. Att observera är att det sambandssystem som
E 1 disponerade var tre gånger så stort som Lfc. Jag anser att den allvarligaste
bristen vad avser ledningssystemet under kalla kriget var att sambandssystemet,
sambandsäkerheten aldrig övades eller prövades fullt ut. Bristerna därvidlag gäl-
ler även hanteringen av sambandsfunktionerna. Detta ledde bland annat till att en
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militärbefälhavare och jag blev kallade till överbefälhavaren, eftersom en av oss
inte kunde hantera talförvrängaren, varvid vi bröt mot signalbestämmelsema. Så
illa var det!

Då jag på uppdrag av ÖB 1993-94 studerade den operativa ledningen av luft-
stridskrafter så fick jag av samtliga militärbefälhavare och luftop, uppfattningen
att de övades alltför sällan t ex var stabsplatserna inte förberedda. Så var det också
med Högkvarteret där jag var krigsplacerad i sex år. Vi var på plats och övades
en gång. Då under Bengt Gustafssons ledning. Vi förberedde oss i huvudsak ge-
nom att i ordningställa arbetsplatserna! Då ÖB, Bengt Gustafsson informerades
om verksamheten i luftop fick vi rapporter (inspelade) från samtliga sektorstaber
att jaktradarn på JA 37 stördes ut i vissa lägen. Jag redovisade för ÖB hur vi skulle
ha agerat i ett skarpt fall. Jag tog med mig frågan för att klarlägga om min plan
hade fungerat i ett verkligt läge. Det visade sig då att den man som kunde klara av
det här felet, avseende JA 37-radarn, den mannen var krigsplacerad i cykelskyt-
tebataljon Kungsbacka. Den mannen var också nyckelperson för andra system,
armens och marinens. Vi hade uppenbarligen inte tillräcklig kontroll på var vissa
nyckelpersoner var krigsplacerade. Denne man placerades därefter i flygvapnets
ledning!

Bo Hugemark:

Bengt Hörner har du funderat på min fråga?

Bengt Hörner:

Ja, jag har funderat. Det finns naturligtvis en mängd svårigheter med det här. Jag
vill bara plocka fram en. Det är frågan om när man skall låta insatsförbanden lämna
tillbaka sin materiel. Det hänger samman med utbildningsståndpunkten. Antingen
skall man låta den fortsätta som bataljon eller så måste man låta den ordinarie ba-
taljonen ta över. Det är en av svårigheterna. En avvägningsfråga.

Bo Hugemark:

Tack! Då har vi tre på listan och sedan måste vi gå över på ledningsproblematiken.
Vi har varit inne på den redan, men vi skall vidga det greppet sedan. Då har jag
Arvid Cronenberg, Ragnar Söderberg och Ulf Henricsson.
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Arvid Cronenberg:

Jag fick den uppfattningen att U l f  Henricsson rekommenderade det individuella
initiativet istället för stora pappershögar och planer. Jag tror att erfarenheten visar
att vi har för mycket papper. Det är i alla fall min erfarenhet i den planläggningen
jag deltog i. Det var sambandsplanläggningen, och den är kanske ganska extrem
där. Mitt bestående minne av detta är, vad skall vi med alla dessa papper till? Vi
har folk som är kvalificerade att sköta saker och som kan improvisera. Det är klart
att det blir fråga om improvisation på alla nivåer. Där måste vi låta folk vara ifred.
Jag vill historiskt erinra om 9 april 1940, när vi hade mobiliserat två fördelningar
i Norrbotten. De var vinterutrustade. Innan de kunde tas i bruk igen air det nya
krigsfall som kom, Tyskland, så måste de gå över till normalorganisation. På tre
veckor så hade vi kallat in folk, placerat dem, det fanns inga krigsplaceringar av
värnpliktiga på den tiden, utrustat dem och transporterat dem ner till den förvän-
tade krigsskådeplatsen. Dessutom grupperat förbanden. På tre veckor så var vi
grupperade på två fronter, utan någon som helst planläggning för den ena av fron-
terna. Det tycker jag är en enastående prestation man gjorde på den tiden. Men det
berodde till stor del på enskilda initiativ på en enorm massa nivåer.

Ragnar Söderberg:

Vad gäller stridsvärdet direkt efter mobilisering fanns det naturligtvis en hel del
brister. Det vore fantastiskt om det inte funnits, kan man tillägga. Brister inom
logistikområdet och det som konstituerar den materiella uthålligheten har vi belyst
under det operativa seminariet. Bristerna där gällde främst sjukvård och reparatio-
ner. Vi saknade bl a ett bra system för att flytta reservdelar mellan olika operations-
områden, så att de fortfarande var reservdelar och inte blev skrot när de kom fram
till områden där de skulle utnyttjas. På ammunitionssidan var det främst brist på
kvalificerad artilleriammunition och pansarvärnsammunition och vissa robotar. Vi
försökte på central nivå hålla en hög sekretess runt de här bristerna. Det var natur-
ligtvis så att ute på förbanden var man ganska medveten om de här bristerna, men i
centrala sammanställningarna var det alltid hög sekretess, därför att man inte ville
sprida information om svagheter, som en angripare skulle kunna utnyttja.

Hade då dessa brister någon betydelse för stridsvärdet omedelbart efter mobili-
sering? Bristerna innebar som regel inte att det helt och hållet saknade vissa Mr-
nödenheter, reservdelar eller organisation. Stridsvärdet påverkades i första hand
på längre sikt, men i vissa fall torde stridsvärdet direkt efter mobilisering också ha
påverkats. Bristerna inom sjukvårdsområdet hade kanske inte märkts direkt, men
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hade fått konsekvenser så fort förbanden satts in för strid eller fått förluster. Bris-
terna på ammunitionssidan hade förmodligen inte heller påverkat det omedelbara
stridsvärdet. På ett område tror jag emellertid att bristerna snabbt skulle ha gjort
sig påminda, och det gäller möjligheterna till fordonsreparationer och tillgången
på reservdelar och utbytesenheter. Det påverkar direkt förbandens rörlighet och
möjligheter att förflytta sig. Här tror jag att betydande brister hade visat sig direkt
efter mobilisering. Vissa förband hade säkert med delar blivit stående i mobilise-
ringsområden och med begränsade resurser fått insättas för uppgifter i operations-
områden.

Bo Hugemark:

Det var inte sådana stående förband vi ville ha.

Ulf Henricsson:

Jag tror både jag och Emil Svensson har farit ut mot den operativa nivån lite grann.
Det beror på att den inte fyllde kraven som jag ser det. Det berodde inte på att det var
korkade människor, utan att man inte övade. På något vis tog övningsserierna slut,
och militärbefälhavarna började öva varandra lite grann. Man körde inte övningen
tillräckligt långt för att hitta de här bristerna. Vi fick inte fram till 1986 öva i G-
plats. Att komma in i en sådan myrstack, utan att öva och utan någon presen-
tationsutrustning och utan veta hur sjutton telefon, kryfax m m fungerar. Det är
naturligtvis självklart att det inte fungerar. Det är något som även dagens försvars-
makt lider av. Övning är grunden. Då hittar man felen. Vi bröt för tidigt. Vi hade
en mobkontroll i  Nynäshamn, blockering av Nynäshamns hamn från MB:s sida,
vi skulle ta ut alla hamnminor ur förrådet. Det var ett Ing 1-kompani som åkte dit.
Problemet var bara det att när man kom dit, fungerade allting perfekt ända tills
man skulle flytta ett tjugotal 300 kilos hamnminor och kom på att man hade ingen
utrustning för det. Det finns mängder med sådana här saker som kommer fram om
man övar. Övning är grunden för allting. Då skulle man fa ett förtroende mellan
alla nivåer om man körde hela kedjan.

Göran Tode:

Jag håller helt med. Det skrevs mer papper än det övades. Jag tror att hade man
ägnat tiden åt att öva istället så hade det blivit betydligt bättre. Vi hade en operativ
dialog vid något tillfälle på E 1 med MB ÖN. Dessvärre var han faktiskt flyggene-
ral. Efter att vi hade presenterat eskadern o s v så sa han "Nå, var har ni pärmen för
insats mot övre Norrland?" — "Vi har ingen pärm för insats mot övre Norrland".
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— "Vilket förband avser ni att använda, vilka baser skall de utnyttja och hur skall
de anfalla och i vilken riktning, och när byter ni förband o s v?". Jag sa att det där
löser vi då på platsen. Vi vet för det första inte vilka förband vi har kvar. För det
andra inte vilka mål vi ska gå mot. För det tredje inte vilket väder det är och inte
heller vilken ammunition vi har kvar. Men i milostaben hade man uppfattningen att
det skulle skrivas papper för alla möjligheter. Min uppfattning är att alla dessa pap-
per möjligen hade kunnat tjäna ett försvarssyfte. Dels som utbildning då man hål-
ler på att fundera på saken. Det är inte fel. Men att ligga som grund för planering
av krig tror jag inte ett skvatt på. Möjligen att man skulle stapla dem mot gränsen
till gränsen till Finland så hade det blivit ett oöverstigligt hinder.

(Skratt)

Ulf Henricsson:

Lite kort bara. Sedan måste jag gå. Till Göran Tode: en av de mest trovärdiga ge-
neraler jag tjänat under var en flyggeneral, Bengt Lehander.

Bo Hugemark:

Litet citat från Stellan Bojeruds beskrivning utav larmet 1968 i samband med tjeck-
krisen. "Centrala och regionala staber störde och fördröjde beredskapshöjningarna
avsevärt genom att de inte litade på truppbefälet utan sände ut otaliga förfrågningar
eller instruktioner som hindrade dessas arbete". Det kan vi nu tänka oss att den
bilden skulle ha varit ganska sann, om det hänt någonting i verkligheten. Det där
med uppdragstaktik är väl inte alltid så lätt att tillämpa.

Göran Tode:

Då finns det en regel som säger "Bekämpa aldrig en stab som fungerar dåligt".
Då kanske fienden tvingas att ändra på sitt sätt att fungera. Därför kan man sitta
ganska tryggt i de här staberna.

Bo Hugemark:

Som en övergång till nästa pass om ledning skall jag bara nämna lite kort om
beredskapsalternativen som vi inte har haft uppe i någon större utsträckning. Vi
hade de här beredskapsalternativen Mindre och Större. Mindres målsättning om
jag minns rätt var att göra det omöjligt, att helt överraskande utan några röjande
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förberedelser sätta sig på viktiga platser. Storleken 50 000 och motsvarade ungefär
en åldersklass. Det är vad man orkade med utan några fullmaktslagar och sådant.
Beredskapsalternativ Större var 200 000 och om jag vill minnas så var målsätt-
ningen att kunna slå fiendens inledningsvis insatta stridskrafter. Storleken var ta-
gen så att den skulle motsvara ungefär vad vi hade under andra världskriget som
maximalt under någon längre tid. De skulle kunna inkallas i paket. Inkallas med
radioinkallelse om man så ville. Ni som har en gul krigsplaceringsorder. Inställ er!
Då får man hela alternativ Mindre. I alternativ Större så fanns det ett antal kombi-
nationer. I grunden var alltid flygvapnet och den centrala ledningen. Sedan var det
milovisa alternativ som hade olika kodbenämningar. Det här skulle i brådskande
fall kunna kallas in på radio. Det ingick naturligtvis att det skulle gå att kalla in det
på annat sätt också. Sedan fanns det möjligheten till selektiva höjningar. Då var
man tvungen att gå till värnpliktsverket och be dem skicka ut inkallelseorder.Om
man tog de färdiga paketen sparade man säkert minst två dygn. En av frågorna jag
ställt är om man skulle ha utnyttjat dem eller skulle man ha hållit på att greja med
selektiva höjningar.

Bengt O'Konor:

En komplettering. Alternativet större omfattade alla flottans stamfartyg.

Bo Hugemark:

Javisst det glömde jag, flottans stamstridsfartyg ingick tillsammans med flyget un-
der ett kodord.

Bengt O'Konor:

Mindre var ungefär hälften. Så det var egentligen en total mobilisering på flottans
och flygets sida vid alternativet Större.

Bo Hugemark:

Vi kanske hinner återkomma till den här problematiken som är en utav de frågor
jag ställt. Först ett litet inledningsanförande här av Bengt O'Konor.

Bengt O'Konor:

Jag har tittat på de här frågorna och funnit att fråga 7 skulle jag försöka ägna mig
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åt. Den här diskussionen idag, den har huvudsakligen berört förbanden och verk-
samheten på lokal nivå ute på förbanden. Ingenting har egentligen sagts om led-
ningssidan hur det skulle fungera högt upp i systemet, om det blev lite bråttom.

Jag har min erfarenhet från de första åren som den här nya försvarsstaben job-
bade 1961-64. Därefter var jag uppe i milo NN, när man började med ny organisa-
tion där. Sedan slutade jag min aktiva tjänst så småningom som örlogsbaschef nere
på Muskö. Fick senare se alltihopa flyttat tillbaka 300 år i strategin när flottan åkte
ner till Karlskrona igen. Men det är en annan sak. Nu har jag tittat lite grann på
försvarsstaben. Som jag uppfattar det, jag var kapten på låg nivå på den tiden, så
var den nya försvarsstaben ett stort steg framåt när vi nu talar beredskap och kupp-
frågor. Därför att då fick man för första gången en enhet på sektionsnivå, OpL 3,
som arbetade med kupp- och kuppförsvarsfrågor. Sen fanns det då OpL 2 som hade
krigsplanläggningen och 1:an som hade studier. Såtillvida var det ett långt steg
framåt. Men om jag tittar tillbaka så blev resultatet av det här, en genomarbetad
kuppförsvarsorder och kontroller av kuppberedskap och sådant genom OpL 3:s
försorg. Det var nog ett paket som vad jag begriper fungerade väldigt väl som
väckarklocka för försvaret. OpL 1 höll på med studier. Dem hörde man inte så
mycket av. Det kom någon studie då och då. OpL 2 där jag satt höll på med den
operativa krigsplanläggningen. Vi övertog alltså CM:s gamla instruktioner "In-
struktion för Marinen i krig" (IMK) och utfärdade en operationsorder.

Vi sysslade nästan aldrig med några studier och funderingar om det blir ett kup-
panfall. Vad gör vi? Hur gör vi? På något sätt så slutade det hela med en operativ
krigsplanläggning av ett startläge. Den trängde vi inte så långt vidare ner i. Be-
greppet "Planer för strid under pågående mob eller med förstärkningsalternativ"
det har jag inget minne av att det var särskilt uppmärksammat. Det kanske också
var lite tidigt i den här omstruktureringen av staben. Det kanske har kommit med
åren efteråt. Med den här "sammanbakningen" som det var av alla operativa staber
i försvarsstaben när det gäller operativ ledning och sådant, så var det väldigt olika
filosofier som möttes. Det har illustrerats elegant av beskrivningen av hur man le-
der en brigad spridd över tio kvadratmil och hur man leder åtta fältflygare. Det här
karakteriserar lite grann jobbet.

Försvarsstaben var stor redan när vi kom dit. Då kom man från en miljö, om vi
säger marinstaben, där operationer, underrättelser och underhållsverksamhet fanns
i samma sektion och hanterades i ett dagligt samarbete. Jag kom till försvarsstaben,
många våningar i hierarkin, och jag fick ett intryck av att det här med samordning
och resonemang på låga nivåer, det fanns inte. Jag har inget minne av att jag under
de här åren någonsin satt i ett samtal med min sjömanskollega på OpL 3, min ma-
rina kollega på OpL 1 samt med företrädare för underrättelse- och underhållstjänst,
att man satt på kaptensnivå, 5-6 människor, och snackade om hur man skulle göra i
olika lägen. Jag har ett intryck av att det här som kallades för samordning och som
var meningen med staben, den började någonstans ganska högt upp och stannade
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där. Möjligen på avdelningschefsnivå. Men säkert så fanns den på sektionschefsnivå.
Det där är min minnesbild. Dessutom det att i ledning från fredsorganisation, även
om man skulle komma fram till krigsorganisation under hetsiga lägen, så tror jag att
bemanningen och förutsättningarna för att jobba bra på marinsidan inte var bra. Det
var ett för byråkratiserat systern. Inte gjort för att det skulle kunna gå fort undan.

Hela försvarsstaben var byggd egentligen på att man styrde armens verksamhet.
Arm61 är med naturnödvändighet lite långsammare i att komma igång med mobi-
lisering, tilltransporter och förflyttningar. Man kan så att säga leda sådana förband
genom successiva order där man har lite tid på sig, innan det är dags att ge nästa
order om förband skall flytta trettio mil. Medan det på sjö- och flygsidan var frå-
gan om att man har en chans att ge en order. Den skall vara heltäckande. Sen skall
den ut. Sedan händer det saker. Sen är det bara att se om det var rätt eller fel. När
förbanden kommer tillbaka. Det här präglade försvarsstaben. Att det blev så tungt.
Dessutom så var expertisen på olika områden så spridd i olika sektioner att man
delvis trodde att man inte satt i samma stab.

När jag kom upp till milo NN och började där så var det egentligen samma sak.
Den marina sakkunskapen, det gällde de marina områdena också, den satt spridd,
och det blev aldrig några tillfällen att i lugn och ro sitta och laborera med olika
händelseutvecklingar. Därför är min tro att skulle det ha blivit ett kuppanfall i varje
fall under åren på 60-talets början, så skulle vi inte ha klarat ut det ledningsmäs-
sigt. Definitivt inte. Det enda hoppet egentligen att det skulle kunnat fungera på ett
vettigt sätt, marint sett, det var att då fanns chefen för kustflottan med sin lednings-
stab. En kompetent stab som satt och höll på förbanden. Dit behövdes det bara
någon form av förnuftig order i tid. Kanske inte ens det. Då skulle det fungera.

Förmodligen gällde samma sak för första flygeskadern. Den behövde i och för
sig, liksom kustflottan, inget högkvarter för att fungera. Men den ledningsstruktu-
ren försvann på 1980-talet. Därför undrar man lite grann hur sjutton det egentligen
skulle se ut idag om det började hända saker. Detta att det var en för tung organisa-
tion och sakkunskapen på området var så "utplottrad". Tillfällena att resonera inom
marina operativa system var svår.

Vi ska komma ihåg att filosofin då när det gäller den marina ledningen, det var att
den strategiska ledningen skulle sitta i högkvarteret, och sedan skulle ledningen av
fartygsförbanden, kom ihåg det, ledningen av alla fartygsförbanden, det skulle ske
i milostaben där det satt en marin påve här, en kille där och en kille där. Dessutom
skulle de också leda örlogsbaserna som under inga förhållanden fick leda företag.
Man skulle leda hela underhållssidan, koppla ihop underhållssidan och företag i
milostaben. Fullkomligt huvudlöst. Totalt!

Det tog femton till tjugo år innan man kom därhän att örlogsbaserna skulle leda
fartygsförbanden och leda underhållstjänsten. Samtidigt så hade man en mellan-
nivå med milona med sina alltjämt splittrade företrädare på olika sätt. Så marint,
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och jag föreställer mig flygmässigt, sett så var hela den här organisationen med
integrerade försvarsstab, milostab, der var inte att lita på att den skulle vara funk-
tionsduglig. Den var inte sakkunnig. Den var inte snabb. Den hade inte förtroende
nerifrån hos förbanden. Man räknade inte med den. När man har suttit på olika
ställen som jag har gjort så förstår man. Det skulle inte gå.

Förmodligen var det en lämpad organisation för armen. Därför att i gamla mi-
Iona så hade man hanterat redan armens fördelningsförband och brigader. Möjligen
skulle jag säga att den här miloorganisationen blev en försämring även för armens
ledning. Därför att milostaben inte blev en fackmässigt kompetent ledningsstab för
att leda armens förband utan för att leda försvarets förband. Det måste ha inneburit
svårigheter eller svagheter för kompetent ledning av armsförband också.

Class Skoglund:•

Det här var "eine grausame Salve" minsann. Tyvärr har du i stora avseenden rätt.
Grunden är att begreppet operationskonst inte fanns i försvarsmakten. Vi startade
1961. Den fanns inte ens i den nyorganiserade militärhögskolan. Denna övergångs-
brygga mellan strategi och taktik. Först 1986 började man på militärhögskolan att
studera just det du var inne på, inte bara operativ planläggning dvs. att fartyget
skulle stå där och brigaderna där och flyget där osv., utan även operationens ge-
nomförande. Det var det som var det väsentliga och som man skulle öva. Det kom
aldrig igång. Då jag själv gick krigshögskolan läste vi strategi. Det var den stora
överblicken över alltihopa och så läste vi taktik. Operationer sysslade vi inte med.
Det fick man försöka lära sig själv. Så var det.

Sedan den här frågan om integrering av staber. Det var nödvändigt. Jag upplevde
det gamla läget när operationerna sköttes av marinchefen och flyget av flygche-
fen. Jag upplevde det i  maj 1940, då jag var adjutant hos amiralen i Göteborg
och bevittnade de fruktansvärda gräl som var mellan amiralen och inte den snälla
kårchefen Nygren, utan hans mycket elaka stabschef Ehrensvärd. Om alla möjliga
detaljer. Det slutade med att amiralen sa att om inte jag får som jag vill så avgår jag.
Det var min första erfarenhet. Det var mot bakgrund av den jag var med i den här
förberedande beredningen av milostabernas organisation. Det var min bakgrund.
Det måste finnas någon form för samverkan mellan stridskrafterna i olika element.
Det kan inte vara så att amiralen sitter i Karlskrona och armsgeneralen sitter i
någon by borta i Skåne och flyggeneralen sitter på ett tredje ställe. De måste vara
förenade i en person om det skall fungera. För operativ ledning, det är att bringa
stridskrafterna i de olika elementen till maximal verkan d v s gemensam verkan.
Det var bakgrunden. Sen blev det aldrig genomfört p g a bristande vilja och bris-
tande förmåga..
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Bengt Gustafsson:

Inom armen hade vi uppdragstaktik. Vi ställde uppgifter, hur de löstes bestämde
den som fick uppgiften. Därför händer det saker som man inte vet om förrän efter
ett tag när man ingår i en hög ledningsnivå. Jag fick intrycket av Emil Svensson att
ni gjorde likadant i marinen och förmodlingen i flygvapnet. Därför hade vi IKFN,
som sade att varje soldat hade tillstånd att öppna eld om vissa saker inträffade.

Man får inte heller glömma bort att det är den politiska nivån som på något sätt
skall styra, även när vi skall gå i krig. För att de skall fatta bra beslut behövs en
ÖB som har något så när översikt över helheten. CB-/MB-nivån kunde dessutom
fatta beslut om förbindelserna bröts med Stockholm. Så jag anser att det var en bra
organisation som tillkom 1966. Om vi sedan inte kunde leva upp till den, det får
varje officer ta på sitt ansvar i den mån han inte tycker att han lyckades få fram sin
mening till den som bestämde. När jag hör att förbandschefer lämnade felaktiga
rapporter om förbandens stridsvärde, att man accepterade en mobtid på 24 timmar,
som man inte kunde leva upp till, kan jag bara säga att varje människa med någon
ansvarskänsla borde inse att det var ett brott. Särskilt i Försvaret. För min del har
jag alltid upplevt att det var "högt i tak". Man fick tala om att något var dåligt. Det
var ingen som sparkade ut en för det.

Gunnar• Artårs:

Bara en reflektion när man bedömer ledningens kapacitet och
brister: vad hade det gjort för skillnad om denna ledning hade
haft krigserfarenhet? Det är den viktiga faktor som rensar ut fel-
aktigheter. Skall man göra en sista reflektion om ryssarna, så ef-
ter 1970 hade ryssarna heller ingen krigserfarenhet.

Emil Svensson:

Det som Bengt O'Konor sa är bakgrund till det jag sa innan. Vi vid fronten hade
inget förtroende för ledningen. Vi skall ha klart för oss det att den tekniska utveck-
lingen gick förbaskat snabbt under den tiden. När jag lämnade som patrullbåtsdivi-
sionschef med ansvar för en massa ubåtsjakt och sånt 1985, och kom tillbaka som
flaggkapten 1989, fyra år senare, var det något helt nytt. Man kan inte förvänta sig
tror jag att resten av organisationen också skall kunna klara ut det här. Det går inte.
Det tog en tid även för mig, som ändå anser mig vara specialist, att komma in i det
nya. Därför att den tekniska utvecklingen hade gått så långt. Då hade vi ändå kust-
flottan som vi replierade på. Det var centrum för vår ledningskapacitet. Den litade
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vi på som förbandschefer. Sedan, för att hjälpa till i verksamheten skapade vi den
här rörliga marina ledningsgruppen RML. Jag har en känsla av det skapade kanske
mera problem för oss. För alla utomstående trodde att vi hade en slags djävulsk
plan. Att vi skulle ta över en massa annan verksamhet. Men bakgrunden var bara
att vi ville ha fackmässig ledning av förbanden.

Bengt O'Konor:

Man ser i sådana här diskussioner ofta ledningsproblemen uppifrån. Det måste
vara en hövding, en ÖB, och sedan skall man se en struktur nedåt som passar. Men
egentligen så skall man börja med att titta på förbanden. Vad kräver förbanden för
ledning uppifrån för att man skall få ut maximalt av personal och materiel? Då kan
man förmodligen hamna i en helt annan ledningsstruktur. Om man börjar nerifrån
och bygger upp. Istället för som vi har gjort i försvaret. Börjat uppe och skapat
nivåer och byggt nedåt utan att sedan kritiskt granska vad vi fått.

Apropå vad ClaCs Skoglund berättade nyss om sina erfarenheter från 1939-40:
man kan fråga sig om det inte fungerar mellan människor, skall man då göra om or-
ganisationen och få någonting som man inte riktigt vet om man vill ha eller skall man
se till att de människor man har fungerar väl. Egentligen låsa in två eller tre chefer
som är osams och säga ni får fan ingen mat innan ni är överens om en lösning.

Claes Skoglund:

Det är övning, övning, övning! Det var just det som inte ägde rum.

Bengt O'Konor:

Nej, just det. Då är frågan om botemedlet inte hade varit, driv fram mer övning. Låt
bli att integrera och att försöka ra en herre att ha fem hattar.

Claes Sundin:

En provocerande fråga som jag förstår är väl tajmad: Den vanligaste högkvarters-
övningen under efterkrigstiden är en inställd övning.

(Skratt)
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Michael von Rosen:

Det har talats mycket om stabemas funktion — eller snarast brist på funktion. Det
är bara att konstatera att det är svårt att i försvarsgrensintegrerad stab på ett bra sätt
hantera stridskrafter med så olika tempo i krigsinsatsen som flyg-, marin- respektive
armsstridskrafter har. Med de scenarier vi arbetat, storanfall inkluderande i olika gra-
der överraskande inledda sådana, är det inte möjligt att i samma ordertempo hantera
stridskrafter vars stridstempon förhåller sig som kanske 1 — 3 — 10 eller med ännu
större skillnader. Inte ens luftförsvarets egna staber, sektorstaberna, förmådde att
hänga med i luftkriget snabba tempo. När under övningar sektororder kom ut var de
i de allra flesta fall överspelade av stridsutvecklingen — och det berodde inte enbart
på sambandstekniken! Jämför med Israel (visserligen med helt annorlunda geogra-
fisk yta) där flygvapenchefen själv vid radar-PPI ledde luftstriderna som avgjorde
landets överlevnad under 6-dagarskriget. Det var nog mer på sektion 2-sidan som
samarbetsbehovet på milo- och lägre nivå kunde tillgodoses i de fa avseenden som
var aktuella. Den operativ-taktiska ledningen, avvägningen insatskapacitet — uthål-
lighet och dylikt hade nog bäst gjorts på en nivå — centralt. Men även där måste vi
komma ihåg svårigheten med den stora brist på "situational awareness" som förelåg.
Lägesuppföljning var på de flesta händer, med undantag av E 1 och några få andra
ställen, undermålig. Endast det senaste decenniets tekniska framsteg har först nu
egentligen möjliggjort en effektiv ledning på alla nivåer.

Vad gäller viljan att höja beredskapen/minska sårbarheten för överraskande fient-
lig verkan var det ett mycket väloljat system. Det var fantastiskt att på flottiljnivå
medverka vid kontroller och se hur snabbt de viktigaste åtgärderna kom till stånd.
Men naturligtvis hade det i ett verkligt läge krävt att alla indikationer på fara verk-
ligen fördes ut till rätt nivå.

Bo Hugemark:

Vi hann bara tugga igenom lite av den här ledningsproblematiken, men den har
varit uppe i det tidigare seminariet, under det operativa seminariet, och många av
de här frågorna känner jag igen från det. Vi kan konstatera att ledningen kanske
var en flaskhals i beredskapssystemet på många sätt. Brist på övning har vi talat
om. För byråkratiskt, en organisation som inte har tillräcklig kontakt mellan olika
delar. Jag får säga att vi på OpL 3 vi hade nog inte så mycket operativa diskus-
sioner med våra bröder på OpL 1 och OpL 2. Här finns också, om man tittar på
de stora övningar som gjordes, milo/civo-övningar, så var de aldrig överraskande
angrepp. Av det enkla skälet att man måste ha med de civila. De civila måste gå
igenom alla sina planer och förbereda den verksamhet de skulle ha i en långsiktig
händelseutveckling.
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Ett litet citat som säger en del om stabernas hantering, det är från Carl Björemans
svar på min fråga om användandet av beredskapsalternativen som ger snabbhet
om man använder dem som paket kontra att börja att plocka selektivt. Här säger
Carl "Klåfingrighet hos stabsofficerare i försvarsstab och hos milostaber gjorde att
paketen kom i skymundan trots att dessa medgav en långt gången selektivitet". Jag
kan inte nog instämma med det. Det stämmer väl med vår uppfattning också.

Detta har varit ett innehållsrikt seminarium. Vi har fått mängder av synpunkter.
Många stora frågor har vi inte tagit tag i. Kärnvapenhotet har bara nämnts. Det
kom vi in på i det här med rikets motståndskraft. Västhjälpen har vi inte kommit
in på heller som ändå ligger i bakgrunden till att en angripare vill göra ett över-
raskande angrepp. Ger större möjligheter att parera ingripanden till vår hjälp. Man
bör i det sammanhanget fundera över hur skulle västhjälpen kunna komma in i de
här olika angreppsscenarierna. Det finns mängder av frågor som vi inte har berört.
Vi har fått så oerhört mycket och jag tror att de som sedan läser dokumentationen
av det här, kommer att ha verkligt stor nytta av den, få många uppslagsändar och
ha dessutom väldigt roligt när han läser era inlägg i diskussionen. Därmed ett stort
tack för er medverkan.
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Bilaga 1

sid
Bild 1 11
" 2 20
I / 3 21
73 4 21
55 5 33
15 6 34
99 7 34
13 8 67
,, 9 100

OH-bilder till seminariediskussionen
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OH-bild 1 (sid 11)

Anfall ur
fredsgruppe-
ring

Angriparens
förberedelser

Dölja

Vilseleda

Försvararens beredskap

slumra s t r u l a

självbedra självavskräcka

Förvarning

92

Beslut om
beredskaps-
höjning

Avskräcka



OH-bild 2 (sid 20)

Weseriibung

Allierade 1st I
04 - 14 -- 19
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OH-bild 3 (sid 21)

200 st

Sverige

150 st

Sverige

Bild 3 a

1000 st

100 st

Sovjetunionen

Sovjetunionen

Bild 3 b
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OH-bild 4 (sid 21)

10

4a

4b

95
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OH-bild 5 (sid 33)

Tröskeleffekten mera konkret — Flygstridskrafterna

Ständiga förändringar mht teknik- och hotutveckling.

Utöver upprätthållen beredskap, kontinuerlig utbildning, prov och
övningar som ALLTID visade på brister och svagheter som rättades till
allt eftersom. Betydelsefullt med utb/övn/kontr.

Flygplan, vapen, delsystem förnyades/modifierades mht hot och
teknik.

Stridsledningscentraler bemannade dygnet runt, året runt
Luftbevaknings och stridslednings funktioner i berg, kompletterades
med mobila.
Radarstnmoderniseradest ex medstörskydd,förnyades,kompletterades
med tornradar, med låghöjdsradar, med flygburen radar.
Jaktberedskapen förstärktes med attackförband. Rb 68 anskaffades
mot vissa mål.

Spaningflyget regelbunden kontroll av normalläget.

Lokal/regional ledning, und, sb, bas, mm i växlande omfattning.
Synligt!

Måste rimligtvis ha påverkat en presumtiv fiendes bedömning av
kuppmöjligheterna dvs en förhållandevis hög tröskel.
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OH-bild 6 (sid 34)

DC-3:
Så snart det framgick att det var en Sovjets provokation höjdes bered-
skapen med fredsresurserna, verksamheten intensifierades över Öster-
sjön, beredskap på förbanden med laddade flygplan.
En beredskapshöjning med fredsresurserna som säkert uppmärksam-
mades och kanske låg till grund för Sovjets begränsade verksamhet
över Östersjön.

U 137:
Luftbevakning, stril, jakt och spaningsflyg omedelbart med fredsresur-
ser under de 10 krisdygnen.
Attackflyget insatsklara inom timmar efter order med ammunitions-
alternativ för identifiering, varning och verkan under dager/mörker
inklusive störning. Markerade beredskap genom visad närvaro under
tio dygn. Dessutom genom omgrupperingar och beredskap på icke at-
tackbaser visade kompetens och förmåga t spridning.

Incidentberedskapen:
Underrättelsevärde. Hög beredskap, unikt hög kontaktprocent.

Särskilt synbart:
Första rbutr Mig - 29, nya fartygsbaserade robot och störsystem, in-
satser mot SR - 71, insatser mot ryskt flygplan över Mälardalen, 561
stridsledda kontakter 1988, samverkan FRA — FV vid haveri Su - 15.

Dessa förhållanden borde rimligen leda till en hög tröskel-
effekt.
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OH-bild 7 (sid 34)

Tröskelns motståndskraft

Fredsgrp flygförband inte särskilt utsatta i början av KK. Mig-23 för-
värrade hotet.
Berghangarer, ökad spridning. Många förband, på ett 15-tal baser.
Luftbev/stril, jakt- och spaningsber, hkp! Civil flygverksamhet.

Omfattande förberedelser för spridning. Direkta anf m alt beväpning enl
kuppordern. Basförb last o packningsföreskr. Flyg- (TP 84) o marktp.
Stort antal baser, vägbaser, rörlig klargöring, berg. Bastropp, hem-
värn.
Rörliga strilförband, marktp.
Årliga övningar och kontroller ledde till förbättringar.
Otillräcklig utb, övn och kontroller vad avser sektorstaber, MB luftop,
HKV/luftop för att säkerställa snabbhet och effektivitet.
"Tavelförsäljarna". Hot mot flygförarna eller familjerna? Larmlistor,
låsta dörrar, kameror, samlingsplatser för grpvis förflyttning, olika
färdvägar. Övades.
Spetnaz — ökat skydd, ökad uppmärksamhet. Staket runt hangarer mot
bärbara rb. Inpasskontroll, väghinder, ögonkontroll. Kontroll och åt-
gärder ledde till irritation vilket fick positivt resultat. Ökat säkerhets-
medvetande. Chefsnivån säkrades!
Ledningsplatserna spridda, i  huvudsak säkrade. Obs TIR bilarnas
verksamhet. RPS.

Dessa förhållanden borde rimligtvis leda till en hög och lång-
varig motståndskraft.
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OH-bild 8 (sid 67)

Nr Aktivitet Tid i tim

1 - 5

2 - 5

3 - 5
4 - 5

5 - 6
6 - 7

7 - 8
8 - 9

Transport av hempermitterade värnpliktiga
till mobpl
Transport av uttagna hästar och fordon m m
till mobpl
Transport av krigsbefälet till mobpl
Transport av till utbildningsförbanden utlånad
krigsmateriel till mobpl
Organisation och utrustning av krigsförbanden
Kontroll av fordon och (provskjutning av) va-
pen m m och ev kompletterande utbildning

Summa tid för mob
Koncentrering och uppmarsch
Utgångsgruppering för strid inom avsett opera-
tionsområde
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OH-bild 9 (sid 77)

Inledningsvis: Strilcentralerna dygnet runt, flottiljer och staber VB +
stabsber, larmlistor.
Förberedda ledning, tablåer, samband, kupporder i centraler, KC/flj, op-
rum/E 1 stab.
Ledningspersonalen: viss del till fij, fredstab, större delen till ord upl, min-
dre del till övnupl.
Ledningen övertogs av ord upl då allt var på plats och igång. Chef flyt-
tades då med hkp/mtsv.
Hög beredskap och flera alternativ/nivåer = god motståndskraft.
Utbildning, övning och kontroll påvisade brister o svagheter. Rättades till
successivt MEN utveckling av hot och teknik krävde ständiga förändring-
ar, alltså fanns inget "slutläge".
Ofta byte av personal, brist på utbildning, övning, förberdelser i MB och
HKV luftop, kanske också sektorstab, skulle inledningsvis ha begränsat
ledningsförmågan.
Vid övningar och studier framkom bland annat att en i fredsbefattning
duglig flottiljchef, flygchef, divchef, inte alltid fungerade tillfredsställande
då pressade, svåra situationer eller alternativ med tidspress under långa
arbetspasspass och med skarpa förband.
WWII, Vietnamkriget, Gulfkriget mfl gav klara besked att utan utbild-
ning, övning, efarenhet av hot och egna förbands möjligheter, så är san-
nolikheten för misslyckande stor. Att med ett övningsintervall på tre år,
utan förberedda oprum, utan kunskap om sambandssystem mm tro på en
omedelbar förmåga att leda är att tro alltför mycket på cheferna.
Även system, funktioner, måste övas. Jfr sambandsystemens uppbyggnad
säkerhet. Lfc, E 1 stab, MB upl, HKV. Hur hantera talkrypto?
Underrättelse/analysfunktionen av största värde inledningsvis. Vad för
kompetens? Kapacitet? Hur många källor? Sambandskapacitet.
MB prioritering, i plan MEN kriget då? Vem genomför, Hur rapporteras.
Vem analyserar, finner kornen, vågar störa cheferna som kan sitta i tims-
långa av- o pågenomgångar, då kriget är i full gång. En stor fråga som
aldrig har belysts riktigt.
Övningar visade tydligt på alltför små organisationsdelar, alltför ringa
kompetens och alltför många missade funktioner (tex industrin).
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Bilaga 2

Carl Björeman:

Vittnesseminarium Beredskap — kommentar till skiss till inriktning

1. F B  48 angav bl a följande: "Vidare skall krigsmakten vara skickad att möta
överrumplingsförsök, utförda med den moderna invasionsteknikens resurs-
er." Denna bestämmelse hade inte stöd av ÖB. Den innebar en tilläggsupp-
gift utan motsvarande resurstillskott. (Wallerfelt "Si vis pacem — para bel-
lum" , s 78).

Sannolikt var bestämmelsen motiverad med erfarenheter från 2. vk och
då främst det tyska överfallet på Norge och Danmark 1940.

Kravet på beredskap mot "överrumplande anfall" = överraskande inlett
anfall stred mot den grundsyn som tidigt fanns inom militärledningen på
hotbild och struktur inom krigsmakten:

A. Risken för överraskande inlett anfall mot Sverige var mycket liten och
den var i realiteten försumbar. Vi skulle få erforderlig tid för att mobilisera
erforderliga delar ur krigsorganisationen innan angreppet kom.

B. Den under beredskapsåren uppbyggda försvarsmaktsstrukturen och den
därmed sammanhängande avvägningen mellan försvarsgrenarna finge
icke rubbas.

C. Långsiktsberedskap och mobiliseringsberedskap prioriterades; insats-
beredskap inom fredsorganisationen skulle upprätthållas men på det
bestämda villkoret att långsiktig beredskap och mobiliseringsberedskap
inte påverkades negativt.

D. O m  risk för angrepp bedömdes föreligga skulle statsmakterna tillåta att
förband ur krigsorganisationen inkallades.

Enligt min mening var förberedelserna för att möta överraskande inlett anfall — t ex
ÖB kuppförsvarsorder mer betingade av strävan att upprätthålla allmän bered-
skapsanda än av operativa skäl.

2. Militärledningen hade vissa besvärligheter med FB 48:s krav på förmåga
"att möta överrumplingsförsök". Lösningen levererades av dåvarande
C Fst /A Curt Göransson vid ett sammanträde med sina kollegor ur M och
FV 1951. Visserligen fanns det skäl för att det borde finnas förband direkt
gripbara i fredsorganisationen i samtliga försvarsgrenar men det kunde
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inte gälla armen. Det skulle nämligen få stora negativa följder för armens
långsiktiga beredskap.

M, FV och hemvärnet finge upprätthålla beredskap i fred. Vid ökad
spänning skulle krigsförband inkallas. Enligt Göranssons PM var en snabb
och säker mobilisering samt krigsförbandens förmåga til l insats direkt
efter mobilisering kärnan i vårt beredskapssystem.

3. I  boken "Motstånd mot stormakt" (1950) finns ett kapitel benämnt "Slag-
ord och verklighet". I detta finns ett avsnitt "Kuppberedskap". Författare
är med stor sannolikhet Curt Göransson. I varje fall ges där uttryck för
samma budskap som Göransson kom att framföra ett år senare (se p 3
ovan). Det var mera klara verba 1950: "Kuppberedskap har blivit ett
slagord i  försvarsdebatten.Alla önskar en krigsmakt som med kort
varsel kan sättas i  försvarstillstånd. Men det finns ingen möjlighet för
någon försvarsgren att uppfylla kraven på ständig beredskap i  freds-
organisationen. Kuppberedskapen består alltså partiell mobilisering och
civilförsvarsberedskap.

4. I  ÖB 62 talades klartext i  frågan: "Hög långsiktig beredskap samt en
snabb och säker mobiliseringsberedskap är grunden för vårt beredskaps-
system. Insatsberedskapen skall — utan att inkräkta på resurserna för
övriga beredskapsformer — främst tillgodoses inom ramen — för utbildnings-
verksamheten. Kraven på Insatsberedskap bör differentieras mellan olika
försvarsfunktioner och mellan olika förband inom dessa. Vårt beredskaps-
system måste i  hög grad baseras på förmåga ti l l  snabba höjningar av
insatsberedskapen, en effektiv underrättelsetjänst och rätttidiga beslut om
erforderliga beredskapshöjningar." (ÖB 62, s 30)

5. Ö B  85 (Perspektivplan del 2, 1985-10-01 ) beskrev kraven på vårt bered-
skapssystem. (S 56 -58):

• e f f e k t i v t  mobiliseringssystem
• f ö rmåga  att genomföra mobilisering även i det fall anfall riktas mot

oss innan den genomförts.
• Fredsorganisationens insatsförmåga måste förbättras: förändrad utbild-

ningsrytm, delvis förändrad avvägning RU-GU, flexibel förändring vecko-
arbetstiden.Mobiliserade förband måste kunna insättas i sin huvuduppgift
direkt

• Förbättrad insatsberedskap kostar pengar.
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6 . M in  sammanfattning:

I princip har långsiktig beredskap och mobiliseringsberedskap sagts
var grunden i vårt beredskapssystem. Insatsberedskap inom fredsorganisa-
tionen har icke fått tillgodsen på bekostnad av de två grundläggande bered-
skapsformerna. Det har enligt min mening varit en helt riktig princip.

Men tillämpningen har inte blivit den bästa. Vi har under det kalla kriget
från mitten av 1960-talet vidmakthållit en alltför stor krigsorganisation,
vilken ställt orimliga krav på långsiktig beredskap.

Om kärnförsvar hade införts på 1970-talet hade de krav på differentiering
av insatsberedskapen som framfördes i ÖB 62 kunnat tillmötesgås. De
genomfördes aldrig men upprepades mot kalla krigets slut, i ÖB 85

Med den okänsliga tillämpning av beredskapssystemen som gjordes
var Sverige relativt sårbart för överraskande inledda anfall mot slutet av
kalla kriget. Vi torde hela tiden varit sårbara vid ett strategiskt överfall om
någon vågat sig på ett sådant äventyr.

Bakgrunden till att vi höll en alltför stor krigsmakt under det kalla kriget
syns vara att politisk och militär ledning inte ville inse att invasionshotet
förändrades markant cirka 10 år efter fredsslutet. Under beredskapsåren
och första årtiondet av kalla kriget fanns förvisso motiv för att "rusta till
måttet av våra krafter" som Arvid Cronenberg betecknat de då rådande
reella kraven. Därefter minskade risken för invasion men krigsmaktens
struktur och omfattning ändrades inte. Därmed försvann möjligheterna att
upprätthålla en bättre beredskap mot överraskande insatt anfall än som
blev fallet.

Statsmakternas obenägenhet att använda § 27:2 kunde ha minskat om
ÖB presenterat alternativ som varit mera politiskt acceptabla än alt Större
och Mindre. De politiska betänkligheterna mot att mobilisera armsförband
belystes av statsminister Tage Erlander när denne tog emot armschefen
CA Ehrensvärd 1949-04-28: "Sedan kom en hymn till flyget som första
försvarslinje, det vapen som man kunde mobilisera utan att oroa folket
och som sålunda kunde bereda ett visst skydd" (Arm&hef i  orostid,
s 313)

Det torde ha krävts att krigsorganiserade förband, som ÖB hade fått
befogenhet att inkalla, hade varit sammansatta av kontrakterad personal.
Det hade blivit få förband men det hade måhända räckt.

Vid allvarligt hot, förvarnat, torde statsmakterna inte ha tvekat om att
besluta om en stegvis mobilisering av en reformerad försvarsmakt.
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Svar på frågor:

1. Närmast överraskande inlett anfall. Som framgår av PM styrdes emellertid
beredskapen i praktiken inte av några riskbedömningar utan av tillgång på
förband, olika vid olika tidsperioder under året.

2 . Nej. Möjligen, i teorin, under några månader i slutet av armens utbilningsår.
Marinens och flygvapnets förband torde vid ett överraskande inlett anfall,
skickligt upplagt, ha slagits u t  tidigt. Insats av GU-förband ur FRO,
med från KRO lånad aktiv personal och materiel negativ eHekt på tidig
avgörande försvarsförmåga.

3. Ne j .

4. Ne j .  Den ofta upprepade tesen om att våra förband skulle vara insatsberedda
direkt efter mobilisering var i stort ett önsketänkande Undantag: ett antal
marin-och flygförband samt de armeförband som tidigt kommit in i VU 60
-systemet, vilket dock snart upphörde att fungera.

5. Mindre — och sjunkande — under det kalla kriget än under beredskapsåren

7. Diskutabelt

8. Synliga en realistisk föreställning, i varje fall i början av det kalla kriget
och på militär sida.

9. Klåfingrighet hos stabsofficerare i Fst och i milostaber gjorde att paketen
kom i skymundan, trots att dessa medgav en långt gående selektivitet.

10. ÖB var i själva verket bunden av ekonomiska regler, särskilt efter att
FPE-systemet införts. Jung, Swedlund och Rapp kan bedömas ha handla
självständigt, de övriga icke.

104



Bilaga 3

Stellan Bojerud:

Vittnesseminarium Beredskap — kommentar till skiss till inriktning

Organisation och uppgifter för Fo 44 och 441. fogrp SYD samt Kuppberedskap/
försvar Tullinge och Södertälje enligt underbilaga 1

Fråga 1
(HA som blev mode på 1980-talet menar jag var en variant av storanfallet där för-
bekämpning bortföll och tonnagesammandragningarna var mindre. Istället tillkom
sabotage m m i likhet med strategisk kupp.

Fråga 2
Nej. Kuppförsvaret (inkl hemvärnslarm) var för svagt. Inom Fo 44 kunde om det
inte var helg, semester o s v och det fanns inneliggande åldersklass följande åstad-
kommas inom ett dygn.

ARLANDA
Berto 11, skkomp I 1, grkplut I 1, ingplut Ing 1, Ivkomp Lv 3

BARKARBY
Piplut I 1, grkplut 1 1

BROMMA
Skkomp I 1

TULLINGE
Berto F 18, berto Ing 1, batpvplut 11, skkomp KS Karlberg

SÖDERTÄLJE
Ingkomp Ing 1

Vissa tider om året ersattes ålderskl I 1 av ålderskl I 4.

Fråga 4
Nej. KFÖ gav vid handen att även efter ostörd mobilisering hade förbanden inte
ens förmåga att nöjaktigt genomföra lösskjutningsövning trots att befälen förövat
både vecka B 1 och B 2.

Visst gick det att strida under mobilisering - men inte med utsikt till framgång.
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Mobilisering under strid - icke. Hur skulle materielen i ett sådant läge köras ut till
komp mobplatser från bat mobförråd. Amtransporter?

Skyddet låg i utspridningen. Det torde inte ha funnits tillräckligt många spetznassar.

Fråga 5
Minst fyra timmar från "pådrag" var högre staber fullt sysselsatta med sitt "inre
själsliv" i form av lägesanalys, bedömandeprocesser och stabsorienteringar - även
om läget stämde med tidigare uppgjorda planer.

Lägre förband började handla autonomt, men drabbades av blockering när högre
staber vaknat ur sitt "navelskådande" och började störa ut lägre förfand med för-
frågningar, orienteringar och oftast överflödiga order (d v s återupprepa det som
redan stod i stridsplanen som förbandet redan agerade i enlighet med).

Fråga 8
Bifogade "Praktikfall Prag" (underbilaga 2) visar att öppen beredskapshöjning var
något regeringen Erlander undvek.

Fråga 9
Staberna älskade att hitta på ad-hoc selektiva åtgärder i stället för "beredskapspaket".

Fråga 10
Jag själv litade på ÖB som person, men hade likväl för avsikt att inte vänta på
något ÖB-beslut utan höja beredskapen på egen hand genom oförberedd "larmöv-
ning". Detta var DUC inkl hemvärnschefer helt införstådda med.

Ett belysande exempel, "Praktikfall Prag 1968" underbilaga 2
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Bilaga 3
Underbilaga 1

Stockholms Försvarsområde
Uppgifter

• Riksledningen (RL) och högsta
försvarsledningen (HL)

• ARLANDA
• BARKARBY
• BROMMA
• TULLINGE
• SÖDERTÄLJE

Fo 44 DUC
• 441. fogrp SYD-VÄLLINGE
• 442. fogrp STOCKHOLM -KARLBERG
• 443. fogrp NORD-SUNDBYBERG

(tillika reservstab Fo44)
• 444. fogrp SIGTUNA -ARLANDA
• 445. fogrp SÖDERTÄLJE-ALMENÄS
• 446. fogrp KUNGSÄNGEN-BARKARBY
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444. fogrp SYD
Uppgifter

• BOTKYRKA, HUDDINGE, SALEM,
SÖDERTÄLJE

• TULLINGE FLYGBAS
• URINGE rrgc 05 S
• SÖDERTÄLJE broar
• SÖDERTÄLJE hamnar

441.fogrp SYD
Pmob MINDRE

• C  HvSS VÄLLINGE
• 441.fogruppstaben (--)
• 2.skkomp/201.skbat F
• 2.komp/18.lvbat 40/48 (senare 3.komp/35.1vbat

robot 70)
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Kuppberedskap TULLINGE

• Beredskapstropp F 18 (1 + 10)
• Beredskapstropp Ing 1(1+20--1+10)
• Pansarvärnspluton Il (dec-maj)
• Ingenjörpluton Ing 1 (dec-maj
• Skyttekompani KS

Försvar TULLINGE

- - •  1  hemvärnskompani
/---

‘,
(11 grupper)( A jg ; . r • 413.värnkompaniet

1

,ii..,.., , t • 2.komp/18.1vbat1.4....,

1 "."-"Ph't

0 . ,  . 1 - ' " "  5 -  4 1 " 1 "

(f4..1 4 0 / 4 8./ " "
11' 2..4"flwt •  201.skbat F

'̀A •  407.1fhaubkomp
- 'b •  1 0 1 . m e k p v k o m p

3T •  181.basbat FV
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Kuppberedskap SÖDERTÄLJE

• 1  ingenjörkomp Ing 1
• 1  plut/ingenjörmaterielkomp Ing 1
• Minera hamnarna
• Beredd bygga bro
• Beredd bygga färja LINA-sundet
• 2  färjor ur Vägverket

Försvar SÖDERTÄLJE

• 10.cskbat (446.1fsk-
bat)

• 450.värnkomp
• 221.1f1vkomp 40/48
• 3.plut/3.komp 35.1v-

bat (robot 70)
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Försvar SÖDERTÄLJE

my

Grusasen
• r ;  •Fogdetorp\\

Rosenlund
backa F o m h ö j d e n Glas

P  H a g a b e r g

SofiehillSVIl ö s t e r t ä l j e

Mariekälla . z  ? ; ) r e ' : 1 -
yam

i „ _ ,  ' - l u r ,  z u k

1 • r k
n

\'''k!501101( t
!I e t - 4 * .  •E a .  •  4' •

10,4, k  )

,
4 4 ,  a l . . x k l e n

Objektschef ur Ing 1

I I I

• SÖDERTÄLJE hv
(11 grp)

• SAAB-SCANIA
hv (21 grp)

• ASTRA hv (4 grp)
• SJ dv (3 grp)
• SjöV dv (2 grp)
• Värmeverket dv

(1 grp)



Bilaga 3
Underbilaga 2

Praktikfall Prag 1968
Fredagen den 16 augusti 1968 gick jag på som dagofficer (vakthavande befäl) vid
Upplands signalregemente (S 1) i Uppsala. Det var ännu högsommar och såväl
översten som överstelöjtnanten hade semester, varför majoren Lars Rune Thorsén
var tjänsteförrättande regementschef. Jag kände honom ganska väl, eftersom han
hade varit min kompanichef under grundutbildningen 1963 och utbildningschef
när jag tjänstgjorde i Boden 1964-65.

Till min hjälp hade jag officersaspiranten sergeant Ulf Fridholm, som hade bak-
jour och var beredd att infinna sig vid regementet inom två timmar efter order. Ser-
geant Fridholm läste huvuddelen av utbildningsåret normalt vid Försvarets Läro-
verk och var i trupptjänst under en del av sommarferierna. Som "långvägare" hade
han en bättre trupperfarenhet än de flesta officersaspiranter. Han var en sympatisk,
lugn och trygg person, som jag hade stort förtroende för.

Beredskapen bestod av en tropp om 20 soldater. Dessa utgjordes av fjärrskriftso-
peratörer och kryptörer, vilka till följd av fysiska åkommor inte var fullt fälttjänst-
dugliga och avsågs för inomhustjänst vid centrala och regionala staber. Av häl-
soskäl var de befriade från att bära marschskor utan hade långbyxor och lågskor.
De var beväpnade med 9 mm pistol m/07 och hade en bristfällig utbildning för att
lösa stridsuppgifter. Deras allmänmilitära utbildning omfattade endast fyra veckor
varav ett dygn i tältförläggning (från vilket flera av hälsoskäl var befriade från).

Även kasernvakten bemannades av personal ur beredskapsgivande kompani och
bestod alltså även den av "pistoleros" av ovannämnda typ. Normalt skulle det ha
funnits ett rutinerat stamunderbefäl, rustmästare eller överfuri som vaktchef, men
i semestertider fungerade korpraler ur plutonbefälsskolan som semestervikarier,
även de beväpnade med pistol m/07.

Helgen muntrades upp av att reservofficerskursen hade avslutningsbal, till vilken
jag i egenskap av dagofficer var inbjuden till, men sedan följde enahanda rutin-
tjänst, som mest gick ut på att kontrollera ordningen i matsalen och att på kvällstid
kontrollera att vanartiga soldater, som ålagts utegångsförbud befann sig i föreskri-
ven husarrest.

Det bultar på dörren
Under natten onsdagen den 21 augusti framåt småtimmama väcktes jag av ett halvdus-
sin kadetter, som bad att få komma in på expeditionen för att lyssna på radionyhetema.
De hade på sätt som jag nu inte kan erinra mig uppfattat att något dramatiskt hände i
Tjeckoslovakien. Tillsammans lyssnade vi andäktigt på nyheterna om att trupper från
fem Warzawapaktsländer trängde in över Tjeckoslovakiens alla gränser.
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Sedan kadetterna gått satt jag tankfullt och väntade på det telefonsamtal, som
jag förväntade mig inom kort få från milostaben i Strängnäs. Jag ringde sergeant
Fridholm och förberedde honom på att han sannolikt måste räkna med att förläggas
i jourtjänst en tid framöver. Tills vidare räckte det att han anmälde sig för mig kl
0730. Jag lät även en vaktordonnans tillkalla den värnpliktige, som var ställföre-
trädande chef för beredskapstroppen och beordrade honom att ha styrkan uppställd
framför kanslihuset kl 0730.

Efter att ha visiterat beredskapstroppen uppsökte jag kl 0800 major ThorAn,
som lät mig redogöra för beredskapen. Efter att jag gjort detta beordrade majoren
mig att vidta konkreta åtgärder. 1) Hela fjärrskriftsplutonen, som bestod av 55
man, förlades i beredskap med sergeant Fridholm som chef. 2) Jag skulle tillsam-
mans med sergeant Fridholm kontrollera samtliga förråd med kuppmateriel. Alla
plomberingar skulle brytas med undantag för förrådet med narkotiska läkemedel.
3) Beredskapsplutonen skulle efter lunch ställa upp för inspektion.

Kontrollen av förråden med kuppmateriel visade att de vara helt kompletta både
vad gällde ammunition, handgranater, pansarskott och sambandsmateriel m m.

Vår beredskap är god

Vid lunchtid hade det ännu inte kommit något telefonsamtal från milostaben. Till-
sammans med de fåtaliga officerare som var i tjänst denna semestervecka satte jag
mig på mässen för att se en extrautsändning i TV då statsminister Tage Erlander
skulle tala till svenska folket.

I avvaktan på TV-utsändningen var mässen fylld av spekulationer. Så kom stats-
ministerns tal som — om jag minns rätt - slutade med orden "för vårt vidkommande
är några beredskapshöjningar inte aktuella". Det hela gav på mig intrycket att Tage
Erlander gick i sin företrädares fotspår och i liket med Per Albin Hansson sökte
lugna folket med en implicit försäkran av innebörden att "vår beredskap är god".

Samtidigt kom husmor in i mässen och ropade "dagofficeren till mobiliserings-
avdelningen!" Major Thorsén sköt med anledning av detta upp inspektionen av
beredskapsplutonen till kl 1400.

Råttans putsbeteende
I mobiliseringsavdelningen rådde ett febrilt arbete. Det hade strömmat in mängder
av krypterade meddelanden och de tillgängliga kryptörema hann inte med att de-
chiffrera meddelandena, varför även jag fick ett antal att lösa.

Jag fick i uppdrag att dechiffrera med MGC (Maskinchiffer Gemensamt typ C),
vilket var en slags manuell räknesnurra. Detta var ett för mig välkänt arbete och jag
ansåg mig vara en erfaren kryptör, som bland annat genomfört krigsförbandsöv-
ning som chef för kryptodetaljen vid milostaben i Östersund.

Därför blev jag lätt förbannad då jag omgående insåg att meddelandets avsän-
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dare tydligen var nybörjare inom området. Denne hade nämligen även krypterat
sändlistan. Det första meddelandet var på 250 grupper och bestod enbart av myndig-
hetsförkortningar. Men jag måste ju lösa det likväl. Efter 250 vridningar på nyckeln
och lika många textade bokstäver hade jag nått halvvägs genom alfabetet.

Så följde nästa meddelande om 250 grupper. När jag omsider kommit till den
krypterade sändlistans slut, som jag vill minnas var ÖrIB V (Örlogsbas Väst) följde
det egentliga meddelandet: "Är beredskapstropparna kontrollerade? Svar till VB
Fst inom två timmar".

Då svor jag högt. "Jävla idiot — det var ju det jag skulle ha gjort om inte ditt få-
niga meddelande tagit min tid". Jag hann med att lösa ytterligare några kryptomed-
delanden, som dessbättre inte bestod av sändlistor utan gick direkt på frågorna,
som alla var av samma rutinkaraktär: "Är det eller det kontrollerat?"

För mig okända befattningshavare i Försvarsstaben ägnade sig åt att blockera
min tid med elementära förfrågningar utan att förstå detta, utan ansåg sig sannolikt
visa stor handlingskraft genom att lamslå alla dagofficerare och mobiliseringsav-
delningar i riket genom sina talrika kryptomeddelanden.

I själva verket torde dessa stabsofficerare varit offer för det som kallas råttans
putsbeteende. De kände lägets stress och kände ett behov av att göra något. Men
vad? Sätt en råtta i en skokartong och stressa det lilla djuret. Till slut vet inte råttan
vad den skall göra och sätter sig då och putsar morrhåren. På den nivån föreföll
svenska försvarets beslutsfattningsförmåga befinna sig den 16 augusti 1968.

Upplands beredskap: Pistoleros i lågskor
På slaget kl 1400 tog major Thorsén emot beredskapsplutonen. En fast tornedaling
som utstrålade beslutsamhet och trygghet. Han hade som nämnts varit min kompa-
nichef under grundutbildningen och jag hade mycket stort förtroende för honom,
vilket inte minskades av det omdöme som furir Andersson fullt om honom: "Under
Kuba-krisen 1961 sprang alla som yra höns, men Tosse höll huvudet kallt. Befälet
till mig! Sedan kom klara order och ur kaos uppstod ordning".

Majoren betraktade skeptiskt de 55 lågskokrigarna och deras antika pistoler. Ef-
ter en kort orientering om läget frågade han vilka som till nöds kunde hantera en
kulsprutepistol. Ett halvdussin händer sträcktes upp. Vilka kunde hantera mauser-
gevär? Sergeant Fridholm fick order att utrusta dessa med de vapen de trodde sig
kunna handha. Vid frågan vilka som tidigare kastat skarp handgranat svimmade
två soldater av nervspänningen.

Staberna skapar sysselsättning

Då vi återkom efter att ha inspekterat beredskapsplutonen blev både majoren i
egenskap av tjänsteförrättande regementschef och även jag helt upptagna av order,
orienteringar och förfrågningar, som strömmade in på alla upptänkliga sambands-
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medel såväl i form av personsamtal, öppna telegram som kryptomeddelanden.
Bland annat ägnade sig någon — kommer inte ihåg om det var från försvarsstaben

eller milostaben — att tentera mig på innehållet av IKFN (Instruktion för Krigs-
maktens uppträdande vid hävdandet av rikets gränser under Fred och Neutralitet)
och särskilt då föreskrifterna rörande omhändertagandet av utländska flygplan som
landat i Sverige.

Jag minns inte längre omständigheterna, men det skulle även arrangeras en öv-
ning för beredskapsplutonen i  omhändertagande av utländskt flygplan. Denna
larmövning genomfördes på flygflottiljen F 16, men jag deltog inte själv, för jag var
bunden till telefonen. Minnet är osäkert, men jag tror att det var sergeant Fridholm
som var truppfiirande chef och att övningen leddes av Flygvapnets personal.

När den normala tjänstetiden var slut kl 1645 mattades trycket från överord-
nade myndigheter ner och det blev lite tid över för egen tankeverksamhet. Majo-
ren inventerade resurser och konstaterade att det enda användbara förbandet varv
2.kompaniet, som bestod av plutonsbetIlsvärnpliktiga och som hade ryckt in i juni.
Vidare 3.kompaniet, som var det s k höstkompaniet, som hade spegelvänd utbild-
ningsrytm gentemot åldersklassens huvuddel och som erfordrades för specialbe-
fattningar inom kupporganisationen. De övriga kompanierna bestod blott av några
dussin gruppbefålsvämpliktiga, som ryckt in endast några dagar tidigare och som
ännu inte hade fått någon vapenutbildning. Åldersklassens huvuddel skulle rycka
in först i oktober.

Högtalarbil sänds ut för att återkalla värnpliktiga
Majoren beslöt att sätta hela 2.kompaniet under kapten Nordmark i  beredskap.
Men många soldater hade redan lämnat kasernen för dagen. Därför sändes en hög-
talarbil ut, som körde runt i centrala Uppsala och uppmanade alla värnpliktiga att
återvända till kasernen. Lojalt började dessa efter hand att återvända. På kvällen
var 2. kompaniet redo med strids- och trosspackningar samt försedda med skarp
ammunition. Fordonen var framkörda och lastade.

Den natten vakade många soldater i kompanikorridoren eftersom nervspänning-
en inte tillät dem någon nattsömn.

Framåt kvällen kom ett samtal till mig från Försvarsstaben. Det var en lugn kap-
ten, som talade i klartext men i förtäckta ordalag. Han uppmanade mig att ta fram
beredskapsordern och läsa en punkt, som han angav, men jag skulle bara svara om
jag funnit texten eller inte. Genom svårgenomskådade frågor om texten kontrol-
lerade han att jag förstod vad han talade om och beordrade mig därefter att genom-
föra det som stod i orderpunkten.

Vad det handlade om var att två radiobilgrupper Ra 620 omedelbart skulle stäl-
las till Försvarsstabens förfogande vid Turebergs station för att vid behov kunna
överföras till Gotland. Jag lät en vaktordonnans larma dessa grupper.
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På utsatt tid anmälde sig styrkan utanför kanslihuset. Jag visiterade deras vapen
och att de medförde ammunition samt hade hållbara livsmedel för tre dygn. Trup-
pen visade inga tecken på nervositet, men föreföll tyngd av ansvar. Efter visita-
tionen sände jag dem åstad och de 11 ton tunga radiobussarna vaggade iväg i den
ljumma augustinatten.

Var ligger Tureberg?
Omkring kl 2200 nåddes jag av ett telefonsamtal från styrkechefen, som lät lätt
förtvivlad. Han kunde inte hitta Turebergs station. Jag frågade var han befann sig
och han svarade då Sollentuna station. Hans lättnad var tydlig då jag upplyste ho-
nom att stationen nyligen bytt namn från Tureberg till Sollentuna och att han alltså
var på rätt plats.

Strax därpå ringde kaptenen från Försvarsstaben och undrade om radiogrup-
perna var på väg. Han hade på egen hand kommit fram till att Turebergs station
bytt namn till Sollentuna och det var därifrån han ringde, men några radiobussar
såg han inte till. Jag frågade honom om han kunde se järnvägsbommarna och det
kunde han. Jag sade till honom att gå till träddungen intill bommarna, för där
skulle radiobussarna finnas. Han svarade att han tyckte sig redan kunna urskilja
dem som skuggor i mörkret.

Slutsatser
Den personella beredskapen vid Upplands signalregemente den 21 augusti 1968
var låg. Dåligt utbildad trupp med otillräcklig beväpning även for de enklaste mi-
litära uppgifter.

Statsledningen sålde opium till folket av typ "vår beredskap är god". När stats-
ministern förkunnat att "inga beredskapshöjningar är aktuella" uppmanades värn-
pliktiga medelst högtalarbil att snarast återinställa sig vid regementet.

Tjänsteförrättande regementschefen, major Thors&i, vidtog på eget ansvar åtgär-
der och höjde beredskapen. Planerna höll måttet och utrustningen för kuppbered-
skap var komplett.

Centrala och regionala staber störde och fördröjde beredskapshöjningarna avse-
värt genom att de inte litade på truppbefälen, utan sände ut otaliga förfrågningar
eller instruktioner, som hindrade dessas arbete.

Major Thorsén och sergeant Fridholm påverkade genom sitt lugn och sin fasthet
truppens anda. När den första förlamningen och rädslan släppt, agerade truppen
lojalt, konstruktivt, beslutsamt och rationellt.
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Bilaga 4

Sören Lindman:

Vittnesseminarium Beredskap — kommentar till skiss till inriktning
Mina erfarenheter baserar sig huvudsakligen på tiden 1975-1979 då jag var chef
markop i ÖN och huvudsekreterare i ny krigsplanläggningen. Tiden dominerades
av Opstudie 2. Eftersom vi i staben var skeptiska till storanfallscenariot gjorde vi
några egna studier av överraskande anfall och försökte anpassa planeringen till
olika förutsättningar. MB hade då en egen instruktion av K Maj:t vilken gav oss
visst svängrum. Några fundamenta utan inbördes ordning:

1. Några ville studera ett sovjetiskt anfall i huvudsak koncentrerat till ÖN.
Andra menade att det ändå skulle ha inneburit krig med hela Sverige och
att ÖN var en underordnad del i anfallsplaneringen. Våra planeringsförut-
sättningar blev olika i de bägge fallen.

2. E n  fundamental osäkerhet, förutom de som gällde för rikets huvuddel, var
hur Finland skulle ställa sig. Somliga ansåg sig ha stöd för att Kekkonens
land skulle ha släppt igenom ryssen, i varje fall mot ÖN. Om hela Finland
avsågs ockuperas blev tidsförhållanden och osäkerheten större för Mosk-
va. Hänger ihop med fråga 1. Ingen visste något. Vårt antagande blev att
ryssen kunde rycka fram mot ÖN utan egentliga störningar av finnarna.
Varje finsk insats skulle bli en bonus.

3. Flygvapnet var av kanske avgörande betydelse innan uppmarsch och kon-
centrering börjat ge resultat. Principen spridning till vägbaser/krigsflygfält
var svårgenomförbar i ÖN. Vi hade så få möjligheter. Vissa flygöverstar
menade att man skulle satsa för fullt under några dygn och sedan.... Ove
Sundkvists i &  att ställa upp plan i enkla tunnlar och att ta fram dem när
det passade operativt tyckte vi ÖN-ingar var en bra ansats. Jag tror inte att
den genomfördes.

4. Oavsett tidsförhållanden (kupp/ÖA) trodde vi nog att angriparen skulle
satsa väl så mycket på att hindra vår styrketillväxt som att främja den egna.
Infallsportar till ÖN var det ingen brist på. Ryssen hade nog med amfibiska
resurser för att övervinna några sprängda (gräns-) broar.

Nu till frågorna:
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1. Jag hade lämnat staben då man gjorde ÖA-planen. Som jag hört följde man
rikets mall överraskande inlett anfall. På min tid gjorde vi en översiktlig
studie av ett kuppanfall och kom till slutsatsen att det skulle ha kunnat
lamslå det mesta norr om Ume älv. Möjligen suboptimerade vi angriparens
resurser. I ÖB:s studier fanns det knappt några gränser för dessa.

2. E n  nyckelresurs var Hemvärnet. D e  hade såväl skyddsuppgifter som
stridsuppgifter (broar, vägbankar, vissa värnkanoner, t o m något fast artil-
leribatteri skulle kunna nödtorftigt göra tjänst). Tyvärr hade ÖB inte mak-
ten (då) att beordra hemvärnsberedskap vilket var nödvändigt för att göra
det hela legalt. Jag tror dock ändå att vissa fobef hade informella avtal
med viktig personal. Det är svårt att uppskatta vilken effekt en sådan insats
skulle ha haft. Ganska snart efter ett angrepp trodde vi nog att regeringen
skulle släppa loss hemvärnet. Manskapet var starkt engagerat och skulle
inte ha tvekat att släppa spinnspöet eller gungstolen till förmån för en aktiv
insats. Utbildningsnivån var säkert skiftande men man kunde sin hem-
bygd. En regeringsdeklaration att ÖB fick rätt att aktivera hemvärnet hade
varit en signal. Osäkert är dock om Ivan hade förstått dess styrka.
Garnisonerna i Kiruna, Boden och Umeå hade inte räckt långt, naturligtvis
avhängigt aktuell beläggning. De var små och satsades ofta på skyddsupp-
gifter eller ev mob-förberedelser.
Marinen hade små möjligheter att inverka på ÖA. Kanhända i Kvarken.
Flygvapnet slutligen kunde genom en (övnings-) spridning till krigsbaser
ha gett en stark signal. Bristen på basförband begränsade dock denna möj-
lighet. Uthålligheten undandrar sig mitt bedömande.

3. Marinstridskrafterna bestod väsentligen av KA. Utom möjligen 12/80
Holmögadd av ringa betydelse för ÖN vid ÖA.
Flygets problem är delvis redan belysta. Jag anser inte att skyddsåtgär-
derna var tillräckliga. C Luftop och jag gjorde en egen studie där ett komp
fallskärmsjägare landsattes när en bas. Med insatser av bärbart luftvärn i
inflygningsstråken, överfall mot transporter till och inom basen mm hade
de kraftfullt kunna störa flygverksamheten. Som markop hade jag svårt att
hitta resurser kapabla att neutralisera hotet. Jag tror att flygstaben översåg
med våra förlöpningar mot gällande doktrin.

4. Förmodligen finns hela skalan representerad.
ÖN mobiliserade värn- och lokalförsvarsförband som kände till sina upp-
gifter och där personalen var grannar och bekanta kan stridsvärdet antas ha
varit högre än ett genomsnitt. Detta trots att man bottenskrapat de lokala
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personaltillgångarna. Vissa värn krävde skottfåltsröjning mm för att bli
stridsdugliga, andra kunde snabbt träda i aktion med god säkerhet och ef-
fekt. Tilltransporterade lokalförsvarsförband var mycket osäkra kort, men
spelade ju liten roll vid överraskande anfall.

I ÖN mobiliserade fältförband varierade nog i kvalitet. En avgörande
nackdel var att repövningarna ti l l  mindre del ägnades åt den primära
stridsuppgiften och att det vanligen var tjänstgöringsplacerat plutons- och
högre befäl. 1983 var jag tjänstgöringsplacerad bataljonschef på 3./NB
19, tyvärr brigadomgång och försök. Av mina kompanichefer var det en
som tidigare bekantat sig med uppgiften i aktuell terräng. Detta gällde en
bataljon som hade grunduppgiften i det högprioriterade Morjärvsområdet
Under tillämpningsskedet flängde vi mest runt med uppgifter som anstått
en miloreserv. Bra för brigadstaben och försöksledningen. Tilltransport-
förbandens befäl fick genom de fältövningar som genomfördes för den nya
krigsplanläggningen en genomkörare i slutet av 70-talet. Senare försvars-
maktsövningar mm bidrog förstås till kunnandet.

Jag har uppfattningen att de materieltunga förbanden hade klarat sig
bättre än skytteenheterna.

Alla förband hade behov av tid på grupperingsplatserna för förberedel-
ser, pansarförbanden minst.

Vi gjorde några försök att under inryckning till repövning plötsligt slå
larm och improvisera stridsinsatser — även med skarp am. De gick trots allt
bättre än förväntat, vad det nu berodde på.

Vad gäller de blå försvarsgrenarna har jag bara en svag uppfattning.
Sammanfattningsvis: Ja, jag tror att vi skulle ha kunnat göra motstånd
under mobilisering. Det skulle ha tagit tid innan markförbanden i ÖN givit
god effekt. Armffis moborganisation i ÖN var nog ganska stryktålig.

5. V i d  överraskande anfall, varje fall i ÖN, tror jag att den lägre regionala ni-
vån och förbanden själva var de viktigaste ledningsresurserna. Lednings-
kadrarna i Fo 66 och 67 hade hållit måttet om de fått de minsta psykolo-
giska förvarningarna från högre ort eller t o m media. Händelser (rykten)
i Finland hade omgående uppmärksammats. Episoder vid en ÖB bered-
skapskontroll i Fo 66 och Fo 67där stridsdomarna fick höra "....men FMV
har ju spärrat detta ammunitionsparti...'"'....han har ju semester..." mm
hade bör inte tas till intäkt för svag handlingsvilja. ÖB kontroll liknade ju
mest fallet "blixt från en klar himmel" vilket nog inte ryssen kunnat efter-
likna.

6. I  ÖN ganska hög. I övriga landet — pass.
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7. M o t  bakgrund av inledningsvis beskrivna osäkerheter gjordes den nya
krigsplanläggningen så flexibel som vi bara orkade med. Arrn&is fältför-
band hade planerade alternativa utgångsgrupperingar beroende på läget.
MB bestämde under uppmarschen vilka alternativ som gällde. ÖN hade
nog större frihet att välja ambitionsnivå än kustmilona.

En inledande kraftig flygbekämpning och upprepade stora luftlandsätt-
ningar i bl a Fyrkanten (Älvsbyn-Piteå-Luleå-Boden) hade om de lyckats
kullkastat planeringen. Det finns gynnsamma terrängavsnitt även söder
om detta område men veterligen gjordes ingen planering här.

8. Befolkningen i Norrbotten hade välkomnat beredskapshöjningar. Osäker
om reaktionen i Västerbotten men tror inte att heller där skapats panik.

9. M B ,  K G Lundmark, frestade oss med att prioritera de långsammaste för-
banden t  ex tilltransporterade underhållsförband. Vi enades dock om att
satsa på de viktigaste strids-förbanden och skrev in dem i "Mindre" och
"Större". Det fanns naturligtvis situationer då vi ville/tvingades selektera
men då fanns som regel tid i den givna förutsättningen.

10. Det finns scenarios där ÖB beslut var sannolika. Naturligtvis med info till
regeringen i efterskott.

Anmärkningar:

Jag har utelämnat Umeåriktningen och Fo 63. ÖN stab hade inte klarat av att leda
mot såväl en gränsinvasion som en kustinvasion. Umeåriktning i invasionsfallet
lades i knäet på milo NN. I övrigt var Västerbotten ett basområde inte bara för FV
och marinen utan också för milo ÖN:s uthållighet.

Före mitten på 60-talet hade ÖN en större och mindre känslig djupgruppering.
Som exempel hade 15 brigaden ett sommaralternativ i Piteåtrakten. Det var väl
Arne Mohlin som satsade mera framtungt. I 5 åkte upp som miloreserv till Gäl-
livare. Den enda för mig begripliga förklaringen till detta var nog en utsortering
av fiktiva brigader ur mönsterrullorna. Möjligen också en övervärdering av finska
erfarenheter från 40-talet.

Jag har ju haft förmånen att se sovjetiska, polska och tjeckiska förband under
uppvisning för västerländska åskådare. Några informella observationer gjorde jag
också. Trots att det säkert var förövade moment kunde man konstatera grava miss-
tag och inkompetens. Om detta var en verklighet på hemmabanor undrar jag ur de
skulle klarat av bortabanor.
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Bilaga 5

Sven-Olof Olson:

Vittnesseminarium Beredskap — kommentar till skiss till inriktning

Tyvärr medger tidsbrist inga djupare analyser från min sida. Här följer några
spontana svar på frågorna.

1. D e t  råder inte full överensstämmelse mellan det vi studerade och övade
mest och det som vi trodde var det mest sannolika. Det vi övade mest
var angrepp utan förvarning. Härvidlag betraktades strategisk kupp och
överraskande inlett anfall ungefär likvärdigt. Detta övades och planerades
för eftersom det var det svåraste fallet. Det gällde för flygvapnet att
direkt från fredsgruppering snabbt sprida sig til l förberedda baser och
stridsledningsplatser inledningsvis med fredsorganisationens resurser för
att därefter växa på snabbast möjligas sätt. Men det vi trodde (i varje fall
hoppades) var att vår underrättelsetjänst (tillsammans med andra) skulle
vara så effektiv att en angripares avsikter skulle avslöjas i tid. För båda
de förstnämnda metoderna krävs hos en angripare, även om man försöker
dölja det, ganska omfattande och därmed röjande förberedelser.

Tyngdpunkten i vårplanering låg hela tiden på storanfallet. Det var det
som var grunden till vår organisation mm.

2. M i n  uppfattning är, vad flygvapnet beträffar, att vår styrka (storlek) och
förmåga till snabb utspridning var sådan att en angripare måste göra rö-
jande förberedelser för att lyckas. Se p 1 ovan.

3. Bas  90-systemet var enligt min mening världsunikt och synnerligen effek-
tivt. Genom att varje bas hade en bastropp (i princip två tekniker och ett
antal vpl) vid resp bas redan i fredstid var beredskapen att ta emot fpl från
fredsförbandet mycket stor. Naturligtvis först med begränsad kapacitet,
men med möjlighet till relativt snabb styrketillväxt. Samtliga fpl kunde di-
rekt gå in i spridda och delvis skyddade uppställningsplatser. Spridningen
var bästa skyddet.(Att man nu gjort sig av med nästan hela vårt spridda
och billiga baskoncept anser jag är ett stort misstag). Beredskapen i våra
stridsledningscentraler var ständigt hög.

Vi noterade tidigt de polska tavelförsäljarnas kartläggning av bl.a. flygande
personal. Åtgärder vidtogs för att säkra larm, transporter m m. Medvetenheten
om spetsnaz- förband hölls levande och personalens vaksamhet skärptes, men
givetvis kunde inte alla eventualiteter förutses.
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4. Styrketillväxten under mobilisering skedde ju successivt och förbandens
stridsduglighet och uthållighet ökade stegvis. Genom ovan nämnda sprid-
ning till baserna blev våra fpl snabbt klara för insats. Själklart i början
enbart med ett fatal fpl från varje bas, men förmågan (stridsvärdet) förbätt-
rades successivt som hemmaförbandets personal anlände till spridningsba-
serna. Flygvapnet skulle m.a.o. tidigt ha kunnat uppta striden och därmed
påverka skyddet av den fortsatta mobiliseringen. Själva moborganisatio-
nens sårbarhet för sabotage mm är svår att uppskatta, men vid våra öv-
ningar lades särskild vikt vid att göra personalen medveten om just sabota-
gefaran. Den personliga vakenheten är därvid ett viktigt instrument. Men
att tro att mobilisering eller beredskapshöjningar kunde ske störningsfritt
vore att invagga sig i falska förhoppningar.

5. M i n  bedömning är att vår verksamhet i flygvapnet, både vid våra baser
och våra stridsledningscentraler, redan i fred var sådan att övergången till
en krigssituation skulle ske förhållandevis både säkert och smidigt, men
för den skull givetvis inte smärtfritt. Jämfört med vad som bl.a. gällde i
öststaterna med sin outrerade centralisering i bl.a. beslutfattning och or-
dergivning, hade vi, åtminstone inom flygvapnet, ett system med fördelat
ansvar med god förmåga till autonomt agerande.

6. Fråga 6 berör ett enligt min mening lika viktigt som svårbesvarat problem.
Vem kan svara på detta? Under min tid i Fst (planeringschef och Souschef)
försökte jag få UD att ställa upp vid spel och övningar. Inte bara för att
delta, utan för att (med handen på hjärtat) verkligen försöka besvara och
penetrera frågan om rikets verkliga politiska motståndskraft. Problemet
är emellertid att vid spel och övningar är det inte bara lätt utan även nöd-
vändigt att rikets ledning visar mod, beslutskraft och absolut stridsvilja.
Men hur vore det i  verkligheten? Tyvärr tror jag att vi skulle få se ett
helt annat mönster. I ett tidigt skede av det kalla kriget planerade försva-
ret (med politikernas goda minne) att kunna motstå ca 300 relativt tidigt
insatta kärnladdningar. Många av våra anläggningar gjordes atombomb-
säkra. Men vad skulle hända med den politiska beslutsfattningen redan
när ett par atombomber hade fallit? Personligen ansåg jag då liksom nu att
det inte rådda någon som helst överensstämmelse mellan vad det militära
systemet skulle tåla och den politiska motståndsförmågan. Detta har dock
aldrig genomdiskuterats. Ett exempel rinner mig i minnet. På 70-talet be-
sökte jag som souschef vid Fst FHS chefskurs, där bl.a. dåvarande stats-
sekretateraren i FÖD Larsson (jag tappade hans förnamn) var deltagare.
Min erfarenheter från alla kurser var att alla visade stor handlingskraft vid
spelen. Inför en hotande sitivation, då snabb beredskapshöjning för nästan
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alla var en självklarhet intog Larsson (försvarsdepartementet!) emeller-
tid en helt annan attityd. "Nej, vi väntar med beredskapshöjningar. Det
kan reta fienden!". Är detta kanske politiskt signifikativt för den politiska
verkligheten?

7. M i n a  erfarenheter som souschef Fst (=chef operationsledningen) är att vår
förmåga till smidiga anpassningar var ganska god. Som också jag nämnt
ovan var storanfallshotet grunden, men tanke och förmåga till anpassning
till andra händelseutvecklingar hölls i hög grad vid liv både vid studier
och övningar. Men när man sitter som jag gör nu vid datorn och skriver
kanske man lätt får en bild av att allt gick som smort. Så var det givetvis
inte i verkligheten. Säkerligen dyker många nya problem upp som man
inte hade förutsett. Men då gäller det att vara flexibel och handla i den
uppkomna situationen.

8. Tyvärr  tror jag att den poltiska beslutsfattningen just av oro för provoka-
tion och rädsla för sitt eget politiska skinn nu liksom då kommer att vara
sen eller i vart fall senare än vad som militärt vore önskvärt. Jmf min be-
skrivning ovan av Larssons reaktion. Se även Sir Michael Howard i "Vårt
Försvar" för ett par år sedan. Jag anser att synliga, påtagliga beredskaps-
höjningar var (och är) viktiga instrument för att avhålla eller i vart fall
försena en angripare. Ibland fick jag förr (under det kalla kriget) intrycket
att det rådde för litet av överensstämmelse politiskt-militärt på den punk-
ten. Viktigt att kanalerna härvidlag är öppna och "upp-plogade "redan i
fredstid. En viktig uppgift för ÖB då som nu.

9. N ä r  det gäller beredskapspaket kontra selektivitet fanns det enligt min me-
ning ingen motsättning. Beredskapspaketen var som jag ser det utmärkta
att ta till när snabbhet och enkelhet var nödvändig. Om litet mer tid stod
till förfogande tror jag att ÖB med fördel skulle ha använt selektiva åtgär-
der mera direkt anpassade till den rådande situationen. Men då tiden var
viktigare än detaljerna fyllde beredskapspaketet en viktig funktion.

10. Svaret på fråga 10 är i hög grad beroende på vem som är eller var ÖB. Om
förbindelserna ÖB — Regeringskansliet av någon anledning skulle vara
brutna tror jag (hoppas jag) att ingen ÖB skulle ha tvekat att självständigt
och fullt ut utnyttja sina beslutsbefogenheter. Om förbindelserna fungerar
och tiden medger anser jag det lika naturligt att ÖB, trots hans formella
bemyndigande, orienterar den politiska ledningen om sin avsikt. Jag vill
avsiktligt inte använda ordet "återförankra". Så tror jag skulle ha skett
under det kalla krigets dagar Det skulle i vart fall ha varit mitt råd.
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Jag vill slutligen bara beröra en annan sak. Jag har noga läst Bengt Gus-
tafssons ambitiösa "uppsats" benämnd "Under det kalla kriget — Det sov-
jetiska hotet mot Sverige." Jag har även lämnat honom en del synpunk-
ter. Vad som var relativt nytt för mig var (om källorna talar sanning) att
Sovjetledningen hade så konkreta planer på tidig och kraftfull insats av
kärnvapen. Jag har t o in frågat mig om man verkligen riktigt hade satt sig
in i konsekvenserna av denna strategiska avsikt. Eller var det ett spel på
papperet för galleriet? Hur som helst så skulle detta tillämpat i ett tidigt
skede mot oss antagligen ändra en del av frågeställningarna men också ge
andra svar än de jag här ovan har antytt. Är Gustafssons bedömningar och
slutsatser riktiga? Frågan är värd att ta upp till diskussion.
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Bilaga 6

Clab Skoglund:

Vittnesseminarium Beredskap — kommentar till skiss till inriktning

När nya Fst och OpL3 startade 1961 drev vi begreppet "sinnets (mental) bered-
skap" särskilt gentemot armen som slumrat t i l l  i  fredstjänstens monotoni efter
1945. Det tog form i bl a larmövningar. Men detta var något som gällde inte blott
armen och Krigsmakten utan hela samhället med dess totalförsvar för kris och
krig. Myndigheter och verk måste vara beredskapsmedvetna. Övas att improvisera
och handla efter de faktiska omständigheterna. Svenska folket i gemen var tämli-
gen aningslöst, uppfattade freden och den nationella friheten som något självklart.
Därför var det så betydelsefullt att den av riksdagen beslutade undervisningen vid
våra skolor verkligen genomfördes om vår säkerhetspolitik, dess mål medel och
möjligheter, allt mot bakgrund av vårt asymmetriska geostrategiska läge. Där togs
initiativ från militärt håll för att få fart på det hela.
Psykologiska försvaret var den främsta försvarsgrenen av de fyra. Tänkbara an-
gripare skulle bringas att förstå att de kommer att möta svenska folkets samlade
fientlighet, den bästa fredsbevarande effekten — uttryckt i försvarsvilja och mot-
ståndsförmåga. Så sent som FB 87 underströks särskilt att i områden som angripa-
ren tillfälligt lyckats ta skulle motståndet fortsätta med alla medel och i alla former
som folkrätten tillät, även som icke-militärt motstånd. Detta aktualiserar särskilt
fråga 6.

1. Enl ig t  min uppfattning var det under senare delen av kalla kriget ingen
skillnad mellan de två angreppsscenarierna. De skulle mötas av folkets
samlade fientlighet och beredskapslarm (i värsta fall). Det betydde att
kompanier plötsligt levde upp på tusentals platser över hela landet och
efter hand förenades till bataljoner och brigader. Det kunde angriparen inte
hindra! Ovanstående har närmare beskrivits i artikeln "Strategiskt överfall
— vad kräver det? I Svensk tidskrift 1989 nr 1.

Båda fallen var helt möjliga mot bakgrund av dels de strategiska förut-
sättningar som FU 84 beskrev (Slutbetänkandet sid 19 f f  "Den indirekta
aggressionsprincipen" ), dels SSSR:s 7 + 1 Ildiv, som uppvisade sin dug-
lighet vid besättandet av Prag aug 1968 och den nya landstigningstekniken
med RoRo-fartyg som IB:s sjökaptener följde upp.

2. Svar  nej betr armen vilket berodde på att armledningen inte vidtog erfor-
derliga och från ekonomisk synpunkt även möjliga åtgärder. Därför fick
den bakläxa i FB 87 (GRO,KRO, foms, utb, och ber) och ÖB anvisning att
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återkomma (FU 88).KKrVA avd I skrev 1981-1987 sju artiklar under sam-
lingsrubriken "Att skapa slagkraftiga brigader". Grundtanken var återgång
till det efter VK 2 förfuskade kadersystemet främst av beredskapsskäl.
Paradigmskifte! Anfallsbrigaderna främst! Anfallsbrigaderna skulle med
våra mått mätt (inte NATO:s) vara "stående förband" med brigadchef (en
uppgift) och huvuddelen av vid brigaden krigsplacerat yngre befäl hemma
på brigadregementet, en bataljon m m under grundutbildning och brigaden
i övrigt tillfälligt hempermitterad (alltså ej hemförlovad) mellan KFÖ, av
vilka den första fullgjordes två år efter GU enligt VU 60. Mobtid 24 tim
(söder Dalälven) Senast grundutbildad bataljon skulle ha färdighållnings-
order för beredskapsövning (VL paragraf 27:2, marschfärdig efter 12 tim).
Korta larmövningar under veckändor på initiativ av omväxlande regering,
ÖB och MB. Alltså en flexibel metod att svara upp mot hotbildens för-
ändring med dess krav på höjd insatsberedskap. Inte det stela kontinentala
systemet som under 1980-talet visade tydliga tecken på demoralisering av
truppförbanden både på amerikansk och rysk sida.

Den förblivande svagheten på svensk sida var den alltför korta GU,
nio månader. Det skulle enligt KKrVA avd I kompenseras genom att bri-
gadchefens viktigaste uppgift, frånsett ständig tillgänglighet av pers och
mtrl, var kompetensutveckling av brigadens yrkesbefäl till proffs i taktik,
stridsteknik och truppföring. Sedan hade kompch tiden på sig från mob till
första strid!

FK 78 och FB 82 började inse att kadersystemets renässans var en förut-
sättning för ett paradigmskifte inom armen. Hade detta genomförts skulle
1987 sex "pansarjägarfördelningar" i ständig indelning (en per milo om en
mek- och två infbrig med förstärkt pansarvärn enl FB 58) ha varit stridsdug-
liga, var och en i sin landsdel (Var skulle "överraskningen" komma?)för att
därefter samlas till det milo (operationsområde) där avgörandet söktes eller
väntades falla. 1987 skulle och GRO radikalt ha skurits ned (bl a i bespa-
ringssyfte) till att omfatta 20 brigadregementen vardera jämte en specialbat
(artilleri-, ingenjör- eller underhålls) Arm6edningen hade emellertid varken
förmåga eller vilja till handling. "Bakläxan" följde i FB 87.

Skulle undertecknad, som avsikten ursprungligen var, ha blivit försvars-
tabschef 1/1967 och fatt råda skulle armsreformen ha varit genomförd 1/7
1972 i st f  det Försvarsmaktens allmänna förfall som inleddes vid denna
senare tidpunkt. Det krävdes nämligen fem år (82/87 resp 67/72) för en
anfallsbrigch (som odelat fick ägna sig åt uppgiften) att dels kompetensut-
veckla sitt yrkesbefäl till proffs, dels köra igenom 1+4 GU-omgångar med
vidhängande KFÖ. FB87 rekommenderade faktiskt de förslag KKrVA avd
I successivt framlagt!
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3. F ö r  KA gällde i stort motsvarande synpunkter osm för armen enl ovan.
För flottan innebar övergången från en kl 9 till 17-flotta till en beredskaps-
flotta i samband med ubåtsincidenterna i början på 1980-talet en radikal
förbättring Se vidare "Vår beredskap var den god?" (Marinlitt nr 80) där
undertecknad i Bilaga 6 intervjuas. Beträffande flygvapnet var införandet
av "bastroppar" på OpL 3:s initiativ ett stort framsteg. Två av flottiljens tre
divisioner skulle snabbt ombaseras till krigsflygfält. Inom OpL 3 räknade
vi med att tolv tim efter Givakt huvuddelen av FV var ombaserad. Kfl på
sina krigsförtöjningsplatser och 15 av 21 ba t  med fårdighållningsorder
marschfårdiga i milo S, V, Ö och B, allt i den mån inte vissa förband kal-
lats in tidigare för beredskapsövning. Obs i sammanhanget att strategiskt
överfall/överraskande anfall icke inleds med mer eller mindre långvariga
flyg- och sjöstrider om luft- och sjööverlägsenhet resp herravälde. Då går
nämligen överraskningsmomentet på landbacken, där avgörandet faller,
förlorat för angriparen Det inleds fast mer med att främmande trupp i olika
former plötsligt står på svensk mark. Samtidigt inleds kampen enl ovan.
(Anm Med marschfärdiga 12 tim resp 24 tim för beredskapsbat och an-
fallsbrig — alla söder Dalälven — förutsätts att ca 15% av värnpliktiga och
inmönstrade fordon ännu inte hunnit inställa sig. Men förbanden är strids-
dugliga).

4. Ä r  huvudsakligen besvarad i  fråga 2. Personellt var armen inte strids-
duglig omedelbart efter mobilisering. Än mindre hade anfallsbrigaderna
förmåga att "slå även en motståndares modernaste enheter" som FB 82
krävde utan att ställa resurser till fröfogande, sedan högspänning inträtt
efter Afghanistan . Materiellt var däremot även armen godtagbar sedan
FB58 definitivt genom förts med IB 66 och REMO av stridsfordonen (se
vittnesseminarium armen).

Mob under strid helt beroende av yrkesbefälets viljekraft och initiativför-
måga.. Kompch visste vad det var fråga om och att det gällde att snabbt
få förbandet på hjul och band. De handlade självständigt om brigadchefen
(nu är vi där igen!) fått tillfälle att lära dem. Härutinnan skulle de fått gott
understöd av de värnpliktiga plutoncheferna sedan förstegsutbildningen
inletts 1980 (undertecknad hade tillfälle studera praktiserandet då min son
var en av den första kullen) Men till syvende sidst hängde allt på brigad-
chefen och hans förmåga att ingjuta gosselynne, hoppfull håg och fantasi
hos i sin befälskår under mottot "vinna tid — vinna strid".

Sårbarheten hos moborg var begränsad genom mobförrådens pridning
kompvis.
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5. Den operativa ledningsförmågan (operationskonsten) stod på låg nivå,
fårskilt vid milostaberna) Ämnet operationskonst fanns inte vid den 1961
sammanslagna Militärhögskolan. Infördes först på 1980-talet och inled-
ningsvis endast som krigsplanläggning (intagande av utgångsgruppering)
Först under senare del av 1980-talet övades operationers genomförande
från begynnelsen till änden. Den vidare kompetensutvecklingen hos stabs-
officerare blev inte mycket bättre. Avsikten var att C Fst skulle vara in-
spektör för operativ utbildning men därav blev intet. Operativa övningar
avseende överraskning sällsynta. Storanfall vanliga. Åtskilliga bered-
skapsfrågor återfinns i vittnesseminarierna, särskilt armens. Där även Curt
Göranssons (C Fst/markop 1948-53) likgiltighet för armens insatsbered-
skap (sid 59 ff). Ett skäl kan ha varit vår "neutralitetspolitik" Den innebar
bl a tron att vi inte riskerade inledande angrepp, än mindre isolerat anfall,
Möjligen skulle vi råka in i storkriget men inte inledningsvis. Åhörde en
gång Torsten Nilsson som med emfas underströk betydelsen av en veckas,
t o m ett dygns nådatid för mob. "Kuppberedskap" behövdes inte tack vare
"neutralitetspolitiken" Göransson behandlar "kuppberedskap" närmast
som ett slagord i "Motstånd mot Stormakt" där han skrev de strategiska
och operativa delarna. Obs också i sammanhanget kuppförsvarsordern av
8/8 1962 (sid 60), skriven direkt för förbandscheferna för att förhindra
MB:s störande och fördröjande inblandning.

6. E n  fråga jag återkommit till under vittnesseminarierna. Förtjänar verkli-
gen att diskuteras. Lindencronas motståndsorganisation. Intresseorganisa-
tionernas betydelse för försvarsviljan. Jmf bildandet av Folk och Försvar.
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Bilaga 7

Bert Stenfeldt:

Vittnesseminarium Beredskap — kommentar till skiss till inriktning

Fråga 1: "Strategisk kupp" eller "Överraskande inlett anfall" — grund för plane-
ringen? (ledningsorgan/mobsystem/förråd/befolkningscentra eller flygfält/hamnar/
insegligngsleder.)
Efter beslutet om ny organisation från 1966/68 lades mycken kraft på operativa
studier varvid många olika angreppsscenarier noga genomlystet. Planerna doku-
menterades i  de operativa verken inklusive kupporder. Spel genomfördes. Vad
gäller grunder för flygstridskrafterna i dessa studier/spel/ planering skiljdes inte
signifikant på åtgärder vad avser strategisk kupp eller överraskande inlett anfall.
Det väsentliga var att så många scenarier som möjligt genomlystes och planerades
för, (spel och dokument).

Svaret på frågan blir att för flygstridskrafternas del spelade de två olikartade
angreppsfallen mindre roll som grund för planeringen..

Fråga 2: Var kuppförsvarsberedskapen tillräcklig för att tvinga fi till att öka för-
beredelserna?

Fakta finns genom händelser i  incidentberedskap och underrättelseinhämtning
samt genom Dc 3- och U 137-kriserna. I detta var flygstridskrafternas beredskap
så god att en presumtiv fiende skulle tvingats till röjande åtgärder.

För flygstridskrafterna gjordes genom åren successiva förändringar mht teknik-
och hotutveckling. Under hela KK bedrevs, utöver upprätthållande av beredska-
pen, kontinuerligt utbildning, prov och övningar som "alltid" visade på brister och
svagheter som rättades till allt eftersom, men som "in i det sista" visade sig otill-
räckliga. Brister och svagheter fanns kvar främst i vissa staber.

Stridsledningscentralerna var bemannade dygnet runt, året runt. Luftbevaknings
och stridsledningsfunktioner lokaliserade till berg kompleterades med rörliga.
Luftbevaknings — och strilradar moderniserades och kompletterades med torn-
radar, med störskydd, med låghöjdsradar. Jaktberedskapen, som mht arbetstids-
regler erfodrade 14 divisioner, förstärktes efterhand med attackförband övade i
luftförsvarsuppgifter. Spaningsflyget genomförde med oregelbunden regelbunden-
het kontroll av det sk normalläget vilket gav en god bild av fartygsrörelser och
ansamlingar varför beredskapen eller åtminstone spaningsverksamheten höjdes då
läget var så att säga onormalt. Det hände då större flyg- och eller marinövningar
genomfördes av WP samt vid de nämnda kriserna.

129



Övriga flygvapensystem tex regional ledning-, underrättelser-, samband- och
bas- var i växlande omfattning i funktion vilket också måste ha påverkat en pre-
sumtiv angipares värdering av möjligheterna för en kupp eller överraskande inlett
angrepp.

U 137 krisen visade flygstiridskrafternas förmåga till omedelbara insatser och
med fredsresurserna genomföra en långsiktig verksamhet, 10 dygn. Luftförsvar
och flygspaning dygnet runt. Attackförbanden var insatsklara inom timmar efter
order och i god tid tills att fritagningsstyrkan befann sig i närheten av territorial-
vattengränsen. Under de tio dygnen fanns attackförband i beredskap på ett antal
baser, även på icke "attackbaser". Likaså fanns olika typer av ammunition framta-
get redan första kris-kvällen/natten. För identifiering, för varning och för verkan.
Jakt- och spaningsverksamheten fungerade i stort autonomt. Attackfunktionen och
långsiktigheten säkerställdes så snart MB tog tag i situationen. Vad gäller ledning-
en, politiskt och på ÖB nivå, så uppfattar jag den som utmärkt. Jag är dock tvek-
sam om den regionala lokala ledningens funktion inledningsvis. Visst underlag
tyder på att rapport till MB fördröjdes.

Dc 3 —krisen. Då det stod klart att det var en Sovjetisk provokation höjdes bered-
skapen med fredsresurserna och verksamheten inriktades så att det klart framgick
för Sovjet att flygstridskrafterna var beredda på ett skarpt läge. En påtagligt ökad
svensk flygverksamhet över Östersjön kunde i och för sig uppfattas som ett fortsatt
sökande, vilket det också var, men även ses som en form av styrkedemonstration.
Den i hela flygvapnet höjda beredskapen med laddade förband på marken kunde
inte uppfattas som annat än en beredskapshöjning, om än med fredsresurserna.

Genom de insatser som gjordes i incidentberedskapen under hela KK så skapa-
des, om inte respekt, så i varje fall en uppfattning om att flygstridskrafterna höll
en hög beredskap, hade stor kapacitet och fram för allt hade stor förmåga och
stark vilja. Några insatser var särkilt "spektakulära". Fotograferingen av den första
robotutrustade Mig — 29, 1986. Vissa nya robotsystem ombord på örlogsfartyg.
1988, som var ett av de mest intensiva åren vad avser flygrörelser över Östersjön,
visade FV såväl kvalitet och kapacitet, bland annat över Mälardalen, insatser mot
SR-71 och 561 strisledda kontakter, en internationellt sett mycket stor och själv-
klart observerad kontaktprocent. Samverkan mellan olika funktioner fungerade
väl, tex FV — FRA 1985 vid Su — 15 haveriet.

Svaret på frågan blir JA vad gäller flygstridskrafterna.

Fråga 3: Var beredskapen för spridning m m tillräcklig? Hur påverkade hotet
från Spetnaz?

Situationen för de svenska fredsgrupperade flygförbanden var inte särskilt utsatt
i början av KK Hotbilden, i huvudsak flyganfall, var inte allvarlig beroende på
att räckvidder för huvuddelen av WP flyg var begränsad. Successivt ökade Sovjet
räckvidderna, t ex genom Mig 23, varför hänsyn till spridning togs i ökande om-
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fattning. I det läget, i mitten av KK, utan någon som helst förvarning, var sprid-
ningen sannolikt otillräcklig. Det måste emellertid också observeras att flygvapnet
hade ett stort antal förband ganska så väl spridda (ett femton tal baser — 40 veckor
på Vidsel) och dessutom under dygnets ljusa del förband i jaktberedskap (fiskbe-
redskap) samt spaningsflygplan och helikoptrar dygnet runt.

Förberedelserna för spridning, verksamhet från krigsbas, var omfattande. Flyg-
förband som hade annan krigsbas än fredsbas, var förbereda för att genomföra
ett inledande anfall från fredsbasen och därefter landa på krigsbas. För attack-
förbanden fanns alternativa laster beordrade i kuppförsvarsordern. Automatik låg
i hela förfarandet. För basförbanden var lastalternativ och packningsföreskrifter
utarbetade. Vissa delar för flygtransport med avdelade TP 84. Andra delar, klar-
göringstroppar (mobila) per landsväg. På flygbaserna fanns bastroppar och även
särskilt avdelat hemvärn för inledningsvis försvar av basen och mottagning av
anländande förband. Liknande förhållanden rådde för de rörliga stril- och radar-
förbanden (mitten av 70-talet).. På "fiskbaserna" fanns normalt jakt- och eller spa-
ningsförband i beredskap liksom helikopterförband. På vissa baser förkom civil
luftfart eller annan civil flygverksamhet vilket också det påverkade beredskapen
i huvudsak positvt. Övningar och kontroller genomfördes årligen och i väsentligt
större utsträckning än för andra staber och förband.

Tidigt tog FV hänsyn till "tavelförsäljarna" Huruvida de var ett hot mot flygfö-
rarna eller mot dessas familjer har aldrig klarlagts. "Tavelförsäljarnas" uppträdan-
de ledde dock till att förberedelser i form av låsta dörrar, kameror för fotografering
av försäljarna, samlingspunkter för gruppvis förflyttning från bostadsorten till flot-
tiljen, mm planerades och övades. Likaså olika färdvägar för transporter främst av
lednings- och förarpersonal.

Spetnaz fövärrade hotbilden. Detta ledde till åtgärder som att staket sattes upp
runt hangarerna för att förhindra anfall med bärbara robotar/raketer att obehindrat
kunna avfyras mot hangarerna. Inpasseringskontroller skärptes liksom hinder runt
flottiljerna, fart/väghinder anlades. Skärpt inpasseringskontroll med bla ögon/fing-
eravtryck. Vissa chefers bostäder gavs särskilt skydd och dessutom transport till
och från arbetsplatserna.

Svaret på frågan vad avser flygstridskrafterna är — kontinuerlig uppföljning av
hotbilden och möjliga tekniska förbättringar tillsammans gjorde att FV förband
successivt blev säkrare och säkrare vad avser spridning. Det stora antalet förband
spridda äver landet och vår luftbevakning/incidentberedskap möjliggjorde i vissa
fall någon liten förvarning. I vilket fall så var beredskapen för spridning så god det
gick utan att lämna fredsbaserna helt. Hänsyn till Spetnaz enheter togs — svårt att
bedöma tillräckligheten men i vilket fall så fick det hotet stor uppmärksamhet och
påpverkade personalens säkerhetsmedvetande i hög grad, tom irriterande mycket.
Bra resultat vid kontroller!

Vad gäller ledningsplatser så var de sprida och på olika nivåer, en senare fråga.
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Fråga 4: Förbandens stridsvärde omedelbart efter mobilisering. Mobilisering
under strid. Sårbarhet.
Flygstridskrafternas stridsvärde omedelbart efter mobilisering var i stort bra. Svag-
heterna bestod främst i ett bristande antal flygförare och i viss mån flygtekniker
under första hälften av 80-talet vilket fick konsekvenser också under första delen
av andra hälften genom ett stort utbildningsbehov.

Strid under förflyttning var planlagd. Anfall direkt från fredsgruppering i mån
av mål. Vid larm utgick delar av basbataljonen till krigsbas. Detta skedde med
väsentliga delar per flyg, mht avståndet, men med de största delarna per landsväg.
I händelse av bekämpning under marktransporten kan viss tveksamhet råda om
konsekvenserna. Detta gäller således endast basförbanden. Då riskerna ökade un-
der marktransport och överhuvudtaget för markförbanden påbörjades utbildning
av flygbasjägare och särskild "markstridsplutoner". De mobila strilförbanden, 860
hade i sig markstridsutbildad personal. Genom förflyttnings- och grupperingsöv-
ningar bedömer jag dessas förmåga att mobilisera under strid förbättrades i stort i
takt med hotutvecklingen.

Strilförbanden, -centralerna mfl liksom flygförbanden kunde verka oavsett om
ett eller annat basförband blev försenat eller utslaget. Sårbarheten bedöms som
ringa särskilt för de förband som var i gång dygnet runt, året runt. Årligen genom-
fördes kontroll av vapenförråd så att lasterna låg i rätt ordning enligt beredskaps-
ordern och att robotförråden höll rätt fuktighetsgrad och annat som var nödvändigt
för en säker funktion

Moblisering av förbanden till Norrland med flygtransporter från Västerås, Upp-
sala, Arlanda, Borlänge var sårbar. Ledningen utövades av en med C E ! samver-
kande och samlokaliserad civil funktion. (Denna hade dock också en reservnivå
i utgångsläget) Att förflytta 20 000 man genom Mälardalen till startplatserna var
vanskligt. Att flyga dem till flygfälten i Norrland och där utrusta dem var sanno-
likt mindre. Ett fåtal prov genomfördes likaväl som återtransporter med sårade.
Mottagande chefer bör ha en uppfattning om riskerna likaväl som befälhavare i
Mälardalen. Sannolikt var de tio älvarna, övergångarna, de största hindren för mo-
biliseringen, vilket dock inte berörde flygstridskrafterna.

Svaret på frågan är, vad gäller flygstridskrafterna, att väsentliga funktioner hade
ett gott stridsvärde, var i funktion och kunde slutmobliseras samtidigt som strid
genomfördes. Sårbarhet fanns men också förberedda och verkande reservnivåer.

Fråga 5: Ledningsorganisationens motståndskraft mot störning och förmåga in-
ledningsvis. Hur utvecklad var automatik i process och förmåga på lägre nivåer?

Flygstridskrafternas ledningsorganisation var inledningsvis spridd. Personal fanns
i strilcentraler dygnet runt. På flottiljer och staber fanns VB i  tjänst och ytter-
ligare personal i  stabsberedskap. Larmlistor för all personal fanns och prövades
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regelbundet. I staberna fanns förberedda operationsrum. Flottiljerna hade förbe-
redda ledningsfunktioner i KC. Tablåer och samband var förberett. En viss del av
ledningspersonalen begav sig till fredsflottiljen medan huvuddelen begav sig till
ordinarie upl och mindre del till ev reserv/övnupl. Ledningen skedde inledningsvis
från den central, den anläggning som först var bemannad och hade kompetens, tex
en strilcentral eller fredsflottiljens KC Senare övertog ordinarie ledningsanlägg-
ning. Chefen förflyttades snabbt tex med med helikopter då samband mm var eta-
blerat. Vissa chefer hade ett särskilt skydd i bostaden och hade möjlighet till snabb
transport med civilregistrerad bil.

Under utbildning, övningar och kontroller påvisades brister och svagheter som
rättades till successivt, det blev en hel del under tiden 1968-88!. De luftoperativa
delarna i MB stab och HKV bedöms dock ha haft svagheter som inledningsvis
skulle begränsat ledningsförmågan. Det berodde främst på outbildad, oprövad och
oövad personal samt på icke iordningsställda och prövade ledningsfunktioner.

Genom åren konstaterades det således att det förelåg ett stort behov av förbe-
redelser. Det rörde allt från utbildning, prövning och övning av personal till sam-
bandssystemens hantering och tablåernas utformning. Vid kontroller och senare
även studier avseende framtida ledning framkom tydligt att personalen, även på
chefsnivån inte var utbildad, prövad och övad i tillräcklig omfattning. (en sek-
torchef ::"det här är jag inte utbildad för"). En i fredsbefattning duglig förbands-
chef (fljch, flygch, divch) kunde bedömas att inte klara krigs- krisuppgiften. Detta
framkom inte förrän övningarna bedrevs med skarpa förband under förhållandevis
realistiska förhållanden.

Ledningsförmågan inledningsvis skulle ha varierat avsevärt. Vissa delar av flyg-
stridskrafterna på lägre nivåer och på på C E 1 nivå skulle fungerat väl. MB luftop
har vid ett antal tillfällen anmält alltför lite utbildning , övning och alltför lite per-
sonal. HKV övade i praktiken inte alls varför sannolikheten att ledningen skulle ha
avsevärda svagheter. Det finns dock anledning till en allvarlig reservation — det är
människorna i organisationen som agerar i sådana här lägen och människorna är så
olika att vissa chefer säkert skulle lyckats styra utan utbildning, övning medan andra
inte skulle göra det. Summan av det är att alla borde utbildats, prövats och övats.

Att med erfarenheter av WWII, Vietnamkriget, Gulfkriget mfl tro att chefer och
ledningspersonal utan utbildning, prövning och övning av hela organisationen och
utan aktuell förbandskunskap, erfarenhet kunna leda under ett krigsläge är att tro
cheferna om alltför mycket. Exemplen är flera från utlandet och även MB gav
uttryck för detta, aldrig riktigt övad! Ett annat exempel är HKV med två utbild-
ningsomgångar på sex år och då med personal som i vissa funktioner förnyades
vart tredje år!.Inga förberedda hjälpmedel, ingen vana vid sambandssystemet, Det
var säledes inte endast svagheter i presonlens förmåga utan också i så enkla saker
som tablåer mm for att ge en bra översikt för chefernas BIS. Man kan ifrågasätta
sambandssystemens säkerhet och hantering, tex talkrypto (MB kontakt !). Antalet
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utgångar och kapacitet. Jämför C E 1 ledningskapacitet med sektorchef och MB.
Eftersom man inte övade så fanns inte heller erfarenheter eller ett bra underlag att
värdera utifrån.

Automatiken på lägre nivåer reglerades i de operativa verken och övades under
FVÖ tex.. var jakt- och spaningsförband fördelade på MB men också med förbe-
redda alternativ, fördelning på angränsande MB/sektor.

För resurser underställda eller lydande under C E 1 gällde att om ÖB ledning ej
kan göra sig gällande svarar C E 1 för fördelningen på MB av eskaderns resurser.
I den operativa planeringen/verken hade ÖB en viss skuggplanering utom vad av-
ser C E 1 lätta attack som i utgångsläget lydde under MB ÖN med de fem/fyra
divisionerna. (Ingen automatik avseende omfördelning vad avser attacken, trans-
porten, störning, signalspaning). I MB/C E 1 operativa verk fanns en MB priorite-
ring av mål inom MB operationsområde. I flygstridsledarstaber/sektorstaber fanns
attackavdelningar som kunde leda ett begränsat antal förband under en begränsad
tid. Det fanns även planer på att ledig avlösning i E 1 stab vid behov, nödläge
skulle omgruppera till attackavdelning. OBS att aavd ÖN var betydligt större än
övriga aavd. Gällde även und.

Automatiken vad avser förbanden och vissa staber hade fungerat väl.. De staber
som inte hade regelbunden utbildning, prövning och övning av personal, samband
tablåer mm skulle med stor sannolikhet inte ha fungerat.

Det finns anledning att peka på underrättelse- och analysfunktionen som måste
vara av största betydelse i osäkra lägen. Vem styrde, vem prioriterade inhämtning,
rapportering, analys och delgivning. Med vad medel levererades all info till sta-
berna. Hur togs info om hand. Av vilken personal, med vilken utbildning, övning.
Vilken kompetens, vana erfordrades för att finna kornen, för att finna vägen till
beslutsfattarna, få tag i dem och våga störa timslånga avlösningsgenomgångar.. En
stor fråga som aldrig riktigt belystes. Helt klart är att sektorstaberna trots utbild-
ning och övning hade väsentliga brister i underrättelsefunktionen vilket sannolikt
även andra staber också hade. (jfr E 1 stab — betydligt större organisation vad avser
und och analys och fast anställd personal som tillsammans med krigsplac RO, ci-
vila tekniker utbildades, prövades och övades ofta = flera gånger per år!).

Fråga 6: Hur stor var rikets psykologiska och politiska motståndskraft?
Förhållandevis bra. Värnplikten skapade förtroende. FV's höga materiella standard
och kvantitet var faktorer som säkert påverkade den flygintresserade allmänheten
under huvuddelen av Kalla Kriget. Flygaverierna under 50-60 talet var besvärande
men hur de uppfattades av allmänheten är osäkert.. Totalt sett inte alltför illa. Ty-
värr kom FV aldrig ut med alla positiva omdömen från utlandet vad avser bered-
skap, klargöring, utbildning, övningar, uppvisningar och tävlingar.
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Fråga 7: Var den op planläggning gjord mot olika storanfall. Fanns förmåga i
den operativa ledningen att anpassa sig till olika utveckling?
Vad avser planlääggning för alternativa angreppsfall så var underlaget i opverken
tillräckligt. MB/HKV luftop bedömdes alltför tunn och alltför ofta byte av perso-
nal och därför bristande erfarenhet (utbildning, övning). Mot den bakgrunden så
bedöms att det skulle ta lång tid att få ordning och reda och erfarenhet av ledning
skulle saknas. Jfr årter igen utlandet.

Fråga 8: Var synlig berhöjning en realistisk föreställning eller provokation/
panik?
De synliga beredskapshöjningarna vad avser flygstridskrafterna skulle vara klart
dämpande. Svenskt agerande vid DC 3- och U 137 kriserna betydde säkert en hel
del för WP agerande likaväl som incidentberedskapen under hela KK jfr 1985 och
1988.

Fråga 9: Hur var inställningen till beredskapspaket kontra selektiva
berhöjningar?
För flygstridskrafterna spelade det ingen roll. Väsentligt var att beslut togs tidigt
och erfarenheterna av kriserna var positiva.

Fråga 10: Är det troligt att ÖB i en kris skulle utnyttjat sina befogenheter?
Spelar ingen roll vilket bara att han agerat. ÖB agerande under U 137 pekar på
ansvar och ett gott omdöme. Dialog mht det aktuella läget är inte fel särskilt som
landets väl och ve ligger i ÖB händer.
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Bilaga 8

Björn Zickerman:

Vittnesseminarium Beredskap — kommentar till skiss till inriktning
För min del fick jag i Helsingborg uppleva det tyska anfallet mot Danmark den 9
april 1940. Som kornett och chef för landstormens ungdomsavdelning (U 33) var
jag den ende svenske militär (civilklädd) som mötte det danska kompani, som på
förmiddagen kom över med sista färjan från Helsingör. Senare spärrades hamnin-
loppet med två handelsfartyg. På kvällen grupperades en 7,5 cm artilleripjäs riktad
mot hamninloppet och anlände från Ljungbyhed kavallerister iklädda blå uniform
med gyllene revben och beväpnade med karbiner. Man kan knappast påstå att vår
beredskap var god!

Under min värnplikt vid Svea livgarde 1942-1943 fick jag uppleva dels avsevärt
förstärkt högvakt med dubbelposter vid FöD, UD, Riksdagshus mm, dels bered-
skap för huvudstadens försvar (HSB). Vid HSB låg vi på natten fullt påklädda
och beväpnade och skulle stå uppställda på kaserngården for insats inom några
minuter!

Under min tid som officer på I 1 1945-1957 genomfördes årligen slutövningar
med förband ur I 1, I 4, 18, K 1, P 1, P 10, A 1, Lv 3, Ing 1 och T 1 (förstärkt bri-
gad) med uppgifter enligt krigsplanläggningen. PB 6 stab i vilken jag ingick som
operativ chef ( I a) utnyttjades härvid flitigt. PB 6 genomförde 1950 KFÖ med full-
talig brigad. Jag kan dock inte erinra mig att vi på I 1 efter krigsslutet genomförde
några kuppförsvarsövningar.

Under min tid i milo S 1966 -1969 och 1972-1980 genomfördes ett mycket stort
antal övningar såväl med till repetitionsövning inkallade krigsförband som med
grundorganisationens förband. Vi blev mycket väl insatta i såväl krigsplanlägg-
ningen som kuppförsvarsplanläggningen. Kontroller genomfördes även av ÖB
med fst. Jag minns särskilt en kontroll av hela milo S i mitten av 1970-talet. Vid
tillfället ledde jag slutövningar med förband ur P 2, P 6, P 7, A 3, Lv 4, Ing 2 och
T 4 (reducerad pansarbrigad) på Hovdala- och Möllerödsfälten. Det fanns alltså
möjlighet att samlat sätta in denna styrka i den riktning den bäst behövdes. MB:s
beslut blev emellertid att förbanden skulle återgå till respektive hemort innan de
utnyttjades i  kuppförsvaret. Det ansågs tydligen viktigare att lokalt kontrollera
kuppfösvarsplanläggningen vid samtliga staber och förband.

Fråga 1
I milo S räknade vi främst med överraskande inlett anfall. Fi luftlandsättningar och
landstigning med specialtonnage kunde direkt följas upp med handelsfartyg och
färjor i hamnar (Trelleborg och Ystad — ev även Limhamn-Malmö — på sydkusten
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och Simrishamn, Åhus och Karlshamn på östkusten). Det gällde att så fort som
möjligt ordna försvar och blockering av hamnar och flygfält. Förberedelser gjordes
för insats med vårt attackflyg mot fartyg som lyckats ta sig in i hamnar. När detta
övades, fungerade det tyvärr inte.

Om man med biyta våt-styrketillväxt/motståndsförmåga avser att vi skulle uppge
allt motstånd, kapitulera och acceptera motståndarens villkor tror jag inte detta var
möjligt genom insatser mot vårt väl utspridda mobiliseringssystem och förråds-
ställda resurser. Däremot skulle överraskande insats mot den högsta politiska och
militära ledningen i Stockholm och (hot om) atomvapeninsats mot (av luftland-
sättningar inlåsta) befolkningscentra kunna leda till av angriparen önskat resultat.
När jag 1957 som generalstabsaspirant lånades ut från Fst/K till Civilförsvarsty-
relsen för att utreda möjligheterna till "Snabbutrymning av Stockholm "  (visade
sig skulle ta flera dygn!) kunde jag även konstatera att det fanns goda möjligheter
för en angripare att med begränsade luftlandsättningsresurser söder och norr om
Stockholm (Södertälje, norra Stäket, Flottsund mm) innesluta den politiska och
militära ledningen och en dryg miljonbefolkning. Genom (hot om) en atomvape-
ninsats kunde man sannolikt få ett snabbt slut på vår motståndsvilja. Även i milo
S var den fredstida lokaliseringen av den militära ledningen till nordöstra Skåne
(Kristianstad-Hässleholm) mindre lyckad. Genom luftlandsättningar i linjen Åhus-
Kristianstad/Ljungbyhed-Ängelholm kunde en angripare innesluta miljonbefolk-
ningen i södra Skåne och samtidigt störa mobilisering av PB 8 och PB 26. Även ett
dylikt angrepp skulle kunna få allvarliga följder för den politiska motståndsviljan.

Om angriparens syfte främst var att "bryta vår styrketillväxt" kunde detta t ex
ske genom flygbekämpning och luftlandsättningar mot järnvägs- och landsvägsför-
bindelser (broar) i milo NN och ÖN. Härigenom skulle möjligheterna att försvara
Övre Norrland allvarligt försvåras. (När jag gick på dåvarande KHS 1954-1956
hade Gerhard Hjukström ett exempel med "Strategisk innästling" mot milo NN
med syfte att förstöra förbindelser och föra gerillakrig mot våra transporter. Vår
uppgift var att planera fiendens angrepp för att klarlägga vilka problem som kunde
uppstå ror våra egna stridskrafter).

Fråga 2
Utbildningsnivån och insatsförmågan varierade avsevärt med årstiden. Den var
i regel godtagbar under pågående repetitionsutbildning (höst, vinter, vår) men i
övrigt endast i slutet av grundutbildningen (i milo S april-maj). Sommartid var
sålunda insatsberedskapen med markstridsförband starkt begränsad och måste be-
dömas som otillräcklig.

Det bör uppmärksammas att insatta utbildningsförband använde krigsförbandens
materiel. Utnyttjades fredsorganisationens resurser uppstod sålunda materielbris-
ter vid krigsförbandens mobilisering. Valet stod mellan insats eller återlämning av
materiel till mobiliseringsförråden Inte alltid ett lätt val.
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Fråga 3
MB S och milostab S genomförde 1967 kuppförsvarskontroll vid F 10. Det visades
sig härvid att ett stort antal flygplan (hälften?) stod kvar "kannibaliserade" på mar-
ken för att återstoden skulle kunna användas. Kontrollen väckte eftertanke.

Fråga 4
Under förutsättning att mobiliseringen planenligt kunde genomföras var pansar-
förbandens stridsvärde godtagbart till gott omedelbart efter mobilisering. Försäm-
rades dock i samband med inställda KFÖ under 80-talet. Vid mobiliseringsövning
med 3. pansarbataljonen PB 8 maj 1973 genomfördes mobiliseringen på en dag
och morgonen därpå genomfördes anfall med bataljonen i dess helhet på ett god-
tagbart sätt.

Fråga 5
Ledningsorganisationen i milo S var i fred grupperad i området Kristianstad - Hässle-
holm. Riskerna för flyganfall och luftlandsättningar mot detta område måste bedömas
som stora Det synes därför osäkert om ledningsorganisationen hade till räcklig mot-
ståndskraft och förmåga att leda inledande strider. Att under pågående flygbekämp-
ning och luftlandsättningar omgruppera till krigsuppehållsplatser medförde betydande
problem. MB S och milostab S såväl freds- som lcrigsuppehållsplatser kan anses
olämpligt valda!

Förmågan att på lägre nivåer (mobiliseringsmyndigheter och krigsförbandsche-
fer, agera självständigt inom fastställda planer torde ha varit god, men bristen på
underrättelser om det verkliga läget på fiende- och egen sida kan ha medfört bety-
dande problem. (Problem som i dag kanske kan klaras av med mobiltelefoner).

Fråga 7
Den gemensamma nämnaren mellan den operativa krigsplanläggningen och kupp-
försvarsplanläggningen var att så fort som möjligt ordna försvar och blockering (vid
behov förstöring) av hamnar och flygfält Vid överraskande inlett anfall utnyttjades i
Skåne mobiliserade pansarförband för gemensam insats under ledning av C 13. pan-
sarfördelningen. Beroende på den inledande händelseutvecklingen kunde övervägas
att utnyttja från Småland milo V och Ö tillförda brigader för att fullfölja anfall eller
övergå till fördröjnings- och avvärjningsstrid i gränsområdet mellan Skåne och Hal-
land — Småland- Blekinge.

Mot bakgrund av det stora antal fältövningar och stabstjänstövningar, som ge-
nomfördes av MB med krigsförbandschefema, kan förmågan att anpassa den ope-
rativa ledningen till olika händelseutvecklingar vid ett överraskande inlett anfall
betecknas som goda.
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Fråga 9
"Beredskapspaketen" var att föredra framför selektiva beredskapshöjningar. Det
senare var krångligt och tog lång tid.

Mobiliseringsberedskap och krav på lokalt rekryterade förband.
För min del uppfattar jag beredskap främst som ett tidsbegrepp, t ex 24 timmars grund-
beredskap, 48 timmars mobiliseringsberedskap osv. Det är alltså fråga om den tid det
får ta, innan en enhet (förband) skall vara redo för operativ insats. Det bör uppmärksam-
mas att på central nivå var det försvarsgrenscheferna som hade ansvaret för såväl ut-
bildning som mobilisering (mobiliseringsförberedelser). Det ålåg sålunda CA att ställa
färdigutbildade krigsförband till operativ chefs förfogande på tid och plats som denne
bestämde.

I praktiken samordnades detta på regional nivå av MB och under denne av fo-
bef (territoriella chefer) Den ankom sedan på territorielle chefer att transportera
(förflytta) förbanden till område för operativ insats. Att genomföra mobilisering,
koncentrering och uppmarsch krävde ett stort antal aktiviteter:

I. A t t  förflytta de hempermitterade soldaterna och uttagna fordon mm t i l l
mobiliseringsplatserna.

2. A t t  förflytta krigsbefälet och till utbildningsförbanden utlånad krigsmateriel till
mob i liseringsplatserna.

3. A t t  organisera och utrusta krigsförbanden, att kontrollera fordon och (provskjuta)
vapen mm och vid behov genomföra kompletterande utbildning samt

4 A t t  genomföra förflyttning (koncentrering och uppmarsch till område för operativ
insats.

Allt detta tar tid, vilken dock kan reduceras genom att mobiliseringsplatser och ut-
bildningsförband (med befäl och lånad krigsmateriel) ligger där den hempermitterade
personalen uppehåller sig i fred. Det borde därför vara en självklarhet att förband för
försvar av infallsportar (hamnar och flygfält) hade sina mobiliseringsplatser (med ma-
teriel) på dessa platser och att soldaterna var lokalt rekryterade vid dessa infallsportar.
Vid min kontroll som C sekt 2 i milo S 1967-1969 visades sig detta inte vara fallet.
Det var inte mobiliseringsmyndigheterna som krigsplacerade personalen utan värn-
pliktskontoret. Det visade sig sålunda att värnpliktiga i värnförband och cykelskytte-
bataljoner för hamnförsvar inte främst kom från respektive hamnstäder utan från hela
Skåne. Exempelvis mobiliserade bataljon avsedd för Limhamns försvar inför Lands-
krona och fick värnpliktiga från hela Skåne. Värnpliktiga från Limhamn åkte först till
Landskrona och sedan tillbaka till Limhamn tillsammans med bl a värnpliktiga från
andra hamnstäder i Skåne!

Av Sveriges hempermitterade värnpliktiga verkade mindre än 15 % norr Dal-
älven och mer än 85 % söder Dalälven med hälften vardera i milo Ö + B res-
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pektive milo S + V. Följaktligen borde ur beredskapssynpunkt fredsförband och
mobiliseringsplatser ha lokaliserats med motsvarande procentfördelning. Det var
emellertid inte beredskapskraven som styrde utan politiska önskemål att lokalisera
förbanden till "behövande" orter (främst i det befolkningsfattiga Norrland). Det
finns alltså ett tidssamband mellan fredsorganisationens lokalisering, mobilisering
och operativ insats som inte tillräckligt observerades av "höga vederbörande".

Stockholmsområdet hade sålunda under och närmast efter beredskapsåren för-
hållandevis hög kuppförsvarsberedskap med sex fredsförband (I 1, K 1, A 1, Lv 3,
Ing 1 och S 1) På 1950- och 60-talen tömdes Stockholm på fredsförband för att Jär-
vafältet skulle friställas för bebyggelse. Konsekvenser för huvudstadens och den
politiska militära ledningens överlevnad? Vad blev det av beredskapsårens HSB?
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Bilaga 9

Bengt Hörner:

Översiktlig beskrivning av mobiliseringsmyndighets vid armen
hantering av beredskapsalternativ
Beredskapsalternativet Mindre omfattade vid S 1/Fo 47-48 endast ett fåtal förband
— främst del av en stridande bataljon, dock avsedd för annat fo. Resten av perso-
nalramen upptogs av delar av staber samt personer för mobiliseringsberedskap vid
förband i beredskapsalternativ Större. Ramarna var i båda alternativen knappa,
dock kunde i beredskapsalternativ Större vid mobiliseringsmyndigheten två stri-
dande bataljoner inrymmas (båda dock för annat fo).

Alternativen kunde inkallas antingen som radioinkallelse eller med av vid värn-
pliktskontoren producerade så kallade krigstjänstgöringsorder, vilka förvarades
vid respektive mobiliseringsmyndighet. För att kunna begränsa radioinkallelse till
ett eller flera militärområden fanns på den krigsplaceringsorder, som sändes ut
till den enskilde ett kodord, vilka svarade mot respektive milo — t ex avsåg "GUL
ÖSTEN" samtliga krigsplacerade i beredskapsalternativ Mindre inom Östra Mili-
tärområdet.

Båda alternativen skulle kunna genomföras utan att fullmaktslagar trädde i till-
lämpning. Jag tror dock inte att beredskapsalternativ S i sin helhet skulle ha kunnat
genomföras utan att förfogandelagen trädde i tillämpning åtminstone beträffande
uttagna fordon.

De personer, som ingick i mobplatsberedskapen tilldelades en särskild kod, vil-
ket innebar att krigstjänstgöringsorder för dessa kunde sorteras in i ett särskilt fack
i respektive förband. De förband som innehöll både beredskapsalternativ Mindre
och beredskapsalternativ Större och hade delar som skulle inkallas först vid allmän
mobilisering kunde med hjälp av orderns "färg" sorteras så att det var lätt att sär-
skilja de olika delarna.

Tyvärr hade inte alla mobiliseringsmyndigheter förstått finessen med denna sor-
tering — vid ett mobiliseringsmöte i Östra militärområdet konstaterades att alla
krigsplacerade vid den myndighet mötet besökte sorterades i befattningsnummer-
ordning oavsett om de ingick i mobiliseringsplatsberedskapen eller tillhörde något
beredskapsalternativ. Detta innebar en stor försening, om man skulle inkalla delar
av förband med hjälp av krigstjänstgöringsordern.

Det bör påpekas att om man skulle inkalla mobiliseringsplatsberedskap på annat
sätt måste man vid respektive värnpliktskontor beställa utsändning av order, vilket
jämfört med krigstjänstgöringsordern medförde en försening med minst ett dygn.

Flera mobiliseringsmyndigheter hade planlagt att man vid utsändning av krigs-
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tjänstgöringsorder först skulle sortera dessa vid myndigheten för att därefter över-
lämna dem till posten för utsändning. Detta var ett utslag av dumt militärt tänkande
— att till varje pris använda militära amatörer, vilket ledde till förseningar. Vid
mobiliseringsmyndigheten S 1/Fo 47-48 skulle aktuella order tömmas i säckar och
transporteras till postterminalen i Uppsala, där en van sorterare klarade av cirka
3 000 brev i timmen.

Inkallelse med krigstjänstgöringsorder hade den fördelen att den kunde ske
"tyst", d v s den väckte inte en presumtiv fiende förrän de krigsplacerade började
röra på sig. Nackdelen var att det tog cirka ett dygn innan den fick effekt.

Med radioinkallelse uppnådde man snabbhet, men den utgjorde även en "väckar-
klocka". Den aktuella situationen torde ha varit bestämmande för vilket av dessa
alternativ, som skulle väljas. Utsändning av krigstjänstgöringsorder avsågs inte
ske vid allmän mobilisering.

I de fall man bedömde att tidsaspekten inte var avgörande fanns möjlighet att
frångå planlagda beredskapsalternativ och i stället anvisa respektive värnplikts-
kontor vilka som skulle inkallas, men även under förutsättning att mobiliserings-
myndigheten tillräckligt snabbt försåg värnpliktskontoren med erforderligt under-
lag hade man en fördröjning på cirka ett dygn innan ordern kom fram.

Hanteringen av krigstjänstgöringsorder var relativt tidsödande. Cirka hälften
(vid S 1/Fo ungefär 17 500) av det totala antalet omsattes årligen beroende på att
personer och mobplatser flyttade och att postnummer ändrades.

Vid ett tillfälle då värnpliktsverket hade bytt datasystem och därför under en tid
inte sänt ut order anlände cirka 18 000 på en gång. Sorteringen av dessa tog cirka
110 timmar.

Efter det kalla kriget producerades (för att minska kostnaderna) krigstjänstgö-
ringsorder endast för personal i beredskapsalternativ, varvid antalet vid S 1/Fo 47-
48 minskades till cirka 4 000. Produktionen upphörde helt under 1998.
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Deltagare

Seminariedeltagare:

Bilaga 10

Gunnar ArMus, professor em
1972 Fil dr i historia
1976 Docent
2000 Professor, inriktning militärhistoria
1979-2006 Tjänstgöring Militärhistoriska avd MHS

Carl Björeman, generallöjtnant
1961-64 Detaljchef Fst/OpL 3
1966-68 C Markop Milostab Ö
1968-71 Regoff Fst/OpL 2
1976-78 C Fst/OpL 1
1978-80 C Fst/OpL 2
1980-84 Stabschef Milo S
1984-88 MB S
rån 1995 Arkivstudier

Arvid Cronenberg, överstelöjtnant
1952 Ryttmästare Kav
1962 Kapten Signaltrupperna
1972 Major
1973 Överstelöjtnant
1957-58 FN-tjänst Ghaza
1961-67 Signalskyddsdetaljen Fst/Sign
1968-81 Forskare
Krigsplaceringar:
1958-62 VI. Milbefstaben
1962-81 Signalskyddsofficer HKV

Bengt Gustafsson, general
1970-talet C krigsorg- och planeringsdetaljerna vid Asti()
1980-talet C plan- och budgetsekretariatet vid
Försvarsdepartementet
1984-86 MB ÖN
1986-94 ÖB
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Lars Hansson, överste 1. gr
1964-68 Strategilärare MHS
1968-72 Planeringschef MS
1968-76 Chef spärrbataljon BÅ (Bråviken)
1972-74 Chef KA Befälsskola
1974-76 C Allm avd MS
1976-78 C KA 2/C KAB 4
1978-82 C sekt 1/0p 4 Fst (tillika krigsbefattning)
1982-85 C SK (tillika krigsbefattning).

Ulf Henricsson, överste 1. gr
1981 Detaljchef Ast/Utr
1983 Kompch/Ing 1
1984 C Markop/Milo Ö
1986 C GU-Bat/P4
1987 Systemledare Stridsfordon 90/Ny stridsvagn
1990 C Pansartruppernas Stridsskola
1991 C Södermanlandsbrigaden
1994 C Östra Armdördelningen
2002 -04 C Institutionen för Ledarskap och Management vid FHS
Internationell tjänst:
1993/94 Chef Nordiska Bataljonen i Bosnien (UNPROFOR)
1999-2001 Head of Department for Regional Stabilisation
i OSSE:s mission i Bosnien-Herzegovina
2006 Chef Sri Lanka Monitoring Mission

Bo Hugemark, överste
1970-73 Detaljchef Fst/OpL3
1973-74 GU-kompch I 2
1975-81 Strategilärare MHS
1982-84 GU-batch I 2
1982-84 C Militärhistoriska avd MHS
Krigsbefattningar bl a i operationssektionen och
informationsavdelningen i Högkvarteret

Bengt Hörner, major
1968-69 GU-kompch I 14
1969-79 Kurschef truppsambandstjänst vid StabSbS
1979-93 Tjg Mobavd S 1/Fo 47-48, som chef från 1985
Krigsplaceringar:
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1964-74 Sbch och C striavd vid IB 14 brigstab
1975-78 Skbatch vid IB 14
1979-85 Fotransportledare Fo 47

Bengt O'Konor, kommendör 1.gr
1961-64 Fst/OpL
1965-68 Stabstjänst NK och Milo NN
1968-70 FC jagare
1970-75 Avdch MS
1975-77 C Marinlinjen vid MHS
1977-80 C Sjökrigsskolan
1980-83 Personalkårchef flottan
1983-86 C ÖrlbO

Hjalmar Mårtensson, överste
1954-58 Detaljchef Ast/Utb
1959-60 GU-kompch I 3
1960-61 GU-batch I 20
1961-64 ÖB adj
1965-68 1. lärare Krigsskolan
1968-71 Bef Fo 23
1972-75 Bef Fo 51
1975-81 ArmUttache i Bonn
1982-90 Arvodestjänstgöring Fst/Und

Michael von Rosen, överste 1. gr
1972-76 Detajchef Fst/OpL3
1976-77 Flygchef F 10
1977-81 C FV Flygbefålsskola
1981-84 C FS/Utb
1984-87 C F 4
1987-91 C Försvarets flygsäkinsp
1991-95 Försvarsattaché Washington
Krigsbefattningar bl a som chefsjaktledare och
i sektorledning

Olof Santesson, redaktör
1956 Fil kand
1956 Anst Dagens Nyheter
1959 Politisk reporter
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1962 Utrikes ledarskribent
1973-98 Utrikesredaktör
1990 Major i A 8 reserv
1988-96 Chef pressdetachementet/pressektionen FST/Info och
HKV/Info:
1998 Ledamot av KKrVA

Claös Skoglund, generalmajor
1953-56 Lärare KHS
Expert i 1945 års Försvarskommitté och 1955
års försvarsberedning
1951 Pansarbataljonchef
1960 Pansarbrigadchef Tjf C I 15
1961-63 C OpL 3
1964 C 1 17
1966-68 Stf  MB V
1968-72 Rektor FHS
1972-74 MB V
1974-80 Utredare Försvarets Centrala och
högre regionala ledning
1980-81 Utredare Operativ utbildning och ledning

Bert Stenfeldt, generalmajor
1968-72 Tjg i E 1 stab
Krigsplacerad i E 1 fram till 1982
1982-84 Sektorflottilj chef i milo ÖN
1984-90 Sektionchef i Flygstaben,
därefter flygstabschef 1984-90 C E 1

Claes Sundin, överste
1976-78 Aspirantjänstgöring (Fst/Säk, Ast/Utb,
Ast/Stud Ast/Ta-Und)
1978-81 Detaljchef Ast/Ta-Und 2
1981-82 GU-kompch Lv 3
1982-86 Lärare och kurschef MHS/ASK
1986-88 C Ast/Lv
1988-89 Utbildningsledare GU Lv 3
1989-92 C MHS/AAK (Stabsprogrammet)
1992-94 C Lv 7 i Boden
1994-95 C Hkv/FRIV
1995-00 Sammanhållande FoU-projektet
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"Rörlig Operativ Ledningsfunktion (ROLF 2010)"
2000- Ö v  i FM reserv (till 2011-04-04)
Krigsplaceringar:
Högkvarterets E-del,
FoFörstärkningskompani (Fo 47, 43, och 31),
Lvsamverkanschef Sektor M,
Chef Svdet FKN

Emil Svensson, kommendör 1. gr
1971-77 Plan- och studieavd MS o Fst
1977-79 Provturskommando patrullbåt
1979-82 Avdch MS
1982-85 DC 13. ptrbdiv
1986-89 C MS/Sekt 1
1989-92 Flaggkapten
1992-95 Statsrådsberedningen
Krigsbefattningar bl a DC ptrbdiv och stf  CÖr1B

Ragnar Söderberg, överste 1. gr
1972-75 Detalj chef Försvarsstabens Kvartermästaravdelning
1978-82 Chef för Försvarsstabens Kvartermästaravdelning
1987-91 Chef för Försvarsstabens Operationssektion 4.
1983-85 Regementschef Svea Trängregemente.
1991-93 Tränginspektör och chef för
Armens underhållscetrum,
Krigsbefattningar i främst underhållstjänst vid PB 26 och 1. fördel-
ningen samt chef 1. etappregementet med uppgitter i milo ÖN.

Göran Tode, överste 1.gr
1964 — 1970 Flygdivisionschef F 7 (attackflyg)
1972 — 1982 Operativ chef vid Första flygeskadern (Attack)
1982 — 1986 Projektansvarig i HKV för JAS
1986 — 1989 Flottiljchef F 6
1989 — 1993 C OPL Hkv
1993 — 1998 C Operativa linjen Försvarshögskolan

Claes Tornberg, konteramiral
1968-69 Fartygschef Sirius
1969-70 Milostab Ö sjöop
1970-74 Detch Fst/OPL3
1974-76 Studiech marinstaben
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1976-77 US Naval War College
1977-79 Förbandschef Kustflottan
1979-83 Planeringschef Marinstaben
1983 -85 Flaggkapten Kustflottan
1985-90 Chef Kustflottan
1990-98 Rektor Militärhögskolan/Försvarshögskolan

Gunnar Unell, överste 1. gr
1963-65 Asprirant Fst/OpL 3
1965 B i t r  sekr FU 65
1967-71 Lärare i strategi vid MHS
1971-75 Avdch FS
1975-78 Fljch F 15
1978-80 Sousch Milostab Ö
1980-84 C Fst/Op 2
1984-85 Delegationschef NNSC Korea
1985-91 Tjg FS

111
Bertil Wennerholm, överste (Fing),
1964-1991 Reservofficer i Flygvapnet, striltjänst
1971-1988 Anställd vid FMV
1986-1988 Chef för Elektronikavdelningens samord-
ningsbyrå
1991 Anställd som flygingenjör
1991-1993 Expert telekrigföring vid Försvarsstabens
operationsledning
1994-1996 Chef för Flygsystemavdelningens
flygelektronikbyrå
1996-1999 Högkvarteret, SIS-avdelningen och
Ledningssystemavdelningen
Krigsplacerad i befattningar i striltjänst och inom telekrigområdet.

Kent Zetterberg, professor
1975 Fil dr i historia, Stockholms universitet,
1983 docent
1990 Forskare/lärare vid MHS/FHS
2000 Professor vid FHS i  modem politisk historia,
särskilt säkerhetspolitik
Ledare för forskningsprojektet Försvaret och
det kalla kriget (FOKK) från 2003
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Björn Zickerman, överste 1. gr
1962-63 Göta pansarlivgarde (P 1) kompanichef och
bataljonschefskurs PS
1964-66 Souschef i armens personaldelegation, ledamot i
1 1-Ing 1-delegationen, expert Statens markdelegation
1 krigsorganisationen C sektion 1 och stabschef vid
15. färdstaben (Kalix) 1959-66
1966-69 Milostab S, C markop och C sektion 2
(bl a omarbetning av opverket och genomförandet av pansarorg 63)
1969-70 Skaraborgs regemente (P 4) bataljonschef och strvkurs strv 103
1970-72 Til l  ÖB:s förfogande (utredning ledning på lägre regional och lokal nivå)
1972-80 C P 2 och C PB 8, FHS vårkursen 74
1980-83 Pansarinspektör vid Arm6taben och C 13. fördelningen,
Ordf Systemstudiegruppen för Systemplan 2 lätta stridsfordon
och stridsfordonsförband, studiebesök i Sovjetunionen nov 1980
och i Västtyskland nov 1982.
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Skriftliga bidrag:

Stellan Bojerud, överstelöjtnant
1976-83 S C  Fogrp Arlanda
1983-94 C  cskbat/Fo 44
1994-99 C  territorialförsvarssekt/Fo 44
1999-2000 C Fogrp Kungsängen
1986-94 och 1999-2003 Forskare MHA

Sören Lindman, överstelöjtnant mst
1972-74 Detaljchef Fst/Und
1973-74 GU-kompch I 19
1974-79 C Markop Milo ÖN
1979-82 SSI föregångare
1982-83 GU-batch I 19
1984-85 C  Uhsekt MB B
1986-88 Milatt Polen och Sovjetunionen
Alla befattningarna utom trupptjänstgöringarna var freds- och
krigsbefattningar

Sven-Olof Olson, generallöjtnant
1957 Detaljchef FS/Plan
1962-63 Flygchef F 1
1963 C Fst/Plan
1967 C F 20
1971 C F 16
1973-77 Souschef Försvarsstaben
1977 C E 1
1980 MB S
1982-88 C FV
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Förkortningar
A (siffra) Artillerigemente nr
Adj A d j u t a n t
AR A r m & e g l e m e n t e
Ast A r m 6 t a b e n
Ast/O A r m s t a b e n s  organisationsavdelning
Berto Beredskapstropp
C C h e f
CA C h e f e n  för armen
CB C i v i l b e f ä l h a v a r e
CFV C h e f e n  för flygvapnet
ch C h e f  (i sammansättningar)
Civo C i v i l o m r å d e
CM C h e f e n  för marinen
Cskbat Cykelskyttebataljon
DUC D i r e k t  underställd(a) chef(er)
Dv D r i f t v ä r n
E 1 A t t a c k e s k a d e r n
F (siffra) Flygflottilj nr
FB F ö r s v a r s b e s l u t

Bilaga 11

FHS Försvarshögskolan (fram till 1997 en fristående skola för totalförsvars-
utbildning. Uppgick samma år i MHS som bytte namn till FHS)

FK F ö r s v a r s k o m m i t t
FMV F ö r s v a r e t s  Materielverk
FMV-A Försvarets Materielverk armsavdelningen
FMÖ Försvarsmaktsövning
Fo F ö r s v a r s o m r å d e  (omfattade i regel ett län)
Fobef Försvarsområdesbefälhavare
Fogrp Försvarsområdesgrupp
FOMS Förbandsomsättning
FPE F ö r s v a r e t s  planerings- och ekonomisystem
FRA F ö r s v a r e t s  radioanstalt
FS F l y g s t a b e n
Fst F ö r s v a r s s t a b e n
Fst/A Försvarsstabens Arrn&vdelning
FU Fö rsva rsu t redn ing
Förd F ö r d e l n i n g
Fördstab Fördelningsstab
G-plats Gemensam stabsplats (för militär och civil ledning)
GRO Grundorganisation
GU G r u n d u t b i l d n i n g

151



HKV H ö g k v a r t e r e t
Hv H e m v ä r n
I (siffra) Infanteriregemente nr
Ing (siffra) Ingenjörregemente nr
IB I n f a n t e r i b r i g a d
K (siffra) Kavalleriregemente nr
KA Kustar t i l le r i ( regemente)
KAB Kus ta r t i l l e r ib r igad
KFÖ Kr igs förbandsövn ing
KHS K r i g s h ö g s k o l a n  (föregångare t i l l  Militärhögskolan, nuvarande För-

svarshögskolan)
ICKrVAHT Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift
KRO Kr igsorgan isa t ion
Lf L o k a l f ö r s v a r s  (i sammansättningar)
Lfc L u f t f ö r s v a r s c e n t r a l
Lv (siffra) Luftvärnsregemente/kår nr
MB M i l i t ä r b e f ä l h a v a r e  (MB S, MB V etc)
MHS M i l i t ä rhögsko lan  (=nuvarande Försvarshögskolan)
Milo M i l i t ä r o m r å d e .  Fram till 1966 fanns för ledning av armsstridskrafter sju

milon, I. — VII. Milo. 1966 omorganiserade de för att leda stridskrafter
ur alla försvarsgrenar. Namnbyte skedde: I. milo — milo S(yd); II.milo
— milo N(edre)N(orrrland); III. Milo — milo V(äst); IV. Milo — milo
Ö(st), V. milo — milo B(ergslagen); VI. Milo — milo Ö(vre)N(orrland);
VII. Milo — MKG (underställdes milo Ö)

Milostab Militärområdesstab
MKG G o t l a n d s  militärkommando
Mob M o b i l i s e r i n g  (Amob=allmän mobilisering, Pmob=partiell mobilise-

ring)
MS M a r i n s t a b e n
NB N o r r l a n d s b r i g a d
OKW Oberkommando  der Wehrmacht
OpL Operat ions ledningen i Försvarsstaben. Den bestod av tre underavdel-

ningar OpL 1, operativa studier, OpL 2, operationsplaner och opera-
tionsorder, OpL 3, beredskap.

Op O p e r a t i o n ,  operativ (bl a i  Sammansättningarna markop, sjöop,
luftop)

P (siffra) Pansarregemente nr
PB P a n s a r b r i g a d
Pbv P a n s a r b a n d v a g n
Ptrb P a t r u l l b å t
RoRo R o l l -on-roll-off (fartyg)
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RPS Rikspo l i ss ty re lsen
S I  vissa förkortningar: skola
Sb S a m b a n d
SC S t a b s c h e f
SK S t o c k h o l m s  kustartilleriförsvar
Skbat Sky t teba ta l jon
S(siffra) Signalregemente nr
SSP S t r a t e g i s k  Studie och Prognos
Stri S t r i d s l e d n i n g
Stril S t r i d s l e d n i n g  och luftbevakning
Strv S t r i d s v a g n
Säk Säkerhet (savde ln ing)
SÖ S t r a t e g i s k t  överfall
SÖB S ä r s k i l d  övning för befäl
TOEM Ta k t i s k -Organisatorisk-Ekonomisk Målsättning för förband
ITEM Ta k t i s k -Teknisk-Ekonomisk Målsättning för vapensystem
Upl U p p e h å l l s p l a t s
Utb U t b i l d n i n g
VU 60 1 9 6 0  års värnpliktsutredning
ÖA Ö v e r r a s k a n d e  angrepp
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Blixt från hotfull himmel
Beredskap mot överraskande angrepp

Den svenska försvarsmakten under det kalla kriget skulle ha kunnat utvecklat full styrka
först efter flera dagars mobilisering. Krigsplanläggningen byggde på förutsättningen — och
förhoppningen — att vi skulle få en sådan politisk och en militär förvarning att mobilisering
kunde beslutas och genomföras. Emellertid talade erfarenheterna från andra världskriget
för att en angripare skulle eftersträva överraskning, samtidigt som den militärtekniska ut-
vecklingen syntes gynna överraskningsanfall. Fortfarande ansågs dock kraven på försvar
av alla landsändar kräva en krigsmakt med så stor numerär att de ekonomiska resurserna
inte tillät ett försvar med stående stridskrafter.
Lösningen på detta blev ett komplicerat beredskapssystem där vissa delar — främst marin
och flyg — skulle skapa en så stor "kupptröskel" att förvarning skulle erhållas och mobili-
sering genomföras. I  systemet ingick också att huvuddelen av förbanden skulle vara så väl
utbildade att de kunde mobilisera under strid och strida under mobilisering samt en mycket
genomarbetad mobiliseringsplanläggning med bl a utspridda förråd.
I syfte att belysa förutsättningarna för att beredskapssystemet skulle ha kunnat fungera ge-
nomfördes inom ramen för projektet Försvaret och det kalla kriget (FOKK) ett vittnesse-
minarium den 29 oktober 2007, vari deltog personer som varit verksamma i lednings- och
handläggarfunktioner på olika nivåer under det kalla kriget. Seminariet leddes av överste
Bo Hugemark, generalstabskapten vid försvarsstaben 1970-73.
Huruvida beredskapssystemet skulle ha fungerat krigsavhållande eller givit oss möjlighet
att framgångsrikt möta ett angrepp kunde givetvis inte besvaras entydigt. Däremot visade
seminariet på att det på olika nivåer fanns en stor medvetenhet om systemets krav och på
att viljan var stor att genom praktiska förberedelser fa det att fungera.
Diskussionen belyste svagheter i form av bl a tillgång till marktrupp och materiell tillgäng-
lighet. Den visade också på vikten av fördjupad forskning beträffande krigsförbandens
krigsduglighet omedelbart efter mobilisering, ett område där variationerna sannolikt var
mycket stora.
Försvaret och det kalla kriget (FOKK) är ett forskningsprojekt i samarbete mellan För-
svarshögskolan (FHS), Kungl Krigsvetenskapsakademien (KKrVA) och Kungl Örlogs-
mannasällskapet (KOMS). Syftet är en samlad kunskapsinventering och forskningsinsats
rörande det svenska försvarets utveckling under det kalla kriget. FOKK verkar med stöd av
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.
ISSN 1652-5388
ISBN 978-91-975807-3-1

Kungl örlogsmannasällskapet
Teatergatan 3
I I I  48 Stockholm
www.koms.sc

Försvarshögskolan K u n g l  Krigsvetenskapsakademien
Box 27805 T e a t e r g a t a n  3
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