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Försvaret av Stockholm under kalla kriget

Jag minns !"#$- och !"%$-talet med blandade känslor. Jag var yngre 
och livet lekte – om det inte hade varit för det överhängande hotet 
av ett kärnvapenkrig. Broschyren ”Om kriget kommer” samt mot-
svarande texter i telefonkatalogen var nog för att spä på rädslan. På 
Kungliga biblioteket fanns Finlandsveteranen Harry Järv som dock 
lugnade mig med att ”ryssen kom´int́ ! Och skulle han komma, kun-
de vi försvara oss! Men vi visste vad vi skulle göra om ryssen kom och 
var vi skulle sätta oss i säkerhet. Långt senare kom jag till Krigsar-
kivet med sina trygga källarvåningar – men det otrygga var att För-
svarsmakten hade sitt komplex Tre Vapen alldeles intill Krigsarkivets 
byggnad. Som ung marinlotta kom jag även att sti&a bekantskap med 
marinens ledningscentral insprängt djupt i berget på Skeppsholmen.

Föreliggande bok om Stockholms försvar under kalla kriget väck-
er även många andra minnen, inte minst om en del evakueringsöv-
ningar som jag och min mamma var med om. Pappa skulle dock vara 
kvar i Stockholm då han hade det fulla ansvaret för Statens järnvä-
gars beredskapsplanering för utrymningen av Stockholm på !"#$-ta-
let. Så här långt e&er kalla kriget är det intressant och tankeväckande 
att läsa om hur Sveriges huvudstad skulle och kunde försvaras och 
med vilka medel. Även om du, käre läsare, inte bor just i Stockholm, 
ger denna bok dig en unik inblick i hur det var att leva i Sverige un-
der kärnvapenhotets skugga. 'Reservo(ceren och !:e intendenten vid 
Armémuseum, )omas Roth, har skrivit en bok av bestående värde. 

Margareta Beckman
Ledamot av styrelsen för sti&elsen  
Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek
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Kungliga biblioteket fanns Finlandsveteranen Harry Järv som dock
lugnade mig med att "ryssen kom'int'! Och skulle han komma, kun-
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kivet med sina trygga källarvåningar - men det otrygga var att För-
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byggnad. Som ung marinlotta kom jag även att stifta bekantskap med
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Margareta beckman
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Tack!

Forskningsprojektet Försvaret och det kalla kriget (FOKK) är ett 
samarbetsprojekt mellan Försvarshögskolan (FHS), Kungl. Krigs-
vetenskapsakademien (KKrVA) och Kungl. Örlogsmannasällskapet 
(KOMS). FOKK "nansieras av Knut och Alice Wallenbergs sti#else, 
för vilket vi framför ett varmt tack.

Denna bok har även tillkommit med hjälp av bidrag och stipendier 
från
– Delegationen för militärhistorisk forskning
– Sti#elsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur
– Sti#elsen Lars Hiertas Minne
– Saab AB Aeronautics
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Förord

"omas Roths bok Försvaret av Stockholm under kalla kriget är publi-
kation nr #$ från forskningsprojektet Försvaret och det kalla kriget 
(FOKK), som har stått under min ledning sedan starten %&&%–%&&#. 
FOKK har först bedrivits som ett projekt inom Försvarshögskolan 
och sedan som en samverkan mellan FHS och de två militära aka-
demierna från %&&$–%&&!. Det 'nns  nu i sitt avslutningsskede från 
%&(% vid historiska institutionen, Stockholms universitet.  FOKKs 
ledningsgrupp består sedan länge av undertecknad, professor eme-
ritus Kent Zetterberg, (FHS och SU), professor emeritus Gunnar Ar-
téus (FHS), kommendör Herman Fältström, överste Bo Hugemark, 
överste Bertil Wennerholm och redaktör Olof Santesson. Samtliga 
är ledamöter av Kungl. Krigsvetenskapsakademien och )era även av 
Kungl. Örlogsmannasällskapet.

Huvudstadens försvar under kalla kriget var en svår uppgi* att 
tackla. Här fanns riksstyrelsen, en stor befolkning och viktiga cent-
ra för hela totalförsvaret. Med det växande kärnvapenhotet och ökat 
lu*hot (höjda prestanda, längre räckvidder) kom Stockholms för-
svar att bli en svår nöt att knäcka. Tanken att utrymma Stockholm i 
stor skala vid krigshot och i krig övergavs e*erhand. Samtidigt fanns 
stora svenska militära styrkor och andra civila resurser tillgängliga i 
Stockholm och i dess närhet. Det gjorde att ekvationen om hur man 
skulle klara Stockholms försvar i kris eller krig ständigt var före-
mål för planering, utredning och diskussion. (:e intendent "omas 
Roth är en kännare av huvudstadens försvar och ger i denna bok en 
initierad beskrivning och analys av hur utvecklingen blev över tid, 
som det speglas i en rad bevarade arkiv och annat underlag. Inte 
minst speglas utvecklingen av förband, personal och utrustning på 
ett mycket levande sätt, som gör att många som var med den gång-
en säkert kommer att känna igen sig. Roth diskuterar även de kla-
ra målkon)ikter som ständigt fanns med i den fackmilitära debat-

Förord

Thomas Roths bok Försvaret av Stockholm under kalla kriget är publi-
kation nr 36 från forskningsprojektet Försvaret och det kalla kriget
(FOKK), som har stått under min ledning sedan starten 2002-2003.
FOKK har först bedrivits som ett projekt inom Försvarshögskolan
och sedan som en samverkan mellan FHS och de två militära aka-
demierna från 2006-2007. Det finns nu i sitt avslutningsskede från
2012 vid historiska institutionen, Stockholms universitet. FOKKs
ledningsgrupp består sedan länge av undertecknad, professor eme-
ritus Kent Zetterberg, (FHS och SU), professor emeritus Gunnar Ar-
t&is (FHS), kommendör Herman Fältström, överste Bo Hugemark,
överste Bertil Wennerholm och redaktör Olof Santesson. Samtliga
är ledamöter av Kungl. Krigsvetenskapsakademien och flera även av
Kungl. Örlogsmannasällskapet.

Huvudstadens försvar under kalla kriget var en svår uppgift att
tackla. Här fanns riksstyrelsen, en stor befolkning och viktiga cent-
ra för hela totalförsvaret. Med det växande kärnvapenhotet och ökat
lufthot (höjda prestanda, längre räckvidder) kom Stockholms för-
svar att bli en svår nöt att knäcka. Tanken att utrymma Stockholm i
stor skala vid krigshot och i krig övergavs efterhand. Samtidigt fanns
stora svenska militära styrkor och andra civila resurser tillgängliga i
Stockholm och i dess närhet. Det gjorde att ekvationen om hur man
skulle klara Stockholms försvar i kris eller krig ständigt var före-
mål för planering, utredning och diskussion. 1:e intendent Thomas
Roth är en kännare av huvudstadens försvar och ger i denna bok en
initierad beskrivning och analys av hur utvecklingen blev över tid,
som det speglas i en rad bevarade arkiv och annat underlag. Inte
minst speglas utvecklingen av förband, personal och utrustning på
ett mycket levande sätt, som gör att många som var med den gång-
en säkert kommer att känna igen sig. Roth diskuterar även de kla-
ra målkonflikter som ständigt fanns med i den fackmilitära debat-

7



!

ten kring huvudstadens försvar. Det är en värdefull skri" i en tid då 
huvudstadens försvar i likhet med rikets försvar har krympt till det 
minimala. (Om dagens bekymmersamma läge se För Sveriges säker-
het. KKrVA, Sthlm #$%&, red Tommy Jeppson).

'omas Roths bok Försvaret av Stockholm under kalla kriget är en 
påminnelse om en tid då stora militära resurser var avsatta för hu-
vudstadens försvar.

Professor Kent Zetterberg
Ledare för forskningsprojektet  
Försvaret och det kalla kriget (FOKK)
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minimala. (Om dagens bekymmersamma läge se För Sveriges säker-
het. KKrVA, Sthlm 2013, red Tommy Jeppson).

Thomas Roths bok Försvaret av Stockholm under kalla kriget är en
påminnelse om en tid då stora militära resurser var avsatta för hu-
vudstadens försvar.

Professor Kent Zetterberg
Ledare för forskningsprojektet
Försvaret och det kalla kriget (FOKK)
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Inledning

Sy"et med denna skri" är, kanske inte helt överraskande med tanke 
på titeln, att beskriva hur försvaret av Stockholm planlades under 
den period som gått till historien som kalla krigets tid. För att ge en 
bakgrund inleds skri"en med ett kapitel som skildrar försvaret av 
Stockholm under äldre tid. Kontinuiteten i tankegångarna är påfal-
lande vilket knappast är ägnat att förvåna. Visserligen har hotbilden 
förändrats genom åren, från hotet av danska landstigningar till ho-
tet om sovjetiska lu"landsättningar, men de geogra#ska förutsätt-
ningarna har bestått, likaså Stockholms betydelse som säte för rikets 
högsta ledning. Andra faktorer har ökat stadens betydelse, som ut-
vecklingen av kommunikationerna, elnätens utbyggnad, den ekono-
miska utvecklingen och inte minst befolkningsökningen. 

Ambitionen är att belysa den militära detaljplaneringen, vilket 
gör att hela problematiken med totalförsvarstanken inte har kun-
nat behandlas. Dock behandlas civilförsvaret på ett översiktligt sätt 
i en bilaga, men det är endast en detalj i den civila planeringen. Frå-
gor om det psykologiska försvaret, folkförsörjning och övriga delar 
av den civila beredskapen har däremot i stort sett lämnats därhän. 
Dessa frågor väntar fortfarande på sin historieskrivning.

En annan fråga av stor vikt som möjligen skulle ha kunnat ägnats 
större uppmärksamhet är kuppberedskapen, senare kallat beredska-
pen mot strategiskt överfall. Min brasklapp är att dessa frågor har 
behandlats i skri"en Blixt från hotfull himmel (FOKK nr $%).$

Bland de frågor som berörs men som förtjänar att understry-
kas redan här #nns organisationsförändringar, personaluppfyllna-
den i förbanden och hur mycket som de planlagda krigsuppgi"erna 
egentligen övades. Det är viktigt att komma ihåg att trots att en ny 
organisation infördes ett visst år så tog det i regel lång tid innan den-
na organisation verkligen var genomförd i krigsförbanden och ännu 

Inledning

Syftet med denna skrift är, kanske inte helt överraskande med tanke
på titeln, att beskriva hur försvaret av Stockholm planlades under
den period som gått till historien som kalla krigets tid. För att ge en
bakgrund inleds skriften med ett kapitel som skildrar försvaret av
Stockholm under äldre tid. Kontinuiteten i tankegångarna är påfal-
lande vilket knappast är ägnat att förvåna. Visserligen har hotbilden
förändrats genom åren, från hotet av danska landstigningar till ho-
tet om sovjetiska luftlandsättningar, men de geografiska förutsätt-
ningarna har bestått, likaså Stockholms betydelse som säte för rikets
högsta ledning. Andra faktorer har ökat stadens betydelse, som ut-
vecklingen av kommunikationerna, elnätens utbyggnad, den ekono-
miska utvecklingen och inte minst befolkningsökningen.

Ambitionen är att belysa den militära detaljplaneringen, vilket
gör att hela problematiken med totalförsvarstanken inte har kun-
nat behandlas. Dock behandlas civilförsvaret på ett översiktligt sätt
i en bilaga, men det är endast en detalj i den civila planeringen. Frå-
gor om det psykologiska försvaret, folkförsörjning och övriga delar
av den civila beredskapen har däremot i stort sett lämnats därhän.
Dessa frågor väntar fortfarande på sin historieskrivning.

En annan fråga av stor vikt som möjligen skulle ha kunnat ägnats
större uppmärksamhet är kuppberedskapen, senare kallat beredska-
pen mot strategiskt överfall. Min brasklapp är att dessa frågor har
behandlats i skriften Blixt från hotfull himmel (FOKK nr 16).'

Bland de frågor som berörs men som förtjänar att understry-
kas redan här finns organisationsförändringar, personaluppfyllna-
den i förbanden och hur mycket som de planlagda krigsuppgifterna
egentligen övades. Det är viktigt att komma ihåg att trots att en ny
organisation infördes ett visst år så tog det i regel lång tid innan den-
na organisation verkligen var genomförd i krigsförbanden och ännu
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längre tid innan förbanden hade hunnit övats för sin krigsuppgi#. 
I regel vet vi heller inte mycket om vilken grad av personaluppfyll-
nad som krigsförbanden verkligen hade. Vakanserna kan ha varit 
stora, särskilt i de förband som hade lång mobiliseringstid och som 
inte var prioriterade. Andra förband befann sig under omorganisa-
tion och var varken personellt eller materiellt förberedda på krigets 
krav. Förbandens normativa mobiliseringstid var $%, &', (), *% res-
pektive !)" timmar. Vanligast för Fo &&:s trupper var &' timmars 
beräknad mobiliseringstid. 

Ett särskilt problem är att bedöma hemvärnets styrka vid en be-
stämd tidpunkt. Det +nns inte mycket tillgängligt underlag för att 
beskriva detta och angivna si,ror är i de -esta fall inte exakta.

Redogörelsen sträcker sig fram till början av !**"-talet beroende 
på ett antal förändringar som då skedde i fråga om förbandens or-
ganisation, något som jag anser vara befogat att behandla. Detta har 
också att göra med tillgången på underlag. Vissa av dessa underlag 
beskriver visserligen sakernas tillstånd kring !**$ men de ger likväl 
en relevant bild av de grundläggande förhållanden som gällde un-
der !*'"-talet. 

Källorna till denna skri# utgörs i första hand av Fo && krigsplan-
läggning som är tillgänglig på Krigsarkivet. Övriga planer har jag av 
praktiska skäl och för att undvika problem med sekretessen i stort 
sett avstått från att behandla. Jag har även avstått från vissa upp-
gi#er, till exempel rörande fasta anläggningar, som fortfarande kan 
vara känsliga att röja. Vissa uppgi#er grundar sig på mina egna erfa-
renheter som reservo.cer med tjänstgöring inom Fo &&. Ett särskilt 
tack vill jag rikta till överste Bertil Wennerholm FV, överste Henrik 
von Vegesack I ! och major Sven Tiberg I ! för benägen hjälp.

Jag är medveten om att utredningarna om förbandssammansätt-
ningar, organisationsutveckling och förbandsbenämningar ställer 
höga krav på läsarens koncentrationsförmåga, men jag har inte fun-
nit någon möjlighet att kringgå dessa svårigheter. 

Jag har också medvetet och i görligaste mån undvikit att an-
vända militära förkortningar för bättre läsförståelse även om be-
grepp som lokalförsvarslu#värnsbataljonsstabskompani ibland 
kan framstå som tröttande. Här kan också påpekas att en av de för-
kortningar som används är Fo för försvarsområde och Fobef för 

längre tid innan förbanden hade hunnit övats för sin krigsuppgift.
I regel vet vi heller inte mycket om vilken grad av personaluppfyll-
nad som krigsförbanden verkligen hade. Vakanserna kan ha varit
stora, särskilt i de förband som hade lång mobiliseringstid och som
inte var prioriterade. Andra förband befann sig under omorganisa-
tion och var varken personellt eller materiellt förberedda på krigets
krav. Förbandens normativa mobiliseringstid var 36, 48, 72, 96 res-
pektive 120 timmar. Vanligast för Fo 44:s trupper var 48 timmars
beräknad mobiliseringstid.

Ett särskilt problem är att bedöma hemvärnets styrka vid en be-
stämd tidpunkt. Det finns inte mycket tillgängligt underlag för att
beskriva detta och angivna siffror är i de flesta fall inte exakta.

Redogörelsen sträcker sig fram till början av 1990-talet beroende
på ett antal förändringar som då skedde i fråga om förbandens or-
ganisation, något som jag anser vara befogat att behandla. Detta har
också att göra med tillgången på underlag. Vissa av dessa underlag
beskriver visserligen sakernas tillstånd kring 1993 men de ger likväl
en relevant bild av de grundläggande förhållanden som gällde un-
der 1980-talet.

Källorna till denna skrift utgörs i första hand av Fo 44 krigsplan-
läggning som är tillgänglig på Krigsarkivet. Övriga planer har jag av
praktiska skäl och för att undvika problem med sekretessen i stort
sett avstått från att behandla. Jag har även avstått från vissa upp-
gifter, till exempel rörande fasta anläggningar, som fortfarande kan
vara känsliga att röja. Vissa uppgifter grundar sig på mina egna erfa-
renheter som reservofficer med tjänstgöring inom Fo 44. Ett särskilt
tack vill jag rikta till överste Bertil Wennerholm FV, överste Henrik
von Vegesack I 1 och major Sven Tiberg I 1 för benägen hjälp.

Jag är medveten om att utredningarna om förbandssammansätt-
ningar, organisationsutveckling och förbandsbenämningar ställer
höga krav på läsarens koncentrationsförmåga, men jag har inte fun-
nit någon möjlighet att kringgå dessa svårigheter.

Jag har också medvetet och i  görligaste mån undvikit att an-
vända militära förkortningar för bättre läsförståelse även om be-
grepp som lokalförsvarsluftvärnsbataljonsstabskompani ibland
kan framstå som tröttande. Här kan också påpekas att en av de för-
kortningar som används är Fo för försvarsområde och Fobef för
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försvars områdesbefälhavare. Fram till !"#$ var fo respektive fobef 
de korrekta men de angivna förkortningarna används här för att 
under lätta läsförståelsen. 

Avslutningsvis vill jag erinra om att en plan är underlag som ger 
en grund att improvisera ifrån. Ansvariga chefer och planläggare 
räknade säkerligen inte med att alla detaljer i de aktuella orderver-
ken skulle fungera utan problem men planer och övningar gav en 
grund till hur Stockholm skulle ”försvaras till det yttersta” som ter-
men lyder i ett av orderverken.

försvarsområdesbefälhavare. Fram till 1974 var fo respektive fobef
de korrekta men de angivna förkortningarna används här för att
underlätta läsförståelsen.

Avslutningsvis vill jag erinra om att en plan är underlag som ger
en grund att improvisera ifrån. Ansvariga chefer och planläggare
räknade säkerligen inte med att alla detaljer i de aktuella orderver-
ken skulle fungera utan problem men planer och övningar gav en
grund till hur Stockholm skulle "försvaras till det yttersta" som ter-
men lyder i ett av orderverken.

11
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Tiden fram till 1939

Förhistoria
Det #nns $era platser i Stockholm som minner om huvudstadens 
tidiga militära historia, som till exempel Skanstull, Skansen, Birger 
Jarls torn, Blockhusudden och naturligtvis Skeppsholmen och Kas-
tellholmen. Runt staden #nns det åtskilliga rester av militära an-
läggningar, från romersk järnålder (främst fornborgar) fram till nu-
tid. Här ska visserligen behandlas försvaret av huvudstaden under 
kalla kriget, eller i princip perioden !%&'–!%(%, men det kan ändå 
vara motiverat att, för att få ett sammanhang, dra tidslinjen längre 
bakåt än så.

Det fysiska försvaret av staden kan indelas i ett antal årsringar. 
Från tidig medeltid bildades en befästningsring runt stadsholmen, 
så småningom utökad till en stadsmur som till vissa delar stod kvar 
ända till början av !)''-talet. Under !*''-talet diskuterades att upp-
föra befästningar runt nuvarande centrala Stockholm, något som 
bara kom till utförande på ett fåtal platser som till exempel vid Dan-
vikstull. Här kan man alltså tala om en annan årsring. 

Redan under Gustav Vasas tid hade ett kastell uppförts vid Vax-
holm och som en e+ekt av de ryska härjningarna under stora nord-
iska kriget anlades !),&–!)"- fästningstornet Fredriksborg på Värm-
dösidan av Oxdjupet. Tornet försågs med fristående befästningsverk, 
kaponjärer, och ett stort kanonbatteri som skulle stoppa alla försök 
till ett anfall sjövägen. Ett tjugotal år senare förbättrades även skan-
sen vid Vaxholm. Ytterligare en årsring kan alltså skönjas där.

Finland förlorat
Förlusten av Finland e.er !('(–!('% års krig innebar att Stockholm 
förlorade den geogra#skt centrala plats i riket som staden tidigare 
hade ha.. Nu fanns inte längre fästningen Sveaborg som hindrade 
en rysk framstöt från Finska viken och de ryska trupperna på Åland 

Tiden fram till 1939

Förhistoria
Det finns flera platser i Stockholm som minner om huvudstadens
tidiga militära historia, som till exempel Skanstull, Skansen, Birger
Jarls torn, Blockhusudden och naturligtvis Skeppsholmen och Kas-
tellholmen. Runt staden finns det åtskilliga rester av militära an-
läggningar, från romersk järnålder (främst fornborgar) fram till nu-
tid. Här ska visserligen behandlas försvaret av huvudstaden under
kalla kriget, eller i princip perioden 1940-1989, men det kan ändå
vara motiverat att, för att få ett sammanhang, dra tidslinjen längre
bakåt än så.

Det fysiska försvaret av staden kan indelas i ett antal årsringar.
Från tidig medeltid bildades en befästningsring runt stadsholmen,
så småningom utökad till en stadsmur som till vissa delar stod kvar
ända till början av 1700-talet. Under 1600-talet diskuterades att upp-
föra befästningar runt nuvarande centrala Stockholm, något som
bara kom till utförande på ett fåtal platser som till exempel vid Dan-
vikstull. Här kan man alltså tala om en annan årsring.

Redan under Gustav Vasas tid hade ett kastell uppförts vid Vax-
holm och som en effekt av de ryska härjningarna under stora nord-
iska kriget anlades 1724-1735 fästningstornet Fredriksborg på Värm-
dösidan av Oxdjupet. Tornet försågs med fristående befästningsverk,
kaponjärer, och ett stort kanonbatteri som skulle stoppa alla försök
till ett anfall sjövägen. Ett tjugotal år senare förbättrades även skan-
sen vid Vaxholm. Ytterligare en årsring kan alltså skönjas där.

Finland förlorat
Förlusten av Finland efter 1808-1809 års krig innebar att Stockholm
förlorade den geografiskt centrala plats i riket som staden tidigare
hade haft. Nu fanns inte längre fästningen Sveaborg som hindrade
en rysk framstöt från Finska viken och de ryska trupperna på Åland
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befann sig bara en kort seglats från Stockholms skärgård. Visser-
ligen inleddes också en period av politisk avspänning, men Karl 
XIV Johan genomförde trots det en strategisk nyordning. Tidigare 
hade landet försvarats längs gränserna, men nu skulle #enden istäl-
let släppas in i landet. Då skulle hans försörjningslinjer bli uttänj-
da och då skulle han bli lättare att besegra. Som stöd för denna nya 
strategi började Karlsborgs fästning i Västergötland anläggas !$!%, 
trots att många debattörer varnade för vad som skulle hända om 
man uppgav huvudstaden. Tanken var dock inte att en anfallande 
#ende skulle besegras på Karlsborgs fästningsvallar, istället skulle 
fästningen vara en fast stödjepunkt, en förrådsfästning. Dit skulle 
såväl kungafamilj som riksdag och riksbank &ytta i fall av krig. 

Förlusten av marinbasen Sveaborg utanför Helsingfors innebar 
också att man måste förstärka &ottans bas Skeppsholmen. Vissa 
byggnadsåtgärder hade gjorts redan e'er !()!, men en intensivare 

På motsatta sidan av Fredriksborgs fästning vid Oxdjupet, som syns på denna bild, 
anlades 1870–1877 Oskar-Fredriksborgs fästning, som invigdes av Oscar II den 21 
maj 1877. Fortets huvudbestyckning utgjordes av tre stora 24 cm kanoner m/96 i 
självsänkande lavetter.

befann sig bara en kort seglats från Stockholms skärgård. Visser-
ligen inleddes också en period av politisk avspänning, men Karl
XIV Johan genomförde trots det en strategisk nyordning. Tidigare
hade landet försvarats längs gränserna, men nu skulle fienden istäl-
let släppas in i landet. Då skulle hans försörjningslinjer bli uttänj-
da och då skulle han bli lättare att besegra. Som stöd för denna nya
strategi började Karlsborgs fästning i Västergötland anläggas 1819,
trots att många debattörer varnade för vad som skulle hända om
man uppgav huvudstaden. Tanken var dock inte att en anfallande
fiende skulle besegras på Karlsborgs fästningsvallar, istället skulle
fästningen vara en fast stödjepunkt, en förrådsfästning. Dit skulle
såväl kungafamilj som riksdag och riksbank flytta i fall av krig.

Förlusten av marinbasen Sveaborg utanför Helsingfors innebar
också att man måste förstärka flottans bas Skeppsholmen. Vissa
byggnadsåtgärder hade gjorts redan efter 1721, men en intensivare

På motsatta sidan av Fredriksborgs fästning vid Oxdjupet, som syns på denna bild,
anlades 1870-1877 Oskar-Fredriksborgs fästning, som invigdes av Oscar Il den 21
maj 1877. Fortets huvudbestyckning utgjordes av tre stora 24 cm kanoner m/96 i
självsänkande lavetter.
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period av byggande inleddes kring !#$%. Nya kaserner, verkstäder, 
båtskjul och andra anläggningar som Skeppsholmskyrkan tillkom. 
Samtidigt byggdes &era andra byggnader med militär funktion som 
under en lång följd av år kom att dominera stadsbilden på Ladu-
gårdslandet, från !#'" kallat Östermalm. Livgardets till häst eta-
blissemang vid Storgatan hade börjat uppföras !#%" och nedanför 
detta (ck på !#$%-talet Andra livgardet nya kaserner längs nuvaran-
de Grev Magnigatan. Inte långt därifrån utvidgades Svea livgardes 
förläggning vid Fredrikshov som använts för detta ändamål sedan 
!#%). Borta på Kungsholmen byggdes det palatslika Garnisonssjuk-
huset som stod färdigt !#)*. 

Mot !#%%-talets slut uppfördes nya moderna kaserner för Stock-
holms garnison. Svea (I !) och Göta (I $) livgarden (ck stora kaser-
ner vid Linnégatan, Livgardet till häst (K !) (ck en ny kasern i stil 
vid Lidingövägen och Positionsartilleriregementet (A ') övertog den 
gamla hästgardeskasernen vid Storgatan. Svea artilleriregemente 
(A !) &yttade !#*) in i en ny kasern vid Valhallavägen, Livregemen-
tets dragoner (K $) (ck en ny förläggning vid Ladugårdsgärde (nuva-
rande Tekniska museet) och borta vid före detta Kungliga jaktvar-
vet på Kungsholmen fanns Svea ingenjörkår (Ing !) som i början av 
!'$%-talet &yttade ut till en nybyggd kasern vid Frösunda. Alla dessa 
regementen var visserligen inte i första hand avsedda för huvudsta-
dens försvar, men de spelade naturligtvis en viktig försvarspolitisk, 
social och ekonomisk roll för Stockholm. 

Försvar av farlederna
Ute vid Vaxholm hade man fortsatt arbetet med att modernisera 
försvaret av det viktigaste inloppet till huvudstaden. År !#)) började 
man att riva den gamla skansen med Gustav Vasas torn och när det 
var klart satte man igång med att bygga ett nytt kastell, en modern 
anläggning e+er internationell förebild. Samtidigt fortsatte arbetet 
med att spärra Oxdjupet och !#)' var äntligen Gustav Vasas planer 
genomförda. Då kunde man gå torrskodd mellan Rindö och Värm-
dölandet. År !#,) stod det nya kastellet färdigt och då hade man 
också byggt ett nytt befästningsverk på Rindö, kallat Rindö redutt. 
Den snabba artilleritekniska utvecklingen innebar dock att de nya 
befästningarna var så gott som föråldrade, kort e+er att de stod fär-
diga. Detta visade den provskjutning som utfördes !#*). E+er det 

period av byggande inleddes kring 182o. Nya kaserner, verkstäder,
båtskjul och andra anläggningar som Skeppsholmskyrkan tillkom.
Samtidigt byggdes flera andra byggnader med militär funktion som
under en lång följd av år kom att dominera stadsbilden på Ladu-
gårdslandet, från 1895 kallat Östermalm. Livgardets til l häst eta-
blissemang vid Storgatan hade börjat uppföras 1805 och nedanför
detta fick på 1820-talet Andra livgardet nya kaserner längs nuvaran-
de Grey Magnigatan. Inte långt därifrån utvidgades Svea livgardes
förläggning vid Fredrikshov som använts för detta ändamål sedan
1803. Borta på Kungsholmen byggdes det palatslika Garnisonssjuk-
huset som stod färdigt 1837.

Mot i800-talets slut uppfördes nya moderna kaserner för Stock-
holms garnison. Svea (I 1) och Göta (I 2) livgarden fick stora kaser-
ner vid Linn4atan, Livgardet till häst (K 1) fick en ny kasern i stil
vid Lidingövägen och Positionsartilleriregementet (A 9) övertog den
gamla hästgardeskasernen vid Storgatan. Svea artilleriregemente
(A 1) flyttade 1873 in i en ny kasern vid Valhallavägen, Livregemen-
tets dragoner (K 2) fick en ny förläggning vid Ladugårdsgärde (nuva-
rande Tekniska museet) och borta vid före detta Kungliga jaktvar-
vet på Kungsholmen fanns Svea ingenjörkår (Ing 1) som i början av
1920-talet flyttade ut till en nybyggd kasern vid Frösunda. Alla dessa
regementen var visserligen inte i första hand avsedda för huvudsta-
dens försvar, men de spelade naturligtvis en viktig försvarspolitisk,
social och ekonomisk roll för Stockholm.

Försvar av farlederna
Ute vid Vaxholm hade man fortsatt arbetet med att modernisera
försvaret av det viktigaste inloppet till huvudstaden. År 1833 började
man att riva den gamla skansen med Gustav Vasas torn och när det
var klart satte man igång med att bygga ett nytt kastell, en modern
anläggning efter internationell förebild. Samtidigt fortsatte arbetet
med att spärra Oxdjupet och 1839 var äntligen Gustav Vasas planer
genomförda. Då kunde man gå torrskodd mellan Rindö och Värm-
dölandet. År 1863 stod det nya kastellet färdigt och då hade man
också byggt ett nytt befästningsverk på Rindö, kallat Rindö redutt.
Den snabba artilleritekniska utvecklingen innebar dock att de nya
befästningarna var så gott som föråldrade, kort efter att de stod fär-
diga. Detta visade den provskjutning som utfördes 1873. Efter det
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testet försågs både kastellet och redutten med nya moderna artille-
ripjäser i pansartorn.

Under tiden hade den utökade sjöfarten ställt krav på djupare far-
leder och därför började man e#er !$"% att ta bort spärrningen vid 
Oxdjupet, ett arbete som inte var helt avslutat förrän vid !&'(-ta-
lets början. För att försvara farleden anlades ett nytt stort och mo-
dernt fort, Oskar Fredriksborg, som stod färdigt !$%%. Fortet moder-
niserades i )era omgångar och *ck en huvudbeväpning av tre +, cm 
kanoner. I början av !&((-talet kompletterades anläggningen med 
nya mindre fort och batterier, både på Rindö och på Värmdölan-
det. På den senare platsen byggdes den så kallade Myttingelinjen, 
som bestod av sju batterier, utrustade med kulsprutor och förbund-
na med öppna försvarsställningar. Två av batterierna var starka fort, 
insprängda i berg och bestyckade med kanoner. Här *nns alltså yt-
terligare en årsring.

Samtidigt omorganiserades kustförsvaret genom att kustartille-
riet organiserades !&(+. Denna nya vapengren sammanfördes med 
Flottan och bildade nu Marinen. På Rindö byggdes nya kaserner 
både för Vaxholms kustartilleriregemente (KA !) och för Vaxholms 
grenadjärregemente (I +"). Grenadjärerna tillhörde armén men var 
avsedda som infanteribesättning inom Vaxholms fästning. 

På jakt efter en hotbild
Under Krimkriget !$'-–!$'" *ck staden kriget nästan in på knutarna 
när brittiska och franska )ottstyrkor anföll ryssarna på Åland. Det-
ta ledde till en utredning !$'' och !$'" beslutades att två befästnings-
linjer med sammanlagt +' olika fästen. Den norra linjen skulle gå 
mellan Solna–Ålkistan–Simsberget–Nytomta och den södra mellan 
Liljeholmen–Årsta–Valla–Sickla. Det enda av dessa fästen som verk-
ligen kom att börja byggas var den så kallade Johanneshovs skans. 
Några arbeten utfördes också vid Stenbrottet i Solna, men avbröts 
snart. Vid Johanneshov inleddes byggandet !$'& och man hann fär-
digställa skansens norra sida, två rundtorn och ett skyddsrum inn-
an arbetena stoppades. Penningbrist och nya strategiska tankar av-
bröt hela projektet. Under första världskriget byggdes Johanneshovs 
idrottsplats på platsen och skansens mur användes då som funda-
ment för en läktare. Vid !&"(-talets början ersattes idrottsplatsen av 
Söderstadion. Resterna av de bägge tornen revs och idag är bara en 

testet försågs både kastellet och redutten med nya moderna artille-
ripjäser i pansartorn.

Under tiden hade den utökade sjöfarten ställt krav på djupare far-
leder och därför började man efter 1867 att ta bort spärrningen vid
Oxdjupet, ett arbete som inte var helt avslutat förrän vid 1950-ta-
lets början. För att försvara farleden anlades ett nytt stort och mo-
dernt fort, Oskar Fredriksborg, som stod färdigt 1877. Fortet moder-
niserades i flera omgångar och fick en huvudbeväpning av tre 24 cm
kanoner. I början av 1900-talet kompletterades anläggningen med
nya mindre fort och batterier, både på Rindö och på Värmdölan-
det. På den senare platsen byggdes den så kallade Myttingelinjen,
som bestod av sju batterier, utrustade med kulsprutor och förbund-
na med öppna försvarsställningar. Två av batterierna var starka fort,
insprängda i berg och bestyckade med kanoner. Här finns alltså yt-
terligare en årsring.

Samtidigt omorganiserades kustförsvaret genom att kustartille-
riet organiserades 1902. Denna nya vapengren sammanfördes med
Flottan och bildade nu Marinen. På Rindö byggdes nya kaserner
både för Vaxholms kustartilleriregemente (KA 1) och för Vaxholms
grenadjärregemente (I 26). Grenadjärerna tillhörde armen men var
avsedda som infanteribesättning inom Vaxholms fästning.

På jakt efter en hotbild
Under Krimkriget 1853-1856 fick staden kriget nästan in på knutarna
när brittiska och franska flottstyrkor anföll ryssarna på Åland. Det-
ta ledde till en utredning 1855 och 1856 beslutades att två befästnings-
linjer med sammanlagt 25 olika fästen. Den norra linjen skulle gå
mellan Solna-Ålkistan-Simsberget-Nytomta och den södra mellan
Liljeholmen-Årsta-Valla-Sickla. Det enda av dessa fasten som verk-
ligen kom att börja byggas var den så kallade Johanneshovs skans.
Några arbeten utfördes också vid Stenbrottet i Solna, men avbröts
snart. Vid Johanneshov inleddes byggandet 1859 och man hann far-
digställa skansens norra sida, två rundtorn och ett skyddsrum inn-
an arbetena stoppades. Penningbrist och nya strategiska tankar av-
bröt hela projektet. Under första världskriget byggdes Johanneshovs
idrottsplats på platsen och skansens mur användes då som funda-
ment för en läktare. Vid 1960-talets början ersattes idrottsplatsen av
Söderstadion. Resterna av de bägge tornen revs och idag är bara en
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mindre rest av muren bevarad i den kontorsbyggnad som uppförts i 
direkt anslutning till Söderstadions norra läktare. 

Det dröjde till !#$$-talets början innan tankarna på en försvars-
linje runt Stockholm på nytt blev aktuella. År !#$% bildades Fören-
ingen för Stockholms Fasta Försvar (FFSFF), som donerade med-
el för olika försvarsändamål. Staten kunde också disponera pengar 
från Palmqvistska fonden, bildad av en donation !&'$. Fondens 
medel uppgick !#!( till inte mindre än )$$*$$$ kronor och med stöd 
av denna och med medel från FFSFF lyckades man +nansiera inköp 
av mark och senare byggandet av försvarslinjen. Huvuddelen av det 
som döptes till Norra respektive Södra linjen anlades innan första 
världskriget, men vissa arbeten pågick fram till !#%!. Arbetena ut-
fördes till stor del av värnpliktiga från Stockholms garnison och be-
fästningslinjerna kom att kallas korvlinjen. De bestod nämligen till 
stor del av täckta infanterivärn av betong, böjda i olika riktningar 
för att passa in i terrängen. Sedda uppifrån påminde dessa böjda 
värn med lite fantasi om korvar. Särskilt starkt befästa platser kom 
att kallas fort, även om benämningen inte är helt korrekt. Bakom 
linjerna och forten byggdes ,era fasta batteriställningar för artille-
riet. Systematiskt utnyttjades hinder i form av sjöar och vattendrag. 
Totalt skulle linjerna bemannas av (( bataljoner infanteri ur land-
stormen (värnpliktiga äldre än -% år), !- tyngre batterier, %% fältar-
tilleribatterier och !& kulsprutebatterier, sammanlagt drygt ($*$$$ 
man. Utanför befästningslinjerna skulle linjeförbanden i IV. armé-
fördelningen marschera upp och gå till motanfall. Motanfallet skul-
le antingen riktas mot landstigningsstränderna eller, om angriparen 
redan hunnit i land, mot dennes ,anker. Man räknade med att för-
svaret vid Vaxholm–Rindö–Värmdön skulle vara tillräckligt starkt 
för att hindra en inträngning via sjövägen.  

Den norra fronten bestod av fort och värn i en linje som löpte 
från Stora Värtan strax öster om Viggbyholm, till viken Skarven i 
Mälaren väster om Upplands Väsby. Särskilda starka stödjepunk-
ter byggdes på ,era platser, till exempel vid Rydspasset, vid Arninge, 
vid Rönninge och i passet mellan Rönningesjön och Vallentunasjön. 
Den södra linjen gick från Fittja vid Mälaren fram till Tyresö. Här 
fanns ställningarna Riksstensverket, Magelungsfortet, Måndalsfor-
tet, Långsjödalsfortet och ,era andra anläggningar. Här kan man 
tala om en annan årsring.

mindre rest av muren bevarad i den kontorsbyggnad som uppförts i
direkt anslutning till Söderstadions norra läktare.

Det dröjde till 1900-talets början innan tankarna på en försvars-
linje runt Stockholm på nytt blev aktuella. År 1902 bildades Fören-
ingen för Stockholms Fasta Försvar (FFSFF), som donerade med-
el för olika försvarsändamål. Staten kunde också disponera pengar
från Palmqvistska fonden, bildad av en donation 1850. Fondens
medel uppgick 1914 till inte mindre än 600 000 kronor och med stöd
av denna och med medel från FFSFF lyckades man finansiera inköp
av mark och senare byggandet av försvarslinjen. Huvuddelen av det
som döptes till Norra respektive Södra linjen anlades innan första
världskriget, men vissa arbeten pågick fram till 1921. Arbetena ut-
fördes till stor del av värnpliktiga från Stockholms garnison och be-
fästningslinjerna kom att kallas korvlinjen. De bestod nämligen till
stor del av täckta infanterivärn av betong, böjda i olika riktningar
för att passa in i terrängen. Sedda uppifrån påminde dessa böjda
värn med lite fantasi om korvar. Särskilt starkt befästa platser kom
att kallas fort, även om benämningen inte är helt korrekt. Bakom
linjerna och forten byggdes flera fasta batteriställningar för artille-
riet. Systematiskt utnyttjades hinder i form av sjöar och vattendrag.
Totalt skulle linjerna bemannas av 44 bataljoner infanteri ur land-
stormen (värnpliktiga äldre än 32 år), 13 tyngre batterier, 22 fältar-
tilleribatterier och 18 kulsprutebatterier, sammanlagt drygt 4o 000
man. Utanför befästningslinjerna skulle linjeförbanden i IV. arms-
fördelningen marschera upp och gå till motanfall. Motanfallet skul-
le antingen riktas mot landstigningsstränderna eller, om angriparen
redan hunnit i land, mot dennes flanker. Man räknade med att för-
svaret vid Vaxholm-Rindö-Värmdön skulle vara tillräckligt starkt
för att hindra en inträngning via sjövägen.

Den norra fronten bestod av fort och värn i en linje som löpte
från Stora Värtan strax öster om Viggbyholm, till viken Skarven i
Mälaren väster om Upplands Väsby. Särskilda starka stödjepunk-
ter byggdes på flera platser, till exempel vid Rydspasset, vid Arninge,
vid Rönninge och i passet mellan Rönningesjön och Vallentunasjön.
Den södra linjen gick från Fittja vid Mälaren fram till Tyresö. Här
fanns ställningarna Riksstensverket, Magelungsfortet, Måndalsfor-
tet, Långsjödalsfortet och flera andra anläggningar. Här kan man
tala om en annan årsring.
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Mellankrigstiden
Den politiska avspänningen e#er första världskriget medförde krav 
på nedrustning, vilket ledde fram till !$%& års försvarsbeslut och !$%' 
års härordning. Beslutet innebar i princip en halvering av armén, 
men också att ett självständigt (ygvapen bildades. För Stockholms 
garnisons del innebar beslutet att Göta livgarde reducerades och 
kom att bestå av en försöksbataljon för stridsvagnsutbildning samt 
en bataljon som övertog I %) roll som fästningsinfanteri i Vaxholm. 
Dessutom ingick ett kompani för högvaktstjänst. Vidare samman-
slogs K ! och K % till ett nytt K !, nu kallat Livregementet till häst. 
Positionsartilleriregementet (A $) lades ner och dess roll som tungt 
artilleriförband övertogs av A ) i Jönköping. Att ett oberoende (yg-
vapen bildades medförde bland annat att %. (ygkåren (F %), etablera-
des vid Hägernäs. Vid övriga arméförband blev utbildningsvolymen 
per år avsevärt mindre än vad den tidigare varit. En annan föränd-
ring som inte hade med !$%& års försvarsbeslut att göra var att Ing*! 
(yttade från Kungsholmen till en ny förläggning vid Frösundavik 
strax norr om Haga !$%%. 

Siaröfortet på Kyrkogårdsön vid Stockholms inlopp anlades 1916–1924. Fortet var 
föråldrat redan före krigsutbrottet 1939 och var helt otjänligt som förläggningsplats 
då fuktigheten bokstavligen dröp på gångarnas och rummens väggar som var in-
sprängda i berget. På fortets hjässa av betong syns en pansarkupol och en av två 
15,2 cm kanoner som kom från pansarskeppet HMS Svea. Foto: Jan Waernberg.

Siaröfortet på Kyrkogårdsön vid Stockholms inlopp anlades 1916-1924. Fortet var
föråldrat redan före krigsutbrottet 1939 och var helt otjänligt som förläggningsplats
då fuktigheten bokstavligen dröp på gångarnas och rummens väggar som var in-
sprängda i berget. På fortets hjässa av betong syns en pansarkupol och en av två
15,2 cm kanoner som kom från pansarskeppet HMS Svea. Foto: Jan Waernberg.

Mellankrigstiden
Den politiska avspänningen efter första världskriget medförde krav
på nedrustning, vilket ledde fram till 1925 års försvarsbeslut och 1927
års härordning. Beslutet innebar i princip en halvering av armen,
men också att ett självständigt flygvapen bildades. För Stockholms
garnisons del innebar beslutet att Göta livgarde reducerades och
kom att bestå av en försöksbataljon för stridsvagnsutbildning samt
en bataljon som övertog I 26 roll som fästningsinfanteri i Vaxholm.
Dessutom ingick ett kompani för högvaktstjänst. Vidare samman-
slogs K 1 och K 2 till ett nytt K 1, nu kallat Livregementet till häst.
Positionsartilleriregementet (A 9) lades ner och dess roll som tungt
artilleriförband övertogs av A 6 i Jönköping. Att ett oberoende flyg-
vapen bildades medförde bland annat att 2. flygkåren (F 2), etablera-
des vid Hägernäs. Vid övriga armsförband blev utbildningsvolymen
per år avsevärt mindre än vad den tidigare varit. En annan föränd-
ring som inte hade med 1925 års försvarsbeslut att göra var att Ing
flyttade från Kungsholmen till en ny förläggning vid Frösundavik
strax norr om Haga 1922.
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Vid mitten av !"#$-talet hade de politiska motsättningarna i Eu-
ropa åter ökat och till följd av detta fattades ett nytt försvarsbe-
slut !"#%. Beslutet innebar inte någon markant upprustning, sna-
rare avbröts den tidigare nedrustningen. De största förändringarna 
genomfördes inom &ygvapnet och en ny &yg&ottilj (F ') tillkom i 
Stockholmsområdet. En annan förändring var att den tidigare For-
ti(kationen uppdelades i Ingenjörtrupperna, Signaltrupperna och 
Forti(kationskåren. Till följd av detta uppsattes Signalregementet 
(S !), som !"#' &yttade in i nybyggda kaserner vid Frösunda, i när-
heten av Ing !.

Kanoner på skären
I skuggan av världskriget beslutade riksdagen !"!) att försvaret av 
Stockholms farleder skulle byggas ut ytterligare. Den vapentek-
niska utvecklingen hade gjort att en (ende måste mötas längre ut 

30,5 cm kusthaubits m/16 var den kraftigaste pjäs som byggts av Bofors i Sverige. 
Den beställdes under första världskriget men kunde inte levereras förrän åren när-
mast efter kriget. Först 1924 stod batteri Torsberg på Värmdö klart med sina fyra 
pjäser, som alla stod i öppna pjäsvärn. Hotet från luften var vid denna tid ännu för-
sumbart. 1938 hade Tyskland dykt upp som ett hot mot Sverige, och Torsbergs fyra 
pjäser flyttades raskt ner till Ryssjön, som låg mellan Karlshamn och Ronneby i  
Blekinge. Där kompletterade de fyra andra pjäser av samma typ som låg vid Aspö  
utanför Karlskrona. Foto: Krigsarkivet. 

Vid mitten av 1930-talet hade de politiska motsättningarna i Eu-
ropa åter ökat och till följd av detta fattades ett nytt försvarsbe-
slut 1936. Beslutet innebar inte någon markant upprustning, sna-
rare avbröts den tidigare nedrustningen. De största förändringarna
genomfördes inom flygvapnet och en ny flygflottilj (F 8) tillkom i
Stockholmsområdet. En annan förändring var att den tidigare For-
tifikationen uppdelades i Ingenjörtrupperna, Signaltrupperna och
Fortifikationskåren. Till följd av detta uppsattes Signalregementet
(S 1), som 1938 flyttade in i nybyggda kaserner vid Frösunda, i när-
heten av Ing 1.

Kanoner på skären
I skuggan av världskriget beslutade riksdagen 1914 att försvaret av
Stockholms farleder skulle byggas ut ytterligare. Den vapentek-
niska utvecklingen hade gjort att en fiende måste mötas längre ut

30,5 cm kusthaubits m/16 var den kraftigaste pjäs som byggts av Bofors i Sverige.
Den beställdes under första världskriget men kunde inte levereras förrän åren när-
mast efter kriget. Först 1924 stod batteri Torsberg på Värmdö klart med sina fyra
pjäser, som alla stod i öppna pjäsvärn. Hotet från luften var vid denna tid ännu för-
sumbart. 1938 hade Tyskland dykt upp som ett hot mot Sverige, och Torsbergs fyra
pjäser flyttades raskt ner till Ryssjön, som låg mellan Karlshamn och Ronneby i
Blekinge. Där kompletterade de fyra andra pjäser av samma typ som låg vid Aspö
utanför Karlskrona. Foto: Krigsarkivet.
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i skärgården. Den nordligaste länken i den nya försvarslinjen blev 
Siaröfortet i Öregrundsleden vid Norra Ljusterö. År #$!# anlades ett 
tungt haubitsbatteri med lång räckvidd vid Hemmesta, det så kall-
lade Torsbergsbatteriet, mitt på Värmdölandet och några lättare bat-
terier byggdes på södra Värmdö. Torsbergsbatteriet med sina fyra 
%",& cm haubits stod dock inte helt färdigt förrän #$%!. Siaröfortet 
började byggas #$#', men på grund av trassel med byggnadsentre-
prenören stod fortet inte färdigt förrän #$!$. Då rönte det samma 
öde som Vaxholms kastell, det var föråldrat nästan innan det var 
klart att användas. 

I sammanhanget ska påpekas att många lättare befästningar som 
inte tas upp här tillkom för att skydda mineringar från att röjas. Mi-
nan var o(a det viktigaste vapnet, inte kanonerna.

Vid början av #$%"-talet började man planera för att anlägga kust-
artilleribatterier i den yttre skärgården, som Korsö och Landsort, 
något som genomfördes strax före samt under krigets första år. O(a 
)yttades äldre pjäser från Vaxholmsområdet ut till nya ställningar 
och pansartorn sprängdes ner i ytterskärgårdens kala klippor. Ka-
nonerna från Övre verket på Oskar-Fredriksborg )yttades till exem-
pel till Jär)otta utanför Nynäshamn och det nya batteriet på Lands-
ort *ck sina tre #& cm pjäser i pansartorn från #!. batteriet på Rindö. 
Pjäserna från Torsbergsbatteriet )yttades icke utan visst besvär till 
Blekinge där de o(a kom att fotograferas som ett inte helt rättvisan-
de exempel på vårt starka gränsförsvar.

Kanonerna i havsbandslinjen kan sägas vara den yttersta årsring-
en. 

i skärgården. Den nordligaste länken i den nya försvarslinjen blev
Siaröfortet i Öregrundsleden vid Norra Ljusterö. År 1921 anlades ett
tungt haubitsbatteri med lång räckvidd vid Hemmesta, det så kall-
lade Torsbergsbatteriet, mitt på Värmdölandet och några lättare bat-
terier byggdes på södra Värmdö. Torsbergsbatteriet med sina fyra
30,5 cm haubits stod dock inte helt färdigt förrän 1932. Siaröfortet
började byggas 1916, men på grund av trassel med byggnadsentre-
prenören stod fortet inte färdigt förrän 1929. Då rönte det samma
öde som Vaxholms kastell, det var föråldrat nästan innan det var
klart att användas.

I sammanhanget ska påpekas att många lättare befästningar som
inte tas upp här tillkom för att skydda mineringar från att röjas. Mi-
nan var ofta det viktigaste vapnet, inte kanonerna.

Vid början av 1930-talet började man planera för att anlägga kust-
artilleribatterier i den yttre skärgården, som Korsö och Landsort,
något som genomfördes strax före samt under krigets första år. Ofta
flyttades äldre pjäser från Vaxholmsområdet ut till nya ställningar
och pansartorn sprängdes ner i ytterskärgårdens kala klippor. Ka-
nonerna från Övre verket på Oskar-Fredriksborg flyttades till exem-
pel till Järflotta utanför Nynäshamn och det nya batteriet på Lands-
ort fick sina tre 15 cm pjäser i pansartorn från 12. batteriet på Rindö.
Pjäserna från Torsbergsbatteriet flyttades icke utan visst besvär till
Blekinge där de ofta kom att fotograferas som ett inte helt rättvisan-
de exempel på vårt starka gränsförsvar.

Kanonerna i havsbandslinjen kan sägas vara den yttersta årsring-
en.
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Beredskapstiden

Situationen vid andra världskrigets utbrott
Enligt den territoriella indelning som gällde från och med "#$% låg 
Stockholm inom IV. arméfördelningens område, men enligt den 
gällande krigsplanläggningen hade denna fördelning i första hand 
inte sina krigsuppgi&er i Stockholms närhet. Den avsågs i stället ut-
gångsgrupperas i trakterna av Gävle med huvuduppgi& att försva-
ra Gävlebukten mot ett landstigningsföretag. Kuststräckan där och 
Gävle hamn ansågs uppenbarligen vara mer utsatt för ett 'entligt 
angrepp än vad Stockholmsområdet var.! 

I enlighet med "#$( års försvarsbeslut inrättades under "#$) för-
svarsområdesstaber med ansvar för lokalförsvaret. Dessa försvars-
områden existerade inledningsvis dock bara i krigsorganisationen 
och var alltså inte verksamma i fredstid. Försvarsområdenas gränser 
byggde på de gamla rullföringsområdena som skapats vid den all-
männa värnpliktens införande "#*". Även försvarsområdenas num-
reringar var hämtade från dessa rullföringsområden. Försvarsom-
rådesbefälhavarna (Fobef) var i krigsorganisationen underställda 
militärområdescheferna och även dessa fanns under denna tid en-
dast i krigsorganisationen, till skillnad från arméfördelningsche-
ferna. Milochefernas ansvarsområde var lokalförsvaret inom res-
pektive arméfördelningsområde. Såväl Fobef som milochefer var 
pensionsavgångna o+cerare eller o+cerare på reservstat. En Fobef 
var i regel överstelöjtnant eller överste, en milochef o&ast general-
major. Detta militärområdesbegrepp skall alltså inte förväxlas med 
den typ av modernare militärområden som infördes i mitten på 
"#(*-talet. 

Det tidigare existerande kommendantskapet för Stockholm åter-
upprättades "#$( och kommendanten i Stockholm blev "#$) tillika 
Fobef för Fo ,,. Som befälhavare för Fo ,, tjänstgjorde under hela 
beredskapstiden den förre sekundchefen för Svea livgarde general-

Beredskapstiden

Situationen vid andra världskrigets utbrott
Enligt den territoriella indelning som gällde från och med 1937 låg
Stockholm inom IV. armsfördelningens område, men enligt den
gällande krigsplanläggningen hade denna fördelning i första hand
inte sina krigsuppgifter i Stockholms närhet. Den avsågs i stället ut-
gångsgrupperas i trakterna av Gävle med huvuduppgift att försva-
ra Gävlebukten mot ett landstigningsföretag. Kuststräckan där och
Gävle hamn ansågs uppenbarligen vara mer utsatt för ett fientligt
angrepp än vad Stockholmsområdet var.'

I enlighet med 1936 års försvarsbeslut inrättades under 1938 för-
svarsområdesstaber med ansvar för lokalförsvaret. Dessa försvars-
områden existerade inledningsvis dock bara i krigsorganisationen
och var alltså inte verksamma i fredstid. Försvarsområdenas gränser
byggde på de gamla rullföringsområdena som skapats vid den all-
männa värnpliktens införande 1901. Även försvarsområdenas num-
reringar var hämtade från dessa rullföringsområden. Försvarsom-
rådesbefälhavarna (Fobef) var i  krigsorganisationen underställda
militärområdescheferna och även dessa fanns under denna tid en-
dast i  krigsorganisationen, ti l l  skillnad från armgördelningsche-
ferna. Milochefernas ansvarsområde var lokalförsvaret inom res-
pektive armdördelningsområde. Såväl Fobef som milochefer var
pensionsavgångna officerare eller officerare på reservstat. En Fobef
var i regel överstelöjtnant eller överste, en milochef oftast general-
major. Detta militärområdesbegrepp skall alltså inte förväxlas med
den typ av modernare militärområden som infördes i  mitten på
1960-talet.

Det tidigare existerande kommendantskapet för Stockholm åter-
upprättades 1936 och kommendanten i Stockholm blev 1938 tillika
Fobef för Fo 44. Som befälhavare för Fo 44 tjänstgjorde under hela
beredskapstiden den förre sekundchefen för Svea livgarde general-
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Generalmajor 
Hugo Cederschiöld 
(1878–1968) var 
befälhavare för för-
svarsområde 44 
och därmed också 
chef över försvaret 
av Stockholm. Foto: 

Krigsarkivet.

major Hugo Cederschiöld. Han assisterades av en försvarsområdes-
stab (Fostab) typ större bestående av !" man. Av dessa var nio o#-
cerare, de $esta av dem var o#cerare på reservstat, reservo#cerare 
eller värnpliktiga o#cerare (eller landstormso#cerare som termen 
då löd). Fo %% organiserades den & september '(&( och omfattade 
Stockholms, Södertälje, Lidingö och Sundbybergs städer samt om-
kringliggande lands)skalsdistrikt. År '(%* införlivades Södertörns 
försvarsområde, med undantag av skärgården och '(%! inkorpore-
rades Norrtälje Fo (Fo %+), på så sätt att man )ck gemensam befälha-
vare och stab med Fo %%. År '(%, upphörde Fo %+ även formellt och 
uppgick då i Stockholms försvarsområde. 

major Hugo Cederschiöld. Han assisterades av en försvarsområdes-
stab (Fostab) typ större bestående av 28 man. Av dessa var nio offi-
cerare, de flesta av dem var officerare på reservstat, reservofficerare
eller värnpliktiga officerare (eller landstormsofficerare som termen
då löd). Fo 44 organiserades den 3 september 1939 och omfattade
Stockholms, Södertälje, Lidingö och Sundbybergs städer samt om-
kringliggande landsfiskalsdistrikt. År 1940 införlivades Södertörns
försvarsområde, med undantag av skärgården och 1942 inkorpore-
rades Norrtälje Fo (Fo 45), på så sätt att man fick gemensam befälha-
vare och stab med Fo 44. År 1946 upphörde Fo 45 även formellt och
uppgick då i Stockholms försvarsområde.

Generalmajor
Hugo Cederschiöld
(1878-1968) var
befälhavare för för-
svarsområde 44
och därmed också
chef över försvaret
av Stockholm. Foto:
Krigsarkivet.
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Det marina Stockholm skärgårds försvarsområde (Fo #$) bilda-
des även det i september %&"& med stab i Vaxholm gemensam med 
Vaxholms fästning (VF). Det senare begreppet omfattade kustar-
tilleriets krigsorganisation i skärgårdsområdet. År %&#' införliva-
des delar av Södertörns försvarsområde med Fo #$ som då kom att 
omfatta kusten och skärgården längs Södertörn och södra Rosla-
gen samt området kring och utanför Vaxholm. Begreppet Vaxholms 
fästning upphörde i juli %&#! och verksamheten övertogs av Stock-
holms kustartilleriförsvar (SK). År %&#( integrerades Fo #$ med 
kustartilleriförsvaret och )ck namnet Stockholms kustartilleriför-
svar med Vaxholms försvarsområde (Fo #$/SK)." 

Genom försvarsbeslutet %&#! infördes försvarsområdena även i 
fredsorganisationen samtidigt som arméfördelnings- och militär-
områdesstaberna sammanfördes till militärbefälsstaber, milon, med 
både operativt och territoriellt ansvar. Fo ## kom därvid att tillhö-
ra IV. militärområdet. Fo ## stabsplats fanns inledningsvis i Kung-
liga Slottets högvakts*ygel, däre+er på en del skilda adresser (under 

Landstormsungdom utbildas på karbin på Gärdet 1941. Hemvärnet bildades 1940 
och en kort tid efter uppsättandet hade 50 000 man anmält sig. Det skulle dock drö-
ja ända fram till 1950 innan alla kunde tilldelas uniform m/39. Innan dess gällde fri-
tidskläder eller overall samt hemvärnsmärke och armbindel. Foto: Krigsarkivet.

Det marina Stockholm skärgårds försvarsområde (Fo 46) bilda-
des även det i september 1939 med stab i Vaxholm gemensam med
Vaxholms fästning (VF). Det senare begreppet omfattade kustar-
tilleriets krigsorganisation i skärgårdsområdet. År 1940 införliva-
des delar av Södertörns försvarsområde med Fo 46 som då kom att
omfatta kusten och skärgården längs Södertörn och södra Rosla-
gen samt området kring och utanför Vaxholm. Begreppet Vaxholms
fästning upphörde i juli 1942 och verksamheten övertogs av Stock-
holms kustartilleriförsvar (SK). År 1947 integrerades Fo 46 med
kustartilleriförsvaret och fick namnet Stockholms kustartilleriför-
svar med Vaxholms försvarsområde (Fo 4615K).3

Genom försvarsbeslutet 1942 infördes försvarsområdena även i
fredsorganisationen samtidigt som armsfördelnings- och militär-
områdesstaberna sammanfördes till militärbefälsstaber, milon, med
både operativt och territoriellt ansvar. Fo 44 kom därvid att tillhö-
ra IV. militärområdet. Fo 44 stabsplats fanns inledningsvis i Kung-
liga Slottets högvaktsflygel, därefter på en del skilda adresser (under

Landstormsungdom utbildas på karbin på Gärdet 1941. Hemvärnet bildades 1940
och en kort tid efter uppsättandet hade 50 000 man anmält sig. Det skulle dock drö-
ja ända fram till 1950 innan alla kunde tilldelas uniform m/39. Innan dess gällde fri-
tidskläder eller overall samt hemvärnsmärke och armbindel. Foto: Krigsarkivet.
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våren #$"% på Hotel Carlton) men från september #$"! i fastigheten 
Storgatan &% på Östermalm."

Sedan Göta livgarde (I !) i enlighet med #$&' års försvarsbeslut 
dragits in (e(er krigsutbrottet!)#$&$ var Svea livgarde (I #) huvudsta-
dens viktigaste förband. I krigsorganisationen ansvarade Livgardet 
för fältregementet I # och för landstormsregementet I #%#. Fältrege-
mentet I # var ett så kallat kårinfanteriregemente) och ingick såle-
des inte i någon av de sex fördelningar som fältförbanden var orga-
niserade i.' I # avsågs som armékårsreserv och skulle enligt #$&$ års 
allmänna försvarsplan och även enligt #$"# års dito vara beredd att 
bland annat insättas såväl norr som söder om Stockholm.* 

Övriga förband inom Stockholms garnison, Livregementet till 
häst (K #), Svea artilleriregemente (A #), Svea ingenjörkår (Ing #) och 
Signalregementet (S #) hade krigsuppgi(er som inte var direkt kopp-
lade till försvaret av huvudstaden. De var likväl av betydelse e(er-
som deras inneliggande värnpliktiga soldater kunde utnyttjas för ett 
hastigt organiserat försvar av Stockholm, ett så kallat kuppförsvar. 
Även kadetterna vid Krigsskolan på Karlberg kunde användas på 
detta sätt.

Verksamhet och krigsplanläggning under beredskapstiden
Hösten #$&$ bestod styrkorna inom Stockholms försvarsområde ef-
ter mobilisering av tre bevakningsbataljoner (tre–fyra kompanier 
vardera), I #%# (två bataljoner med sammanlagt åtta förstärkta kom-
panier), två bilkompanier, fyra fordonsdragna artilleribatterier, ett 
ingenjörkompani, fem arbetsavdelningar, lokalförsvarslu(värnsre-
gementet A #%# (fem divisioner med sammanlagt " %%% man), un-
derhållsförband och ett stort antal mindre enheter, bland annat två 
lu(bevakningskompanier och två landstormspoliskompanier.+ Som 
första uppgi( angavs att skyddsföremål skulle skyddas mot sabota-
ge och försvarsområdet indelades därför i tio bevakningsområden. 

Omedelbart e(er krigsutbrottet inkallades försvarsområdets 
värnpliktiga för tjänstgöring och utbildning vid vissa förband, 
främst lu(värnsförbanden och lu(bevakningsorganisationen. Ef-
ter Polens kapitulation minskades antalet inkallade förband men 
de utökades igen vid det sovjetiska anfallet mot Finland den &% no-
vember. Då inkallades bevakningsförbanden och bevakning utför-
des bland annat i Stockholms hamnar.$ E(er fredsslutet i mars #$"% 

våren 1940 på Hotel Carlton) men från september 1942 i fastigheten
Storgatan 3o på Östermalm.4

Sedan Göta livgarde (I 2) i enlighet med 1936 års försvarsbeslut
dragits in (efter krigsutbrottet!)1939 var Svea livgarde (I 1) huvudsta-
dens viktigaste förband. I krigsorganisationen ansvarade Livgardet
för fältregementet I i och för landstormsregementet I tot. Fältrege-
mentet I i  var ett så kallat kårinfanteriregementes och ingick såle-
des inte i någon av de sex fördelningar som fältförbanden var orga-
niserade i.6 I i avsågs som armékårsreserv och skulle enligt 1939 års
allmänna försvarsplan och även enligt 1941 års dito vara beredd att
bland annat insättas såväl norr som söder om Stockholm/

Övriga förband inom Stockholms garnison, Livregementet ti l l
häst (K 1), Svea artilleriregemente (A 1), Svea ingenjörkår (Ing 1) och
Signalregementet (S 1) hade krigsuppgifter som inte var direkt kopp-
lade till försvaret av huvudstaden. De var likväl av betydelse efter-
som deras inneliggande värnpliktiga soldater kunde utnyttjas för ett
hastigt organiserat försvar av Stockholm, ett så kallat kuppförsvar.
Även kadetterna vid Krigsskolan på Karlberg kunde användas på
detta sätt.

Verksamhet och krigsplanläggning under beredskapstiden
Hösten 1939 bestod styrkorna inom Stockholms försvarsområde ef-
ter mobilisering av tre bevakningsbataljoner (tre-fyra kompanier
vardera), I tot (två bataljoner med sammanlagt åtta förstärkta kom-
panier), två bilkompanier, fyra fordonsdragna artilleribatterier, ett
ingenjörkompani, fem arbetsavdelningar, lokalförsvarsluftvärnsre-
gementet A tot (fem divisioner med sammanlagt 4 000 man), un-
derhållsförband och ett stort antal mindre enheter, bland annat två
luftbevakningskompanier och två landstormspoliskompanier.8 Som
första uppgift angavs att skyddsföremål skulle skyddas mot sabota-
ge och försvarsområdet indelades därför i tio bevakningsområden.

Omedelbart efter krigsutbrottet inkallades försvarsområdets
värnpliktiga för tjänstgöring och utbildning vid vissa förband,
främst luftvärnsförbanden och luftbevakningsorganisationen. Ef-
ter Polens kapitulation minskades antalet inkallade förband men
de utökades igen vid det sovjetiska anfallet mot Finland den 3o no-
vember. Då inkallades bevakningsförbanden och bevakning utför-
des bland annat i Stockholms hamnar.9 Efter fredsslutet i mars 1940
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minskades åter beredskapen men det tyska angreppet mot Danmark 
och Norge den # april medförde i princip att hela den svenska krigs-
makten mobiliserades.

Inkallelserna under hösten och vintern hade medfört att fält-
regementet I $ inkallats den $ september och organiserats med två 
bataljoner. Man bedrev utbildningsverksamhet fram till mitten av 
november då förbandet permitterades. Vid garnisonens övriga för-
band bedrevs likartad verksamhet. Inför det tyska hotet organise-
rades inneliggande åldersklass ur I $ för kuppförsvar av Stockholm 
den % april, medan fältregementet inkallades den $& april. En batal-
jon avdelades för försvaret av Stockholm medan regementets huvud-
del sändes att försvara Oxelösund. I maj återsamlades fältregemen-
tet i Stockholm för att sedan skickas till gränsförsvar i Dalarna och 
Jämtland.$&

De första dagarna e'er den # april innebar att ett hastigt sam-
mansatt kuppförsvar organiserades med hjälp av de förband som 

1944 ingick i Stockholms luftförsvar 17 tunga 7,5 cm luftvärnskanoner samt ytter-
ligare pjäser av 40, 20 och 8 mm. Luftvärnsförbandet Lv 3 låg då vid Göta livgardes 
gamla kaserner vid Linnégatan och med övningshallar och verkstäder vid nuvarande 
Sveriges Radio på Gärdet. 1952 flyttade dock Lv 3 ut till Norrtälje med skjutövnings-
plats på Väddö. Foto: Lv 3 museum.

minskades åter beredskapen men det tyska angreppet mot Danmark
och Norge den 9 april medförde i princip att hela den svenska krigs-
makten mobiliserades.

Inkallelserna under hösten och vintern hade medfört att fält-
regementet I i  inkallats den i september och organiserats med två
bataljoner. Man bedrev utbildningsverksamhet fram till mitten av
november då förbandet permitterades. Vid garnisonens övriga för-
band bedrevs likartad verksamhet. Inför det tyska hotet organise-
rades inneliggande åldersklass ur I i för kuppförsvar av Stockholm
den 7 april, medan fältregementet inkallades den 10 april. En batal-
jon avdelades för försvaret av Stockholm medan regementets huvud-
del sändes att försvara Oxelösund. I maj återsamlades fältregemen-
tet i Stockholm för att sedan skickas till gränsförsvar i Dalarna och
Jämtland.rn

De första dagarna efter den 9 april innebar att ett hastigt sam-
mansatt kuppförsvar organiserades med hjälp av de förband som

111."1=1. : = : 1 •

1944 ingick i Stockholms luftförsvar 17 tunga 7,5 cm luftvärnskanoner samt ytter-
ligare pjäser av 40, 20 och 8 mm. Luftvärnsförbandet Lv 3 låg då vid Göta livgardes
gamla kaserner vid LinOgatan och med övningshallar och verkstäder vid nuvarande
Sveriges Radio på Gärdet. 1952 flyttade dock Lv 3 ut till Norrtälje med skjutövnings-
plats på Väddö. Foto: Lv 3 museum.
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fanns till hands. Bevakning sattes ut vid skyddsobjekt samt vid bro-
ar och infartsvägar där även spärrar av olika slag förbereddes. E#er 
några veckor kunde man dock organisera förbanden både för be-
vakning och för den utbildning som så väl behövdes. Från och med 
den !$ maj bestod förbanden under kommendantens befäl av I. ba-
taljonen I %, %&. kompaniet I %, II. kavalleribataljonen, en skolbatal-
jon (utbildningsförband ur landstormen med fyra kompanier), två 
självständiga skolkompanier, två markbevakningsbataljoner (om 
fyra kompanier vardera), ett självständigt bevakningskompani, lu#-
värnsregementet A '$% (fem divisioner med sammanlagt (orton 
lu#värnsbatterier och lu#värnsautomatkanontroppar), två lu#be-
vakningskompanier med sammanlagt )$ lu#bevakningsstationer, 
en bilpluton och två intendenturplutoner.%% 

 
Ny högkvartersorder

Den !$ maj utfärdades en högkvartersorder till militärbefälhavaren 
i Östra militärområdet som resulterade i en sammanfattande order 
till kommendanten i Stockholm. Denna innebar att försvaret skulle 
inriktas på:

t� Försvar av inre brospärren Lidingöbron–Ålkistan– 
Herrjärva–Sundbyberg–Tranebergsbron–Liljeholmsbron– 
Årstabro–Skanstull–Danvikstull. 

t� Försvar av yttre brospärren Stocksund–Stäketbroarna– 
Tappström–Drottningholmsbron–Fittja–Flottsbro–Tullinge–
Skurubron.

t� Hamnförsvar.
t� Försvar av fasta punkter.
t� Försvar av Gärdet.
t� Stöttruppernas gruppering.
t� Polishandräckning.
t� Förbindelseväsendet.

De fasta punkterna angavs vara Kanslihuset, Riksdagshuset, 
Stadshuset, Polishuset, Lu#bevakningscentralen (Malmskillnadsga-
tan !$), Telegrafstyrelsen (Brunkebergstorg), Telefonstationen (Ja-
kobsbergsgatan), Rundradiostationen (Kungsgatan *), Militärstabs-
byggnaden (Östermalmsgatan *&) samt de sju viktigaste broarna. 

fanns till hands. Bevakning sattes ut vid skyddsobjekt samt vid bro-
ar och infartsvägar där även spärrar av olika slag förbereddes. Efter
några veckor kunde man dock organisera förbanden både för be-
vakning och för den utbildning som så väl behövdes. Från och med
den 20 maj bestod förbanden under kommendantens befäl av I. ba-
taljonen I 1, 17. kompaniet I i, II. kavalleribataljonen, en skolbatal-
jon (utbildningsförband ur landstormen med fyra kompanier), två
självständiga skolkompanier, två markbevakningsbataljoner (om
fyra kompanier vardera), ett självständigt bevakningskompani, luft-
värnsregementet A 401 (fem divisioner med sammanlagt fjorton
luftvärnsbatterier och luftvärnsautomatkanontroppar), två luftbe-
vakningskompanier med sammanlagt 30 luftbevakningsstationer,
en bilpluton och två intendenturplutoner."

Ny högkvartersorder
Den 20 maj utfärdades en högkvartersorder till militärbefälhavaren
i Östra militärområdet som resulterade i en sammanfattande order
till kommendanten i Stockholm. Denna innebar att försvaret skulle
inriktas på:

• Försvar av inre brospärren Lidingöbron-Ålkistan-
Herrjärva-Sundbyberg-Tranebergsbron-Liljeholmsbron-
Årstabro-Skanstull-Danvikstull.

• Försvar av yttre brospärren Stocksund-Stäketbroarna-
Tappström-Drottningholmsbron-Fittja-Flottsbro-Tullinge-
Skurubron.

• Hamnförsvar.
• Försvar av fasta punkter.
• Försvar av Gärdet.
• Stöttruppernas gruppering.
• Polishandräckning.
• Förbindelseväsendet.

De fasta punkterna angavs vara Kanslihuset, Riksdagshuset,
Stadshuset, Polishuset, Luftbevakningscentralen (Malmskillnadsga-
tan 20), Telegrafstyrelsen (Brunkebergstorg), Telefonstationen (Ja-
kobsbergsgatan), Rundradiostationen (Kungsgatan 8), Militärstabs-
byggnaden (Östermalmsgatan 87) samt de sju viktigaste broarna.
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Att inte Slottet förekommer i uppräkningen av de fasta punkterna 
beror sannolikt på att Slottet redan hade en fast bevakningsstyrka i 
form av högvakten.

Gärdet skulle försvaras av tillfälligt sammansatta styrkor ur I #, K 
# och A # depåer medan kadettkompaniet ur Krigsskolan skulle stäl-
las till polismästarens disposition. Stöttrupperna skulle bestå av fält-
regementet I #, II. kavalleribataljonen och en division ur A #.#! Dessa 
skulle grupperas med en infanteribataljon vid Ulriksdal–Bromma 
för användning mot $ygfälten Bromma–Barkarby, en bataljon vid 
Värtan–Fiskartorpet för användning i riktning Gärdet–Flygham-
nen (i Frihamnen) och en bataljon vid Enskede för användning i 
riktning $ygfältet Skarpnäck. Kavalleribataljonen skulle gruppe-
ras vid Ulriksdal för användning norrut öster Edsviken eller söde-
rut mot staden medan artilleridivisionen skulle utgångsgrupperas 
vid Blackeberg. Kadettkompaniet skulle i ett sådant läge utgöra re-
serv vid Karlberg.#% Det är intressant att konstatera att stora delar av 
denna planläggning, eller åtminstone tankarna bakom den, kom att 
vara aktuell ända fram till #&&'-talet.

Under intryck av det hotande läget genomfördes ett antal organi-
sationsförändringar inom hela krigsmakten. För infanteriregemen-
tenas del innebar detta i regel att varje fredsregemente skulle organi-
sera två fältregementen. Detta lyckades man göra genom att minska 
antalet infanteriregementen i fördelningarna från fyra till tre och 
genom att bland annat minska antalet soldater i skyttegrupperna. 
Samtidigt genomfördes ”e(erutbildning” av värnpliktiga som tidi-
gare varit undantagna från tjänstgöring.#) De nya fältregementena, 
dubbleringsregementena, *ck ”moderregementets nummer” + %', 
alltså *ck Svea livgardes dubbleringsregemente numret I %# medan 
till exempel Upplands regementes (I +) *ck numret I %+. I # depå satte 
sålunda upp I %# den # oktober #&)'. Regementet bestod tillfälligt av 
bataljoner från $era olika regementen, men organisationen var full-
ständigt genomförd den # juli #&)#.#, I %# tilldelades IV. fördelningen 
i enlighet med #&)# års krigsorganisation med krigsuppgi(er i första 
hand söder om Stockholm, medan fältregementet I # kvarstod som 
kårförband avsett för försvaret av Stockholm.#-

Från #&)% *ck I %# krigsuppgi(en att skydda Stockholm, vilket 
kom att innebära att I # skulle *nnas norr om staden och I %# sö-

Att inte Slottet förekommer i uppräkningen av de fasta punkterna
beror sannolikt på att Slottet redan hade en fast bevakningsstyrka i
form av högvakten.

Gärdet skulle försvaras av tillfälligt sammansatta styrkor ur I 1, K
1 och A 1 depåer medan kadettkompaniet ur Krigsskolan skulle stäl-
las till polismästarens disposition. Stöttrupperna skulle bestå av fält-
regementet I 1, II. kavalleribataljonen och en division ur A 1.12 Dessa
skulle grupperas med en infanteribataljon vid Ulriksdal-Bromma
för användning mot flygfälten Bromma-Barkarby, en bataljon vid
Värtan-Fiskartorpet för användning i riktning Gärdet-Flygham-
nen (i Frihamnen) och en bataljon vid Enskede för användning i
riktning flygfältet Skarpnäck. Kavalleribataljonen skulle gruppe-
ras vid Ulriksdal för användning norrut öster Edsviken eller söde-
rut mot staden medan artilleridivisionen skulle utgångsgrupperas
vid Blackeberg. Kadettkompaniet skulle i ett sådant läge utgöra re-
serv vid Karlberg.'3 Det är intressant att konstatera att stora delar av
denna planläggning, eller åtminstone tankarna bakom den, kom att
vara aktuell ända fram till 1990-talet.

Under intryck av det hotande läget genomfördes ett antal organi-
sationsförändringar inom hela krigsmakten. För infanteriregemen-
tenas del innebar detta i regel att varje fredsregemente skulle organi-
sera två fältregementen. Detta lyckades man göra genom att minska
antalet infanteriregementen i fördelningarna från fyra till tre och
genom att bland annat minska antalet soldater i skyttegrupperna.
Samtidigt genomfördes "efterutbildning" av värnpliktiga som tidi-
gare varit undantagna från tjänstgöring.'4 De nya fältregementena,
dubbleringsregementena, fick "moderregementets nummer" + 3o,
alltså fick Svea livgardes dubbleringsregemente numret I 31 medan
till exempel Upplands regementes (I 8) fick numret I 38. I i depå satte
sålunda upp I 31 den 1 oktober 1940. Regementet bestod tillfälligt av
bataljoner från flera olika regementen, men organisationen var full-
ständigt genomförd den i juli 1941.'5 I 31 tilldelades IV. fördelningen
i enlighet med 1941 års krigsorganisation med krigsuppgifter i första
hand söder om Stockholm, medan fältregementet I 1 kvarstod som
kårförband avsett för försvaret av Stockholm.'6

Från 1943 fick I 31 krigsuppgiften att skydda Stockholm, vilket
kom att innebära att I 1 skulle finnas norr om staden och I 31 sö-
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der därom. Samtidigt ändrades I #:s roll som kårförband och istället 
kom även fältregementet I # att ingå i IV. fördelningen men krigs-
uppgi$en kvarstod i princip oförändrad. Både I # och I %# inkallades 
dock till beredskapstjänst långt från krigsuppgi$en, till exempel låg 
I %# i Tornedalen från november #&'( till slutet av mars #&'#.#) 

Samtidigt omorganiserades de tidigare landstormsförbanden och 
benämningen lokalförsvarsförband infördes. Dessa förband bestod 
bland annat av skyttebataljoner och cykelskyttebataljoner samt av 
självständiga kompanier av olika slag. Sommaren #&'( tillkom även 
den nya frivilligorganisationen Hemvärnet. 

Landstormen var en äldre benämning på soldater som i krig kunde rekryteras ur 
äldre årgångar som inte kunde komma i fråga för krigstjänst inom infanteriet. Vid an-
dra världskrigets utbrott kunde även manlig ungdom gå med, och de utrustades med 
uniform m/1910 med den typiska karolinerhatten. Här en ung luftbevakningsland-
stormsman vid Viksnäs i Södermanland den 24 september 1940. Foto: Krigsarkivet.

Landstormen var en äldre benämning på soldater som i krig kunde rekryteras ur
äldre årgångar som inte kunde komma i fråga för krigstjänst inom infanteriet. Vid an-
dra världskrigets utbrott kunde även manlig ungdom gå med, och de utrustades med
uniform m/1910 med den typiska karolinerhatten. Här en ung luftbevakningsland-
stormsman vid Viksnäs i Södermanland den 24 september 1940. Foto: Krigsarkivet.

der därom. Samtidigt ändrades I i:s roll som kårförband och istället
kom även fältregementet I i  att ingå i IV. fördelningen men krigs-
uppgiften kvarstod i princip oförändrad. Både I i och I 31 inkallades
dock till beredskapstjänst långt från krigsuppgiften, till exempel låg
I 31 i Tornedalen från november 1940 till slutet av mars 1941.17

Samtidigt omorganiserades de tidigare landstormsförbanden och
benämningen lokalförsvarsförband infördes. Dessa förband bestod
bland annat av skyttebataljoner och cykelskyttebataljoner samt av
självständiga kompanier av olika slag. Sommaren 1940 tillkom även
den nya frivilligorganisationen Hemvärnet.
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Befästningar
Så gott som omgående e#er krigsutbrottet i september $"%" inled-
des arbetet på den så kallade Stenstadslinjen. Denna inre befäst-
ningslinje, som i huvudsak bestod av bunkrar, öppna skyttevärn 
och spärranläggningar, skulle skydda Stockholms stadskärna om 
inte korvlinjen förmådde hejda ett angrepp. Stenstadslinjens södra 
sträckning gick från Reimersholme, Hornstull, Skanstull och vidare 
mot Danvikstull. Den sydligaste delen av Stenstadslinjen löpte längs 
Årstavikens södra strand. Det gällde att försvara de viktiga broarna 

Försvaret av Stenstaden enligt 1942 års stridsplan. ”Staden mellan broarna” kunde 
avskäras – men också belägras. Vattnet blev en naturlig skyddsbarriär, men ökade 
också betydelsen av att försvara eller förstöra broarna.

Befästningar
Så gott som omgående efter krigsutbrottet i september 1939 inled-
des arbetet på den så kallade Stenstadslinjen. Denna inre befäst-
ningslinje, som i huvudsak bestod av bunkrar, öppna skyttevärn
och spärranläggningar, skulle skydda Stockholms stadskärna om
inte korvlinjen förmådde hejda ett angrepp. Stenstadslinjens södra
sträckning gick från Reimersholme, Hornstull, Skanstull och vidare
mot Danvikstull. Den sydligaste delen av Stenstadslinjen löpte längs
Årstavikens södra strand. Det gällde att försvara de viktiga broarna

F ö r s v a r e t  a v  " S t e n s t a d e n "  e n l i g t  1942  å r s  s t r i d s p l a n

Hammarbyhöjden

Försvaret av Stenstaden enligt 1942 års stridsplan. "Staden mellan broarna" kunde
avskäras — men också belägras. Vattnet blev en naturlig skyddsbarriär, men ökade
också betydelsen av att försvara eller förstöra broarna.
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Liljeholmsbron, Årstabron och Skanstullsbron. Om försvaret bröt 
samman var tanken att broarna skulle sprängas innan #enden kun-
de utnyttja dem. Stenstadslinjens sydfront var inte helt färdigbyggd 
förrän $%&&.

Den norra Stenstadslinjen löpte från gasverket vid Värtan över 
Fiskartorpet, Albano och Karlberg till Tranebergsbron och var fär-
dig $%&'. Man planerade också den så kallade Mellanställningen 
som skulle sträcka sig från Danderyd via Sollentuna till Barkarby. 
Den påbörjades dock aldrig, men Norra korvlinjen förstärktes med 
kulsprutenästen $%&!. Även vid Kaknäs, på Gärdet och längs Värtan 
byggdes infanteriställningar.$(

Samtidigt anlades ett antal lu)värnsställningar, öppna värn, av-
sedda för vad som kallades lu)värnsautomatkanontroppar om två 
lu)värnspjäser (&" eller '" mm) vardera. Sådana ställningar bygg-
des i en vid cirkel runt innerstaden och i några fall nära stadens 
centrum, vid platser som Långholmen, Skanstull, Östbergahöjden, 

I luftvärnsställningarna på Tivoliberget i Bergshamra och vid Käppala på Lidingö 
finns minnesmärken från beredskapstiden. Denna kanon som finns i pjäsställningen i 
Käppala som minnesmonument över Lv 3 är en unik tidig 8 cm luftvärnskanon m/30 
från Bofors. Bofors och Krupp hade samverkat i framtagningen av en modern luft-
värnspjäs. Sverige valde dock kalibern 7,5 cm medan tyskarna valde kalibern 8,8 cm 
och skapade en av andra världskrigets främsta luftvärns- och pansarvärnskanoner. 
Foto: SMB arkiv.

I luftvärnsställningarna på Tivoliberget i Bergshamra och vid Käppala på Lidingö
finns minnesmärken från beredskapstiden. Denna kanon som finns i pjäsställningen i
Käppala som minnesmonument över Lv 3 är en unik tidig 8 cm luftvärnskanon m/30
från Bofors. Bofors och Krupp hade samverkat i framtagningen av en modern luft-
värnspjäs. Sverige valde dock kalibern 7,5 cm medan tyskarna valde kalibern 8,8 cm
och skapade en av andra världskrigets främsta luftvärns- och pansarvärnskanoner.
Foto: SMB arkiv.

Liljeholmsbron, Årstabron och Skanstullsbron. Om försvaret bröt
samman var tanken att broarna skulle sprängas innan fienden kun-
de utnyttja dem. Stenstadslinjens sydfront var inte helt färdigbyggd
förrän 1944.

Den norra Stenstadslinjen löpte från gasverket vid Värtan över
Fiskartorpet, Albano och Karlberg till Tranebergsbron och var fär-
dig 1942. Man planerade också den så kallade Mellanställningen
som skulle sträcka sig från Danderyd via Sollentuna till Barkarby.
Den påbörjades dock aldrig, men Norra korvlinjen förstärktes med
kulsprutenästen 1943. Även vid Kaknäs, på Gärdet och längs Värtan
byggdes infanteriställningar.18

Samtidigt anlades ett antal luftvärnsställningar, öppna värn, av-
sedda för vad som kallades luftvärnsautomatkanontroppar om två
luftvärnspjäser (4o eller zo mm) vardera. Sådana ställningar bygg-
des i en vid cirkel runt innerstaden och i några fall nära stadens
centrum, vid platser som Långholmen, Skanstull, Östbergahöjden,
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Skärmarbrink, Roslagstull, Årstabron, Nybohovsberget och på #e-
ra platser på Lidingö. Lu$värn fanns också vid #ygfälten Bromma, 
Barkarby och Hägernäs samt vid reserv#ygfältet vid Skarpnäck. 
Lu$skyddsverksamheten leddes från Stockholms lu$värnscentral 
inne i Brunkebergsåsen vid Malmskillnadsgatan %&. På våren "'(" 
#yttades centralen till Jakobsgatan !%. 

Även andra forti)katoriska förberedelser gjordes. Skyddsrum 
byggdes ut, civila känsliga mål )ck förstärkt skydd och man plan-
lade hur en utrymning av Stockholm skulle gå till. Inriktningen 
var att riksledningen trots allt skulle stanna i huvudstaden så länge 
som möjligt. Försvarsstabens hus på Östermalmsgatan *+ försågs 
med bombsäkra källare i två underjordiska plan, för att överbe-
fälhavaren därifrån skulle kunna leda försvaret av riket, åtminsto-
ne inledningsvis."'Även för övriga centrala staber planlade man på 
ett liknande sätt. Först vid akut fara skulle man evakuera till plat-
ser utanför Stockholm. Krigshögkvarteret skulle enligt ett alterna-
tiv grupperas i Filipstad, arméstaben i Örebroområdet, marinsta-
ben till lokaler i Köping och #ygstaben i Arbogaområdet. Ingen av 
dessa avsedda stabsplatser tycks ha ha$ någon form av forti)kato-
riskt skydd.%, 

Planläggning
Den nya försvarsområdesindelningen från "'(! kom också att med-
föra en ny försvarsplan från februari detta år. Den nya planen inne-
bar uppdelning av försvaret i en nordfront och en sydfront. Nord-
frontens yttre ställningar skulle sträcka sig från Hässelby över 
Rinkeby–Ulriksdal till Stocksund med inre ställningar vid tullarna. 
Sydfrontens yttre ställning skulle utgöras av korvlinjen medan den 
inre skulle gå från Svindersvik–Hammarbyleden till Långholmen. 
För fronternas försvar disponerades sex cykelskyttebataljoner orga-
niserade under regementsstaberna I ((". respektive I ((%. Dessutom 
fanns åtta fristående cykelskyttekompanier.%" Numreringarna på ba-
taljonerna (X.– XV.) kom att leva kvar till slutet av "'*,-talet. Fält-
regementena I " och I !" skulle alltså inledningsvis vara grupperade 
utanför de så kallade fronterna. 

Den nya krigsorganisationen som infördes "'(! (senare kallad (! 
M)%% innebar bland annat nyorganiserandet av tre pansarbrigader, 
en motorbrigad och tre cykelbrigader.%! Dessa brigader hade allt-

Skärmarbrink, Roslagstull, Årstabron, Nybohovsberget och på fle-
ra platser på Lidingö. Luftvärn fanns också vid flygfälten Bromma,
Barkarby och Hägernäs samt vid reservflygfältet vid Skarpnäck.
Luftskyddsverksamheten leddes från Stockholms luftvärnscentral
inne i Brunkebergsåsen vid Malmskillnadsgatan 26. På våren 1941
flyttades centralen till Jakobsgatan 32.

Även andra fortifikatoriska förberedelser gjordes. Skyddsrum
byggdes ut, civila känsliga mål fick förstärkt skydd och man plan-
lade hur en utrymning av Stockholm skulle gå till. Inriktningen
var att riksledningen trots allt skulle stanna i huvudstaden så länge
som möjligt. Försvarsstabens hus på Östermalmsgatan 87 försågs
med bombsäkra källare i två underjordiska plan, för att överbe-
fälhavaren därifrån skulle kunna leda försvaret av riket, åtminsto-
ne inledningsvis.19Även för övriga centrala staber planlade man på
ett liknande sätt. Först vid akut fara skulle man evakuera till plat-
ser utanför Stockholm. Krigshögkvarteret skulle enligt ett alterna-
tiv grupperas i Filipstad, armsstaben i Örebroområdet, marinsta-
ben till lokaler i Köping och flygstaben i Arbogaområdet. Ingen av
dessa avsedda stabsplatser tycks ha haft någon form av fortifikato-
riskt skydd."

Planläggning
Den nya försvarsområdesindelningen från 1943 kom också att med-
föra en ny försvarsplan från februari detta år. Den nya planen inne-
bar uppdelning av försvaret i en nordfront och en sydfront. Nord-
frontens yttre ställningar skulle sträcka sig från Hässelby över
Rinkeby-Ulriksdal till Stocksund med inre ställningar vid tullarna.
Sydfrontens yttre ställning skulle utgöras av korvlinjen medan den
inre skulle gå från Svindersvik-Hammarbyleden till Långholmen.
För fronternas försvar disponerades sex cykelskyttebataljoner orga-
niserade under regementsstaberna I 441. respektive I 442. Dessutom
fanns åtta fristående cykelskyttekompanier.'1Numreringarna på ba-
taljonerna (X.- XV.) kom att leva kvar till slutet av 1980-talet. Fält-
regementena I i och I 31 skulle alltså inledningsvis vara grupperade
utanför de så kallade fronterna.

Den nya krigsorganisationen som infördes 1943 (senare kallad 43
M)'2 innebar bland annat nyorganiserandet av tre pansarbrigader,
en motorbrigad och tre cykelbrigader.'3 Dessa brigader hade allt-
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så inte existerat tidigare. Fältregementet I # var ett av de förband 
som skulle bilda stommen i en av cykelbrigaderna och från och med 
mars #$%% ändrades benämningen till #. cykelbrigaden (IB #)."% Den 
blev också den enda av sitt slag e&ersom de avsedda övriga två av 
olika skäl aldrig sattes upp. IB # kom att bestå av stab, tre cykel-
bataljoner, kulsprutekompani, specialkompani, pansarbilskompani, 
pansarvärnskompani, en division med #',( cm haubits (#" pjäser), 
lu&värnsautomatkanonkompani, ingenjörkompani och tre under-
hållskompanier av olika slag. Brigadens samlade styrka uppgick till 
cirka ) *'' man."(

Om krigsplanläggningen kan allmänt sägas att mycket av tan-
kegångarna, till exempel försvar av kommunikationsleder, viktiga 
platser och andra objekt, kom att leva kvar i senare planläggning. 
Detta är naturligtvis inget att förvåna sig över e&ersom de fysis-
ka förutsättningarna inte förändrades i någon avgörande grad och 
heller inte Stockholms roll som plats för rikets högsta ledning. För-
bandstilldelningen och tillgången på soldater kom också att vara re-
lativt konstant i många år framåt.

Flottan
Redan vid sekelski&et #$'' hade man debatterat en ut+yttning av 
+ottans anläggningar vid Skeppsholmen. Olika förslag utarbetades, 
bland annat hade man tankar på en ny örlogsbas vid Lilla Värtan 
eller vid Elfvik på östra Lidingö men av detta blev intet. Vid andra 
världskrigets utbrott stod det dock klart att +ottans fartyg inte läng-
re kunde använda Saltsjön som basområde. Platsen låg för långt in 
i skärgården och man riskerade ,entliga lu&angrepp mot huvud-
stadens centrum. Istället skedde en ut+yttning till den södra skär-
gården där områdena kring Hårs-ärden togs i bruk. Området hade 
använts sedan seklets början men nu ökade omfattningen av verk-
samheten där. Trots detta bibehölls Skeppsholmen, Galärvarvet och 
Kastellholmen i Marinens ägo och man byggde olika underjordiska 
anläggningar. Berget under Skeppsholmskyrkan genomborrades av 
tunnelsystem för lagring av torpeder och ammunition. Här etable-
rades även Ostkustens marindistrikts stab. Också skyddsrum bygg-
des och bunkrar anlades vid Kastellholmens stränder. Skeppshol-
men och övriga marina områden stängdes för civilpersoner. 

Hårs-ärdens basområde, som alltså använts sedan seklets bör-

så inte existerat tidigare. Fältregementet I 1 var ett av de förband
som skulle bilda stommen i en av cykelbrigaderna och från och med
mars 1944 ändrades benämningen till 1. cykelbrigaden (IB 1).24 Den
blev också den enda av sitt slag eftersom de avsedda övriga två av
olika skäl aldrig sattes upp. IB 1 kom att bestå av stab, tre cykel-
bataljoner, kulsprutekompani, specialkompani, pansarbilskompani,
pansarvärnskompani, en division med 10,5 cm haubits (12 pjäser),
luftvärnsautomatkanonkompani, ingenjörkompani och tre under-
hållskompanier av olika slag. Brigadens samlade styrka uppgick till
cirka 6 70o man.25

Om krigsplanläggningen kan allmänt sägas att mycket av tan-
kegångarna, till exempel försvar av kommunikationsleder, viktiga
platser och andra objekt, kom att leva kvar i senare planläggning.
Detta är naturligtvis inget att förvåna sig över eftersom de fysis-
ka förutsättningarna inte förändrades i någon avgörande grad och
heller inte Stockholms roll som plats för rikets högsta ledning. För-
bandstilldelningen och tillgången på soldater kom också att vara re-
lativt konstant i många år framåt.

Flottan
Redan vid sekelskiftet 1900 hade man debatterat en utflyttning av
flottans anläggningar vid Skeppsholmen. Olika förslag utarbetades,
bland annat hade man tankar på en ny örlogsbas vid Lilla Värtan
eller vid Elfvik på östra Lidingö men av detta blev intet. Vid andra
världskrigets utbrott stod det dock klart att flottans fartyg inte läng-
re kunde använda Saltsjön som basområde. Platsen låg för långt in
i skärgården och man riskerade fientliga luftangrepp mot huvud-
stadens centrum. Istället skedde en utflyttning till den södra skär-
gården där områdena kring Hårsfiärden togs i bruk. Området hade
använts sedan seklets början men nu ökade omfattningen av verk-
samheten där. Trots detta bibehölls Skeppsholmen, Galärvarvet och
Kastellholmen i Marinens ägo och man byggde olika underjordiska
anläggningar. Berget under Skeppsholmskyrkan genomborrades av
tunnelsystem för lagring av torpeder och ammunition. Här etable-
rades även Ostkustens marindistrikts stab. Också skyddsrum bygg-
des och bunkrar anlades vid Kastellholmens stränder. Skeppshol-
men och övriga marina områden stängdes för civilpersoner.

Hårsfiärdens basområde, som alltså använts sedan seklets bör-

32



!!

jan, byggdes ut med verkstäder och förläggningar bland annat på 
öarna Märsgarn och Vitsgarn. Här fanns under beredskapstiden 
bland annat ubåtsavdelningen, en jagardivision, en vedettbåtsdivi-
sion, en trängdivision, minkrigsskoleavdelningen och enheter ur F " 
förlagda. År #$%" tillkom motortorpedbåtsbasen Gålö på fastlandet. 
Hela området &ck #$%! namnet Hårs'ärdens örlogsdepå. E(er ett 
riksdagsbeslut #$%% inköptes herrgården Berga på Märsgarns land-
sida i Västerhaninge kommun. Området kom e(er hand att överta 
Skeppsholmens roll som utbildningsplats och örlogsbas. Även andra 
basområden byggdes i Stockholms skärgård under beredskapstiden, 
bland dessa kan nämnas Saxarbasen vid Saxar'ärden utanför Vax-
holm.") 

  
Kustartilleriets utbyggnad

Som ovan sagts inleddes en utbyggnad av kustartilleriet i Stock-
holms yttre skärgård #$!* e(er ett regeringsbeslut #$!!. Det som kom 
att kallas havsbandslinjen tillkom inte minst till följd av +ottans be-
hov av skyddade basområden och alltså inte i första hand till skydd 
av infartslederna till Stockholm (Furusundsleden och Sandhamns-

Galärvarvet var Flottans huvudstation innan verksamheten flyttades ut till Berga, 
Muskö och Karlskrona. I den stora torrdockan mitt på bilden huserar i dag Vasa-
museet. Foto: Jan Waernberg.

Galärvarvet var Flottans huvudstation innan verksamheten flyttades ut till Berga,
Muskö och Karlskrona. I den stora torrdockan mitt på bilden huserar i dag Vasa-
museet. Foto: Jan Waernberg.

jan, byggdes ut med verkstäder och förläggningar bland annat på
öarna Märsgarn och Vitsgarn. Här fanns under beredskapstiden
bland annat ubåtsavdelningen, en jagardivision, en vedettbåtsdivi-
sion, en trängdivision, minkrigsskoleavdelningen och enheter ur F 2
förlagda. År 1942 tillkom motortorpedbåtsbasen Gålö på fastlandet.
Hela området fick 1943 namnet Hårsärdens örlogsdepå. Efter ett
riksdagsbeslut 1944 inköptes herrgården Berga på Märsgarns land-
sida i Västerhaninge kommun. Området kom efter hand att överta
Skeppsholmens roll som utbildningsplats och örlogsbas. Även andra
basområden byggdes i Stockholms skärgård under beredskapstiden,
bland dessa kan nämnas Saxarbasen vid SaxaOärden utanför Vax-
holm.26

Kustartilleriets utbyggnad
Som ovan sagts inleddes en utbyggnad av kustartilleriet i  Stock-
holms yttre skärgård 1935 efter ett regeringsbeslut 1933. Det som kom
att kallas havsbandslinjen tillkom inte minst till följd av flottans be-
hov av skyddade basområden och alltså inte i första hand till skydd
av infartslederna till Stockholm (Furusundsleden och Sandhamns-
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Stockholms kustartilleriförsvar 1942. På pappret var det ett kraftfullt försvar 
med 14 batterier, med relativt grova pjäser. När kustartilleribefästningarna 
byggdes var hotet från luften påtagligt men huvudfienden kom troligast från 
öster och hette Sovjet unionen. Att hotet skulle komma söderifrån blev först 
uppenbart 1938–1939 då Per Albin-linjen byggdes i Skåne, och än allvarligare 
blev det sedan Tyskland ockuperade Danmark och Norge i april 1940.

S t o c k h o l m s  k u s t a r t i l l e r i f ö r s v a r  1 9 4 2
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Stockholms kustartilleriförsvar 1942. På pappret var det ett kraftfullt försvar
med 14 batterier, med relativt grova pjäser. När kustartilleribefästningarna
byggdes var hotet från luften påtagligt men huvudfienden kom troligast från
öster och hette Sovjetunionen. Att hotet skulle komma söderifrån blev först
uppenbart 1938-1939 då Per Albin-linjen byggdes i Skåne, och än allvarligare
blev det sedan Tyskland ockuperade Danmark och Norge i april 1940.
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leden) samt till Nynäshamn och Södertälje. Vid krigsutbrottet #$!$ 
var %era batterier så gott som färdigställda, till exempel batterierna 
på Landsort, Mellsten, Korsö och Hamnskär. Arbetena fortsatte un-
der hela tiden fram till #$&" och stora delar av krigsorganisationen 
i skärgården var mobiliserad under lång tid. I snitt var #'(''' man 
såväl kustartillerister som underställd armépersonal inkallade sam-
tidigt. När det svenska transiteringsavtalet med Tyskland sades upp 
i augusti #$&! var samtliga förband inkallade för övningar. Från #$&) 
såg Stockholms kustartilleriförsvar från norr till söder ut på följan-
de sätt (där ej annat anges bestod batterierna av tre pjäser vardera, 
de lätta batterierna var o*ast utrustade med "+ mm pjäser m/,$B):
Rotengruppen (stab på Stora Roten) (inledningsvis endast rörliga 

förband på Singö, bland annat ett #'," cm batteri) 
Batteri Roten (& st #" cm kanoner m/&'B) 
Spärren Vässarö–Singö (två lätta batterier och två mineringar)

Tjockösektionen (stab bland annat på Hamnholmen) 
Spärren Arholma (ett #) cm batteri på Lidö, fyra lätta batterier, 
en minering) 
Spärren Söderarm (ett tungt )# cm batteri m/$,-!" på Hamnskär, 
ett #" cm batteri m/$,, fyra lätta batterier, en minering)

Sandhamnssektionen (stab bland annat på Sandhamn) 
Spärren Korsö (ett #" cm batteri m/$,, fyra lätta batterier,  
en minering)

Ornösektionen (stab på Ornö, sektionschef ur armén) 
Två lätta batterier

Nynässektionen (stab i Nynäshamn och på Jär%otta) 
Spärren Långbälingen (tio lätta batterier, två mineringar) 
Spärren Mellsten (ett #" cm batteri m/$,, nio lätta batterier, tre 
mineringar) 
Batteri Jär%otta ()& cm kanoner m/$--&', skottvidd )# km) 
Batteri Landsort (#" cm kanoner m/$,B i pansartorn, skottvidd 
#- km) 
Spärren Askö (tre lätta batterier, en minering)

Vaxholmssektionen (ledning på Oscar-Fredriksborg) 
Spärren Siarö (ett lätt batteri, en minering) 
Spärren Ängsholmen (ett lätt batteri, två mineringar) 
Batteri Vindö–Skarpö (två #" cm kanoner m/$,-)+,  
två lätta batterier)

leden) samt till Nynäshamn och Södertälje. Vid krigsutbrottet 1939
var flera batterier så gott som färdigställda, till exempel batterierna
på Landsort, Mellsten, Korsö och Hamnskär. Arbetena fortsatte un-
der hela tiden fram till 1945 och stora delar av krigsorganisationen
i skärgården var mobiliserad under lång tid. I snitt var io 000 man
såväl kustartillerister som underställd armspersonal inkallade sam-
tidigt. När det svenska transiteringsavtalet med Tyskland sades upp
i augusti 1943 var samtliga förband inkallade för övningar. Från 1942
såg Stockholms kustartilleriförsvar från norr till söder ut på följan-
de sätt (där ej annat anges bestod batterierna av tre pjäser vardera,
de lätta batterierna var oftast utrustade med 57 mm pjäser m/89B):
Rotengruppen (stab på Stora Roten) (inledningsvis endast rörliga

förband på Singö, bland annat ett 10,5 cm batteri)
Batteri Roten (4 st 15 cm kanoner m/4oB)
Spärren Vässarö-Singö (två lätta batterier och två mineringar)

Tjockösektionen (stab bland annat på Hamnholmen)
Spärren Arholma (ett 12 cm batteri på Lidö, fyra lätta batterier,
en minering)
Spärren Söderarm (ett tungt 21 cm batteri m/98-35 på Hamnskär,
ett 15 cm batteri m/98, fyra lätta batterier, en minering)

Sandhamnssektionen (stab bland annat på Sandhamn)
Spärren Korsö (ett 15 cm batteri m/98, fyra lätta batterier,
en minering)

Ornösektionen (stab på Ornö, sektionschef ur armen)
Två lätta batterier

Nynässektionen (stab i Nynäshamn och på Järflotta)
Spärren Långbälingen (tio lätta batterier, två mineringar)
Spärren Mellsten (ett 15 cm batteri m/98, nio lätta batterier, tre
mineringar)
Batteri Järflotta (24 cm kanoner m/96-40, skottvidd 21 km)
Batteri Landsort (15 cm kanoner m/98B i pansartorn, skottvidd
16 km)
Spärren Askö (tre lätta batterier, en minering)

Vaxholmssektionen (ledning på Oscar-Fredriksborg)
Spärren Siarö (ett lätt batteri, en minering)
Spärren Ängsholmen (ett lätt batteri, två mineringar)
Batteri Vindö-Skarpö (två 15 cm kanoner m/98-27,
två lätta batterier)
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De lätta batteriernas uppgi#er var vanligen att hindra att de utlag-
da mineringarna röjdes, en som redan påpekats viktig uppgi#. I de 
tunga batterierna ingick o#a också lu#värnstroppar. Av rörliga för-
band ingick $. batteriet ($% cm) i spärren Mellsten och &. batteriet 
($% cm) i spärren Siarö. Nio till tio landstormsbataljoner med 'era 
arméförband ingick i VF/SK:s krigsorganisation. Vid omorganisa-
tionen av VF till SK tillkom en infanteribefälhavare med stab för att 
svara för arméförbandens utbildning med mera.&(

Flygvapnets utveckling
Försvarsbeslutet $)!" innebar som tidigare sagts bland annat upp-
sättandet av en renodlad jakt'ottilj, nämligen Kungl. Svea 'yg'ot-
tilj (F *). Den förlades till Barkarby, nordost om centrala Stockholm, 
ett 'ygfält som redan tidigare använts av 'ygvapnet. Det framgår 
inte helt klart av beslutet att avsikten var att förstärka lu#försvaret 
av Stockholm, men det förefaller sannolikt. Det fanns som nämnts 
redan tidigare en 'ottilj i stadens närhet, nämligen Kungl. Upplands 
'yg'ottilj (F &) vid Hägernäs som bytte namn till Roslagens 'yg'ot-

Det amerikanska jaktplanet Seversky Republic P-35 kom till Sverige under drama-
tiska omständigheter 1940, efter att ha lossats i Petsamo och sedan transporterats 
med lastbilar till Sverige. Flygplanet ersatte J 8 Gloster Gladiator och fick flygvapen-
beteckningen J 9. Foto: Krigsarkivet.

De lätta batteriernas uppgifter var vanligen att hindra att de utlag-
da mineringarna röjdes, en som redan påpekats viktig uppgift. I de
tunga batterierna ingick ofta också luftvärnstroppar. Av rörliga för-
band ingick 1. batteriet (15 cm) i spärren Mellsten och 2. batteriet
(15 cm) i spärren Siarö. Nio till tio landstormsbataljoner med flera
armsförband ingick i VF/SK:s krigsorganisation. Vid omorganisa-
tionen av VF till SK tillkom en infanteribefälhavare med stab för att
svara för armsförbandens utbildning med mera.'?

Flygvapnets utveckling
Försvarsbeslutet 1936 innebar som tidigare sagts bland annat upp-
sättandet av en renodlad jaktflottilj, nämligen Kungl. Svea flygflot-
tilj (F 8). Den förlades till Barkarby, nordost om centrala Stockholm,
ett flygfält som redan tidigare använts av flygvapnet. Det framgår
inte helt klart av beslutet att avsikten var att förstärka luftförsvaret
av Stockholm, men det förefaller sannolikt. Det fanns som nämnts
redan tidigare en flottilj i stadens närhet, nämligen Kungl. Upplands
flygflottilj (F 2) vid Hägernäs som bytte namn till Roslagens flygflot-

Det amerikanska jaktplanet Seversky Republic P-35 kom till Sverige under drama-
tiska omständigheter 1940, efter att ha lossats i Petsamo och sedan transporterats
med lastbilar till Sverige. Flygplanet ersatte J 8 Gloster Gladiator och fick flygvapen-
beteckningen J 9. Foto: Krigsarkivet.
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tilj #$!%. F &:s huvudsakliga uppgi' var dock samverkan med (ottan 
genom spaning och torpedfällning. Flottiljen saknade jakt(ygplan 
och hade därför ingen roll i lu'försvaret av huvudstaden.   

Uppsättandet av F ) började i juli #$!) och utrustades med J ) 
Gloster Gladiator (%* (ygplan). Under sommaren #$+* tillkom en 
division J $ Seversky Republic P-!,.  Försvarsbeslutet #$+& innebar 
ytterligare förstärkningar av (ygvapnet, men det dröjde till #$++ 

Flygfält i Stockholmsområdet. Utöver dessa krigsflygfält fanns ett antal mindre 
gräsfält som dels använts av inrikesflyget eller av Flygvapnet som beredskaps-
flygfält under andra världskriget. Efter kriget användes de främst av sportflygarna. 
Hägernäs – liksom Flyghamnen – var sjöflygbaser, som efter andra världskriget 
förlorade sin betydelse. Hägernäs har dock långt in i modern tid använts av sport-
flygarna med pontonförsedda privatflygplan. 

tilj 1936. F 2:s huvudsakliga uppgift var dock samverkan med flottan
genom spaning och torpedfällning. Flottiljen saknade jaktflygplan
och hade därför ingen roll i luftförsvaret av huvudstaden.

Uppsättandet av F 8 började i juli 1938 och utrustades med J 8
Gloster Gladiator (6o flygplan). Under sommaren 1940 tillkom en
division J 9 Seversky Republic P-35. Försvarsbeslutet 1942 innebar
ytterligare förstärkningar av flygvapnet, men det dröjde til l 1944
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Flygfält i Stockholmsområdet. Utöver dessa krigsflygfält fanns ett antal mindre
gräsfält som dels använts av inrikesflyget eller av Flygvapnet som beredskaps-
flygfält under andra världskriget. Efter kriget användes de främst av sportflygarna.
Hägernäs — liksom Flyghamnen — var sjöflygbaser, som efter andra världskriget
förlorade sin betydelse. Hägernäs har dock långt in i modern tid använts av sport-
flygarna med pontonförsedda privatflygplan.
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innan riksdagen beslutade om uppsättningen av ännu en jakt#ot-
tilj för huvudstadens skydd.  Kungl. Södertörns #yg#ottilj (F $") vid 
Tullinge sattes inte upp förrän $%&' e(er mycket stora markarbeten 
och F $":s jaktdivisioner började inte sättas upp förrän $%&).

Det första jaktplanet på F 8 var det brittiska jaktplanet Gloster Gladiator med beteck-
ningen J 8 i Flygvapnet. Foto: Krigsarkivet.

Det första jaktplanet på F 8 var det brittiska jaktplanet Gloster Gladiator med beteck-
ningen J 8 i Flygvapnet. Foto: Krigsarkivet.

innan riksdagen beslutade om uppsättningen av ännu en jaktflot-
tilj för huvudstadens skydd. Kungl. Södertörns flygflottilj (F 18) vid
Tullinge sattes inte upp förrän 1946 efter mycket stora markarbeten
och F 18:s jaktdivisioner började inte sättas upp förrän 1947.
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Kalla krigets utbrott och utvecklingen i stort

Världskrigets efterverkningar
Omedelbart e#er krigsslutet var optimismen stor och man såg fram 
mot nedrustningar och politisk avspänning. Dessa förhoppningar 
kom dock snart på skam. Vanligtvis brukar man datera kalla krigets 
utbrott till Pragkuppen $"%&, men $"%' torde vara korrektare. Då ut-
bröt nämligen det grekiska inbördeskriget, som kom att bli en första 
kra#mätning mellan de tidigare allierade stormakterna. För Sveri-
ges del innebar krigsslutet snarast en strategisk försämring. Visser-
ligen var hotet från Tyskland undanröjt men de baltiska bu(ertsta-
terna fanns inte längre och Finland var avsevärt försvagat. Genom 
att Tyska demokratiska republiken (DDR) utvecklades till en sovje-
tisk vasallstat kom gränsen mellan öst och väst att gå väster om Sve-
riges västligaste stad, Strömstad. Här är inte platsen för att beskriva 
de politiska turerna kring tanken på ett nordiskt försvarsförbund, 
det räcker med att påminna om att Danmark och Norge anslöt sig 
till NATO $"%" och att Finland sedan $"%% hade ett vänskaps- och 
biståndsavtal med Sovjetunionen.  

Omedelbart e#er krigsslutet hade en försvarsutredning tillsatts. 
Uppgi#en var att föreslå nedskärningar inom krigsmakten, men 
den politiska utvecklingen gjorde att utredningens roll snart blev 
överspelad. Istället kom $"%& års försvarsbeslut som innebar en viss 
förstärkning och modernisering av försvaret. Flygvapnets roll un-
derströks ytterligare och inom armén infördes brigadbegreppet för 
fältförbanden. För närmare beskrivning av konsekvenserna av de 
följande försvarsbesluten hänvisas till skri#en Försvar för folkhem 
och fosterland (FOKK nr $)).

Förändringar i fredsorganisationen
Med fredsslutet inleddes garnisonens uttåg ur centrala Stockholm. 
Svea livgarde *yttade ut till Solna $"%+ och Svea artilleriregemente 

Kalla krigets utbrott och utvecklingen i stort

Världskrigets efterverkningar
Omedelbart efter krigsslutet var optimismen stor och man såg fram
mot nedrustningar och politisk avspänning. Dessa förhoppningar
kom dock snart på skam. Vanligtvis brukar man datera kalla krigets
utbrott till Pragkuppen 1948, men 1946 torde vara korrektare. Då ut-
bröt nämligen det grekiska inbördeskriget, som kom att bli en första
kraftmätning mellan de tidigare allierade stormakterna. För Sveri-
ges del innebar krigsslutet snarast en strategisk försämring. Visser-
ligen var hotet från Tyskland undanröjt men de baltiska buffertsta-
terna fanns inte längre och Finland var avsevärt försvagat. Genom
att Tyska demokratiska republiken (DDR) utvecklades till en sovje-
tisk vasallstat kom gränsen mellan öst och väst att gå väster om Sve-
riges västligaste stad, Strömstad. Här är inte platsen för att beskriva
de politiska turerna kring tanken på ett nordiskt försvarsförbund,
det räcker med att påminna om att Danmark och Norge anslöt sig
till NATO 1949 och att Finland sedan 1944 hade ett vänskaps- och
biståndsavtal med Sovjetunionen.

Omedelbart efter krigsslutet hade en försvarsutredning tillsatts.
Uppgiften var att föreslå nedskärningar inom krigsmakten, men
den politiska utvecklingen gjorde att utredningens roll snart blev
överspelad. Istället kom 1948 års försvarsbeslut som innebar en viss
förstärkning och modernisering av försvaret. Flygvapnets roll un-
derströks ytterligare och inom armen infördes brigadbegreppet för
fältförbanden. För närmare beskrivning av konsekvenserna av de
följande försvarsbesluten hänvisas till skriften Försvar för folkhem
och fosterland (FOKK nr lo).

Förändringar i fredsorganisationen
Med fredsslutet inleddes garnisonens uttåg ur centrala Stockholm.
Svea livgarde flyttade ut till Solna 1945 och Svea artilleriregemente
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Jaktplanet De Havilland Vampire – med svensk beteckning J 28 – rullar ut ur berg-
stunneln på F 18 Tullinge med dragfordon från Volvo. 1950 fick F 18 två asfaltera-
de banor och jetjaktplanet J 28. Flottiljen flög med 89 J 28A samt fem tvåsitsiga SK 
28C åren 1951 till 1956. F 18 var den andra flottilj efter F 9 Säve i Göteborg som fick 
en berghangar och som byggdes 1947–1959. Foto: Krigsarkivet. 

Sverige insåg redan under andra världskriget robotvapnets betydelse, inte minst se-
dan man påtagligt kunde studera i landet havererade V 1- och V 2-raketer. Som er-
sättare för det föråldrade SAAB B 18 tog SAAB fram attackplanet A 32 Lansen som 
kunde föra med sig en ansenlig vapenlast av bomber och attackraketer. För att be-
kämpa sjömål togs även fram sjömålsroboten 304, som här testas under vingarna 
på en av Försökscentralens provflygplan. Roboten blev föregångaren till Rb 04, som 
än idag anses som en av världens bästa sjömålsrobotar och som användes av både 
Lansen och AJ 37 Viggen. Foto: Krigsarkivet.

Sverige insåg redan under andra världskriget robotvapnets betydelse, inte minst se-
dan man påtagligt kunde studera i landet havererade V 1- och V 2-raketer. Som er-
sättare för det föråldrade SAAB B 18 tog SAAB fram attackplanet A 32 Lansen som
kunde föra med sig en ansenlig vapenlast av bomber och attackraketer. För att be-
kämpa sjömål togs även fram sjömålsroboten 304, som här testas under vingarna
på en av Försökscentralens provflygplan. Roboten blev föregångaren till Rb 04, som
än idag anses som en av världens bästa sjömålsrobotar och som användes av både
Lansen och AJ 37 Viggen. Foto: Krigsarkivet.

Jaktplanet De Havilland Vampire — med svensk beteckning J 28 — rullar ut ur berg-
stunneln på F 18 Tullinge med dragfordon från Volvo. 1950 fick F 18 två asfaltera-
de banor och jetjaktplanet J 28. Flottiljen flög med 89 J 28A samt fem tvåsitsiga SK
28C åren 1951 till 1956. F 18 var den andra flottilj efter F 9 Säve i Göteborg som fick
en berghangar och som byggdes 1947-1959. Foto: Krigsarkivet.
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etablerades vid Rissne ungefär samtidigt, för att endast tio år senare 
#ytta till Linköping. Livregementet till häst vid Lidingövägen banta-
des "$!$ ner till Livgardesskvadronen medan Stockholms lu%värns-
regemente (Lv &), som uppsatts "$!' i Göta livgardes gamla kaserner 
vid Linnégatan, #yttade till Norrtälje "$('. År "$() ändrades namnet 
till Roslagens lu%värnsregemente. Ut#yttningarna samt reducering-
en av K " medförde att antalet gripbara förband för kuppförsvaret av 
Stockholm minskade. Denna problematik ökade då hotbilden under 
hela perioden allt mer kom att inriktas mot ett kuppförsvar, senare 
kallat överraskande inlett anfall. 

Mycket stora satsningar skedde däremot på andra håll nära hu-
vudstaden. Under "$(*- och "$+*-talen gällde det svenska #ygvapnet 
för att vara kanske världens ,ärde till storleken. I huvudstadens när-
het fanns jakt#yg#ottiljerna Kungl. Svea #yg#ottilj (F -), på Barkar-
by och Kungl. Södertörns #yg#ottilj (F "-), på Tullinge. Den första 
berghangaren e%er kriget byggdes vid F "- "$!)–"$!$ och kring "$(! 
stod F -:s berghangar färdig. Totalt byggdes sex sådana atombombs-
säkra underjordiska hangarer i riket, ett världsunikt koncept.'- F ' 
förvandlades från #ottilj till #ygkår "$!$ i samband med att dess roll 
som marinsamverkans#ottilj slopades. Flygkårens verksamhet kom 
att bestå av #ygräddning och skolverksamhet och den drogs slutli-
gen in "$)!.

Samtidigt skedde en utbyggnad av skyddade ledningsplatser i 
centrala Stockholm och från "$() till "$)" arbetade Stockholms för-
svarsområdes stab (Fo !!) i det bergrum som man avsågs använ-
da i krigstid.'$ Anläggningen, som gick under täcknamnet Elias, var 
mycket omfattande för att kunna rymma även länsstyrelsens krigs-
organisation. Stora civila skyddsrum byggdes över allt i staden, ut-
rymningsövningar med tiotusentals deltagare genomfördes och 
under Södersjukhuset byggdes ett underjordiskt krigssjukhus, kom-
plett med underjordisk järnvägsstation. 

Även marinen gick under jorden och "$(* inleddes arbetet på den 
underjordiska örlogsbasen på Muskö, så vitt känt världens största i 
sitt slag. Här skulle #ottans fartyg kunna baseras och repareras i de 
underjordiska dockor som rymde jagare och som var så höga i tak 
att Katarinahissen, !* meter hög, kunde få plats där. Delar av basen 
var operativ mot slutet av "$(*-talet och när den var helt färdigbyggd 
"$+$ lämnade #ottan Skeppsholmen, Galärvarvet och Beckholmen.

etablerades vid Rissne ungefär samtidigt, för att endast tio år senare
flytta till Linköping. Livregementet till häst vid Lidingövägen banta-
des 1949 ner till Livgardesskvadronen medan Stockholms luftvärns-
regemente (Lv 3), som uppsatts 1942 i Göta livgardes gamla kaserner
vid Linn4atan, flyttade till Norrtälje 1952. År 1957 ändrades namnet
till Roslagens luftvärnsregemente. Utflyttningarna samt reducering-
en av K 1 medförde att antalet gripbara förband för kuppförsvaret av
Stockholm minskade. Denna problematik ökade då hotbilden under
hela perioden allt mer kom att inriktas mot ett kuppförsvar, senare
kallat överraskande inlett anfall.

Mycket stora satsningar skedde däremot på andra håll nära hu-
vudstaden. Under 1950- och 1960-talen gällde det svenska flygvapnet
för att vara kanske världens fjärde till storleken. I huvudstadens när-
het fanns jaktflygflottiljerna Kungl. Svea flygflottilj (F 8), på Barkar-
by och Kungl. Södertörns flygflottilj (F 18), på Tullinge. Den första
berghangaren efter kriget byggdes vid F 18 1947-1949 och kring 1954
stod F 8:s berghangar färdig. Totalt byggdes sex sådana atombombs-
säkra underjordiska hangarer i riket, ett världsunikt koncept.28 F 2
förvandlades från flottilj till flygkår 1949 i samband med att dess roll
som marinsamverkansflottilj slopades. Flygkårens verksamhet kom
att bestå av flygräddning och skolverksamhet och den drogs slutli-
gen in 1974.

Samtidigt skedde en utbyggnad av skyddade ledningsplatser i
centrala Stockholm och från 1957 till 1971 arbetade Stockholms för-
svarsområdes stab (Fo 44) i det bergrum som man avsågs använ-
da i krigstid.29 Anläggningen, som gick under täcknamnet Elias, var
mycket omfattande för att kunna rymma även länsstyrelsens krigs-
organisation. Stora civila skyddsrum byggdes över allt i staden, ut-
rymningsövningar med tiotusentals deltagare genomfördes och
under Södersjukhuset byggdes ett underjordiskt krigssjukhus, kom-
plett med underjordisk järnvägsstation.

Även marinen gick under jorden och 1950 inleddes arbetet på den
underjordiska örlogsbasen på Muskö, så vitt känt världens största i
sitt slag. Här skulle flottans fartyg kunna baseras och repareras i de
underjordiska dockor som rymde jagare och som var så höga i tak
att Katarinahissen, 4o meter hög, kunde få plats där. Delar av basen
var operativ mot slutet av 1950-talet och när den var helt färdigbyggd
1969 lämnade flottan Skeppsholmen, Galärvarvet och Beckholmen.
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Inom Stockholms garnison fanns även ett antal militära skolor, 
vars elever kunde användas för kuppförsvar, vilket även planlades. 
Krigsskolan på Karlberg har nämnts och #$!% tillkom Infanteriets 
kadettskola (InfKS) för utbildning av infanteriets reservo&cerare. 
InfKS fanns på Karlberg till #$!$ men 'yttade detta år in i en ny-
byggd förläggning vid Bagartorp i södra kanten av Järvafältet. År 
#$(" 'yttades verksamheten till Halmstad. 

En annan skola av viss betydelse för kuppförsvaret var Tygförvalt-
ningsskolan (TygS) som etablerades #$!) och som utbildade bland 
annat armétekniker. TygS fanns i ett antal civila inhyrda byggnader 
runt om i Stockholm fram till #$(* då man +ck en egen anläggning 
vid Solvalla. År #$,, ändrades namnet till Arméns tekniska skola 

Tyska marinen hade uppfört ett flertal stora och starkt befästa ubåtsbunkrar under 
andra världskriget. Trots massiva flygbombningar var det hart när omöjligt att slå ut 
dessa betongmonster, av vilka många står kvar än idag och används. En av de första 
dockorna som stod färdig under 1950-talet var just en ubåtsdocka och det var också 
ubåtstunnlar som låg till grund för de ursprungliga tankarna på bergrum för fartyg. 
Här löper ubåten Bävern ut ur tunneln till docka 3 vid Muskö och året är 1962.  
På 1990-talet höjdes taket i denna docka för att kunna ta emot de nyare och större 
ubåtarna. Foto: Krigsarkivet.

Tyska marinen hade uppfört ett flertal stora och starkt befästa ubåtsbunkrar under
andra världskriget. Trots massiva flygbombningar var det hart när omöjligt att slå ut
dessa betongmonster, av vilka många står kvar än idag och används. En av de första
dockorna som stod färdig under 1950-talet var just en ubåtsdocka och det var också
ubåtstunnlar som låg till grund för de ursprungliga tankarna på bergrum för fartyg.
Här löper ubåten Bävem ut ur tunneln till docka 3 vid Muskö och året är 1962.
På 1990-talet höjdes taket i denna docka för att kunna ta emot de nyare och större
ubåtarna. Foto: Krigsarkivet.

Inom Stockholms garnison fanns även ett antal militära skolor,
vars elever kunde användas för kuppförsvar, vilket även planlades.
Krigsskolan på Karlberg har nämnts och 1945 tillkom Infanteriets
kadettskola (InfKS) för utbildning av infanteriets reservofficerare.
InfKS fanns på Karlberg till 1949 men flyttade detta år in i en ny-
byggd förläggning vid Bagartorp i södra kanten av Järvafältet. År
1962 flyttades verksamheten till Halmstad.

En annan skola av viss betydelse för kuppförsvaret var Tygförvalt-
ningsskolan (TygS) som etablerades 1943 och som utbildade bland
annat armstekniker. TygS fanns i ett antal civila inhyrda byggnader
runt om i Stockholm fram till 1960 då man fick en egen anläggning
vid Solvalla. År 1977 ändrades namnet till Armens tekniska skola
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(ATS). Från #$%$ använde ATS även före detta F & kaserner vid Bar-
karby, men 'yttade #$&! till Östersund. 

  Det fanns även andra militära skolor och smärre enheter i Stock-
holmsområdet under längre eller kortare tid bland annat i före detta 
S # kaserner vid Frösunda. Där inhystes bland annat Medicinalfack-
skolan, Förvaltningsskolan samt del av Artilleriskjutskolans verk-
samhet. Dessa enheter och skolor spelade dock inte någon roll i Fo 
!! krigsplanläggning.

Krigsplanläggning på högre nivå 1946
Redan sommaren #$!( gav ÖB order om genomförandet av en ny 
operativ planläggning. Denna plan redovisades för regeringen våren 
#$!) och kompletterades #$!%. Planläggningen koncentrerades till 
det så kallade Krigsfall II – krig mot Sovjetunionen. Krigsfall II in-
delades i tre underalternativ, nämligen II C, II S och II N. Krigsfall II 
C, ett anfall med mycket stora styrkor mot centrala Sverige bedöm-
des som farligast men samtidigt ännu inte möjligt att genomföra på 
grund av bristen på fartygstonnage. Ett sådant företag bedömdes 
dock möjligt på ett antal års sikt. Ett huvuddrag i planläggningen 
var att angriparen skulle hindras att få fast fot i anfallsområdet.

Krigsfall II S innebar ett sovjetiskt invasionsföretag från nor-
ra Tyskland och möjligen från Bornholm. En betydande del av de 
svenska försvarskra*erna – ". armékåren – skulle grupperas med 
huvuddelen i Skåne för avvärjande försvar. Kåren skulle bestå av 
fyra fördelningar, två pansarbrigader och en motorbrigad. Fördel-
ningarna hade vid denna tid fortfarande en fast indelning med tre 
infanteri- och ett artilleriregemente, en indelning som dock ibland 
frångicks. I norr skulle +. armékåren med bland annat två fördel-
ningar försvara Tornedalsgränsen medan #. armékåren med tre för-
delningar och en pansarbrigad skulle utgöra strategisk reserv i om-
rådet Västergötland–Närke. IV. militärområdet gavs i uppgi* att 
försvara Stockholm, viktigare hamnar och 'ygfält inom tilldelat 
område samt fördröja en från kust- eller lu*landsättningar fram-
ryckande ,ende, främst i riktning mot Stockholm. För uppgi*en 
disponerades IV. fördelningen, som inte ingick i någon armékår. 
Fördelningen var reducerad och bestod av Svea livgardes krigsför-
band alltså #. cykelbrigaden, grupperad norr om Stockholm och "#. 
infanteriregementet, grupperat söder därom. 

(ATS). Från 1979 använde ATS även före detta F 8 kaserner vid Bar-
karby, men flyttade 1984 till Östersund.

Det fanns även andra militära skolor och smärre enheter i Stock-
holmsområdet under längre eller kortare tid bland annat i före detta
S i kaserner vid Frösunda. Där inhystes bland annat Medicinalfack-
skolan, Förvaltningsskolan samt del av Artilleriskjutskolans verk-
samhet. Dessa enheter och skolor spelade dock inte någon roll i Fo
44 krigsplanläggning.

Krigsplanläggning på högre nivå 1946
Redan sommaren 1945 gav ÖB order om genomförandet av en ny
operativ planläggning. Denna plan redovisades för regeringen våren
1946 och kompletterades 1947. Planläggningen koncentrerades till
det så kallade Krigsfall II - krig mot Sovjetunionen. Krigsfall II in-
delades i tre underalternativ, nämligen II C, II S och II N. Krigsfall II
C, ett anfall med mycket stora styrkor mot centrala Sverige bedöm-
des som farligast men samtidigt ännu inte möjligt att genomföra på
grund av bristen på fartygstonnage. Ett sådant företag bedömdes
dock möjligt på ett antal års sikt. Ett huvuddrag i planläggningen
var att angriparen skulle hindras att få fast fot i anfallsområdet.

Krigsfall I I  S innebar ett sovjetiskt invasionsföretag från nor-
ra Tyskland och möjligen från Bornholm. En betydande del av de
svenska försvarskrafterna -  3. armskåren -  skulle grupperas med
huvuddelen i Skåne för avvärjande försvar. Kåren skulle bestå av
fyra fördelningar, två pansarbrigader och en motorbrigad. Fördel-
ningarna hade vid denna tid fortfarande en fast indelning med tre
infanteri- och ett artilleriregemente, en indelning som dock ibland
frångicks. I norr skulle 2. armskåren med bland annat två fördel-
ningar försvara Tornedalsgränsen medan 1. armskåren med tre för-
delningar och en pansarbrigad skulle utgöra strategisk reserv i om-
rådet Västergötland-Närke. IV. militärområdet gavs i uppgift att
försvara Stockholm, viktigare hamnar och flygfält inom tilldelat
område samt fördröja en från kust- eller luftlandsättningar fram-
ryckande fiende, främst i riktning mot Stockholm. För uppgiften
disponerades IV. fördelningen, som inte ingick i någon armskår.
Fördelningen var reducerad och bestod av Svea livgardes krigsför-
band alltså 1. cykelbrigaden, grupperad norr om Stockholm och 31.
infanteriregementet, grupperat söder därom.
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Krigsfall II N innebar i stort att ". armékåren skulle förstärkas 
och bestå av fyra fördelningar, men medförde inte någon förändring 
av IV. fördelningens uppgi#.

Krigsfall II C, som var intressantast ur Fo !!:s synpunkt, inne-
bar att både $. och ". armékårerna skulle grupperas i östra Mälar-
dalsområdet. $. armékårens område utgjordes av områdena norr och 
nordost om Mälaren, det vill säga delar av IV. militärområdet norr 
om Mälaren, men med undantag av Stockholms försvarsområde. 
Kåren skulle bestå av XII., XIII. och XIV. fördelningarna samt av %. 
och $&. pansarbrigaderna.
$. armékåren gavs i huvudsak följande uppgi#:

Starka kra#er utgångsgrupperas för att försvåra 'entlig land-
stigning inom kårområdet. Kra#samling till Gävleområdet.  
Vid landstigning eller (och) lu#landsättning av större omfatt-
ning fördröjer armékårens huvuddel 'endens framryckning 
genom kårområdet mot Hedemora–Västerås. Trupp – främst 
lokalförsvarsförband – kvarlämnas för avvärjande försvar av 
hamnar och (ygfält. Reserver grupperas inom området när-
mast kusten med uppgi# att förstärka kustförsvaret och be-
kämpa trupp som lu#landsätts i kustens närhet, dels inom 
områden längre in i landet med uppgi# att bekämpa lu#land-
satt trupp där. Reserverna skola vara så grupperade att de vid 
'entlig landstigning av större omfattning kunna upptaga för-
band som vika från kusten. Vid gruppering av reserver och 
planläggning av deras verksamhet beaktas att denna måste 
kunna genomföras under starkt (ygtryck.

". armékårens område utgjordes av dåvarande IV. militärområdet 
söder om Mälaren jämte Stockholms försvarsområde. Kåren, som 
bestod av bland annat III. och IV. fördelningarna gavs i huvudsak 
följande uppgi#:

Starka kra#er grupperas – främst i Oxelösundsområdet – 
för att försvåra 'entlig landstigning i kårområdet. Särskilda 
stridskra#er, främst lokalförsvarsförband, till en styrka mot-
svarande omfattningen av en fördelning avses för försvar till 
det yttersta av Stockholm. Vid landstigning eller (och) lu#-
landsättning av större omfattning fördröjer armékårens hu-
vuddel 'endens framryckning genom kårområdet mot passen 

Krigsfall II N innebar i stort att 2. armskåren skulle förstärkas
och bestå av fyra fördelningar, men medförde inte någon förändring
av IV. fördelningens uppgift.

Krigsfall II C, som var intressantast ur Fo 44:s synpunkt, inne-
bar att både i. och 2. armskårerna skulle grupperas i östra Mälar-
dalsområdet. i. armskårens område utgjordes av områdena norr och
nordost om Mälaren, det vill säga delar av IV. militärområdet norr
om Mälaren, men med undantag av Stockholms försvarsområde.
Kåren skulle bestå av XII., XIII. och XIV. fördelningarna samt av 6.
och io. pansarbrigaderna.
1. armskåren gavs i huvudsak följande uppgift:

Starka krafter utgångsgrupperas för att försvåra fientlig land-
stigning inom kårområdet. Kraftsamling till Gävleområdet.
Vid landstigning eller (och) luftlandsättning av större omfatt-
ning fördröjer armskårens huvuddel fiendens framryckning
genom kårområdet mot Hedemora-Västerås. Trupp - främst
lokalförsvarsförband - kvarlämnas för avvärjande försvar av
hamnar och flygfält. Reserver grupperas inom området när-
mast kusten med uppgift att förstärka kustförsvaret och be-
kämpa trupp som luftlandsätts i kustens närhet, dels inom
områden längre in i landet med uppgift att bekämpa luftland-
satt trupp där. Reserverna skola vara så grupperade att de vid
fientlig landstigning av större omfattning kunna upptaga för-
band som vika från kusten. Vid gruppering av reserver och
planläggning av deras verksamhet beaktas att denna måste
kunna genomföras under starkt flygtryck.

2. armskårens område utgjordes av dåvarande IV. militärområdet
söder om Mälaren jämte Stockholms försvarsområde. Kåren, som
bestod av bland annat III. och IV. fördelningarna gavs i huvudsak
följande uppgift:

Starka krafter grupperas - främst i Oxelösundsområdet -
för att försvåra fientlig landstigning i kårområdet. Särskilda
stridskrafter, främst lokalförsvarsförband, till en styrka mot-
svarande omfattningen av en fördelning avses för försvar till
det yttersta av Stockholm. Vid landstigning eller (och) luft-
landsättning av större omfattning fördröjer armskårens hu-
vuddel fiendens framryckning genom kårområdet mot passen
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Katarinabergets skyddsrum på Södermalm var en gigantisk anläggning med plats för 
20 000 personer. Det var en enorm rörformig tunnel i tre plan med ett flertal ingång-
ar samt tunnelöppningar i vardera ändan, dels vid Slussen och Katarinahissen, dels 
vid Björns trädgård vid Medborgarplatsen. Skyddsrummet byggdes 1952–1957 och 
uppmärksammades internationellt. Bilden visar Magnus Gernes klassiska ritning som 
idag är uppsatt inne i garagetunneln. Foto: SMB arkiv.
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Katarinabergets skyddsrum på Södermalm var en gigantisk anläggning med plats för
20 000 personer. Det var en enorm rörformig tunnel i tre plan med ett flertal ingång-
ar samt tunnelöppningar i vardera ändan, dels vid Slussen och Katarinahissen, dels
vid Björns trädgård vid Medborgarplatsen. Skyddsrummet byggdes 1952-1957 och
uppmärksammades internationellt. Bilden visar Magnus Gernes klassiska ritning som
idag är uppsatt inne i garagetunneln. Foto: SMB arkiv.
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Mälaren–Hjälmaren–Vättern. Trupp – främst lokalförsvars-
förband – kvarlämnas för avvärjande försvar av Stockholm 
och jämväl av andra viktigare hamnar och #ygfält. 

Att starka kra$er skulle grupperas vid Oxelösund berodde på den 
stora malmutskeppningshamnen där som gav möjlighet till urlast-
ning av angriparens förband.

Enligt krigsfall II C skulle sjöstridskra$ernas huvuddel utgångs-
grupperas i Stockholms och Östergötlands skärgårdar med uppgi$ 
att delta i försvaret av kuststräckan Storjungfrun–Häradsskär, det 
vill säga sträckan Söderhamn–Valdemarsvik. O%ensiva operatio-
ner skulle genomföras. Flygstridskra$ernas huvuduppgi$er enligt 
krigsfall II C skulle vara att i samverkan med de bägge armékårerna 
försvåra lu$- och kustinvasion samt fördröjande av &endens fram-
trängande mot Mellansverige. Fientlig #ygverksamhet mot armékå-
rernas område, inklusive Stockholms skärgård, skulle försvåras.'( 

Det är intressant att notera att enda gången uttrycket ”försvar till 
det yttersta” förekommer i detta orderverk, så gäller det försvaret av 
Stockholm. Någon närmare motivering ges inte, men sannolikt är 
skälet till denna inriktning både stadens symbolvärde, dess funk-
tion för riksledningen och dess funktion som kommunikations-
knutpunkt.

Krigsplanläggningens utveckling
Ovannämnda krigsplanläggning kom att gälla till )*+,, även om de-
taljer förändrades. Begreppet armékår utgick i början av )*+(-talet 
och från )*!, infördes en ny brigadorganisation som innefattade 
samtliga infanteriförband. Pansarbrigaderna omorganiserades och 
blev #er medan nya förband tillkom. I maj )*+, genomfördes plan-
läggning av det nya krigsfallet II SN som byggde på hypotesen att ett 
storanfall samtidigt kunde genomföras mot Norrland och mot söd-
ra Sverige. För Mälardalsområdet innebar detta nya krigsfall inte så 
stora förändringar mot krigsfall II S eller II N. Inom IV. militärom-
rådet skulle !. fördelningsstaben (man hade alltså övergått från la-
tinska till arabiska si%ror) vara utgångsgrupperad och grundtillde-
lad militärområdet. I fördelningen ingick infanteribrigaderna IB ), 
IB '' och IB ',. Inom militärområdet var pansarbrigaden PB " och 
infanteribrigaden IB ! grupperade som strategiska reserver, det vill 

Mälaren-Hjälmaren-Vättern. Trupp - främst lokalförsvars-
förband - kvarlämnas för avvärjande försvar av Stockholm
och jämväl av andra viktigare hamnar och flygfält.

Att starka krafter skulle grupperas vid Oxelösund berodde på den
stora malmutskeppningshamnen där som gav möjlighet till urlast-
ning av angriparens förband.

Enligt krigsfall II C skulle sjöstridskrafternas huvuddel utgångs-
grupperas i Stockholms och Östergötlands skärgårdar med uppgift
att delta i försvaret av kuststräckan Storjungfrun-Häradsskär, det
vill säga sträckan Söderhamn-Valdemarsvik. Offensiva operatio-
ner skulle genomföras. Flygstridskrafternas huvuduppgifter enligt
krigsfall II C skulle vara att i samverkan med de bägge armskårerna
försvåra luft- och kustinvasion samt fördröjande av fiendens fram-
trängande mot Mellansverige. Fientlig flygverksamhet mot armskå-
rernas område, inklusive Stockholms skärgård, skulle försvåras.3°

Det är intressant att notera att enda gången uttrycket "försvar till
det yttersta" förekommer i detta orderverk, så gäller det försvaret av
Stockholm. Någon närmare motivering ges inte, men sannolikt är
skälet till denna inriktning både stadens symbolvärde, dess funk-
tion för riksledningen och dess funktion som kommunikations-
knutpunkt.

Krigsplanläggningens utveckling
Ovannämnda krigsplanläggning kom att gälla till 1958, även om de-
taljer förändrades. Begreppet armskår utgick i början av 1950-talet
och från 1948 infördes en ny brigadorganisation som innefattade
samtliga infanteriförband. Pansarbrigaderna omorganiserades och
blev fler medan nya förband tillkom. I maj 1958 genomfördes plan-
läggning av det nya krigsfallet II SN som byggde på hypotesen att ett
storanfall samtidigt kunde genomföras mot Norrland och mot söd-
ra Sverige. För Mälardalsområdet innebar detta nya krigsfall inte så
stora förändringar mot krigsfall II S eller II N. Inom IV. militärom-
rådet skulle 4. fördelningsstaben (man hade alltså övergått från la-
tinska till arabiska siffror) vara utgångsgrupperad och grundtillde-
lad militärområdet. I fördelningen ingick infanteribrigaderna IB 1,
IB 33 och IB 38. Inom militärområdet var pansarbrigaden PB 6 och
infanteribrigaden IB 4 grupperade som strategiska reserver, det vill
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säga de disponerades inledningsvis inte av militärbefälhavare. För-
delningen var i huvudsak grupperad i Uppland, IB ! norr om Bråvi-
ken och PB # kring Västerås–Enköping.$%

En ledningsmässig viktig förändring inträ&ade %'#% då de opera-
tiva funktionerna som tidigare funnits inom marin- och (ygstaber-
na slopades. Istället )ck ÖB ensam nu det fulla operativa ansvaret 
såväl i krigstid som under fredsförhållanden. De operativa arbets-
uppgi*erna överfördes delvis till försvarsstaben. En annan viktig 
förändring var införandet av den nya militärområdesorganisatio-
nen %'#+. 

Brigadernas utveckling
Genom %'!, års försvarsbeslut omorganiserades som tidigare fram-
gått de forna fältregementena till brigader. Två olika typer av bri-
gader infördes, nämligen infanteribrigader och pansarbrigader. De 
senare hade visserligen existerat sedan %'!$ men )ck nu en ny orga-
nisation, kallad PB !'. Huvudkomponenterna i denna typ av brigad 
var en stridsvagnsbataljon med +" stridsvagnar och två pansarskyt-
tebataljoner som dock endast disponerade sju karosseripansarbilar 
vardera. För I % del innebar detta att den tidigare cykelbrigaden IB % 
från och med %'!' blev %. infanteribrigaden (IB %) med en styrka av 
!-+.. man. I infanteribrigad typ !' ingick främst tre skyttebataljo-
ner och ett antal understödskompanier. I $% omvandlades inte till 
brigad men personalramen användes istället till att förse #. pansar-
brigaden (PB #) och %.. pansarbrigaden (PB %.) med skyttesoldater. 
Stridsfordonsdelarna av PB # sattes upp av Göta pansarlivgarde (P %) 
i Enköping, ett regemente som ”återuppstått” %'!$ i samband med 
att pansartrupperna bildades som ett nytt truppslag. Mobiliserings-
myndighet för PB # var dock I %. Trettio år senare reducerades PB # 
i samband med att P % drogs in %',., men levde likväl kvar i krigsor-
ganisationen under benämningen #. pansargruppen. Ansvaret över-
togs av P %. och pansargruppen fanns kvar till dess att Sörmlands-
brigaden (MekB %.) organiserades %',!.$/

  Infanteribrigaderna omorganiserades med ojämna mellanrum 
till infanteribrigad +' (!-#"+ man), infanteribrigad ## R (R = revide-
rad), infanteribrigad ## M (M = modi)erad) (+-".. man) och infan-
teribrigad "" (+-$.. man). De olika organisationstyperna skilde sig 
från varandra bland annat genom att antalet tunga vapen och mo-

säga de disponerades inledningsvis inte av militärbefälhavare. För-
delningen var i huvudsak grupperad i Uppland, IB 4 norr om Bråvi-
ken och PB 6 kring Västerås-Enköping.31

En ledningsmässig viktig förändring inträffade 1961 då de opera-
tiva funktionerna som tidigare funnits inom marin- och flygstaber-
na slopades. Istället fick ÖB ensam nu det fulla operativa ansvaret
såväl i krigstid som under fredsförhållanden. De operativa arbets-
uppgifterna överfördes delvis till försvarsstaben. En annan viktig
förändring var införandet av den nya militärområdesorganisatio-
nen 1965.

Brigadernas utveckling
Genom 1948 års försvarsbeslut omorganiserades som tidigare fram-
gått de forna fältregementena till brigader. Två olika typer av bri-
gader infördes, nämligen infanteribrigader och pansarbrigader. De
senare hade visserligen existerat sedan 1943 men fick nu en ny orga-
nisation, kallad PB 49. Huvudkomponenterna i denna typ av brigad
var en stridsvagnsbataljon med 57 stridsvagnar och två pansarskyt-
tebataljoner som dock endast disponerade sju karosseripansarbilar
vardera. För I 1 del innebar detta att den tidigare cykelbrigaden IB 1
från och med 1949 blev 1. infanteribrigaden (IB 1) med en styrka av
4 500 man. I infanteribrigad typ 49 ingick främst tre skyttebataljo-
ner och ett antal understödskompanier. I 31 omvandlades inte till
brigad men personalramen användes istället till att förse 6. pansar-
brigaden (PB 6) och 10. pansarbrigaden (PB io) med skyttesoldater.
Stridsfordonsdelarna av PB 6 sattes upp av Göta pansarlivgarde (P 1)
i Enköping, ett regemente som "återuppstått" 1943 i samband med
att pansartrupperna bildades som ett nytt truppslag. Mobiliserings-
myndighet för PB 6 var dock I i. Trettio år senare reducerades PB 6
i samband med att P 1 drogs in 1980, men levde likväl kvar i krigsor-
ganisationen under benämningen 6. pansargruppen. Ansvaret över-
togs av P io och pansargruppen fanns kvar till dess att Sörmlands-
brigaden (MekB io) organiserades 1984.'

Infanteribrigaderna omorganiserades med ojämna mellanrum
till infanteribrigad 59 (4 675 man), infanteribrigad 66 R (R = revide-
rad), infanteribrigad 66 M (M = modifierad) (5 70o man) och infan-
teribrigad 77 (5 30o man). De olika organisationstyperna skilde sig
från varandra bland annat genom att antalet tunga vapen och mo-
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torfordon hela tiden ökades (se bilaga B). Det dröjde till organisation 
typ ## innan en haubitsbataljon ingick i brigaden och en fullständig 
motorisering genomfördes inte förrän genom organisation $$. Bri-
gad $$ saknade i stort sett dock pansarfordon och hade därför inter-
nationellt sett en relativt låg skyddsfaktor. 

  Pansarbrigaderna omorganiserades på liknande sätt till pansar-
brigad %" (!" stridsvagnar och ingående artilleridivision/bataljon) 
och senare till pansarbrigad #&. Den senare typen innehöll %' $(( 
man med bland annat $) stridsvagnar, *** pansarbandvagnar samt 
tolv *(,% cm haubits och tolv *%,% cm haubits F. Pansarbrigad #& kom 
också att modi+eras ett antal gånger. Den mekaniserade Sörmlands-

En svensk pansarbrigad var under 1970- och 1980-talen enorm jämfört med vad 
som finns 30 år senare. Här delar av en mekaniserad brigad ur P 10 i maj 1984, med 
tunga stridsvagnen Strv 102, Pbv 302, pansarvärnsterrängbilar samt olika slag av 
person-, transport- och lastfordon. Foto: Lasse Sjögren/SMB arkiv.

torfordon hela tiden ökades (se bilaga B). Det dröjde till organisation
typ 66 innan en haubitsbataljon ingick i brigaden och en fullständig
motorisering genomfördes inte förrän genom organisation 77. Bri-
gad 77 saknade i stort sett dock pansarfordon och hade därför inter-
nationellt sett en relativt låg skyddsfaktor.

Pansarbrigaderna omorganiserades på liknande sätt till pansar-
brigad 58 (48 stridsvagnar och ingående artilleridivision/bataljon)
och senare till pansarbrigad 63. Den senare typen innehöll 5 700
man med bland annat 72 stridsvagnar, in pansarbandvagnar samt
tolv 10,5 cm haubits och tolv 15,5 cm haubits F. Pansarbrigad 63 kom
också att modifieras ett antal gånger. Den mekaniserade Sörmlands-

En svensk pansarbrigad var under 1970- och 1980-talen enorm jämfört med vad
som finns 30 år senare. Här delar av en mekaniserad brigad ur P 10 i maj 1984, med
tunga stridsvagnen Strv 102, Pbv 302, pansarvärnsterrängbilar samt olika slag av
person-, transport- och lastfordon. Foto: Lasse Sjögren/SMB arkiv.
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Stockholms nya storflygplats för att komplettera Bromma hade börjat utredas 1943, 
och efter olika förslag fastnade man för Halmsjön, 42 km norr om staden. Bygget på-
börjades 1952 och 1954 gjordes den första landningen. Flygplatsen hade då bara en 
bana, men 1957 beslöt riksdagen att man skulle fortsätta bygga ut Halmsjön och nu 
med en andra bana. Efter en tävling i tidningen Året runt fastslogs att flygstationens 
nya namn skulle bli Arlanda och 1959 kunde den nya flygstationen invigas.  
Ritning ur Flygets årsbok 1954.

Stockholm - Arlanda
flygplats

Stockholms nya storflygplats för att komplettera Bromma hade börjat utredas 1943,
och efter olika förslag fastnade man för Halmsjön, 42 km norr om staden. Bygget på-
börjades 1952 och 1954 gjordes den första landningen. Flygplatsen hade då bara en
bana, men 1957 beslöt riksdagen att man skulle fortsätta bygga ut Halmsjön och nu
med en andra bana. Efter en tävling i tidningen Året runtfastslogs att flygstationens
nya namn skulle bli Arlanda och 1959 kunde den nya flygstationen invigas.
Ritning ur Flygets årsbok 1954
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brigaden, som alltså tillkom #$%& skilde sig från pansarbrigaderna 
bland annat genom att antalet stridsvagnar var färre.'' 

I sammanhanget är det viktigt att påpeka att även om en ny orga-
nisation infördes ett visst år så tog det (era år innan denna organi-
sation var genomförd i krigsorganisationens mobiliseringsförband. 
Det kunde dröja åtta–tio år innan en omorganisation var helt ge-
nomförd och det är därför mycket svårt att säga vilken organisation 
ett visst förband hade vid en viss tidpunkt utan att kontrollera mo-
biliseringstabeller och liknande källor. 

Upplandsbrigaden (IB '%) sattes även den upp #$&$ av Upplands 
regemente I % i Uppsala. När I % drogs in #$!% överfördes ansvaret 
till Svea livgarde och IB '% blev Livgardets andra brigad. IB # fanns 
kvar till #$%& och avvecklades i samband med att Sörmlandsbriga-
den organiserades. Att Svea livgardes kvarvarande brigad hade be-
nämningen IB '% blev ett svårförklarat faktum och IB '% )ck istället 
byta namn till IB #, i dagligt tal o*a kallad Gula brigaden.'&

Under huvuddelen av sin existens var IB '% tilldelad IV. fördel-
ningen och hade sina krigsuppgi*er i Uppland med inriktning mot 
kusten och/eller mot Arlanda. Även IB # tillhörde tillsammans med 
IB #& IV. fördelningen.'! 

Lokalförsvarsförbanden
Som ovan sagts utvecklades landstormbataljonerna till cykelskyt-
tebataljoner, och kulsprutekompanierna utvecklades så småningom 
till värnkompanier. Även olika typer av bevakningsförband, artil-
leriförband, lu*värnsförband, ingenjörförband och underhållsför-
band utvecklades eller tillkom. Allt e*ersom modern materiel till-
fördes fältförbanden överfördes äldre utrustning till lokalförsvaret. 

För att ta cykelskyttebataljonerna som exempel förbättrades dess-
as rörlighet när traktorer tillfördes mot slutet av #$!"-talet. Eldkraf-
ten förbättrades genom att % cm granatkastare infördes och än mer 
när dessa byttes ut mot #+ cm granatkastare i början av #$%"-talet. 
Granatgevär, kulspruta !% och pansarvärnspjäser ökade förbandens 
eldkra* och förmågan att bekämpa pansarfordon. Ledningen av 
förbanden förbättrades avsevärt redan i slutet av #$!"-talet då nya 
radiostationer (Ra #'") infördes i stort antal.

Under #$,"- och #$-"-talen omorganiserades som antytts många 
kulsprutekompanier (ksp ',) till värnkompanier, avsedda för för-

brigaden, som alltså tillkom 1984 skilde sig från pansarbrigaderna
bland annat genom att antalet stridsvagnar var färre 33

I sammanhanget är det viktigt att påpeka att även om en ny orga-
nisation infördes ett visst år så tog det flera år innan denna organi-
sation var genomförd i krigsorganisationens mobiliseringsförband.
Det kunde dröja åtta-tio år innan en omorganisation var helt ge-
nomförd och det är därför mycket svårt att säga vilken organisation
ett visst förband hade vid en viss tidpunkt utan att kontrollera mo-
biliseringstabeller och liknande källor.

Upplandsbrigaden (IB 38) sattes även den upp 1949 av Upplands
regemente I 8 i Uppsala. När I 8 drogs in 1958 överfördes ansvaret
till Svea livgarde och IB 38 blev Livgardets andra brigad. IB 1 fanns
kvar till 1984 och avvecklades i samband med att Sörmlandsbriga-
den organiserades. Att Svea livgardes kvarvarande brigad hade be-
nämningen IB 38 blev ett svårförklarat faktum och IB 38 fick istället
byta namn till IB 1, i dagligt tal ofta kallad Gula brigaden.34

Under huvuddelen av sin existens var IB 38 tilldelad IV. fördel-
ningen och hade sina krigsuppgifter i Uppland med inriktning mot
kusten och/eller mot Arlanda. Även IB 1 tillhörde tillsammans med
IB 14 IV. fördelningen.35

Lokalförsvarsförbanden
Som ovan sagts utvecklades landstormbataljonerna till cykelskyt-
tebataljoner, och kulsprutekompanierna utvecklades så småningom
till värnkompanier. Även olika typer av bevakningsförband, artil-
leriförband, luftvärnsförband, ingenjörförband och underhållsför-
band utvecklades eller tillkom. Allt eftersom modern materiel till-
fördes fältförbanden överfördes äldre utrustning till lokalförsvaret.

För att ta cykelskyttebataljonerna som exempel förbättrades dess-
as rörlighet när traktorer tillfördes mot slutet av 1950-talet. Eldkraf-
ten förbättrades genom att 8 cm granatkastare infördes och än mer
när dessa byttes ut mot 12 cm granatkastare i början av 1980-talet.
Granatgevär, kulspruta 58 och pansarvärnspjäser ökade förbandens
eldkraft och förmågan att bekämpa pansarfordon. Ledningen av
förbanden förbättrades avsevärt redan i slutet av 1950 -talet då nya
radiostationer (Ra 130) infördes i stort antal.

Under 1960- och 1970-talen omorganiserades som antytts många
kulsprutekompanier (ksp 36) til l värnkompanier, avsedda för för-
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svar av i fredstid utbyggda befästningar vid till exempel #ygfält, 
hamnar, kuststräckor och viktiga knutpunkter. I värnkompanierna 
ingick värnkanongrupper med olika kanontyper och så småning-
om med stridsvagnstorn inmonterade i betongvärn och utbyggda i 
fredstid.$% E&ersom värnkompanierna var speciellt sammansatta av 
olika ”förbandsklossar” för att lösa en speci'k uppgi&, kom de att 
uppvisa stora likheter med den berömda bo'nken.$(

Lokalförsvarsförbanden skulle kunna mobilisera snabbt och till-
sammans med hemvärnet skapa övervakning av ytan och ordna för-
svar av de så kallade infallsportarna, främst hamnar och #ygfält. 
Detta möjliggjordes genom lokal rekrytering av förbanden. En an-
nan viktig uppgi& för lokalförsvaret var tra'kledning och mobilise-
ringsledning samt samverkan med det civila försvaret. 

Cykelburna infanterister gjorde stora insatser under andra världskriget, inte minst i 
Finland. Även japanerna nyttjade cykel för att snabbt ta sig fram på djungelvägar och 
genom gummiplantagerna i Fjärran östern, till britternas stora överraskning. Här en 
tidstypisk bild från 1960-talet med tolkande infanterister efter en traktor i nedförs-
backe. Foto: Krigsarkivet.

svar av i fredstid utbyggda befästningar vid till exempel flygfält,
hamnar, kuststräckor och viktiga knutpunkter. I värnkompanierna
ingick värnkanongrupper med olika kanontyper och så småning-
om med stridsvagnstorn inmonterade i betongvärn och utbyggda i
fredstid 36 Eftersom värnkompanierna var speciellt sammansatta av
olika "förbandsklossar" för att lösa en specifik uppgift, kom de att
uppvisa stora likheter med den berömda bofinken.

Lokalförsvarsförbanden skulle kunna mobilisera snabbt och till-
sammans med hemvärnet skapa övervakning av ytan och ordna för-
svar av de så kallade infallsportarna, främst hamnar och flygfält.
Detta möjliggjordes genom lokal rekrytering av förbanden. En an-
nan viktig uppgift för lokalförsvaret var trafikledning och mobilise-
ringsledning samt samverkan med det civila försvaret.

Cykelburna infanterister gjorde stora insatser under andra världskriget, inte minst i
Finland. Även japanerna nyttjade cykel för att snabbt ta sig fram på djungelvägar och
genom gummiplantagerna i Fjärran östern, till britternas stora överraskning. Här en
tidstypisk bild från 1960-talet med tolkande infanterister efter en traktor i nedförs-
backe. Foto: Krigsarkivet.
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Huvudstadens luftvärn
Av Mikael Reberg

Lufthotet blev påtagligt med !ygets snabba tekniska utveck-
ling under och efter det första världskriget. Sveriges luft-
försvar var då närmast obe"ntligt, så 1926 bildades Stock-
holms Luftvärnsförening på medborgarnas eget initiativ. 
Föreningen samlade in pengar för anskaffning av materiel, 
utbildade frivilliga i luftvärnstjänst och propagerade för be-
hovet av mer luftvärn. Vid andra världskrigets utbrott 1939 
förlades också en luftvärnsbataljon från artilleriregementet i 
Linköping till Stockholm. Den 1 oktober 1941 bildades Kgl. 
Stockholms Luftvärnsregemente A 11, vilket "ck förkortning-
en Lv 3 då luftvärnet skiljdes från artilleriet och blev eget 
truppslag 1942. Lv 3 !yttade 1952 till nybyggda kaserner i 
Norrtälje och antog 1957 namnet Kgl. Roslagens Luftvärns-
regemente, men fortsatte ända fram till sin nedläggning år 
2000 att ha huvudansvaret för luftvärnet till Stockholm.

Under andra världskriget utgjordes Stockholms luftvärn 
av kanoner med 2, 4 respektive 7,5 cm kaliber samt kulspru-
tor. Samtliga pjäser riktades in för hand och hade endast 
så kallade ”öppna” riktmedel. Radar var ännu inte infört så 
”sensorerna” utgjordes av ögon och öron. I bästa fall för-
stärkta med kikare respektive lyssnarapparater. Även starka 
strålkastare fanns för att kunna belysa mål i mörker. Grup-
peringen utgjordes i grova drag av en yttre ”ring” på cirka 
5–10 km avstånd från stadskärnan med de tyngsta pjäser-
na samt huvuddelen av strålkastarna och lyssnarapparater-
na. Flygplatserna vid Barkarby, Bromma, Hägernäs och Skå 
hade också tilldelats tunga pjäser. På höjder närmare sta-
den och i anslutning till dess viktigaste skyddsobjekt fanns 
främst medeltunga och lätta pjäser.

Efter andra världskriget utvecklades maskinriktade auto-
matkanoner och centralinstrument med radar för styrning 
av dessa. Eldrörsluftvärn har dock tämligen kort räckvidd 

Huvudstadens luftvärn
Av Mikael Reberg

Lufthotet blev påtagligt med flygets snabba tekniska utveck-
ling under och efter det första världskriget. Sveriges luft-
försvar var då närmast obefintligt, så 1926 bildades Stock-
holms Luftvärnsförening på medborgarnas eget initiativ.
Föreningen samlade in pengar för anskaffning av materiel,
utbildade frivilliga i luftvärnstjänst och propagerade för be-
hovet av mer luftvärn. Vid andra världskrigets utbrott 1939
förlades också en luftvärnsbataljon från artilleriregementet i
Linköping till Stockholm. Den 1 oktober 1941 bildades Kgl.
Stockholms Luftvärnsregemente A 11, vilket fick förkortning-
en Lv 3 då luftvärnet skiljdes från artilleriet och blev eget
truppslag 1942. Lv 3 flyttade 1952 till nybyggda kaserner i
Norrtälje och antog 1957 namnet Kgl. Roslagens Luftvärns-
regemente, men fortsatte ända fram till sin nedläggning år
2000 att ha huvudansvaret för luftvärnet till Stockholm.

Under andra världskriget utgjordes Stockholms luftvärn
av kanoner med 2, 4 respektive 7,5 cm kaliber samt kulspru-
tor. Samtliga pjäser riktades in för hand och hade endast
så kallade "öppna" riktmedel. Radar var ännu inte infört så
"sensorerna" utgjordes av ögon och öron. I bästa fall för-
stärkta med kikare respektive lyssnarapparater. Även starka
strålkastare fanns för att kunna belysa mål i mörker. Grup-
peringen utgjordes i grova drag av en yttre "ring" på cirka
5-10 km avstånd från stadskärnan med de tyngsta pjäser-
na samt huvuddelen av strålkastarna och lyssnarapparater-
na. Flygplatserna vid Barkarby, Bromma, Hägernäs och Skå
hade också tilldelats tunga pjäser. På höjder närmare sta-
den och i anslutning till dess viktigaste skyddsobjekt fanns
främst medeltunga och lätta pjäser.

Efter andra världskriget utvecklades maskinriktade auto-
matkanoner och centralinstrument med radar för styrning
av dessa. Eldrörsluftvärn har dock tämligen kort räckvidd
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Huvudstadens luftvärn
Av Mikael Reberg

(ungefär lika många kilometer som kalibern i centimeter) och 
svårt att bekämpa mål med goda svängprestanda eller hög 
hastighet. Robotar har därför sedan 1950-talet allt mer kom-
mit att dominera i luftvärnet med sin, relativt eldrören, ofta 
längre räckvidd och bättre förmåga att bekämpa snabba 
manövrerande mål. På 1960-talet anskaffade Sverige ro-
botsystemen 67 Hawk och 68 Bloodhound med räckvidder 
över 20 km, samt 69 Red Eye med räckvidd cirka två km. 
Hawk har senare modi!erats till först robotsystem 77 och 
sedan 97. Under 1970- respektive 1990-talen infördes robot-
system 70 respektive 90. Båda med räckvidder på cirka fem 
km. Utvecklingen av radar, radio, datorer och ledningssys-
tem har också gett det moderna luftvärnet prestanda som 
vida överstiger de med 1940-talets primitiva teknik. Vilket 
dock är mycket välbehövligt eftersom lufthoten också har 
utvecklats betänkligt.

Under kalla kriget varierade tilldelningen av luftvärn för 
Stockholm med den aktuella försvarsplaneringen, men inne-
höll för det mesta en blandning av eldrör och robotar. Även 
grupperingsgeometrin har varierat beroende på vad som 
var mest lämpligt för respektive luftvärnssystem. Stock-
holmsterrängen är dock i huvudsak konstant, liksom be-
hovet av att få längsta möjliga förvarningstid och att helst 
bekämpa hoten på stora avstånd. Därför ter sig grundprinci-
pen från andra världskriget som närmast tidlös. De tyngsta 
systemen och spaningssensorerna bör framgrupperas i en 
yttre ”ring” för att ge ett volymskydd med stor radie, samti-
digt som de korträckviddiga systemen används som ”mål-
vakter” vid de mest prioriterade skyddsobjekten som till ex-
empel rikets ledningsplatser, "ygplatserna, kulturarven och 
förbindelserna över Stockholms broar.

(ungefär lika många kilometer som kalibern i centimeter) och
svårt att bekämpa mål med goda svängprestanda eller hög
hastighet. Robotar har därför sedan 1950-talet allt mer kom-
mit att dominera i luftvärnet med sin, relativt eldrören, ofta
längre räckvidd och bättre förmåga att bekämpa snabba
manövrerande mål. På 1960-talet anskaffade Sverige ro-
botsystemen 67 Hawk och 68 Bloodhound med räckvidder
över 20 km, samt 69 Red Eye med räckvidd cirka två km.
Hawk har senare modifierats till först robotsystem 77 och
sedan 97. Under 1970- respektive 1990-talen infördes robot-
system 70 respektive 90. Båda med räckvidder på cirka fem
km. Utvecklingen av radar, radio, datorer och ledningssys-
tem har också gett det moderna luftvärnet prestanda som
vida överstiger de med 1940-talets primitiva teknik. Vilket
dock är mycket välbehövligt eftersom lufthoten också har
utvecklats betänkligt.

Under kalla kriget varierade tilldelningen av luftvärn för
Stockholm med den aktuella försvarsplaneringen, men inne-
höll för det mesta en blandning av eldrör och robotar. Även
grupperingsgeometrin har varierat beroende på vad som
var mest lämpligt för respektive luftvärnssystem. Stock-
holmsterrängen är dock i huvudsak konstant, liksom be-
hovet av att få längsta möjliga förvarningstid och att helst
bekämpa hoten på stora avstånd. Därför ter sig grundprinci-
pen från andra världskriget som närmast tidlös. De tyngsta
systemen och spaningssensorerna bör framgrupperas i en
yttre "ring" för att ge ett volymskydd med stor radie, samti-
digt som de korträckviddiga systemen används som "mål-
vakter" vid de mest prioriterade skyddsobjekten som till ex-
empel rikets ledningsplatser, flygplatserna, kulturarven och
förbindelserna över Stockholms broar.
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Stockholms kustartilleriförsvar 1962 hade krympt från 14 till 10 batterier, men å  
andra sidan var pjäserna betydligt bättre.
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Stockholms kustartilleriförsvar 1962 hade krympt från 14 till 10 batterier, men å
andra sidan var pjäserna betydligt bättre.
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Cykelskyttebataljonerna var alltså en vanligt förekommande för-
bandstyp som senare döptes om till lokalförsvarsbataljoner. Cy-
kelskyttebataljonerna var i under "#!$- och "#%$-talen i princip 
organiserade med stabskompani, tre cykelskyttekompanier, ett un-
derstödskompani och ett trosskompani med sammanlagt cirka &'$ 
man. De tyngsta vapnen utgjordes av tre & cm granatkastare. I slu-
tet av "#%$-talet moderniserades dessa bataljoner något och (ck be-
nämningen cykelskyttebataljon %#. För detaljer om organisationen 
se bilaga B.

Under "#&$-talet vidareutvecklades lokalförsvarsbataljonerna till 
bland annat Fo-skyttebataljoner, försvarsbataljoner och stadsskyt-
tebataljoner. 

Kulsprutekompanierna, som alltså under "#)$-talet till största 
delen omorganiserades till värnkompanier bestod av "'& man med 
sammanlagt "* kulsprutor m/+%. Under "#%$-talet tillkom åtta gra-
natgevär per kompani.+&

Ett vanligt förekommande förband i denna framställning bär det 
något ohanterliga namnet lokalförsvarslu,värnsplutoner. Dessa be-
stod i regel av !& man med fyra *$ mm lu,värnsautomatkanoner 
m/+%. Dessa plutoner kunde vara självständiga eller underställda an-
dra förband, till exempel en basbataljon eller en lokalförsvarslu,-
värnsbataljonsstab, inte heller det ett påfallande hanterbart namn. 
Denna sistnämnda stab kunde samtidigt leda -era andra typer av 
lu,värnsförband.

Försvarsområdena indelades från slutet av "#)$-talet och senast 
"#&' i försvarsområdesgrupper, som var en utveckling av en tidigare 
existerande stridsgruppsindelning. Tre olika typer av gruppstaber 
infördes, nämligen A, B och C. Gruppstab A kan sägas motsvara en 
något reducerad brigadstab, gruppstab B en förstärkt bataljonstab 
och gruppstab C en svag bataljonstab.   

Förbandstilldelningen mellan de olika försvarsområdesgrupper-
na kunde uppvisa mycket stora skillnader. En gruppstab A kunde 
leda en förbandsmassa motsvarande en brigad eller mer, en grupp-
stab B en bataljon och några självständiga kompanier, medan en 
gruppstab C kunde föra befälet över föga mer än något enstaka 
värnkompani och några hemvärnsplutoner. Avvikelser förekom 
dock. Skillnaderna vad gäller sambandsmedel och övrig utrustning 
var också stora. En gruppstab A bestod av #" personer varav '+ var 

Cykelskyttebataljonerna var alltså en vanligt förekommande för-
bandstyp som senare döptes om ti l l  lokalförsvarsbataljoner. Cy-
kelskyttebataljonerna var i  under 1950- och 1960-talen i  princip
organiserade med stabskompani, tre cykelskyttekompanier, ett un-
derstödskompani och ett trosskompani med sammanlagt cirka 82o
man. De tyngsta vapnen utgjordes av tre 8 cm granatkastare. I slu-
tet av 1960-talet moderniserades dessa bataljoner något och fick be-
nämningen cykelskyttebataljon 69. För detaljer om organisationen
se bilaga B.

Under 1980-talet vidareutvecklades lokalförsvarsbataljonerna till
bland annat Fo-skyttebataljoner, försvarsbataljoner och stadsskyt-
tebatalj oner.

Kulsprutekompanierna, som alltså under 1970-talet ti l l största
delen omorganiserades till värnkompanier bestod av 128 man med
sammanlagt 14 kulsprutor m/36. Under 1960 -talet tillkom åtta gra-
natgevär per kompani o

Ett vanligt förekommande förband i denna framställning bär det
något ohanterliga namnet lokalförsvarsluftvärnsplutoner. Dessa be-
stod i regel av 58 man med fyra 4o mm luftvärnsautomatkanoner
m/36. Dessa plutoner kunde vara självständiga eller underställda an-
dra förband, till exempel en basbataljon eller en lokalförsvarsluft-
värnsbataljonsstab, inte heller det ett påfallande hanterbart namn.
Denna sistnämnda stab kunde samtidigt leda flera andra typer av
luftvärnsförband.

Försvarsområdena indelades från slutet av 1970-talet och senast
1982 i försvarsområdesgrupper, som var en utveckling av en tidigare
existerande stridsgruppsindelning. Tre olika typer av gruppstaber
infördes, nämligen A, B och C. Gruppstab A kan sägas motsvara en
något reducerad brigadstab, gruppstab B en förstärkt bataljonstab
och gruppstab C en svag bataljonstab.

Förbandstilldelningen mellan de olika försvarsområdesgrupper-
na kunde uppvisa mycket stora skillnader. En gruppstab A kunde
leda en förbandsmassa motsvarande en brigad eller mer, en grupp-
stab B en bataljon och några självständiga kompanier, medan en
gruppstab C kunde föra befälet över föga mer än något enstaka
värnkompani och några hemvärnsplutoner. Avvikelser förekom
dock. Skillnaderna vad gäller sambandsmedel och övrig utrustning
var också stora. En gruppstab A bestod av 91 personer varav 23 var
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Spärrbataljon Arholma uppsattes under kalla kriget och stod klart 1968. Den består 
av en tung 10,5 cm kustartilleripjäs m/50 och mobiliserade 340 man som mest. Ar-
holma var ett av tre batterier med 10,5 cm tornautomatpjäs m/50 i Stockholms skär-
gård, byggda i slutet av 1950-talet med två pjäser per batteri. De skulle ersätta de 
äldre batterierna som ingått i den så kallade Havsbandslinjen. På öns nordliga sida 
öppnades sommaren 2008 delar av det unika 10,5 cm batteriet m/50 som museum.

Spärrbataljon Arholma
Luftvärnspjäs

Ingång

Lidö

Non-kalven

sterhamnen

Cal

3 1 1 1 1 1 1 1‘ A r h o l m a

Norrt;lje•

. A c k h o l m
4

10,5 cm kanon med
Radar 2 0  kilometers radie

p2:\vanskär

Batteri Arholma

p G i s s

Spärrbataljon Arholma uppsattes under kalla kriget och stod klart 1968. Den består
av en tung 10,5 cm kustartilleripjäs m/50 och mobiliserade 340 man som mest. Ar-
holma var ett av tre batterier med 10,5 cm tornautomatpjäs m/50 i Stockholms skär-
gård, byggda i slutet av 1950-talet med två pjäser per batteri. De skulle ersätta de
äldre batterierna som ingått i den så kallade Havsbandslinjen. På öns nordliga sida
öppnades sommaren 2008 delar av det unika 10,5 cm batteriet m/50 som museum.
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stabsmedlemmar medan en gruppstab B innehöll #$ personer, varav 
%! var stabsmedlemmar.&$

Kustartilleriet 
Åren närmast e'er krigsslutet innebar inte någon omedelbar för-
ändring för Stockholms kustartilleriförsvar (SK). Under %$!(-talet 
inleddes däremot en moderniseringsprocess och fram till cirka %$)( 
reducerades antalet batterier med omkring &( *. De svåra batterier-
na på Hamnskär och Jär+otta lades ner (anläggningarna kom senare 
att utnyttjas som stabsplatser) tillsammans med ett stort antal äldre 
lätta batterier av , cm och !" mm kaliber. 

Under perioden anlades tre tunga moderna %(,! cm batterier med 
tornautomatpjäser m/!( i moderna befästningar med gott skydd. De 
var de första batterierna för pjäsvis eld och hade det dubbla strids-
värdet mot sjömål jämfört med äldre tunga batterier. År %$!) påbör-
jades den första kustjägarutbildningen vid KA % och %$)( ingick det 
första kompaniet i krigsorganisationen. Vissa rörliga förband tillför-
des SK och %$!) omorganiserades sektioner och spärrar till kustar-
tilleribrigader och spärrbataljoner. Den tidigare Rotengruppen och 
Tjockösektionen blev %. kustartilleribrigaden (KAB %), Vaxholms-
sektionen och Sandhamnssektionen  blev KAB - medan Nynässek-
tionen och Ornösektionen blev KAB &.

I början på %$)(-talet justerades även gränserna mellan Fo ## 
och SK så att SK område kom att innefatta kommuner eller delar 
av kommuner på fastlandet. Gränsen mellan försvarsområdena gick 
alltså inte längre i strandlinjen. Inriktningen var fortfarande försvar 
av infartslederna till Stockholm, Nynäshamn och Södertälje samt av 
basområdena. Vikten av den norra delen av skärgården ökade ge-
nom tillkomsten av den nya hamnen vid Kapellskär %$)(. År %$)- 
såg SK krigsorganisation ut på följande sätt:#(

Spärrbataljon RN (Roten) 
Stab på Singö, ett tungt och två lätta batterier, en minspärrtropp 
samt det rörliga !. kustartilleribatteriet %!/&"

!. kustartilleribrigaden KAB ! (stab på Hanaholmen vid Rådmansö) 
Spärrbataljon Arholma - ett %(,!/!( batteri på Arholma, två lätta 
batterier, två minspärrtroppar. 
Spärrbataljon Söderarm – stab på Hamnskär, ett tungt batteri, 
två lätta batterier, en minspärrtropp 

stabsmedlemmar medan en gruppstab B innehöll 49 personer, varav
15 var stabsmedlemmar.39

Kustartilleriet
Åren närmast efter krigsslutet innebar inte någon omedelbar för-
ändring för Stockholms kustartilleriförsvar (SK). Under 1950-talet
inleddes däremot en moderniseringsprocess och fram till cirka 1960
reducerades antalet batterier med omkring 30 %. De svåra batterier-
na på Hamnskär och Järflotta lades ner (anläggningarna kom senare
att utnyttjas som stabsplatser) tillsammans med ett stort antal äldre
lätta batterier av 8 cm och 57 mm kaliber.

Under perioden anlades tre tunga moderna 10,5 cm batterier med
tornautomatpjäser m/5o i moderna befästningar med gott skydd. De
var de första batterierna för pjäsvis eld och hade det dubbla strids-
värdet mot sjömål jämfört med äldre tunga batterier. År 1956 påbör-
jades den första kustjägarutbildningen vid KA 1 och 1960 ingick det
första kompaniet i krigsorganisationen. Vissa rörliga förband tillför-
des SK och 1956 omorganiserades sektioner och spärrar till kustar-
tilleribrigader och spärrbataljoner. Den tidigare Rotengruppen och
Tjockösektionen blev 1. kustartilleribrigaden (KAB 1), Vaxholms-
sektionen och Sandhamnssektionen blev KAB 2 medan Nynässek-
tionen och Ornösektionen blev KAB 3.

I början på 1960-talet justerades även gränserna mellan Fo 44
och SK så att SK område kom att innefatta kommuner eller delar
av kommuner på fastlandet. Gränsen mellan försvarsområdena gick
alltså inte längre i strandlinjen. Inriktningen var fortfarande försvar
av infartslederna till Stockholm, Nynäshamn och Södertälje samt av
basområdena. Vikten av den norra delen av skärgården ökade ge-
nom tillkomsten av den nya hamnen vid Kapellskär 1960. År 1962
såg SK krigsorganisation ut på följande sätt:4°
Spärrbataljon RN (Roten)

Stab på Singö, ett tungt och två lätta batterier, en minspärrtropp
samt det rörliga 5. kustartilleribatteriet 15/37

1. kustartilleribrigaden KAB 1 (stab på Hanaholmen vid Rådmansö)
Spärrbataljon Arholma - ett 10,5/5o batteri på Arholma, två lätta
batterier, två minspärrtroppar.
Spärrbataljon Söderarm - stab på Hamnskär, ett tungt batteri,
två lätta batterier, en minspärrtropp
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Ur armén två cykelskyttebataljoner med #era lokalförsvarsför-
band samt hemvärn.

!. kustartilleribrigaden KAB ! (stab på Rindö) 
Spärrbataljon Korsö – ett tungt batteri, tre lätta batterier,  
en minspärrtropp. 
Två kustjägarkompanier och två lätta robotbatterier 
Ur armén en cykelskyttebataljon med #era lokalförsvarsförband 
samt hemvärn

". kustartilleribrigaden KAB " (stab på Jär#otta) 
Spärrbataljon Ornö – ett batteri $%,!/!% på Bodskär, tre lätta bat-
terier, två minspärrtroppar. 
Spärrbataljon Mellsten – ett batteri $%,!/!% på Nåttarö, fyra lätta 
batterier, tre minspärrtroppar. 
Spärrbataljon Askö – ett tungt batteri, två lätta batterier, en min-
spärrtropp. 
Två rörliga batterier $%,!/&'. 
Två lu(värnskompanier för skydd av Södertörnsbasen (SörB). 
Ur armén tre cykelskyttebataljoner med #era lokalförsvarsför-
band samt hemvärn. 
I SK organisation ingick även spärrbataljon Bråviken underställd 
Fo &) och spärrkompani Arkösund underställd Fo &$.

Under $*+%-talet och fram till början av $*,%-talet skedde en 
mycket omfattande modernisering av det fasta kustartilleriet genom 
utbyggnaden av ,,! cm batterierna m/!, och $' cm batterierna m/,% 
från och med $*,$. Dessa batterier hade mycket kvali-cerade befäst-
ningar och skydd mot alla typer av hot. Ett lätt batteri ,,!/!, hade ett 
stridsvärde motsvarande ett äldre tungt batteri. Dock var verkans-
området betydligt mindre med en e.ektiv skottvidd på kanske $% 
km. De tunga $'/,% (ERSTA) batterierna hade det tredubbla strids-
värdet och en e.ektiv skottvidd på '! km. Från början av $*+%-talet 
infördes också de lätta robotbatterierna med robot !'.

Rörligheten ökade successivt och från mitten av $*+%-talet till-
kom rörliga spärrbataljoner och rörliga spärrkompanier. SK dis-
ponerade en rörlig spärrbataljon och två rörliga spärrkompanier. 
Spärrbataljonens sammansättning var stabsbatteri, kustartilleribat-
teri (tre ,,! cm kanon m/+!), robotbatteri (Rb !') och minspärrtropp. 

Ur armen två cykelskyttebataljoner med flera lokalförsvarsför-
band samt hemvärn.

2. kustartilleribrigaden KAB 2 (stab på Rindö)
Spärrbataljon Korsö - ett tungt batteri, tre lätta batterier,
en minspärrtropp.
Två kustjägarkompanier och två lätta robotbatterier
Ur armen en cykelskyttebataljon med flera lokalförsvarsförband
samt hemvärn

3. kustartilleribrigaden KAB 3 (stab på Järflotta)
Spärrbataljon Ornö - ett batteri 10,5/5o på Bodskär, tre lätta bat-
terier, två minspärrtroppar.
Spärrbataljon Mellsten - ett batteri 10,5/5o på Nåttarö, fyra lätta
batterier, tre minspärrtroppar.
Spärrbataljon Askö - ett tungt batteri, två lätta batterier, en min-
spärrtropp.
Två rörliga batterier 10,5/42.
Två luftvärnskompanier för skydd av Södertörnsbasen (SörB).
Ur armen tre cykelskyttebataljoner med flera lokalförsvarsför-
band samt hemvärn.
I SK organisation ingick även spärrbataljon Bråviken underställd
Fo 43 och spärrkompani Arkösund underställd Fo 41.

Under 1960-talet och fram ti l l  början av 1970-talet skedde en
mycket omfattande modernisering av det fasta kustartilleriet genom
utbyggnaden av 7,5 cm batterierna m/57 och 12 cm batterierna m/70
från och med 1971. Dessa batterier hade mycket kvalificerade befäst-
ningar och skydd mot alla typer av hot. Ett lätt batteri 7,5/57 hade ett
stridsvärde motsvarande ett äldre tungt batteri. Dock var verkans-
området betydligt mindre med en effektiv skottvidd på kanske 10
km. De tunga 12/70 (ERSTA) batterierna hade det tredubbla strids-
värdet och en effektiv skottvidd på 25 km. Från början av 1960-talet
infördes också de lätta robotbatterierna med robot 52.

Rörligheten ökade successivt och från mitten av 1960-talet till-
kom rörliga spärrbataljoner och rörliga spärrkompanier. SK dis-
ponerade en rörlig spärrbataljon och två rörliga spärrkompanier.
Spärrbataljonens sammansättning var stabsbatteri, kustartilleribat-
teri (tre 7,5 cm kanon m/65), robotbatteri (Rb 52) och minspärrtropp.
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Ett rörligt spärrkompani bestod av stabspluton, robotbatteri (Rb !#) 
och minspärrtropp.$%

Från början av %"&'-talet infördes som sagt även kustjägarkom-
panier i krigsorganisationen. Totalt utbildades åtta sådana kompa-
nier %"&'–%"(% varav fyra till sex tilldelades SK.$# Ett kustjägarkom-
pani bestod bland annat av attackdykartropp, tre kustjägarplutoner 
och granatkastarpluton.

Flygvapnets basorganisation
Flygvapnet införde en basorganisation med början år %"$# som bygg-
de på att )ygbaserna var fristående från de )ygande förbanden. Ba-
serna, inledningsvis kallade krigs)ygfält, bemannades av särskilda 
enheter och var beredda att ta emot )ygplan som inte var ”tilldelade” 
fältet ifråga. Ansvaret för basorganisationen åvilade fem )ygbasom-

Spärrbataljon Askö började anläggas efter krigsutbrottet 1939 och bestod till en 
början av öppna pjäsvärn vilka senare ersattes av täckta värn. Spärren Askö bestod 
av Batteri Askö östra med två 57 mm kanon m/99 (klart 1940), Batteri Askö västra 
(klart 1941) med fyra 57 mm kanon m/99, Batteri Kolguskär med två 57 mm kanon 
m/99 samt Minering Kolguskär-Askö med minstationer vid Kolguskär och Duvskär. 
Mycket av anläggningarna finns kvar.

Spärrbataljon Askö började anläggas efter krigsutbrottet 1939 och bestod till en
början av öppna pjäsvärn vilka senare ersattes av täckta värn. Spärren Askö bestod
av Batteri Askö östra med två 57 mm kanon m/99 (klart 1940), Batteri Askö västra
(klart 1941) med fyra 57 mm kanon m/99, Batteri Kolguskär med två 57 mm kanon
m/99 samt Minering Kolguskär-Askö med minstationer vid Kolguskär och Duvskär.
Mycket av anläggningarna finns kvar.

Ett rörligt spärrkompani bestod av stabspluton, robotbatteri (Rb 52)
och minspärrtropp.4r

Från början av 196o -talet infördes som sagt även kustjägarkom-
panier i krigsorganisationen. Totalt utbildades åtta sådana kompa-
nier 1960-1971 varav fyra till sex tilldelades SK.42 Ett kustjägarkom-
pani bestod bland annat av attackdykartropp, tre kustjägarplutoner
och granatkastarpluton.

Flygvapnets basorganisation
Flygvapnet införde en basorganisation med början år 1942 som bygg-
de på att flygbaserna var fristående från de flygande förbanden. Ba-
serna, inledningsvis kallade krigsflygfält, bemannades av särskilda
enheter och var beredda att ta emot flygplan som inte var "tilldelade"
fältet ifråga. Ansvaret för basorganisationen åvilade fem flygbasom-
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råden (Flybo). Östra #ygbasområdet (Flybo O) hade sin stabsplats 
i Stockholm. Redan $%&' började man som tidigare nämnts bygga 
bergrumshangarer vid F % i Säve utanför Göteborg och detta kon-
cept utvecklades ytterligare under atombombshotet e(er kriget. Un-
der perioden $%&)–$%*& byggdes som ovan nämnts berghangarer 
även vid F ), F $+, F $! och F $). Både F ) och F $):s berghangarer av-
sågs rymma !* #ygplan.&+ 

Under början av $%!"-talet utvecklades också det unika svenska 
vägbassystemet, där normala nybyggda ”civila” vägar utnyttjades 
som startbanor och ,ck bilda stommen i krigsbasernas bansystem. 
Varje huvudbas försågs även med en eller #era sidobaser med goda 
baseringsmöjligheter och ett antal reservbaser för tillfälliga ”nödba-
seringar” byggdes också. Dessa senare var o(ast endast en rak väg-
sträcka, så kallade ”#ygrakor”, med start- och landningsmöjligheter, 
medan sidobaserna o(ast utgjordes av civila eller militära #ygfält.&&

Armén och kustartilleriet moderniserades i början av 1960-talet med robot 52, som 
var en kustrobot ämnad att verka från land mot båtar och fartyg. I grunden är det 
den franska pansarvärnsroboten SS 11. Robotsystemet grupperades i skärgårds- 
och kustterräng. Det första lätta kustrobotförbandet med robotsystem 52 infördes 
operativt i krigsorganisationen i början av 1960-talet. Roboten var trådstyrd och 
krävde optisk sikt och styrdes med en joystick. Efter 30 års tjänst ersattes den av 
RBS 17 Hellfire. Foto: Lasse Sjögren/SMB arkiv.

Arm4 och kustartilleriet moderniserades i början av 1960-talet med robot 52, som
var en kustrobot ämnad att verka från land mot båtar och fartyg. I grunden är det
den franska pansarvärnsroboten SS 11. Robotsystemet grupperades i skärgårds-
och kustterräng. Det första lätta kustrobotförbandet med robotsystem 52 infördes
operativt i krigsorganisationen i början av 1960-talet. Roboten var trådstyrd och
krävde optisk sikt och styrdes med en joystick. Efter 30 års tjänst ersattes den av
RBS 17 Hellfire. Foto: Lasse Sjögren/SMB arkiv.

råden (Flybo). Östra flygbasområdet (Flybo 0) hade sin stabsplats
i Stockholm. Redan 1942 började man som tidigare nämnts bygga
bergrumshangarer vid F 9 i Säve utanför Göteborg och detta kon-
cept utvecklades ytterligare under atombombshotet efter kriget. Un-
der perioden 1948-1954 byggdes som ovan nämnts berghangarer
även vid F 8, F 13, F 16 och F 18. Både F 8 och F 18:s berghangarer av-
sågs rymma 65 flygplan.43

Under början av 1960-talet utvecklades också det unika svenska
vägbassystemet, där normala nybyggda "civila" vägar utnyttjades
som startbanor och fick bilda stommen i krigsbasernas bansystem.
Varje huvudbas försågs även med en eller flera sidobaser med goda
baseringsmöjligheter och ett antal reservbaser för tillfälliga "nödba-
seringar" byggdes också. Dessa senare var oftast endast en rak väg-
sträcka, så kallade "flygrakor", med start- och landningsmöjligheter,
medan sidobaserna oftast utgjordes av civila eller militära flygfält.44
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Vid en revision av bassystemet som gjordes i början av "#$%-talet, 
organiserades ett antal basbataljoner, vilka skulle svara för samtliga 
basfunktioner vid en huvudbas. Basbataljonerna uppgick i början av 
"#&%-talet till '! stycken och man hade kapacitet att bemanna cirka 
(% baser.($

Basbataljonernas organisation kom naturligtvis att förändras 
över tiden och organisationssystemet byggde på grunddelar som 
kunde variera i antal, tilläggsförband som i sin tur kunde innehålla 
olika tilläggsdelar och ett varierande antal arméförband som kunde 
vara underställda, alternativt lyda under basbataljonchefen. Dessut-
om varierade antalet sidobasförband så mycket att ingen basbataljon 
var den andra lik. Dessa bataljoner kunde bestå av mellan )%% och 

Redan under andra världskriget väcktes intresset för att skydda krigsflygplan i sär-
skilda berghangarer, men det var först efter krigsslutet som man på allvar börja-
de bygga sådana. Dessa anlades på fem flygflottiljer: F 8 Barkarby, F 9 Säve, F 13 
Norrköping, F 16 Uppsala och F 18 Tullinge. Berghangarerna användes för service, 
reparation och uppställning av flygplan. Här är jaktplan typ J 29 uppställda i rad un-
der beredskapsövning. Flygplanen dras upp i ljuset med dragfordon som omedelbart 
efter att man kommit ut kopplas loss varvid flygplanet själv startar på taxibanorna 
fram till startbanan. Foto: Krigsarkivet.

Redan under andra världskriget väcktes intresset för att skydda krigsflygplan i sär-
skilda berghangarer, men det var först efter krigsslutet som man på allvar börja-
de bygga sådana. Dessa anlades på fem flygflottiljer: F 8 Barkarby, F 9 Säve, F 13
Norrköping, F 16 Uppsala och F 18 Tullinge. Berghangarerna användes för service,
reparation och uppställning av flygplan. Här är jaktplan typ J 29 uppställda i rad un-
der beredskapsövning. Flygplanen dras upp i ljuset med dragfordon som omedelbart
efter att man kommit ut kopplas loss varvid flygplanet själv startar på taxibanorna
fram till startbanan. Foto: Krigsarkivet.

Vid en revision av bassystemet som gjordes i början av 1950-talet,
organiserades ett antal basbataljoner, vilka skulle svara för samtliga
basfunktioner vid en huvudbas. Basbataljonerna uppgick i början av
1970-talet till 36 stycken och man hade kapacitet att bemanna cirka
40 baser.45

Basbataljonernas organisation kom naturligtvis att förändras
över tiden och organisationssystemet byggde på grunddelar som
kunde variera i antal, tilläggsförband som i sin tur kunde innehålla
olika tilläggsdelar och ett varierande antal armsförband som kunde
vara underställda, alternativt lyda under basbataljonchefen. Dessut-
om varierade antalet sidobasförband så mycket att ingen basbataljon
var den andra lik. Dessa bataljoner kunde bestå av mellan 800 och
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Bristol Bloodhound var ett brittiskt luftvärnsystem utvecklat för att kunna bekämpa 
stridsflygplan på hög höjd. Sverige köpte först in 13 robotar Bloodhound Mk. I (med 
svensk beteckning Rb 65) och nio robotlavetter för utprovning och försök. Efter pro-
ven gjordes en beställning 1961 av Bristol Bloodhound Mk. II med leveranser som 
inleddes 1963. Systemet med Rb 68 som blev den nya benämningen var operativt 
mellan åren 1965 och 1978. I fredstid stod alltid minst ett batteri i beredskap som 
kuppförsvarsförband, något som möjliggjordes av en relativt stor andel aktiv perso-
nal samt två inryckningsomgångar värnpliktiga. Den första sattes upp på F 13 i Norr-
köping för försvaret av Stockholm och östkusten. Sex robotdivisioner sattes upp vid 
F 8, F 10, F 12, F 13 och F 17 med ett stort antal under lång tid hemliga grupperings-
platser. Foto: Krigsarkivet.

#$%&& man, med ett ”normalvärde” om #$"&& man. För exempel på en 
basbataljons organisation, se bilaga C. 

Personalstyrkan i en basbataljon kunde alltså variera kra'igt, be-
roende på basens/basernas storlek och beroende på om uppgi'er-
na bestod i att fungera som attackbas, jaktbas eller spaningsbas och 
om det var frågan om en huvudbas eller ej. I krigsplanläggningen 
redovisades vilka (ygande divisioner som skulle knytas till en hu-
vudbas. Om exempelvis en jaktdivision skulle utgångsgrupperas på 
Kosta (ygbas i Kronobergs län benämndes basen organisationsmäs-
sigt ”Ordinarie bas jakt”. Vid en så kallad ”O-bas jakt” skulle upp 

1500 man, med ett "normalvärde" om i zoo man. För exempel på en
basbataljons organisation, se bilaga C.

Personalstyrkan i en basbataljon kunde alltså variera kraftigt, be-
roende på basens/basernas storlek och beroende på om uppgifter-
na bestod i att fungera som attackbas, jaktbas eller spaningsbas och
om det var frågan om en huvudbas eller ej. I krigsplanläggningen
redovisades vilka flygande divisioner som skulle knytas till en hu-
vudbas. Om exempelvis en jaktdivision skulle utgångsgrupperas på
Kosta flygbas i Kronobergs län benämndes basen organisationsmäs-
sigt "Ordinarie bas jakt". Vid en så kallad "0-bas jakt" skulle upp

Bristol Bloodhound var ett brittiskt luftvärnsystem utvecklat för att kunna bekämpa
stridsflygplan på hög höjd. Sverige köpte först in 13 robotar Bloodhound Mk. I (med
svensk beteckning Rb 65) och nio robotlavetter för utprovning och försök. Efter pro-
ven gjordes en beställning 1961 av Bristol Bloodhound Mk. Il med leveranser som
inleddes 1963. Systemet med Rb 68 som blev den nya benämningen var operativt
mellan åren 1965 och 1978. I fredstid stod alltid minst ett batteri i beredskap som
kuppförsvarsförband, något som möjliggjordes av en relativt stor andel aktiv perso-
nal samt två inryckningsomgångar värnpliktiga. Den första sattes upp på F 13 i Norr-
köping för försvaret av Stockholm och östkusten. Sex robotdivisioner sattes upp vid
F 8, F 10, F 12, F 13 och F 17 med ett stort antal under lång tid hemliga grupperings-
platser. Foto: Krigsarkivet.
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till åtta #ygplan av angiven typ kunna klargöras, underhållas och 
repareras. I allmänhet skulle även kapacitet $nnas att ta emot ett an-
nat #ygslag, exempelvis attackplan och denna uppgi% benämndes då 
”Tillfällig bas attack”. En T-bas skulle ha förmåga att klargöra upp 
till fyra #ygplan, men saknade resurser att genomföra större servi-
ce- eller reparationsarbeten på dessa.&! 

Inga nya baser byggdes inom Fo && men kring Mälardalen fanns 
vid mitten av '(!)-talet Fält *& vid Tierp, fält *! vid Kjula (Eskilstu-
na), fält *+ vid Härad (Strängnäs) och fält *, vid Björkvik (Katrine-
holm).&+ 

Inom Fo && område fanns som ovan sagts F , och F ',, bägge med 
berghangarer. Vid F , upphörde den egentliga #ygverksamheten 
'(!- och #ottiljen utbildade istället lu%värnsrobotförband med Rb 
!, ”Bloodhound”. Barkarby bibehölls dock som krigsbas långt e%er 
det att #ottiljen omorganiserats. Flottiljen lades slutligen ner '(+&, 
men en bastropp fanns kvar till början av '(()-talet. Flottiljområdet 
kom också att utnyttjas av andra militära enheter under kortare tid.

F ', i Tullinge bytte också skepnad '(+' och $ck namnet Flygvap-
nets Södertörnskolor. En reducering från tre till två divisioner J "* 

Det svenska jaktplanet SAAB J 35 kunde inte levereras i den takt materielplanen 
hade förutsett men kom ut på en rad förband, främst F 13 i Norrköping och F 18 i 
Uppsala. Foto: Krigsarkivet.

Det svenska jaktplanet SAAB J 35 kunde inte levereras i den takt materielplanen
hade förutsett men kom ut på en rad förband, främst F 13 i Norrköping och F 18 i
Uppsala. Foto: Krigsarkivet.

till åtta flygplan av angiven typ kunna klargöras, underhållas och
repareras. I allmänhet skulle även kapacitet finnas att ta emot ett an-
nat flygslag, exempelvis attackplan och denna uppgift benämndes då
"Tillfällig bas attack". En T-bas skulle ha förmåga att klargöra upp
till fyra flygplan, men saknade resurser att genomföra större servi-
ce- eller reparationsarbeten på dessa.46

Inga nya baser byggdes inom Fo 44 men kring Mälardalen fanns
vid mitten av 1960-talet Fält 54 vid Tierp, fält 56 vid Kjula (Eskilstu-
na), fält 57 vid Härad (Strängnäs) och fält 58 vid Björkvik (Katrine-
holm).47

Inom Fo 44 område fanns som ovan sagts F 8 och F 18, bägge med
berghangarer. Vid F 8 upphörde den egentliga flygverksamheten
1962 och flottiljen utbildade istället luftvärnsrobotförband med Rb
68 "Bloodhound". Barkarby bibehölls dock som krigsbas långt efter
det att flottiljen omorganiserats. Flottiljen lades slutligen ner 1974,
men en bastropp fanns kvar till början av 1990-talet. Flottiljområdet
kom också att utnyttjas av andra militära enheter under kortare tid.

F 18 i Tullinge bytte också skepnad 1971 och fick namnet Flygvap-
nets Södertörnskolor. En reducering från tre till två divisioner J 35
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hade skett redan #$!!. Skolverksamheten, som %yttats från F & när 
den %ottiljen lades ner #$'" och som bland annat innefattade Strids-
ledningsskolan (STRILS) och Kadettskolans marklinje (KAS/M) på-
gick till #$(), då %ottiljen lades ner. F #( var från #$(& även värdför-
band för jaktdivision J *) och därför fanns även en bastropp kvar 
till #$() då divisionen drogs in. Basverksamhet med sambands%yg 
fanns även kvar till detta år. Förutom %yg- och skolverksamhet an-
svarade %ottiljen även för en stridsledningsbataljon."( 

Även Arlanda och Bromma %ygplatser hade funktioner som sido-
baser och skulle bemannas av var sin sidobastropp."$

Ledningen av luftförsvaret 
Den operativa ledningen av de rörliga %ygstridskra+erna ålåg %yg-
eskadrarna. Tredje %ygeskadern, E *, med eskaderstab i Stockholm 
omfattade i fredstid ursprungligen F (, F #,, F #* och F #!. Eskadrar-
na tilldelades förband som grupperades e+er behov och de svarade 
även för stridsledningen. 

En ur ledningssynpunkt viktig utveckling var att man under #$"* 

Ett gemensamt byggnadskomplex Tre Vapen för de tre försvarsgrenarna armén, ma-
rinen och flygvapnet började byggas under andra världskriget längst österut på Val-
hallavägen vid Gärdet. Först på plan var Flygvapnet med sina byggnader till höger 
om entrén som flyttade in vintern 1944–1945. När Krigsarkivet – vars byggnad syns 
längst till vänster i bilden - ville bygga ett högt tornliknande magasin sade försvars-
ledningen nej. Man ville inte ha ett ”fyrtorn” som kunde leda sovjetiska bombplan till 
Tre Vapen! Foto: Jan Waernberg.

hade skett redan 1966. Skolverksamheten, som flyttats från F 2 när
den flottiljen lades ner 1974 och som bland annat innefattade Strids-
ledningsskolan (STRILS) och Kadettskolans marklinje (KAS/M) på-
gick till 1985, då flottiljen lades ner. F 18 var från 1982 även värdför-
band för jaktdivision J 35 och därför fanns även en bastropp kvar
till 1985 då divisionen drogs in. Basverksamhet med sambandsflyg
fanns även kvar till detta år. Förutom flyg- och skolverksamhet an-
svarade flottiljen även för en stridsledningsbataljon.48

Även Arlanda och Bromma flygplatser hade funktioner som sido-
baser och skulle bemannas av var sin sidobastropp.49

Ledningen av luftförsvaret
Den operativa ledningen av de rörliga flygstridskrafterna ålåg flyg-
eskadrarna. Tredje flygeskadern, E 3, med eskaderstab i Stockholm
omfattade i fredstid ursprungligen F 8, F 10, F 13 och F 16. Eskadrar-
na tilldelades förband som grupperades efter behov och de svarade
även för stridsledningen.

En ur ledningssynpunkt viktig utveckling var att man under 1943

Ett gemensamt byggnadskomplex Tre Vapen för de tre försvarsgrenarna armen, ma-
rinen och flygvapnet började byggas under andra världskriget längst österut på Val-
hallavägen vid Gärdet. Först på plan var Flygvapnet med sina byggnader till höger
om entrén som flyttade in vintern 1944-1945. När Krigsarkivet — vars byggnad syns
längst till vänster i bilden - ville bygga ett högt tornliknande magasin sade försvars-
ledningen nej. Man ville inte ha ett "fyrtorn" som kunde leda sovjetiska bombplan till
Tre Vapen! Foto: Jan Waernberg.
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började använda markradiostationer för att leda jakt#yget och $%&& 
prövade man en så kallad 'lter- och operationscentral i stabsbygg-
naden Tre Vapen i Stockholm. Året därpå gjordes samma försök i 
Boden och i Malmö. 

År $%&( överfördes ansvaret för den optiska lu)bevakningen från 
armén till #ygvapnet samtidigt som armén övertog #ygvapnets lu)-
värnsförband. Flygbasområdesstaberna 'ck ett territoriellt ansvar 
för ledningen av bastjänsten och lu)bevakningen inom sina respek-
tive områden och skulle vara beredda att stödja de eskaderförband 
som grupperades inom respektive basområde. Ett rörligt lu)bevak-
nings- och stridsledningssystem infördes för lu)försvaret med rör-
liga centraler (import från USA) samt brittiska och amerikanska ra-
darstationer. 

År $%"* slogs #ygbasområdesstaberna ihop med jakteskadersta-
berna och de senare 'ck nu även ett territoriellt ansvar. För Stock-
holmsområdet var det alltså E + som väsentligen tog över tidigare 
#ybo O och del av #ybo W.

Under $%",-talet infördes ett lu)försvarssystem som påminde om 

Lägeskarta över mellersta Sverige med Mälardalen, Stockholm och Gotland i strids-
ledningscentral. Stridsledningen byggde på den brittiska stridsledningen från andra 
världskriget. Det första riktiga stridsledningssystemet i Sverige blev Stril 50, som er-
sattes av Stril 60. I förgrunden de lottor som ”plottar” anfallande motståndarflygplan 
och i bakgrunden de lottor som ”plottar” egna sidans flygplan. Foto: Krigsarkivet.

började använda markradiostationer för att leda jaktflyget och 1944
prövade man en så kallad filter- och operationscentral i stabsbygg-
naden Tre Vapen i Stockholm. Året därpå gjordes samma försök i
Boden och i Malmö.

År 1948 överfördes ansvaret för den optiska luftbevakningen från
armen till flygvapnet samtidigt som armen övertog flygvapnets luft-
värnsförband. Flygbasområdesstaberna fick ett territoriellt ansvar
för ledningen av bastjänsten och luftbevakningen inom sina respek-
tive områden och skulle vara beredda att stödja de eskaderförband
som grupperades inom respektive basområde. Ett rörligt luftbevak-
nings- och stridsledningssystem infördes för luftförsvaret med rör-
liga centraler (import från USA) samt brittiska och amerikanska ra-
darstationer.

År 1957 slogs flygbasområdesstaberna ihop med jakteskadersta-
berna och de senare fick nu även ett territoriellt ansvar. För Stock-
holmsområdet var det alltså E 3 som väsentligen tog över tidigare
flybo 0 och del av flybo W.

Under 1950-talet infördes ett luftförsvarssystem som påminde om

Lägeskarta över mellersta Sverige med Mälardalen, Stockholm och Gotland i strids-
ledningscentral. Stridsledningen byggde på den brittiska stridsledningen från andra
världskriget. Det första riktiga stridsledningssystemet i Sverige blev Stril 50, som er-
sattes av Stril 60. I förgrunden de lottor som "plottar" anfallande motståndarflygplan
och i bakgrunden de lottor som "plottar" egna sidans flygplan. Foto: Krigsarkivet.
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det brittiska under andra världskriget. Systemet som kom att kall-
las Stril "# var huvudsakligen manuellt med talrapportering på di-
rekta telefonförbindelser och manuell hantering av informationen i 
centralerna.

Landet indelades i lu$försvarssektorer och inom varje sådan 
fanns bemannade optiska lu$bevakningsstationer (ls) som rappor-
terade till en lu$försvarsgruppcentral (lgc). Där %ltrerades infor-
mationen och vidarebefordrades till en lu$försvarscentral (lfc) som 
även radarstationerna rapporterade. Läget i lu$en presenterades här 
på en karta – ett plottingbord. I Stril !#-systemet tillkom radar-
gruppcentraler (rrgc) som en nivå mellan radarstationerna och lu$-
försvarscentralerna.

Lu$försvarscentralen sammanställde, utvärderade och använ-
de underrättelserna för att leda eget jakt&yg samt för att informera 
armé- och marinstridskra$er jämte civilförsvaret om %entliga &yg-
rörelser. 

En indelning av landet i '( lu$försvarssektorer fastställdes ()"(, 
men vid utbyggnaden av fasta anläggningar reducerades antalet till 
((. Fasta lfc byggdes ut i bergrum och %ck ett starkt forti%katoriskt 
skydd. Den första (lfc O*) togs i bruk ()"# och den andra (lfc O') 
()"'. De var placerade inom F (! respektive F (+ &ottiljområden. 
Återstående nio lfc byggdes utanför &ottiljområdena och togs i dri$ 
under perioden ()""–()",. 

Förändring av sektorindelningen
En ny sektorindelning genomfördes från hösten ()", med följande 
konsekvenser för Stockholmsområdet:
Sektor O1 F 13 1957–1981

Sektor G1 F 13 1957–1965

Sektor G1 uppgår 1965 i sektor O1

Sektor O2 F 18 1957–1965

Sektor O3 F 16 1957–1965

Sektor O2 och O3 slås 1965 samman till sektor O5

Sektor O5 F 8 1965–1974

F 1 1974–1981

Sektor W5 F 1 1957–1971

Sektor W5 uppgår 1971 i sektor O5

det brittiska under andra världskriget. Systemet som kom att kall-
las Stril 5o var huvudsakligen manuellt med talrapportering på di-
rekta telefonförbindelser och manuell hantering av informationen i
centralerna.

Landet indelades i  luftförsvarssektorer och inom varje sådan
fanns bemannade optiska luftbevakningsstationer (ls) som rappor-
terade till en luftförsvarsgruppcentral (lgc). Där filtrerades infor-
mationen och vidarebefordrades till en luftförsvarscentral (lfc) som
även radarstationerna rapporterade. Läget i luften presenterades här
på en karta -  ett plottingbord. I Stril 6o-systemet tillkom radar-
gruppcentraler (rrgc) som en nivå mellan radarstationerna och luft-
försvarscentralerna.

Luftförsvarscentralen sammanställde, utvärderade och använ-
de underrättelserna för att leda eget jaktflyg samt för att informera
arme- och marinstridskrafter jämte civilförsvaret om fientliga flyg-
rörelser.

En indelning av landet i 21 luftförsvarssektorer fastställdes 1951,
men vid utbyggnaden av fasta anläggningar reducerades antalet till
11. Fasta lfc byggdes ut i bergrum och fick ett starkt fortifikatoriskt
skydd. Den första (lfc 03) togs i bruk 1950 och den andra (lfc 02)
1952. De var placerade inom F 16 respektive F 18 flottiljområden.
Återstående nio lfc byggdes utanför flottiljområdena och togs i drift
under perioden 1955-1957.

Sektor 01 F 13 1957-1981
Sektor G1 F 13 1957-1965
Sektor G1 uppgår 1965 i sektor 01
Sektor 02 F 18 1957-1965
Sektor 03 F 16 1957-1965
Sektor 02 och 03 slås 1965 samman till sektor 05
Sektor 05 F 8 1965-1974

F 1 1974-1981
Sektor W5 F 1 1957-1971
Sektor W5 uppgår 1971 i sektor 05

Förändring av sektorindelningen
En ny sektorindelning genomfördes från hösten 1957 med följande
konsekvenser för Stockholmsområdet:
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Fo ##:s område motsvarade i princip sektor O$ och O% östra delar 
och ingick senare i sektor O&.

Det blev e'er hand uppenbart att ett nytt automatiskt lu'bevak-
nings- och stridsledningssystem måste införas för att man skulle 
kunna följa de allt snabbare (ygplansrörelserna. Det nya systemet 
baserades på Stril &)-systemet men vid radarstationerna förbättra-
des informationen som överfördes och bearbetades på elektronisk 
väg. Den första (yg(ottiljen som införde det nya systemet var F *. 
Systemet kom att benämnas Stril !) och J %& Draken var det för-
sta (ygplan som var helt anpassat till detta. Detsamma gällde även 
lu'värnsroboten Rb !* ”Bloodhound”. Lfc O& och lfc S+ var de för-
sta datoriserade lu'försvarscentralerna i Europa. Stridsledningssys-
temet indelades förbandsmässigt i ett antal bataljoner som under 
+,!)- och +,")-talen uppgick till $) stycken. 

En stridsledningsbataljons styrka kunde variera kra'igt, mellan 
&)) och + ))) personer kunde ingå. Detta berodde bland annat på 
att bataljonerna var skräddarsydda för sina uppgi'er och att Stril 
!)-systemet innehöll två fullt utbyggda datoriserade lfc O& och S+, 
medan de övriga inledningsvis fortfarande var av Stril &)-typ. En 
bataljon hade #–! lu'bevakningskompanier med cirka +)) perso-
ner/kompani och till detta kom en kompanistab samt en pluton i lgc 
med cirka *) personer. Bataljonen innehöll också ett antal radar-
kompanier och rrgc-kompanier och inte minst lfc med sin lednings-
stab, som var benämningen på den personalorganisation som be-
mannade lfc. Radarkompanierna bestod, trots namnet, o'a inte av 
(er än %) personer, ett rrgc-kompani av &) personer, vartill kom led-
ningsstaben med cirka +&) personer. En ”normal” strilbataljon kan 
uppskattas ha bestått av cirka *)) personer.&) 

Under +,")-talet modi-erades och förbättrades systemet främst 
vad gällde sambandsresurser, vilket bland annat gjorde att antalet 
lu'försvarssektorer från +,*+ kunde reduceras till fyra ”storsektorer”. 
Sektor Syd (S1, S2 och W2) F 10/Se S

Sektor Mitt (O1 och O5) F 16/Se M

Sektor Nedre Norrland (N3) F 4/Se NN

Sektor Övre Norrland (ÖN3) F 21/Se ÖN

Inom Fo ## anlades det nya lfc O& (Mitt) i trakterna av Bålsta och 
påbörjade verksamheten i januari +,!#. Två år senare dri'sattes rrgc 

Fo 44:s område motsvarade i princip sektor 02 och 03 östra delar
och ingick senare i sektor 05.

Det blev efter hand uppenbart att ett nytt automatiskt luftbevak-
nings- och stridsledningssystem måste införas för att man skulle
kunna följa de allt snabbare flygplansrörelserna. Det nya systemet
baserades på Stril 5o-systemet men vid radarstationerna förbättra-
des informationen som överfördes och bearbetades på elektronisk
väg. Den första flygflottiljen som införde det nya systemet var F 8.
Systemet kom att benämnas Stril 6o och J 35 Draken var det för-
sta flygplan som var helt anpassat till detta. Detsamma gällde även
luftvärnsroboten Rb 68 "Bloodhound". Lfc 05 och lfc Si var de för-
sta datoriserade luftförsvarscentralerna i Europa. Stridsledningssys-
temet indelades förbandsmässigt i ett antal bataljoner som under
1960- och 1970-talen uppgick till zo stycken.

En stridsledningsbataljons styrka kunde variera kraftigt, mellan
500 och i 000 personer kunde ingå. Detta berodde bland annat på
att bataljonerna var skräddarsydda för sina uppgifter och att Stril
6o-systemet innehöll två fullt utbyggda datoriserade lfc 05 och Si,
medan de övriga inledningsvis fortfarande var av Stril 5o-typ. En
bataljon hade 4-6 luftbevakningskompanier med cirka ioo perso-
ner/kompani och till detta kom en kompanistab samt en pluton i lgc
med cirka 8o personer. Bataljonen innehöll också ett antal radar-
kompanier och rrgc-kompanier och inte minst lfc med sin lednings-
stab, som var benämningen på den personalorganisation som be-
mannade lfc. Radarkompanierna bestod, trots namnet, ofta inte av
fler än 3o personer, ett rrgc-kompani av 5o personer, vartill kom led-
ningsstaben med cirka 15o personer. En "normal" strilbataljon kan
uppskattas ha bestått av cirka 800 personer.5°

Under 1970-talet modifierades och förbättrades systemet främst
vad gällde sambandsresurser, vilket bland annat gjorde att antalet
luftförsvarssektorer från 1981 kunde reduceras till fyra "storsektorer".
Sektor Syd (51, S2 och W2) F 10/Se S
Sektor Mitt (01 och 05) F 16/Se M
Sektor Nedre Norrland (N3) F 4/Se NN
Sektor Övre Norrland (ÖN3) F 21/Se ÖN

Inom Fo 44 anlades det nya lfc 05 (Mitt) i trakterna av Bålsta och
påbörjade verksamheten i januari 1964. Två år senare driftsattes rrgc
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Principskiss över luftbevaknings – och stridsledningssystemet som skulle komma 
att benämnas Stril 60. Det var för sin tid ett mycket automatiserat och datoriserat 
stridsledningssystem. När Stig Wennerström avslöjats insåg man att mycket av sys-
temet var förrått. Då vidtogs åtgärder för att rädda systemet, som internt kom att be-
nämnas Stril 63. Foto: Krigsarkivet, Gerdt Stangenbergs arkiv.
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Principskiss över luftbevaknings — och stridsledningssystemet som skulle komma
att benämnas Stril 60. Det var för sin tid ett mycket automatiserat och datoriserat
stridsledningssystem. När Stig Wennerström avslöjats insåg man att mycket av sys-
temet var förrått. Då vidtogs åtgärder för att rädda systemet, som internt kom att be-
nämnas Stril 63. Foto: Krigsarkivet, Gerdt Stangenbergs arkiv.
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O#S Björnen på Södertörn, inte långt från Södertälje.#$ Den senare 
anläggningen gick inom Fo %% under täcknamnet Korpberget. I om-
rådets norra del byggdes en radargruppcentral i trakten av Riala.

Dessa &ygvapenförbands gruppering inom Fo %% område inne-
bar naturligtvis att markstridsförband och lu'värn måste avdelas 
till skydd för dessa.

ÖB:s operationsorder 1967
I början på $"!(-talet reviderades ÖB:s krigsplanläggning. Order-
verket för den nya planläggningen trädde i kra' den $ januari $"!) 
och reviderades däre'er regelmässigt. Orderverket kom att benäm-
nas ÖB operationsorder, vanligen förkortat till ÖB OpO. Revide-
ringarna berodde på förändringar i det militärpolitiska läget och på 
förändringar vad gällde förbandstillgången. Dessa berodde i sin tur 
naturligtvis på de olika försvarsbesluten, men den dimensionen be-
handlas inte här. 

Enligt orderverket gällde följande krigsfall:
Krigsfall I: Västtyskland eller ett förenat Tyskland förutsattes 

vara angriparen.
Krigsfall II: Sovjetunionen och förbundna stater (Warszawapak-

ten) förutsattes vara angriparen.
Krigsfall III: Nato förutsattes vara angriparen.
Endast krigsfall II blev föremål för någon operativ planläggning. 

Indelningen i krigsfall var alltså i princip samma som gällt sedan 
andra världskriget, även om förutsättningarna förändrats. 

  År $"!# infördes indelning i ”nya” militärområden med integre-
rade militärområdesstaber och personal ur alla försvarsgrenar. De 
nya milocheferna skulle i princip föra befäl över alla förband inom 
respektive milo oavsett försvarsgrenstillhörighet och därmed an-
svara för den operativa ledningen. Detta innebar bland annat att E 
* avvecklades. ÖB:s roll skulle, med viss förenkling, vara att förde-
la resurserna. $. attackeskadern (E $), kallad ”ÖB:s klubba” utgjorde 
dock en strategisk resurs direkt under ÖB. Likaså skulle det +nnas 
strategiska reserver som milocheferna inledningsvis inte dispone-
rade, även om dessa förband var utgångsgrupperade inom ett milo. 
Begreppet armékårer hade slopats i början av $"#(-talet

Planläggningen utgick ifrån att angriparen försökte betvinga oss 
genom en invasion. Krigsmakten skulle då möta, hejda och slå +en-

05S Björnen på Södertörn, inte långt från Södertälje." Den senare
anläggningen gick inom Fo 44 under täcknamnet Korpberget. I om-
rådets norra del byggdes en radargruppcentral i trakten av Riala.

Dessa flygvapenförbands gruppering inom Fo 44 område inne-
bar naturligtvis att markstridsförband och luftvärn måste avdelas
till skydd för dessa.

ÖB:s operationsorder 1967
I början på 1960-talet reviderades ÖB:s krigsplanläggning. Order-
verket för den nya planläggningen trädde i kraft den 1 januari 1962
och reviderades därefter regelmässigt. Orderverket kom att benäm-
nas ÖB operationsorder, vanligen förkortat t i l l  ÖB OpO. Revide-
ringarna berodde på förändringar i det militärpolitiska läget och på
förändringar vad gällde förbandstillgången. Dessa berodde i sin tur
naturligtvis på de olika försvarsbesluten, men den dimensionen be-
handlas inte här.

Enligt orderverket gällde följande krigsfall:
Krigsfall I: Västtyskland eller ett förenat Tyskland förutsattes

vara angriparen.
Krigsfall II: Sovjetunionen och förbundna stater (Warszawapak-

ten) förutsattes vara angriparen.
Krigsfall III: Nato förutsattes vara angriparen.
Endast krigsfall II blev föremål för någon operativ planläggning.

Indelningen i krigsfall var alltså i princip samma som gällt sedan
andra världskriget, även om förutsättningarna förändrats.

År 1965 infördes indelning i "nya" militärområden med integre-
rade militärområdesstaber och personal ur alla försvarsgrenar. De
nya milocheferna skulle i princip föra befäl över alla förband inom
respektive milo oavsett försvarsgrenstillhörighet och därmed an-
svara för den operativa ledningen. Detta innebar bland annat att E
3 avvecklades. ÖB:s roll skulle, med viss förenkling, vara att förde-
la resurserna. 1. attackeskadern (E 1), kallad "ÖB:s klubba" utgjorde
dock en strategisk resurs direkt under ÖB. Likaså skulle det finnas
strategiska reserver som milocheferna inledningsvis inte dispone-
rade, även om dessa förband var utgångsgrupperade inom ett milo.
Begreppet armskårer hade slopats i början av 1950-talet

Planläggningen utgick ifrån att angriparen försökte betvinga oss
genom en invasion. Krigsmakten skulle då möta, hejda och slå fien-
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den samt vara beredd att bekämpa #endens invasionsförberedelser. 
ÖB OpO från $%&! stipulerade bland annat att:

Krigsmakten skall i det längsta kunna förhindra att en angri-
pare får fast fot på svensk mark och kan utnyttja vårt land för 
sina sy'en. I varje del av landet ska kunna bjudas segt mot-
stånd, om så erfordras även i form av fria kriget. Krigsmak-
ten skall omedelbart kunna uppta försvar mot överrumplande 
anfall.

Krigsfall II (eller () var indelat i ett grundalternativ och olika för-
stärkningsalternativ. Grundalternativet byggde på att ett krigshot 
förelåg mot Sverige, men att inga klara indikationer ännu tydde på 
en kra'samling mot viss eller vissa delar av landet. Militärbefälha-
varna var då tilldelade en minimistyrka av snabbt disponibla armé-
stridskra'er som skulle kunna avvärja ett överraskande inlett an-
fall. Ett stort antal arméförband skulle inledningsvis stå till ÖB:s 
förfogande som strategiska reserver. För försvaret av militärområde 
Övre Norrland och Militärkommando Gotland (MKG) avsågs dock 
från början så starka stridskra'er att även större anfallsföretag skul-
le kunna mötas.

Marinstridskra'erna skulle fördelas så att de kunde ingripa mot 
en invasion i de aktuella riktningarna samt kunna skydda sjötran-
sporter, bland annat till och från Gotland.  

Flygvapnets spaningsförband skulle utgångsbaseras för att utrö-
na invasionsförberedelser, jaktförbanden skulle ingripa mot #entligt 
)yg och lu'landsättningar och attackförbanden skulle baseras så att 
de undandrog sig förluster under ett inledande bekämpningsskede. 
De skulle sedan snabbt kunna ingripa i aktuell invasionsriktning.

Östra militärområdets uppgifter
Enligt ÖB OpO $%&! skulle Östra militärområdets stridskra'er:

t� Avvärja invasion av milo Ö, varvid angriparen hindras ta 
främst hamnar, )ygfält, landstignings- och lu'landsättnings-
områden varifrån han kan tränga fram mot Mälardalen och 
Stockholm

t� Hindra eller försvåra angriparens för)yttningar sjöledes ge-
nom Ålands hav och Södra Kvarken samt angriparens utnytt-
jande av Ålands och Åbo skärgårdar.

t� Säkra egna fartygs passage Östersjön–Bottenhavet

den samt vara beredd att bekämpa fiendens invasionsförberedelser.
ÖB OpO från 1967 stipulerade bland annat att:

Krigsmakten skall i det längsta kunna förhindra att en angri-
pare får fast fot på svensk mark och kan utnyttja vårt land för
sina syften. I varje del av landet ska kunna bjudas segt mot-
stånd, om så erfordras även i form av fria kriget. Krigsmak-
ten skall omedelbart kunna uppta försvar mot överrumplande
anfall.

Krigsfall II (eller 2) var indelat i ett grundalternativ och olika för-
stärkningsalternativ. Grundalternativet byggde på att ett krigshot
förelåg mot Sverige, men att inga klara indikationer ännu tydde på
en kraftsamling mot viss eller vissa delar av landet. Militärbefälha-
varna var då tilldelade en minimistyrka av snabbt disponibla arms-
stridskrafter som skulle kunna avvärja ett överraskande inlett an-
fall. Ett stort antal armsförband skulle inledningsvis stå till ÖB:s
förfogande som strategiska reserver. För försvaret av militärområde
Övre Norrland och Militärkommando Gotland (MKG) avsågs dock
från början så starka stridskrafter att även större anfallsföretag skul-
le kunna mötas.

Marinstridskrafterna skulle fördelas så att de kunde ingripa mot
en invasion i de aktuella riktningarna samt kunna skydda sjötran-
sporter, bland annat till och från Gotland.

Flygvapnets spaningsförband skulle utgångsbaseras för att utrö-
na invasionsförberedelser, jaktförbanden skulle ingripa mot fientligt
flyg och luftlandsättningar och attackförbanden skulle baseras så att
de undandrog sig förluster under ett inledande bekämpningsskede.
De skulle sedan snabbt kunna ingripa i aktuell invasionsriktning.

Östra militärområdets uppgifter
Enligt ÖB OpO 1967 skulle Östra militärområdets stridskrafter:

• Avvärja invasion av milo Ö, varvid angriparen hindras ta
främst hamnar, flygfält, landstignings- och luftlandsättnings-
områden varifrån han kan tränga fram mot Mälardalen och
Stockholm

• Hindra eller försvåra angriparens förflyttningar sjöledes ge-
nom Ålands hav och Södra Kvarken samt angriparens utnytt-
jande av Ålands och Åbo skärgårdar.

• Säkra egna fartygs passage Östersjön-Bottenhavet
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t� Försvara egen sjötra#k inom i övrigt tilldelat område, särskilt 
trupp och materieltransporter till södra Östersjön

t� Lu$försvara milo Ö (sektor O", O% och G")
t� Leda och skydda sjö- och &ygtransporter till Gotland
t� Jakt- och lu$försvara milo B (sektor W% och delar av sektor 

O%)
t� Flygspana inom milo NN och Milo B områden

Den tidigare förekommande orderpunkten att Stockholm skulle 
försvaras till det yttersta hade alltså utgått, men inriktningen var 
likväl att huvudstaden skulle försvaras. E$ersom MKG var under-
ställt MB Ö innehöll ordern även bestämmelser rörande försvaret av 
Gotland, som uteslutits här. 

Underställda förband inom Milo Ö var enligt grundalternativ ' 
nedanstående enheter.

Ur armén: (. fördelningsstaben, "., "(. och )*. infanteribrigaderna 
och lokalförsvarsförband.

Ur marinen: Kryssaren Göta Lejon, ''. jagardivisionen (Öland, 
Uppland), "". jagardivisionen (tre jagare), "". torpedbåtsdivisionen 
(sex torpedbåtar), "'. jagardivisionen (tre jagare), "'. torpedbåtsdivi-
sionen (fem torpedbåtar), ". minfartygs&ottiljen (tre fartyg), (. min-
fartygsdivisionen (två fartyg), 

". ubåtsavdelningen ("+ ubåtar), tre motortorpedbåtsdivisioner 
(sammanlagt tolv motortorpedbåtar), '. och ). minröjningsavdel-
ningarna, )'. minröjnings&ottiljen och ". helikopterdivisionen samt 
kustartilleriförband inom området.

Ur &ygvapnet: nio jaktdivisioner (J )%), fyra spaningsdivisioner (S 
)' och S )%), 

"+%. spaningsgruppen (Sk ,+) och lu$värnsrobotkompani Rb ,* 
(Bloodhound II).

 Territoriellt underställda förband i alternativ ' var "(. fördel-
ningsstaben, (. infanteribrigaden samt ,. och "+. pansarbrigaderna. 
Dessa förband ingick alltså i ÖB:s strategiska reserv och disponera-
des i alla fall inledningsvis inte av MB Ö. 

Vid förstärkningsalternativ ' Ö, som innebar att #endens huvud-
angrepp riktades mot milo Ö, tillkom "(. fördelningsstaben, (., "'., 
))., och ('. infanteribrigaderna samt ,. och "+. pansarbrigaderna. 
För särskild användning inom Gävleområdet tillkom även ",. för-

• Försvara egen sjötrafik inom i övrigt tilldelat område, särskilt
trupp och materieltransporter till södra Östersjön

• Luftförsvara milo Ö (sektor 01, 05 och Gi)
• Leda och skydda sjö- och flygtransporter till Gotland
• Jakt- och luftförsvara milo B (sektor W5 och delar av sektor

05)
• Flygspana inom milo NN och Milo B områden

Den tidigare förekommande orderpunkten att Stockholm skulle
försvaras till det yttersta hade alltså utgått, men inriktningen var
likväl att huvudstaden skulle försvaras. Eftersom MKG var under-
ställt MB Ö innehöll ordern även bestämmelser rörande försvaret av
Gotland, som uteslutits här.

Underställda förband inom Milo Ö var enligt grundalternativ 2
nedanstående enheter.

Ur armen: 4. fördelningsstaben, 1., 14. och 38. infanteribrigaderna
och lokalförsvarsförband.

Ur marinen: Kryssaren Göta Lejon, 22. jagardivisionen (Öland,
Uppland), 11. jagardivisionen (tre jagare), 11. torpedbåtsdivisionen
(sex torpedbåtar), 12. jagardivisionen (tre jagare), 12. torpedbåtsdivi-
sionen (fem torpedbåtar), 1. minfartygsflottiljen (tre fartyg), 4. min-
fartygsdivisionen (två fartyg),

1. ubåtsavdelningen (io ubåtar), tre motortorpedbåtsdivisioner
(sammanlagt tolv motortorpedbåtar), 2. och 3. minröjningsavdel-
ningarna, 32. minröjningsflottiljen och 1. helikopterdivisionen samt
kustartilleriförband inom området.

Ur flygvapnet: nio jaktdivisioner (J 35), fyra spaningsdivisioner (S
32 och S 35),

105. spaningsgruppen (Sk 6o) och luftvärnsrobotkompani Rb 68
(Bloodhound II).

Territoriellt underställda förband i alternativ 2 var 14. fördel-
ningsstaben, 4. infanteribrigaden samt 6. och io. pansarbrigaderna.
Dessa förband ingick alltså i ÖB:s strategiska reserv och disponera-
des i alla fall inledningsvis inte av MB Ö.

Vid förstärkningsalternativ 2 Ö, som innebar att fiendens huvud-
angrepp riktades mot milo Ö, tillkom 14. fördelningsstaben, 4., 12.,
33., och 42. infanteribrigaderna samt 6. och io. pansarbrigaderna.
För särskild användning inom Gävleområdet tillkom även 16. för-
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Skjutning med robot 315 från jagare 1962. Sverige var en av de första sjönationerna 
i Östersjöområdet som införde sjömålsrobotar ombord på fartyg, främst jagarna Hal-
land och Småland. En motsvarande robot för kustartilleriet togs fram, Rb 16. 200 av 
dessa båda typer tillverkades. Foto: Krigsarkivet.

Kryssaren Göta Lejon. Foto: Eriksbergs Mekaniska Verkstad via Curt S Ohlsson.

Skjutning med robot 315 från jagare 1962. Sverige var en av de första sjönationerna
i Östersjöområdet som införde sjömålsrobotar ombord på fartyg, främst jagarna Hal-
land och Småland. En motsvarande robot för kustartilleriet togs fram, Rb 16. 200 av
dessa båda typer tillverkades. Foto: Krigsarkivet.

Kryssaren Göta Lejon. Foto: Eriksbergs Mekaniska Verkstad via Curt S Ohlsson.
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delningsstaben och #". infanteribrigaden. Som territoriellt under-
ställda förband tillkom $%. infanteribrigaden och &. pansarbrigaden. 
Vissa marina enheter skulle utgå till milo Syd. 

Vad som menas med ”för särskild användning” är inte klarlagt 
men möjligen kan det röra sig om förband som avsågs användas för 
försvar av Åland i en samordnad operation med Finland. Att sådana 
tankegångar existerade är numera klarlagt.'(

Utgångsgrupperingen av förbanden var vid alternativ ( att $. för-
delningen med sina tre brigader skulle be)nna sig i Uppland med 
inriktning mot Stockholmsområdet, %. pansarbrigaden skulle vara 
grupperad i trakten av Västerås, #*. pansarbrigaden i trakten söder 
om Strängnäs och $. infanteribrigaden i trakten av Norrköping–Brå-
viken. 

Alternativ ( Ö innebar att tre fördelningar med sammanlagt åtta 
infanteribrigader och två pansarbrigader skulle be)nna sig i Upp-
land–Gästrikland med $%. infanteribrigaden som strategisk reserv 
vid Köping–Västerås och &. pansarbrigaden som strategisk reserv i 
södra Södermanland.

Här ska påpekas att i begreppet fördelningsstab ingick inte bara 
själva staben med betjäningsförband (stabsbataljon) utan även de så 
kallade fördelningsförbanden bestående av en rad olika artilleri-, 
lu+värns-, spanings/jägar-, fältarbets- och underhållsförband.  

ÖB:s operationsorder kom naturligtvis att förändras genom åren 
bland annat på grund av att olika förband utgick e+er hand. Alter-
nativuppgi+erna kom därför att bli allt ,er för de förband som fort-
farande fanns kvar. Det kan dock sägas att huvuddragen i #&%! års 
operationsorder kom att gälla i många år framåt. 

delningsstaben och 13. infanteribrigaden. Som territoriellt under-
ställda förband tillkom 46. infanteribrigaden och 9. pansarbrigaden.
Vissa marina enheter skulle utgå till milo Syd.

Vad som menas med "för särskild användning" är inte klarlagt
men möjligen kan det röra sig om förband som avsågs användas för
försvar av Åland i en samordnad operation med Finland. Att sådana
tankegångar existerade är numera klarlagt.5'

Utgångsgrupperingen av förbanden var vid alternativ 2 att 4. för-
delningen med sina tre brigader skulle befinna sig i Uppland med
inriktning mot Stockholmsområdet, 6. pansarbrigaden skulle vara
grupperad i trakten av Västerås, to. pansarbrigaden i trakten söder
om Strängnäs och 4. infanteribrigaden i trakten av Norrköping-Brå-
viken.

Alternativ 2 Ö innebar att tre fördelningar med sammanlagt åtta
infanteribrigader och två pansarbrigader skulle befinna sig i Upp-
land-Gästrikland med 46. infanteribrigaden som strategisk reserv
vid Köping-Västerås och 9. pansarbrigaden som strategisk reserv i
södra Södermanland.

Här ska påpekas att i begreppet fördelningsstab ingick inte bara
själva staben med betjäningsförband (stabsbataljon) utan även de så
kallade fördelningsförbanden bestående av en rad olika artilleri-,
luftvärns-, spanings/jägar-, fältarbets- och underhållsförband.

ÖB:s operationsorder kom naturligtvis att förändras genom åren
bland annat på grund av att olika förband utgick efter hand. Alter-
nativuppgifterna kom därför att bli allt fler för de förband som fort-
farande fanns kvar. Det kan dock sägas att huvuddragen i 1967 års
operationsorder kom att gälla i många år framåt.
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Stridsplanerna 1952/1956

Fo 44 problematik under kalla kriget
De geogra#ska förutsättningarna för försvaret av Stockholm inne-
bär svårbemästrade problem, vilka kan sägas ha ökat under kall-
la kriget. Centrala Stockholm skyddas visserligen delvis av vatten, 
men samtidigt innebär detta att kommunikationerna är mycket 
sårbara för sabotage. Om staden skulle utrymmas, vilket var en av 
huvudtankarna under $%"&- och $%'&-talen, skulle saboterade eller 
blockerade broar utgöra ett stort hinder och sprida kaos. Även mi-
litära transportrörelser skulle hindras och e(ersom staden också är 
en järnvägsknutpunkt skulle all järnvägstra#k i Mälardalsområdet 
påverkas vid en dri(störning. Den allmänna samhällsutvecklingen 

Danviktullsbron i uppfällt läge. Foto: Stockholms stadsmuseum.

Stridsplanerna 1952/1956

Fo 44 problematik under kalla kriget
De geografiska förutsättningarna för försvaret av Stockholm inne-
bär svårbemästrade problem, vilka kan sägas ha ökat under kall-
la kriget. Centrala Stockholm skyddas visserligen delvis av vatten,
men samtidigt innebär detta att kommunikationerna är mycket
sårbara för sabotage. Om staden skulle utrymmas, vilket var en av
huvudtankarna under 1950- och 1960-talen, skulle saboterade eller
blockerade broar utgöra ett stort hinder och sprida kaos. Även mi-
litära transportrörelser skulle hindras och eftersom staden också är
en järnvägsknutpunkt skulle all järnvägstrafik i Mälardalsområdet
påverkas vid en driftstörning. Den allmänna samhällsutvecklingen

Danviktullsbron i uppfällt läge. Foto: Stockholms stadsmuseum.
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gjorde att Stockholms betydelse snarast kom att öka under den be-
skrivna perioden.

I områdets yttre delar föreligger samma problem genom de hin-
der som vattenvägen vid Södertälje och Stäketsundet vid Kungs-
ängen utgör. Både här och i centrala Stockholm planerades visserli-
gen reservförbindelser och fältarbetsförband var avdelade för dessa 
uppgi#er men även ett $entligt sabotage av ringa omfattning skul-
le kunna få mycket stora konsekvenser. Danvikstullsbron i uppfällt 
läge eller en brinnande lastbil på Skanstullsbron skulle kunna räcka 
för att korka igen tra$ken i innerstaden och om Mälarbron i Söder-
tälje hade bombats skulle tilltransport av förband och utrymning av 
Stockholm ha hejdats. 

Även %ygkommunikationerna var naturligtvis viktiga, inte minst 
för de transporter av förstärkningar som planerades ske från Brom-
ma och Arlanda till Gotland respektive övre Norrland.

 En huvuduppgi# för Fo && var, som tidigare framgått, att skydda 
riksledningen, det vill säga statschefen (konungen), riksdagen och 
regeringen samt de viktigaste delarna av regeringskansliet. Under 
andra världskriget hade man inte planlagt någon särskild för%ytt-
ning av riksledningen annat än att Radiotjänst hade anska'at en 
särskild radiobuss, ”Per Albin-bussen”, varifrån information kun-
de sändas ut över alla radiosändare i riket. Från mitten av ()*+-ta-
let planerades att riksledningen skulle lämna staden och en bergan-
läggning i det som i dagligt tal kom att kallas ”Zonen” stod färdig 
()*,. ”Zonen” var belägen på stort avstånd från huvudstaden och 
anläggningen var dimensionerad för statschefen, regeringen, den 
krigsorganiserade statsrådsberedningen och riksdagens krigsdele-
gation. Senare tillkom ytterligare en anläggning som stod klar (),!. 
I ”Zonen” fanns även krigsmaktens ledningsplatser. Krigsdelegatio-
nen inrättades för övrigt ()"* och består av talmannen och *+ riks-
dagsledamöter. Det är Utrikesnämnden som förordnar att krigs-
delegationen skall träda i riksdagens ställe och för detta krävs att 
statsministern och sex ledamöter i nämnden är ense.*- Proceduren 
kan förefalla omständlig i en hastigt uppkommen krissituation.

Planläggningen av riksledningens verksamhet vid krig eller krigs-
fara handhades av en särskild enhet inom försvarsdepartementet. Fo 
&& skulle inledningsvis svara för skyddet av riksledningen till dess 
att avtransport till ”Zonen” skett men det låg naturligtvis svårighe-

gjorde att Stockholms betydelse snarast kom att öka under den be-
skrivna perioden.

I områdets yttre delar föreligger samma problem genom de hin-
der som vattenvägen vid Södertälje och Stäketsundet vid Kungs-
ängen utgör. Både här och i centrala Stockholm planerades visserli-
gen reservförbindelser och fältarbetsförband var avdelade för dessa
uppgifter men även ett fientligt sabotage av ringa omfattning skul-
le kunna få mycket stora konsekvenser. Danvikstullsbron i uppfällt
läge eller en brinnande lastbil på Skanstullsbron skulle kunna räcka
för att korka igen trafiken i innerstaden och om Mälarbron i Söder-
tälje hade bombats skulle tilltransport av förband och utrymning av
Stockholm ha hejdats.

Även flygkommunikationerna var naturligtvis viktiga, inte minst
för de transporter av förstärkningar som planerades ske från Brom-
ma och Arlanda till Gotland respektive övre Norrland.

En huvuduppgift för Fo 44 var, som tidigare framgått, att skydda
riksledningen, det vill säga statschefen (konungen), riksdagen och
regeringen samt de viktigaste delarna av regeringskansliet. Under
andra världskriget hade man inte planlagt någon särskild förflytt-
ning av riksledningen annat än att Radiotjänst hade anskaffat en
särskild radiobuss, "Per Albin-bussen", varifrån information kun-
de sändas ut över alla radiosändare i riket. Från mitten av 1950-ta-
let planerades att riksledningen skulle lämna staden och en bergan-
läggning i det som i dagligt tal kom att kallas "Zonen" stod färdig
1958. "Zonen" var belägen på stort avstånd från huvudstaden och
anläggningen var dimensionerad för statschefen, regeringen, den
krigsorganiserade statsrådsberedningen och riksdagens krigsdele-
gation. Senare tillkom ytterligare en anläggning som stod klar 1987.
I "Zonen" fanns även krigsmaktens ledningsplatser. Krigsdelegatio-
nen inrättades för övrigt 1965 och består av talmannen och 5o riks-
dagsledamöter. Det är Utrikesnämnden som förordnar att krigs-
delegationen skall träda i riksdagens ställe och för detta krävs att
statsministern och sex ledamöter i nämnden är ense.53 Proceduren
kan förefalla omständlig i en hastigt uppkommen krissituation.

Planläggningen av riksledningens verksamhet vid krig eller krigs-
fara handhades av en särskild enhet inom försvarsdepartementet. Fo
44 skulle inledningsvis svara för skyddet av riksledningen till dess
att avtransport till "Zonen" skett men det låg naturligtvis svårighe-
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ter i att avgöra när detta lämpligen skulle ske. Vid ett kuppartat in-
lett anfall var självfallet risken mycket stor för att "enden skulle sät-
ta in stora resurser för att hejda och sabotera en sådan ut#yttning. 
I detta sammanhang räcker det med att notera att denna så kallade 
särskilda planläggning som alltså innebar riksledningens avtran-
sport från staden var mycket detaljerad och väl förberedd. Denna 
särskilda problematik behandlas av sekretesskäl dock inte vidare i 
denna skri$.

Kuppförsvar
En särskild del av krigsplanläggningen var kuppförsvaret, senare 
kallat försvar mot överraskande inlett anfall. Kuppförsvaret inne-
bar planläggning för hur inneliggande åldersklasser och andra en-

Skarpnäcks flygfält anlades 1940 och var ett modernt flygfält med tre permanentade 
start- och landningsbanor samt ett antal permanenta försvarsanläggningar. Skarp-
näcks flygfält med tillhörande värn behölls i krigsorganisationen fram till 1965. Som 
ett kuriosum kan nämnas att det existerar en detaljerad sovjetisk karta över Skarp-
näcksområdet från början av 1980-talet. Bild: SMB arkiv.

ter i att avgöra när detta lämpligen skulle ske. Vid ett kuppartat in-
lett anfall var självfallet risken mycket stor för att fienden skulle sät-
ta in stora resurser för att hejda och sabotera en sådan utflyttning.
I detta sammanhang räcker det med att notera att denna så kallade
särskilda planläggning som alltså innebar riksledningens avtran-
sport från staden var mycket detaljerad och väl förberedd. Denna
särskilda problematik behandlas av sekretesskäl dock inte vidare i
denna skrift.

Kuppförsvar
En särskild del av krigsplanläggningen var kuppförsvaret, senare
kallat försvar mot överraskande inlett anfall. Kuppförsvaret inne-
bar planläggning för hur inneliggande åldersklasser och andra en-

Skarpnäcks flygfält anlades 1940 och var ett modernt flygfält med tre permanentade
start- och landningsbanor samt ett antal permanenta försvarsanläggningar. Skarp-
näcks flygfält med tillhörande värn behölls i krigsorganisationen fram till 1965. Som
ett kuriosum kan nämnas att det existerar en detaljerad sovjetisk karta över Skarp-
näcksområdet från början av 1980-talet. Bild: SMB arkiv.
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heter skulle användas vid ett överraskande anfall med kort eller ing-
en förvarning. E#ersom storleken på de tillgängliga förbanden för 
detta ski#ade stort under ett militärt utbildningsår innebar detta 
också att uppgi#erna för vilka förband som skulle göra vad ski#ade 
under året. Man försökte därför se till att förbanden hade ski#ande 
in- och utryckningstidpunkter. När förbanden i Stockholm hade få 
värnpliktiga under tjänstgöring, skulle tilltransport av förband ske 
från till exempel I $ i Linköping. Även de militära skolorna i Stock-
holm var anspråkstagna för kuppförsvarsuppgi#er, främst eleverna 
vid Krigsskolan Karlberg. Också polisen och framför allt hemvärnet 
ingick naturligtvis också i kuppförsvaret.

Stridsplanerna
Av stridsplanen från %&'( framgår att Fo $$ huvuduppgi# enligt 
militärområdesordern var att avvärjande försvara det som kalla-
des Stenstaden, alltså centrala Stockholm. Ordern innefattade för-
svar av Stockholm men också av broförbindelserna över Södertälje 
kanal. Vidare skulle lu#landsättningar i anslutning till )ygbaserna 
och på )ygfälten vid Halmsjön (senare omdöpt till Arlanda), Skå-
Edeby och Skarpnäck avvärjas och )ygbaserna Barkarby, Tullinge, 
och Bromma samt )ygfältet vid Halmsjön skulle försvaras. 

Med orderbegreppet avvärja menades enligt den militära nomen-
klaturen att *endens anfallskra# skulle brytas vilket i sin tur inne-
bar en rörlig försvarsstrid.'$

För försvaret av Stockholm beordrades en huvudställning med 
sträckningen Saltsjön–Hammarbyhamnen–Årstaviken–Reimers-
holm–Mariebergsområdet–S:t Eriksgatan–Karlbergs station–Norra 
stationsgatan–Bellevue–Skogshögskolan–Laduviken–Husarviken. 
Framför huvudställningen skulle framskjutna stridsställningar *n-
nas och skansar skulle byggas vid Ålkistan och vid Stocksund. En 
cykelskyttebataljon skulle vara reserv och IB +", som inledningsvis 
alltså var underställd Fobef, *ck inte utan militärområdesbefälha-
varens medgivande omgrupperas utom mot lu#landsatt trupp norr 
om Mälaren. Brigaden skulle vara förstärkt med %. divisionen A %. 
Förutom fyra ”egna” cykelskyttebataljoner disponerades även en 
bataljon ur Fo $% (Linköping) och en bataljon ur Fo $! (Uppsala). 
För ledning av förbanden var försvarsområdets centrala delar inde-
lat i fem stridsgrupper.

heter skulle användas vid ett överraskande anfall med kort eller ing-
en förvarning. Eftersom storleken på de tillgängliga förbanden för
detta skiftade stort under ett militärt utbildningsår innebar detta
också att uppgifterna för vilka förband som skulle göra vad skiftade
under året. Man försökte därför se till att förbanden hade skiftande
in- och utryckningstidpunkter. När förbanden i Stockholm hade få
värnpliktiga under tjänstgöring, skulle tilltransport av förband ske
från till exempel I 4 i Linköping. Även de militära skolorna i Stock-
holm var anspråkstagna för kuppförsvarsuppgifter, främst eleverna
vid Krigsskolan Karlberg. Också polisen och framför allt hemvärnet
ingick naturligtvis också i kuppförsvaret.

Stridsplanerna
Av stridsplanen från 1952 framgår att Fo 44 huvuduppgift enligt
militärområdesordern var att avvärjande försvara det som kalla-
des Stenstaden, alltså centrala Stockholm. Ordern innefattade för-
svar av Stockholm men också av broförbindelserna över Södertälje
kanal. Vidare skulle luftlandsättningar i anslutning till flygbaserna
och på flygfälten vid Halmsjön (senare omdöpt till Arlanda), Skå-
Edeby och Skarpnäck avvärjas och flygbaserna Barkarby, Tullinge,
och Bromma samt flygfältet vid Halmsjön skulle försvaras.

Med orderbegreppet avvärja menades enligt den militära nomen-
klaturen att fiendens anfallskraft skulle brytas vilket i sin tur inne-
bar en rörlig försvarsstrid.54

För försvaret av Stockholm beordrades en huvudställning med
sträckningen Saltsjön-Hammarbyhamnen-Årstaviken-Reimers-
holm-Mariebergsområdet-S:t Eriksgatan-Karlbergs station-Norra
stationsgatan-Bellevue-Skogshögskolan-Laduviken-Husarviken.
Framför huvudställningen skulle framskjutna stridsställningar fin-
nas och skansar skulle byggas vid Ålkistan och vid Stocksund. En
cykelskyttebataljon skulle vara reserv och IB 38, som inledningsvis
alltså var underställd Fobef, fick inte utan militärområdesbefälha-
varens medgivande omgrupperas utom mot luftlandsatt trupp norr
om Mälaren. Brigaden skulle vara förstärkt med 1. divisionen A 1.
Förutom fyra "egna" cykelskyttebataljoner disponerades även en
bataljon ur Fo 41 (Linköping) och en bataljon ur Fo 47 (Uppsala).
För ledning av förbanden var försvarsområdets centrala delar inde-
lat i fem stridsgrupper.
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Fiendens sannolika mål för sin verksamhet angavs mycket kort-
fattat vara att genom kuppförfarande lamslå ledningen av Sverige.## 
Beskrivningen av $endens avsikter måste sägas vara föredömligt 
kort.

Man avsåg alltså att utnyttja de befästningar som anlagts under 
beredskapstiden för försvaret av Stenstaden. Försvar mot kuppan-
grepp genom lu%landsättning prioriterades, men det kan ifrågasät-
tas om indelningen i stridsgrupper var ändamålsenlig. Dylika frag-
menteringar kom dock att återkomma med jämna mellanrum fram 
till &""'-talet. 

År &"#( inlämnade Fobef, översten Gösta von Stedingk ett för-
slag till ny stridsplan, som godtogs av militärbefälhavaren. De ti-
digare stridsgrupperna hade reducerats till två men fått ett större 
geogra$skt ansvarsområde. Deras uppgi% var i första hand att leda 
markbevakning och kuppförsvar i centrala Stockholm. Cykelskyt-
tebataljonerna och andra förband var inte som tidigare underställda 
stridsgrupperna utan stod direkt under Fobefs befäl. 

Under rubriken ”Fo )) försvarsplan i stort” beskrevs uppgi%en 
på följande sätt:

Fo )) trupper försvarar Stockholm främst mot anfall från luf-
ten och avvärjer lu%landsättning i anslutning till *ygbaserna 
Tullinge, Bromma, Barkarby och Halmsjön, som alla försva-
ras. Fobef samråder med chefen för Marindistrikt Ost i fråga 
om försvaret av Stockholms örlogsbas och till denna hörande 
anläggningar.

I Stockholms närhet grupperas cykelskyttebataljoner med 
uppgi% bland annat att förbereda insättande dels för det di-
rekta försvaret av Stockholm, i första hand mot kuppföretag, 
dels för att bistå civilförsvaret inom Storstockholmsområdet. 
 

Fo 44:s krigsförband
De förband som disponerades för uppgi%en var följande:

Stridsgrupp Syd ()'+. gruppstaben, centrala Stockholm söder om 
Norrström) skulle med ). fältpoliskompaniet, hemvärn och mark-
bevakningsförband försvara sitt område mot kuppföretag, vara be-
redd att bistå civilförsvaret (ytterligare förband kunde då under-
ställas, främst X. cykelskyttebataljonen) och förbereda försvar av 
Stockholm.

Fiendens sannolika mål för sin verksamhet angavs mycket kort-
fattat vara att genom kuppförfarande lamslå ledningen av Sverige.55
Beskrivningen av fiendens avsikter måste sägas vara föredömligt
kort.

Man avsåg alltså att utnyttja de befästningar som anlagts under
beredskapstiden för försvaret av Stenstaden. Försvar mot kuppan-
grepp genom luftlandsättning prioriterades, men det kan ifrågasät-
tas om indelningen i stridsgrupper var ändamålsenlig. Dylika frag-
menteringar kom dock att återkomma med jämna mellanrum fram
till 19 9 o-talet.

År 1956 inlämnade Fobef, översten Gösta von Stedingk ett för-
slag till ny stridsplan, som godtogs av militärbefälhavaren. De ti-
digare stridsgrupperna hade reducerats till två men fått ett större
geografiskt ansvarsområde. Deras uppgift var i första hand att leda
markbevakning och kuppförsvar i centrala Stockholm. Cykelskyt-
tebataljonerna och andra förband var inte som tidigare underställda
stridsgrupperna utan stod direkt under Fobefs befäl.

Under rubriken "Fo 44 försvarsplan i stort" beskrevs uppgiften
på följande sätt:

Fo 44 trupper försvarar Stockholm främst mot anfall från luf-
ten och avvärjer luftlandsättning i anslutning till flygbaserna
Tullinge, Bromma, Barkarby och Halmsjön, som alla försva-
ras. Fobef samråder med chefen för Marindistrikt Ost i fråga
om försvaret av Stockholms örlogsbas och till denna hörande
anläggningar.

I Stockholms närhet grupperas cykelskyttebataljoner med
uppgift bland annat att förbereda insättande dels för det di-
rekta försvaret av Stockholm, i första hand mot kuppföretag,
dels för att bistå civilförsvaret inom Storstockholmsområdet.

Fo 44:s krigsförband
De förband som disponerades för uppgiften var följande:

Stridsgrupp Syd (403. gruppstaben, centrala Stockholm söder om
Norrström) skulle med 4. fältpoliskompaniet, hemvärn och mark-
bevakningsförband försvara sitt område mot kuppföretag, vara be-
redd att bistå civilförsvaret (ytterligare förband kunde då under-
ställas, främst X. cykelskyttebataljonen) och förbereda försvar av
Stockholm.
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Stridsgrupp Nord (#"$. gruppstaben, centrala Stockholm norr om 
Norrström) skulle med %#. fältpoliskompaniet, ett kompani ur X. 
cykelskyttebataljonen, hemvärn och markbevakningsförband utfö-
ra motsvarande uppgi&er som Grupp Syd.

X. cykelskyttebataljonen med underställda #"#. kulsprutekompa-
niet och #"'. batteriet samt markbevakningsförband och hemvärn 
inom området hade som huvuduppgi& försvar mot lu&trupp och 
understöd av försvaret av Tullinge främst genom motanfall. Bataljo-
nen skulle också vara beredd att bistå civilförsvaret inom Storstock-
holm samt i samråd med chefen för Grupp Syd förbereda försvar av 
Stockholm främst mot kuppföretag. Bataljonen skulle grupperas i 
området kring Skarpnäck, Årstafälten och Flemingsberg där öppen 
terräng gav möjligheter för lu&landsättningar.

I brist på tillräckligt antal pansarskyttefordon tillämpade den svenska försvarsmak-
ten länge cykeltolkning efter främst traktor. Här cykeltolkning under försvarsmakts-
övning (FMÖ) i september 1962 på vägen mellan Upplands-Väsby och Runsa.  
Foto: Krigsarkivet, Lasse Sjögren.

Stridsgrupp Nord (405. gruppstaben, centrala Stockholm norr om
Norrström) skulle med 24. fapoliskompaniet, ett kompani ur X.
cykelskyttebataljonen, hemvärn och markbevakningsförband utfö-
ra motsvarande uppgifter som Grupp Syd.

X. cykelskyttebataljonen med underställda 404. kulsprutekompa-
niet och 401. batteriet samt markbevakningsförband och hemvärn
inom området hade som huvuduppgift försvar mot lufttrupp och
understöd av försvaret av Tullinge främst genom motanfall. Bataljo-
nen skulle också vara beredd att bistå civilförsvaret inom Storstock-
holm samt i samråd med chefen för Grupp Syd förbereda försvar av
Stockholm främst mot kuppföretag. Bataljonen skulle grupperas i
området kring Skarpnäck, Årstafälten och Flemingsberg där öppen
terräng gav möjligheter för luftlandsättningar.

I brist på tillräckligt antal pansarskyttefordon tillämpade den svenska försvarsmak-
ten länge cykeltolkning efter främst traktor. Här cykeltolkning under försvarsmakts-
övning (FMÖ) i september 1962 på vägen mellan Upplands-Väsby och Runsa.
Foto: Krigsarkivet, Lasse Sjögren.
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XI. cykelskyttebataljonen med två plutoner ur #$#. kulsprute-
kompaniet och med #$#. batteriet skulle likaledes grupperas för för-
svar mot lu%trupp. Grupperingsområdet var trakterna kring Söder-
tälje, Igelsta, Salem och Norsborg. Bataljonen skulle även förbereda 
försvar av Södertälje kanal, vara beredd att bistå civilförsvaret i Sö-
dertälje samt vara beredd att understödja basförsvaret av Tullinge, 
främst genom motanfall.

XII. cykelskyttebataljonen med #$&. kulsprutekompaniet, #$'. 
batteriet samt markbevakningsförband och hemvärn skulle försvara 
ett område som i princip bestod av  Järvafältet mot lu%landsättning. 
Vidare skulle bataljonen vara beredd att understödja basförsvaret 
vid Barkarby och Bromma, främst genom motanfall, vara beredd 

Försvaret av Stockholm enligt Stridsplan 1956. Som synes har man haft försvar för 
civilflygfälten vid Bromma och Arlanda medan flygflottiljen F 18 i Tullinge i princip 
svarat för sitt eget försvar.

Xl. CYKEL-SKYTTEBAT.

XI. cykelskyttebataljonen med två plutoner ur 404. kulsprute-
kompaniet och med 404. batteriet skulle likaledes grupperas för för-
svar mot lufttrupp. Grupperingsområdet var trakterna kring Söder-
tälje, Igelsta, Salem och Norsborg. Bataljonen skulle även förbereda
försvar av Södertälje kanal, vara beredd att bistå civilförsvaret i Sö-
dertälje samt vara beredd att understödja basförsvaret av Tullinge,
främst genom motanfall.

XII. cykelskyttebataljonen med 405. kulsprutekompaniet, 403.
batteriet samt markbevakningsförband och hemvärn skulle försvara
ett område som i princip bestod av Järvafältet mot luftlandsättning.
Vidare skulle bataljonen vara beredd att understödja basförsvaret
vid Barkarby och Bromma, främst genom motanfall, vara beredd

Försvaret av Stockholm enligt 1956 års stridsplan

Bålsta
landa

4
/4? XII CY KIPEIT"SKYTTEBAT. a  '

STRIDSGRUPPNORD " ' "  -941

" Akersbarna

.."--, Bo rka_--. ,  Budding
Söde \ ,  Ile .

".' Salem Illemmingsberg' f r

Igeltsta  -- —1.- X. CYKEL-SKYTTEBAT.Tullinge

° 60

DP

Flygfält

20 km

Försvaret av Stockholm enligt Stridsplan 1956. Som synes har man haft försvar för
civilflygfälten vid Bromma och Arlanda medan flygflottiljen F 18 i Tullinge i princip
svarat för sitt eget försvar.
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att bistå civilförsvaret inom Storstockholm samt i samråd med che-
fen för grupp Nord förbereda Stockholm för försvar mot kuppanfall.

Det beridna förbandet #. ryttarskvadronen om #!$ man och "%& 
hästar skulle grupperas vid Ullna, norr om Täby, för försvar mot 
lu'trupp. Skvadronen skulle vara beredd att för(yttas till Stock-
holm för försvar mot kuppföretag. Det framgår inte av ordern men 
en anledning till att skvadronen skulle grupperas på denna plats kan 
ha varit att vid Ullna fanns ett vägskäl och den som kontrollerade 
detta vägskäl kontrollerade även en av de få vägar som ledde ut till 
Vaxholm, alltså SK grupperingsområde. Platsens betydelse kom att 
visa sig i kommande krigsplaneringar.$)

Inom parentes kan sägas att förbandet måste ha utgått ur krigsor-
ganisationen ganska snart e'er #*$). Året e'er upphörde K # att vara 
mobiliseringscentral och visserligen bibehölls två andra ryttarskva-
droner till slutet av #*)%-talet men de hade krigsuppgi'er i Norr-
land.$+

15,5 cm haubits F 1954. Foto: Krigsarkivet.

att bistå civilförsvaret inom Storstockholm samt i samråd med che-
fen för grupp Nord förbereda Stockholm för försvar mot kuppanfall.

Det beridna förbandet 1. ryttarskvadronen om 185 man och 203
hästar skulle grupperas vid Ullna, norr om Täby, för försvar mot
lufttrupp. Skvadronen skulle vara beredd att förflyttas til l Stock-
holm för försvar mot kuppföretag. Det framgår inte av ordern men
en anledning till att skvadronen skulle grupperas på denna plats kan
ha varit att vid Ullna fanns ett vägskäl och den som kontrollerade
detta vägskäl kontrollerade även en av de få vägar som ledde ut till
Vaxholm, alltså SK grupperingsområde. Platsens betydelse kom att
visa sig i kommande krigsplaneringar.56

Inom parentes kan sägas att förbandet måste ha utgått ur krigsor-
ganisationen ganska snart efter 1956. Året efter upphörde K 1 att vara
mobiliseringscentral och visserligen bibehölls två andra ryttarskva-
droner till slutet av 196o -talet men de hade krigsuppgifter i Non-
land.57

15,5 cm haubits F 1954. Foto: Krigsarkivet.
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IB "! skulle grupperas norr och nordöst om Halmsjön/Arlanda 
med uppgi# att understödja basförsvaret av Halmsjön, främst ge-
nom motanfall. Brigaden skulle även försvara sitt grupperingsom-
råde samt området sydost och öster därom mot lu#trupp. Den sista 
orderpunkten innehöll att brigaden skulle fördröja $entliga anfall 
från nordost och öster intill linjen Skarven–Norrviken–Hägernäs-
viken. Fobef disponerade alltså brigaden men skulle vara beredd att 
överlämna befälet över den till ankommande fördelning.

IB "!, senare IB %, kom mer eller mindre att ha samma krigsupp-
gi# under nästan hela sin existens.

Ur orderverket från %&'( framgår även hur värnförbanden och 
markbevakningsförbanden skulle grupperas. Basförsvaret vid Tul-
linge och Barkarby, det vill säga värnkompanierna i respektive bas-
bataljoner, uppgick till )** man vardera, medan basförsvaret vid 
Bromma och Halmsjön räknade vardera "** man. Vid samtliga fyra 
baser disponerades sex stycken "+ mm pansarvärnskanoner m/"(. 

Man kan konstatera att bataljonernas eldkra# var relativt stor ge-
nom att de var tilldelade var sitt rörligt lokalförsvarsbatteri. Batte-
riernas pjäsmateriel framgår inte av stridsplanen, men det bör ha 
rört sig om fyra stycken %*,' cm kanon m/",.'!  

Cykelskyttebataljonerna ur Fo ,% och Fo ,+ som ingått i stridspla-
nen från %&') tycks i %&'( års plan ha återgått till sitt moderförband, 
e#ersom den inte redovisas i stridsplanen. XIV. bataljonen anges 
som Fo-reserv, men det framgår inte var den ska grupperas. Anta-
let bataljoner inom försvarsområdet hade alltså mellan åren %&') till 
%&'( minskat från sju till fyra. Troligen hade de båda bataljonerna 
från de andra försvarsområdena återgått dit och den resterande ba-
taljonen kan ha överlämnats till Fo ,(/SK. 

Polis och hemvärn
Markbevakningen var enligt orderverket mycket omfattande och 
involverade även polismakten. Förenklat kan sägas att de ”civila” an-
läggningarna, som utgjordes av krigsviktiga företag med mera skul-
le bevakas av polisen medan anläggningar med direkt operativ be-
tydelse, (broar, anläggningar etc) skulle vara krigsmaktens ansvar. 
Enligt stridsplanen uppgick de platser som skulle bevakas av polis-
makten till -er än %'*, medan markbevakningstrupp skulle ansvara 
för '( platser. På vissa platser, bland annat vissa broar och militära 

IB 38 skulle grupperas norr och nordöst om Halmsjön/Arlanda
med uppgift att understödja basförsvaret av Halmsjön, främst ge-
nom motanfall. Brigaden skulle även försvara sitt grupperingsom-
råde samt området sydost och öster därom mot lufttrupp. Den sista
orderpunkten innehöll att brigaden skulle fördröja fientliga anfall
från nordost och öster intill linjen Skarven-Norrviken-Hägernäs-
viken. Fobef disponerade alltså brigaden men skulle vara beredd att
överlämna befälet över den till ankommande fördelning.

IB 38, senare IB 1, kom mer eller mindre att ha samma krigsupp-
gift under nästan hela sin existens.

Ur orderverket från 1956 framgår även hur värnförbanden och
markbevakningsförbanden skulle grupperas. Basförsvaret vid Tul-
linge och Barkarby, det vill säga värnkompanierna i respektive bas-
bataljoner, uppgick till 200 man vardera, medan basförsvaret vid
Bromma och Halmsjön räknade vardera 30o man. Vid samtliga fyra
baser disponerades sex stycken 37 mm pansarvärnskanoner m/36.

Man kan konstatera att bataljonernas eldkraft var relativt stor ge-
nom att de var tilldelade var sitt rörligt lokalförsvarsbatteri. Batte-
riernas pjäsmateriel framgår inte av stridsplanen, men det bör ha
rört sig om fyra stycken 10,5 cm kanon m/34."

Cykelskyttebataljonerna ur Fo 41 och Fo 47 som ingått i stridspla-
nen från 1952 tycks i 1956 års plan ha återgått till sitt moderförband,
eftersom den inte redovisas i  stridsplanen. XIV. bataljonen anges
som Fo-reserv, men det framgår inte var den ska grupperas. Anta-
let bataljoner inom försvarsområdet hade alltså mellan åren 1952 till
1956 minskat från sju till fyra. Troligen hade de båda bataljonerna
från de andra försvarsområdena återgått dit och den resterande ba-
taljonen kan ha överlämnats till Fo 46/SK.

Polis och hemvärn
Markbevakningen var enligt orderverket mycket omfattande och
involverade även polismakten. Förenklat kan sägas att de "civila" an-
läggningarna, som utgjordes av krigsviktiga företag med mera skul-
le bevakas av polisen medan anläggningar med direkt operativ be-
tydelse, (broar, anläggningar etc) skulle vara krigsmaktens ansvar.
Enligt stridsplanen uppgick de platser som skulle bevakas av polis-
makten till fler än 150, medan markbevakningstrupp skulle ansvara
för 56 platser. På vissa platser, bland annat vissa broar och militära
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anläggningar, skulle både militär och polispersonal gemensamt sva-
ra för bevakningen.#$

Det framgår inte klart ur stridsplanen hur många man som togs 
i anspråk för markbevakningsuppgi%er, men en bevakningsgrupp 
innehöll sju till nio man. Med avlösningar, plutonstaber och kom-
panistaber med mera bör markbevakningsförbanden ha uppgått till 
sammanlagt minst cirka &' ((( män och kvinnor (e%ersom lottor 
och annan kvinnlig personal ingick i förbanden).)( 

10,5 cm kanon m/34. Foto: ur Vapenregister för armén, 1951 års upplaga.

37 mm pansarvärnskanon m/36. Foto: Krigsarkivet.

anläggningar, skulle både militär och polispersonal gemensamt sva-
ra för bevakningen.59

Det framgår inte klart ur stridsplanen hur många man som togs
i anspråk för markbevakningsuppgifter, men en bevakningsgrupp
innehöll sju till nio man. Med avlösningar, plutonstaber och kom-
panistaber med mera bör markbevakningsförbanden ha uppgått till
sammanlagt minst cirka i  000 män och kvinnor (eftersom lottor
och annan kvinnlig personal ingick i förbanden).6°

10,5 cm kanon m/34. Foto: ur Vapenregister för ann6.n, 1951 års upplaga.

37 mm pansarvärnskanon m/36. Foto: Krigsarkivet.
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Ur #$"% års stridsplan framgår inte heller hur manstarkt hem-
värnet var det året, men i #$"& års plan anges hemvärnet i centrala 
Stockholm ha uppgått till %'( man i Grupp Syd, %)( man i Grupp 
Väst, %)" man i Grupp Ost och #'( man i Grupp Centrum, alltså 
sammanlagt &*()".%#

Till detta kom hemvärnskretsar och hemvärnsområden utanför 
Stockholms innerstad.

Inom försvarsområdet fanns, som ovan nämnts, även andra för-
band som var underställda Fobef. Viktigast var '. territoriella lu+-
värnsregementet som var indelat i fyra divisioner. Sammanlagt be-
stod regementet av '' skjutande enheter, grupperade i eller kring 
Storstockholm eller i anslutning till ,ygbaserna. Pjäsmaterielen 
uppgick till -- stycken &( mm pjäser, '& stycken )( mm, '% stycken 
-," cm och #! stycken #(," cm pjäser.%&

Försvarsområdesbefälhavaren disponerade även underhållsför-
band, indelade i Norra respektive Södra underhållsgruppen. I den 
norra gruppen ingick nio plutoner av olika slag och medan den söd-
ra bestod av arton plutoner. Det rörde sig om transport- och inten-
denturplutoner men också om bromaterielplutoner. Som tidigare 
sagts så var risken för avbrutna broförbindelser inom Stockholms-
området ett stort problem. Som exempel på olika förband kan näm-
nas att i den södra gruppen ingick bland annat !. badplutonen, )(#. 
skåpbilsplutonen, )''. krigsbroplutonen och )(-. intendenturpluto-
nen.%'   

Den samlade förbandsmassan krävde naturligtvis en stor mobi-
liseringsorganisation och en genomarbetad underhållsplan. I själ-
va Storstockholmsområdet fanns enligt planen &- stycken mobilise-
ringsförråd och ett antal andra anläggningar som drivmedelsförråd, 
förberedda reparationsverkstäder med mera. Underhållsplanen var 
mycket detaljerad och innehöll bland annat uppgi+er på tillgängli-
ga brunnar (sju stycken med en sammanlagd kapacitet om #'*"(( m' 
per dygn). Förråd med taggtråd fanns på sju platser och taggtråden 
hade en sammanlagd vikt på inte mindre än '&& ton.%)

Det fanns också en rad arméförband som skulle mobilisera inom 
Fo )) men som endast i fråga om markförsvar och annan territori-
ell verksamhet var underställda Fobef. Bland dessa fanns IV. ingen-
jörbataljonen, vilket inte var förvånade e+ersom Ing # fanns inom 
området. I denna bataljon ingick två kåringenjörkompanier, två 

Ur 1956 års stridsplan framgår inte heller hur manstarkt hem-
värnet var det året, men i 1952 års plan anges hemvärnet i centrala
Stockholm ha uppgått till 63o man i Grupp Syd, 64o man i Grupp
Väst, 645 man i Grupp Ost och 130 man i Grupp Centrum, alltså
sammanlagt 2 o45.

Till detta kom hemvärnskretsar och hemvärnsområden utanför
Stockholms innerstad.

Inom försvarsområdet fanns, som ovan nämnts, även andra för-
band som var underställda Fobef. Viktigast var 3. territoriella luft-
värnsregementet som var indelat i fyra divisioner. Sammanlagt be-
stod regementet av 33 skjutande enheter, grupperade i eller kring
Storstockholm eller i  anslutning t i l l  flygbaserna. Pjäsmaterielen
uppgick till 77 stycken zo mm pjäser, 32 stycken 4o mm, 36 stycken
7,5 cm och 18 stycken 10,5 cm pjäser."

Försvarsområdesbefälhavaren disponerade även underhållsför-
band, indelade i Norra respektive Södra underhållsgruppen. I den
norra gruppen ingick nio plutoner av olika slag och medan den söd-
ra bestod av arton plutoner. Det rörde sig om transport- och inten-
denturplutoner men också om bromaterielplutoner. Som tidigare
sagts så var risken för avbrutna broförbindelser inom Stockholms-
området ett stort problem. Som exempel på olika förband kan näm-
nas att i den södra gruppen ingick bland annat 8. badplutonen, 401.
skåpbilsplutonen, 433. krigsbroplutonen och 407. intendenturpluto-
nen.63

Den samlade förbandsmassan krävde naturligtvis en stor mobi-
liseringsorganisation och en genomarbetad underhållsplan. I  själ-
va Storstockholmsområdet fanns enligt planen 27 stycken mobilise-
ringsförråd och ett antal andra anläggningar som drivmedelsförråd,
förberedda reparationsverkstäder med mera. Underhållsplanen var
mycket detaljerad och innehöll bland annat uppgifter på tillgängli-
ga brunnar (sju stycken med en sammanlagd kapacitet om 13 50o m3
per dygn). Förråd med taggtråd fanns på sju platser och taggtråden
hade en sammanlagd vikt på inte mindre än 322 ton.64

Det fanns också en rad armsförband som skulle mobilisera inom
Fo 44 men som endast i fråga om markförsvar och annan territori-
ell verksamhet var underställda Fobef. Bland dessa fanns IV. ingen-
jörbataljonen, vilket inte var förvånade eftersom Ing i fanns inom
området. I  denna bataljon ingick två kåringenjörkompanier, två
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krigsbrokompanier och sexton självständiga plutoner av olika slag, 
bland annat #. rökplutonen, $. maskeringsplutonen och $$. gas- och 
brandplutonen. Det bör kanske förklaras att en rökpluton var utrus-
tad med rökläggningsaggregat och användes för att lägga rök kring 
tänkbara mål för %entligt &yg, till exempel broar, så att dessa skulle 
bli svårare för %enden att se och trä'a. 

Som exempel på andra förband som också var territoriellt under-
ställda kan nämnas IV. fördelningsstaben med I. kårsignalmateriel-
bataljonen som innehöll sambandskompani, fördelningskabelkom-
pani och etappintendenturkompani. 

Även de olika ”fredsregementenas” depåer lydde territoriellt un-
der Fobef. De bestod o(a av bevakningsplutoner men I $ depå inne-
höll också #. musikplutonen, )!. – *+. fältpolisplutonerna och #+". 
bevakningskompaniet. Förekomsten av fältpolisplutoner vid I $ 
depå berodde på att Svea livgarde utbildade fältpolisförband under 
åren $,#-–$,-".

För att ytterligare komplicera bilden fanns det även förband och 
enheter inom försvarsområdet som inte var territoriellt underställ-
da, dels för att det inte rörde sig om stridande förband och dels för 
att vissa av enheterna var mycket små. Denna mycket oformliga för-

Lastnings- och lossningsövningar blev ett regelbundet inslag i de övningar som hölls 
under kalla kriget. Det gällde att föra fram förstärkning i det fall Stockholm skulle 
anfallas av luftlandsättningsstyrkor från östblocket. Foto: Lasse Sjögren/SMB arkiv.

krigsbrokompanier och sexton självständiga plutoner av olika slag,
bland annat 4. rökplutonen, 1. maskeringsplutonen och 11. gas- och
brandplutonen. Det bör kanske förklaras att en rökpluton var utrus-
tad med rökläggningsaggregat och användes för att lägga rök kring
tänkbara mål för fientligt flyg, till exempel broar, så att dessa skulle
bli svårare för fienden att se och träffa.

Som exempel på andra förband som också var territoriellt under-
ställda kan nämnas IV. fördelningsstaben med I. kårsignalmateriel-
bataljonen som innehöll sambandskompani, fördelningskabelkom-
pani och etappintendenturkompani.

Även de olika "fredsregementenas" depåer lydde territoriellt un-
der Fobef. De bestod ofta av bevakningsplutoner men I i depå inne-
höll också 4. musikplutonen, 28. -  3o. fältpolisplutonerna och 406.
bevakningskompaniet. Förekomsten av fältpolisplutoner vid I
depå berodde på att Svea livgarde utbildade fältpolisförband under
åren 1945-1956.

För att ytterligare komplicera bilden fanns det även förband och
enheter inom försvarsområdet som inte var territoriellt underställ-
da, dels för att det inte rörde sig om stridande förband och dels för
att vissa av enheterna var mycket små. Denna mycket oformliga för-

Lastnings- och lossningsövningar blev ett regelbundet inslag i de övningar som hölls
under kalla kriget. Det gällde att föra fram förstärkning i det fall Stockholm skulle
anfallas av luftlandsättningsstyrkor från östblocket. Foto: Lasse Sjögren/SMB arkiv.
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bandsmassa bestod av #$%. och #%$. stationso&cersgrupperna, #$'. 
krigssjukhuskompaniet, (#. etappsjukhuset, %. och (. hästanska)-
ningskommissionerna, Sjukhuståg Ss ', %%*. landsvägstransportled-
ningsstaben samt ett tiotal andra personalsvaga enheter.+,

Ledning
Vad gäller ledning av förbanden kan sägas att gruppstaberna bestod 
av sju o&cerare, fem undero&cerare och ,! manskap. Stabsplatserna 
skulle grupperas i Södra Latinläroverket på Södermalm, respektive 
Gustav Vasa folkskola i Vasastaden. Gruppchefer var två överstelöjt-
nanter ur I %.

Fostaben var grupperad på ordinarie stabsplats, den stora och 
centralt belägna berganläggning som gick under täcknamnet ”Eli-
as” och som färdigställts i början av %*,$-talet. Här skulle även sta-
ben för '. territoriella lu-värnsregementet och civilförsvarsledning-
en samt delar av länsstyrelsen .nnas. Det totala personalantalet i 
anläggningen är oklart men endast Fostabens krigsorganisation be-
stod %*,# av (" o&cerare, %" undero&cerare och ((( underbefäl och 
manskap.++ 

bandsmassa bestod av 401. och 410. stationsofficersgrupperna, 403.
krigssjukhuskompaniet, 24. etappsjukhuset, 1. och 2. hästanskaff-
ningskommissionerna, Sjukhuståg Ss 3, 119. landsvägstransportled-
ningsstaben samt ett tiotal andra personalsvaga enheter.65

Ledning
Vad gäller ledning av förbanden kan sägas att gruppstaberna bestod
av sju officerare, fem underofficerare och 58 manskap. Stabsplatserna
skulle grupperas i Södra Latinläroverket på Södermalm, respektive
Gustav Vasa folkskola i Vasastaden. Gruppchefer var två överstelöjt-
nanter ur I 1.

Fostaben var grupperad på ordinarie stabsplats, den stora och
centralt belägna berganläggning som gick under täcknamnet "Eli-
as" och som färdigställts i början av 1950-talet. Här skulle även sta-
ben för 3. territoriella luftvärnsregementet och civilförsvarsledning-
en samt delar av länsstyrelsen finnas. Det totala personalantalet i
anläggningen är oklart men endast Fostabens krigsorganisation be-
stod 1954 av 27 officerare, 17 underofficerare och 222 underbefäl och
manskap.66
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Operationsorder 1973

Förändringar i fredsorganisationen
Förändringarna i marinens och #ygvapnets fredsorganisation har 
berörts tidigare, men några påpekanden ska göras. 

 Musköbasen med sina $%&'' anställda började anläggas (")' och 
var operativ från (")! även om alla byggnadsarbeten inte var avslu-
tade förrän ("*+. Detta innebar som tidigare sagts att marinens verk-
samhet på Skeppsholmen, Beckholmen och på Galärvarvet succes-
sivt minskade i omfattning. Skeppsholmen lämnades i princip ("*! 

Jagardivisionerna blev under kalla kriget flottans viktigaste, slagkraftigaste och mest 
uthålliga styrkor sedan pansarskeppen och kryssarna skrotats. Den ”lätta flottan” 
bestod av jagarna, torpedbåtarna och motortorpedbåtarna. Här syns jagarna Visby 
(F 11) och Sundsvall (F 12) efter moderniseringen1965 då 12 cm kanonerna M/24C 
hade ersatts av 57 mm allmålskanonen Bofors M/50D. Samtidigt erhöll de benäm-
ningen fregatt istället för jagare. De utrangerades 1982. Foto: Krigsarkivet.

Operationsorder 1973

Förändringar i fredsorganisationen
Förändringarna i marinens och flygvapnets fredsorganisation har
berörts tidigare, men några påpekanden ska göras.

Musköbasen med sina 2 300 anställda började anläggas 1950 och
var operativ från 1958 även om alla byggnadsarbeten inte var avslu-
tade förrän 1967. Detta innebar som tidigare sagts att marinens verk-
samhet på Skeppsholmen, Beckholmen och på Galärvarvet succes-
sivt minskade i omfattning. Skeppsholmen lämnades i princip 1968

Jagardivisionerna blev under kalla kriget flottans viktigaste, slagkraftigaste och mest
uthålliga styrkor sedan pansarskeppen och kryssarna skrotats. Den "lätta flottan"
bestod av jagarna, torpedbåtarna och motortorpedbåtarna. Här syns jagarna Visby
(F 11) och Sundsvall (F 12) efter moderniseringen1965 då 12 cm kanonerna M/24C
hade ersatts av 57 mm allmålskanonen Bofors M/50D. Samtidigt erhöll de benäm-
ningen fregatt istället för jagare. De utrangerades 1982. Foto: Krigsarkivet.
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och Stockholms Örlogsvarv på Galärvarvet och Beckholmen upp-
hörde #!$!. 

Flyg%ottiljerna F &:s och F #&:s %ygverksamhet upphörde som sagt 
#!'( respektive #!'# även om annan verksamhet bedrevs fram till 
början av #!&"-talet. I krigsorganisationen kvarstod dock %ygbaser-
na till början av #!!"-talet. 

Förändringarna innebar för arméns del att I # och Ing # lämnade 
Sörentorp respektive Frösunda #!'", mycket till följd av att Järvafäl-
tet behövdes för bostadsbebyggelse. I # %yttade till Kungsängen och 
Ing # till Almnäs utanför Södertälje. Detta innebar att bägge förban-
den kom att ha broarna vid Stäket respektive broarna över Södertäl-
je kanal mellan sig och huvudstaden. Ur kuppförsvarssynpunkt var 
detta problematiskt.

Utbildningsvolymerna per år var vid både I # och Ing # cirka en 
bataljon men en infanteribataljon räknade enligt organisation $$ 
(följd av $$ R och $$ M) cirka #)""" man, medan en ingenjörbatal-
jon enligt samma organisation bestod av knappt ("" man. Dock var 
Ing #:s grundutbildningsbataljon i regel av olika skäl större, vanligen 
*""–$"" man. 

Vid KA # var utbildningsvolymen ski+ande men vanligen bestod 
regementets utbildningsorganisation av en fast sjöfrontsbataljon, en 
mindivision samt av Kustjägarskolan.

K # hade #!(! reducerats från Livregementet till häst till Livgar-
desskvadronen. Under ett antal år utbildades spaningsplutoner av-
sedda för IB I och IB ,&. Senare övergick man till att utbilda vaktplu-
toner och från slutet av #!'"-talet militärpoliser.

S # %yttade #!*' till Uppsala och kasernerna övertogs delvis av Ing 
# innan förbandet som ovan sagts %yttade till Almnäs. 

Försvarsområdesstaben -ck #!'# lämna krigsstabsplatsen och 
%yttade detta år in i den nybyggda militärförvaltningsbyggnaden på 
Lidingövägen .(.

     
Ny operationsorder 

Enligt bef Fo (( operationsorder från #!',, med vissa delar ersatta 
året därpå, var Fo (( uppgi+er i krig i första hand att skydda riksled-
ningen och högkvarteret till dessa lämnat området. I prioriterings-
ordning skulle huvuduppgi+erna vara att försvara Kungl. Slottet, 
Kungl. Maj:t kansli (dvs. regeringsbyggnaderna), Militärstabsbygg-

och Stockholms Örlogsvarv på Galärvarvet och Beckholmen upp-
hörde 1969.

Flygflottiljerna F 8:s och F 18:s flygverksamhet upphörde som sagt
1974 respektive 1971 även om annan verksamhet bedrevs fram ti l l
början av 1980-talet. I krigsorganisationen kvarstod dock flygbaser-
na till början av 1990-talet.

Förändringarna innebar för armens del att I i och Ing i lämnade
Sörentorp respektive Frösunda 1970, mycket till följd av att Järvafäl-
tet behövdes för bostadsbebyggelse. I i flyttade till Kungsängen och
Ing 1 till Almnäs utanför Södertälje. Detta innebar att bägge förban-
den kom att ha broarna vid Stäket respektive broarna över Södertäl-
je kanal mellan sig och huvudstaden. Ur kuppförsvarssynpunkt var
detta problematiskt.

Utbildningsvolymerna per år var vid både I 1 och Ing 1 cirka en
bataljon men en infanteribataljon räknade enligt organisation 66
(följd av 66 R och 66 M) cirka 1000 man, medan en ingenjörbatal-
jon enligt samma organisation bestod av knappt 40o man. Dock var
Ing 1:s grundutbildningsbataljon i regel av olika skäl större, vanligen
500-60o man.

Vid KA 1 var utbildningsvolymen skiftande men vanligen bestod
regementets utbildningsorganisation av en fast sjöfrontsbataljon, en
mindivision samt av Kustjägarskolan.

K 1 hade 1949 reducerats från Livregementet till häst till Livgar-
desskvadronen. Under ett antal år utbildades spaningsplutoner av-
sedda för IB I och IB 38. Senare övergick man till att utbilda vaktplu-
toner och från slutet av 1970-talet militärpoliser.

S i flyttade 1957 till Uppsala och kasernerna övertogs delvis av Ing
1 innan förbandet som ovan sagts flyttade till Almnäs.

Försvarsområdesstaben fick 1971 lämna krigsstabsplatsen och
flyttade detta år in i den nybyggda militärförvaltningsbyggnaden på
Lidingövägen 24.

Ny operationsorder
Enligt bef Fo 44 operationsorder från 1973, med vissa delar ersatta
året därpå, var Fo 44 uppgifter i krig i första hand att skydda riksled-
ningen och högkvarteret till dessa lämnat området. I prioriterings-
ordning skulle huvuduppgifterna vara att försvara Kungl. Slottet,
Kungl. Maj:t kansli (dvs. regeringsbyggnaderna), Militärstabsbygg-
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naden (Östermalmsgatan #$) som innehöll Försvarsstaben och Ar-
méstaben samt kontorskomplexet Tre Vapen vid Gärdet, som bland 
annat innehöll Marin- och Flygstaberna. Lu%landsättningar i an-
slutning till &ygbaserna Barkarby, Tullinge, Arlanda och Bromma 
skulle avvärjas. Baserna skulle försvaras och Skarpnäcks &ygfält 
skulle bevakas.

De viktigaste broarna i Stockholm och över Södertälje kanal skul-
le försvaras, vilket också var fallet med tre tydligen mycket hemliga 
anläggningar med numeriska kodbeteckningar, vidare Nackasän-

Under intryck av det tyska användandet av pansrade halvbandvagnar för transport av 
följeinfanteri till pansarstyrkorn, beslöts i Sverige att anskaffa pansrade trupptran-
sportfordon baserade på de vanliga tre tons terränglastbilar med fyrhjulsdrift. Under 
åren 1944–1946 levererades cirka 500 fordon. Överbyggnaden kom från AB Lands-
verk i Landskrona medan Volvo och Scania tog fram lastbilschassina. Fordonet fick 
benämningen Terrängbil m/42 med tillägget SKP för Scanias Karosseri Pansar (300 
byggda) och VKP för motsvarande från Volvo (200 byggda). Vagnen hade tre mans 
besättning och utrymme för 16 pansarskyttesoldater. När P 18 på Gotland lades ner 
den 31 december 2004 togs den sista KP-bilen ur tjänst efter att ha varit i drift i 60 
år. Foto: Krigsarkivet.

Under intryck av det tyska användandet av pansrade halvbandvagnar för transport av
följeinfanteri till pansarstyrkorn, beslöts i Sverige att anskaffa pansrade trupptran-
sportfordon baserade på de vanliga tre tons terränglastbilar med fyrhjulsdrift. Under
åren 1944-1946 levererades cirka 500 fordon. Överbyggnaden kom från AB Lands-
verk i Landskrona medan Volvo och Scania tog fram lastbilschassina. Fordonet fick
benämningen Terrängbil m/42 med tillägget SKP för Scanias Karosseri Pansar (300
byggda) och VKP för motsvarande från Volvo (200 byggda). Vagnen hade tre mans
besättning och utrymme för 16 pansarskyttesoldater. När P 18 på Gotland lades ner
den 31 december 2004 togs den sista KP-bilen ur tjänst efter att ha varit i drift i 60
år. Foto: Krigsarkivet.

naden (Östermalmsgatan 87) som innehöll Försvarsstaben och Ar-
måtaben samt kontorskomplexet Tre Vapen vid Gärdet, som bland
annat innehöll Marin- och Flygstaberna. Luftlandsättningar i an-
slutning till flygbaserna Barkarby, Tullinge, Arlanda och Bromma
skulle avvärjas. Baserna skulle försvaras och Skarpnäcks flygfält
skulle bevakas.

De viktigaste broarna i Stockholm och över Södertälje kanal skul-
le försvaras, vilket också var fallet med tre tydligen mycket hemliga
anläggningar med numeriska kodbeteckningar, vidare Nackasän-
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daren samt FRA:s anläggningar på Lovön. Man skulle också för-
svara och bevaka en rad övriga för totalförsvaret väsentliga platser 
och anläggningar

Vidare skulle man bistå länsstyrelsen i Stockholms län, särskilt 
inom civilförsvarets verksamhetsområde. Högst två cykelskytteba-
taljoner #ck insättas för denna uppgi$ utan MB medgivande. 

Fo %% skulle också förbereda att avvärja framträngande på mar-
ken mot Stockholm, förbereda att motta två bataljoner från Fo %&/
SK, förbereda att "% timmar e$er order överlämna en bataljon till 
bef Fo %&/SK och slutligen förbereda att motta PB & (eller del av PB &) 
eller PB ! för anfall mot Arlanda 'ygfält.&( Uppgi$erna att förbereda 
olika alternativ var beroende på vilka krigsfall som skulle komma 
att gälla, till exempel förstärkningsalternativ " Ö.

Orderpunkten ”Riktlinjer för försvarets förande i inledningsske-
det” innehöll bestämmelser som var gemensamma för hela försva-
ret. Bland annat konstaterades att ”för att genomföra ett storanfall 
mot vårt område måste angriparen reducera verkan av vårt invasi-
onsförsvar. Detta kan ske genom omfattande förbekämpning”. Vi-
dare fastslogs att ytövervakningen skulle kra$samlas till 'ygfält och 
sannolika lu$landsättningsområden. 

Orderpunkten ”Orientering” innehöll en analys av angriparens 
sy$e och angreppsmetoder, på ett mer uttalat sätt än i tidigare or-
derverk. Det angavs att ”anfall mot Fo %% kan ske bland annat i av-
sikt att ta Stockholm och därigenom sätta den centrala ledningen ur 
spel, försvåra mobilisering och påverka stridsmoralen inom landet”. 
Detta skulle kunna ske genom att ta eller slå ut 'ygfält och viktiga-
re spaningsorgan inom östra Mellansverige med avsikt att försvåra 
lu$försvaret och genom att ta betydelsefulla broar och andra viktiga 
kommunikationsobjekt för att avskära förbindelser. Fienden kunde 
tänkas nå sitt sy$e genom att tidigt och överraskande sätta in lu$-
trupp och trupp från handelsfartyg, trålare och liknande inom Stor-
stockholmsområdet. Detta skulle sannolikt kunna ske i kombina-
tion med anfall mot kusterna samt med lu$landsättning på djupet 
innanför kusterna. 

Orienteringen kompletterades av orderpunkten )* som innehöll 
riktlinjer för underrättelsetjänsten. Denna skulle inriktas mot att 
fastställa #entliga insatser med 'ygangrepp, in#ltration, förberedel-
ser för lu$landsättning samt sabotage och annan illegal verksamhet. 

daren samt FRA:s anläggningar på Lovön. Man skulle också för-
svara och bevaka en rad övriga för totalförsvaret väsentliga platser
och anläggningar

Vidare skulle man bistå länsstyrelsen i Stockholms län, särskilt
inom civilförsvarets verksamhetsområde. Högst två cykelskytteba-
taljoner fick insättas för denna uppgift utan MB medgivande.

Fo 44 skulle också förbereda att avvärja framträngande på mar-
ken mot Stockholm, förbereda att motta två bataljoner från Fo 46/
SK, förbereda att 24 timmar efter order överlämna en bataljon till
bef Fo 46/SK och slutligen förbereda att motta PB 6 (eller del av PB 6)
eller PB 9 för anfall mot Arlanda flygfält.67 Uppgifterna att förbereda
olika alternativ var beroende på vilka krigsfall som skulle komma
att gälla, till exempel förstärkningsalternativ 2 Ö.

Orderpunkten "Riktlinjer för försvarets förande i inledningsske-
det" innehöll bestämmelser som var gemensamma för hela försva-
ret. Bland annat konstaterades att "för att genomföra ett storanfall
mot vårt område måste angriparen reducera verkan av vårt invasi-
onsförsvar. Detta kan ske genom omfattande förbekämpning". Vi-
dare fastslogs att ytövervakningen skulle kraftsamlar till flygfält och
sannolika luftlandsättningsområden.

Orderpunkten "Orientering" innehöll en analys av angriparens
syfte och angreppsmetoder, på ett mer uttalat sätt än i tidigare or-
derverk. Det angavs att "anfall mot Fo 44 kan ske bland annat i av-
sikt att ta Stockholm och därigenom sätta den centrala ledningen ur
spel, försvåra mobilisering och påverka stridsmoralen inom landet".
Detta skulle kunna ske genom att ta eller slå ut flygfält och viktiga-
re spaningsorgan inom östra Mellansverige med avsikt att försvåra
luftförsvaret och genom att ta betydelsefulla broar och andra viktiga
kommunikationsobjekt för att avskära förbindelser. Fienden kunde
tänkas nå sitt syfte genom att tidigt och överraskande sätta in luft-
trupp och trupp från handelsfartyg, trålare och liknande inom Stor-
stockholmsområdet. Detta skulle sannolikt kunna ske i kombina-
tion med anfall mot kusterna samt med luftlandsättning på djupet
innanför kusterna.

Orienteringen kompletterades av orderpunkten io som innehöll
riktlinjer för underrättelsetjänsten. Denna skulle inriktas mot att
fastställa fientliga insatser med flygangrepp, infiltration, förberedel-
ser för luftlandsättning samt sabotage och annan illegal verksamhet.
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Försvarsområdets indelning
Försvarsområdet var nu indelat i fem grupper. Dessa var Grupp Sig-
tuna som innefattade Sigtuna och Arlanda-området, Grupp Nord 
som omfattade de övriga nordliga delarna av Fo ##, Grupp Stock-
holm som i princip bestod av Stockholms stads område, Grupp Syd 
som innefattade Södertörn och Södertälje kommun samt Grupp 
Väst som bestod av Mälaröarna. 

  Grupp Sigtunas uppgi$ var att försvara Arlanda %ygplats och 
bron vid Eriksund, alltså den bro som förbinder Bålsta med Sigtu-
na och som leder väg &'" över det vattendrag som någon kilometer 
längre norr ut blir Sko(ärden. Man skulle vidare förbereda motta-
gandet av )#. cykelskyttebataljonen som var grupperad norr om Sä-
bysjön vid Jakobsberg, man skulle förbereda mottagandet av en pan-
sarbataljon ur PB ' som var grupperad i trakten av Uppsala, man 
skulle vara beredd att underställas PB ' därest hela brigaden sattes 
in mot Arlanda och man skulle vara beredd att lämna över )*. cykel-
skyttebataljonen till Grupp Nord. För dessa uppgi$er disponerades  
#+,. gruppstaben ("& man) )*. cykelskyttebataljonen (-)# man) och 
tre värnkompanier ()!+ + )", + )", man). Inom området fanns ock-
så en bastropp, ett %ygfältsarbetskompani ()*! man), ett tungt lu$-
värnskompani (&&- man med sex *, mm lu$värnsautomatkanoner 
m/*#) ur )*. lu$värnsbataljonen och en lokalförsvarslu$värnspluton 
(*- man med #+ mm lu$värnskanon m/#-). Samtliga enheter var 
grupperade på eller kring Arlanda. 

Här kan man notera att två år tidigare hade det funnits en ,++ 
man stark basbataljon på Arlanda, som alltså nu reducerats till en 
bastropp. Förklaringen kan vara att man avsåg att använda Arlanda 
i första hand för transportverksamhet och inte för basering av %yg-
förband.

  Grupp Nord hade till uppgi$ att försvara Barkarby %ygbas, 
Bromma %ygplats, broarna vid Stäket och fem särskilda anlägg-
ningar av betydelse för totalförsvaret. Vidare skulle gruppen förbe-
reda anfall mot lu$landsatt .ende vid Barkarby och/eller Bromma. 
Tilldelade förband var del av ett stabskompani (!' man), )#. cykel-
skyttebataljonen (-)# man), ett värnkompani (&*) man), en lokalför-
svarslu$värnspluton (*- man) och en bevakningspluton. Bataljonen 
skulle grupperas mellan Barkarby och Bromma. Vid Bromma fanns 
värnkompaniet och lu$värnsplutonen. 

Försvarsområdets indelning
Försvarsområdet var nu indelat i fem grupper. Dessa var Grupp Sig-
tuna som innefattade Sigtuna och Arlanda-området, Grupp Nord
som omfattade de övriga nordliga delarna av Fo 44, Grupp Stock-
holm som i princip bestod av Stockholms stads område, Grupp Syd
som innefattade Södertörn och Södertälje kommun samt Grupp
Väst som bestod av Mälaröarna.

Grupp Sigtunas uppgift var att försvara Arlanda flygplats och
bron vid Eriksund, alltså den bro som förbinder Bålsta med Sigtu-
na och som leder väg 263 över det vattendrag som någon kilometer
längre norr ut blir Skofjärden. Man skulle vidare förbereda motta-
gandet av 14. cykelskyttebataljonen som var grupperad norr om Sä-
bysjön vid Jakobsberg, man skulle förbereda mottagandet av en pan-
sarbataljon ur PB 6 som var grupperad i trakten av Uppsala, man
skulle vara beredd att underställas PB 6 därest hela brigaden sattes
in mot Arlanda och man skulle vara beredd att lämna över 15. cykel-
skyttebataljonen till Grupp Nord. För dessa uppgifter disponerades
407. gruppstaben (32 man) 15. cykelskyttebataljonen (814 man) och
tre värnkompanier (190 + 137 + 137 man). Inom området fanns ock-
så en bastropp, ett flygfältsarbetskompani (159 man), ett tungt luft-
värnskompani (228 man med sex 57 mm luftvärnsautomatkanoner
m/54) ur 15. luftvärnsbataljonen och en lokalförsvarsluftvärnspluton
(58 man med 4o mm luftvärnskanon m/48). Samtliga enheter var
grupperade på eller kring Arlanda.

Här kan man notera att två år tidigare hade det funnits en 700
man stark basbataljon på Arlanda, som alltså nu reducerats till en
bastropp. Förklaringen kan vara att man avsåg att använda Arlanda
i första hand för transportverksamhet och inte för basering av flyg-
förband.

Grupp Nord hade ti l l  uppgift att försvara Barkarby flygbas,
Bromma flygplats, broarna vid Stäket och fem särskilda anlägg-
ningar av betydelse för totalförsvaret. Vidare skulle gruppen förbe-
reda anfall mot luftlandsatt fiende vid Barkarby och/eller Bromma.
Tilldelade förband var del av ett stabskompani (96 man), 14. cykel-
skyttebataljonen (814 man), ett värnkompani (251 man), en lokalför-
svarsluftvärnspluton (58 man) och en bevakningspluton. Bataljonen
skulle grupperas mellan Barkarby och Bromma. Vid Bromma fanns
värnkompaniet och luftvärnsplutonen.
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Inom Grupp Nords område fanns också förband ur #ygvapnet. 
Dessa utgjordes av bemanningen till sektor O$:s anläggning vid Bål-
sta (%&' personer) och ett värnkompani där ('$( man). Vid Barkarby 
fanns '). basbataljonen (%** personer) och där fanns även ett värn-
kompani ('%% man) och en lu+värnspluton ($% man) för skydd av 
anläggningen. 

Inom samma område fanns även )". militärpoliskompaniet vid 
Svea livgardes gamla kasernområde vid Sörentorp (I ' hade som ti-
digare sagts #yttat ut till Kungsängen '!(*). I övrigt fanns "*(. lo-
kalförsvarsingenjörkompaniet (')) man) i närheten av Rosersberg 
och "*$. underhållskompaniet ()'" man) vid Bagartorp i södra kan-
ten av Järvafältet. Vid I ' depå i Kungsängen fanns )(. krigsrätten, 
(. musikkåren och '$. fältartistgruppen. Dessa senare förband var 
alltså underställda Grupp Nord endast i fråga om markförsvar och 
bevakning.

Grupp Stockholm hade till uppgi+ att med tillfälligt samman-
satta styrkor ur bevakningsförband och hemvärn i samverkan med 
polis skydda riksledningen och högkvarteret tills dessa avtranspor-

Kulspruta m/58. Foto: Lasse Sjögren/SMB arkiv.

Inom Grupp Nords område fanns också förband ur flygvapnet.
Dessa utgjordes av bemanningen till sektor 05:s anläggning vid Bål-
sta (831 personer) och ett värnkompani där (157 man). Vid Barkarby
fanns 12. basbataljonen (800 personer) och där fanns även ett värn-
kompani (188 man) och en luftvärnspluton (58 man) för skydd av
anläggningen.

Inom samma område fanns även 24. militärpoliskompaniet vid
Svea livgardes gamla kasernområde vid Sörentorp (I i  hade som ti-
digare sagts flyttat ut till Kungsängen 1970). I övrigt fanns 407. lo-
kalförsvarsingenjörkompaniet (122 man) i  närheten av Rosersberg
och 405. underhållskompaniet (214 man) vid Bagartorp i södra kan-
ten av Järvafältet. Vid I 1 depå i Kungsängen fanns 27. krigsrätten,
7. musikkåren och 15. fältartistgruppen. Dessa senare förband var
alltså underställda Grupp Nord endast i fråga om markförsvar och
bevakning.

Grupp Stockholm hade till uppgift att med tillfälligt samman-
satta styrkor ur bevakningsförband och hemvärn i samverkan med
polis skydda riksledningen och högkvarteret tills dessa avtranspor-

Kulspruta m/58. Foto: Lasse Sjögren/SMB arkiv.
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terats. I första hand skulle i likhet med tidigare order Kungl. Slottet, 
Kanslihuset, Utrikesdepartementet, Försvarsdepartementet, Sve-
riges Radio och Televerkets anläggningar försvaras. Vidare skulle 
man i samverkan med civilförsvaret försvara de viktigaste broarna, 
bevaka Skarpnäcks #ygfält och förbereda försvar av Tullarna och 
broarna. Förutom dessa uppgi$er fanns, som i likhet med de andra 
grupperna ett antal så kallade ”beredduppgi$er” som rörde motta-
gandet eller avlämnandet av olika förband.

Att civilförsvaret skulle vara inblandat i sådana uppgi$er kan 
tyckas förvånande. Sannolikt avsågs de polisenheter som ingick i ci-
vilförsvarets organisation att tas i anspråk.

För de ovannämnda uppgi$erna förfogade Stockholmsgruppen 
över ett bevakningskompani (%&' man) med stabsplats i Högvakts-
#ygeln på Kungl. Slottet samt ett skyttekompani ur %%. cykelskytte-
bataljonen. Man hade också hemvärn ur Stockholms Centrala och 
Stockholms Södra hemvärnskrets samt ur Lidingö hemvärnsområ-
de. 

Inom området fanns Fo (( stabsplats (%') personer) med ytterli-
gare myndigheter och andra funktioner (cirka '&& personer), (&(. 
underhållskompaniet och två bilplutoner vid Älvsjö (sammanlagt 
)&& man) samt Chefen för Stockholms depåer med )&& personer 
vid Militärstabsbyggnaden, Tre Vapen, Forti*kationsförvaltningens 
byggnad och Artillerigården. 

Grupp Syds huvuduppgi$ var att försvara broarna vid Södertälje, 
#ygbasen Tullinge samt ytterligare fyra anläggningar som tillhörde 
#ygvapnet. Man skulle förbereda anfall mot lu$landsatt *ende vid 
Tullinge och vara beredd att avlämna en bataljon, i första hand %%. 
cykelskyttebataljonen till Fo (+/SK '( timmar e$er order. För dessa 
uppgi$er disponerades (&). gruppstaben (,' personer) vid Nors-
borg, %&. cykelskyttebataljonen (-%( man) grupperade i området 
Salem–Botkyrka, %%. cykelskyttebataljonen (reducerat till +"+ man 
e$ersom ett kompani var underställt Grupp Stockholm) och (&,. 
haubitskompaniet (%%' man), grupperat vid Salem. Haubitskompa-
niets huvuduppgi$ var eld mot Tullinge, alternativt eld mot broarna 
vid Södertälje. 

För försvaret av Södertälje fanns %". lokalförsvarslu$värnsbatal-
jonsstaben, ett värnkompani (%", man) vid broarna, tre lokalför-
svarslu$värnsplutoner och en bevakningspluton. 

terats. I första hand skulle i likhet med tidigare order Kungl. Slottet,
Kanslihuset, Utrikesdepartementet, Försvarsdepartementet, Sve-
riges Radio och Televerkets anläggningar försvaras. Vidare skulle
man i samverkan med civilförsvaret försvara de viktigaste broarna,
bevaka Skarpnäcks flygfält och förbereda försvar av Tullarna och
broarna. Förutom dessa uppgifter fanns, som i likhet med de andra
grupperna ett antal så kallade "beredduppgifter" som rörde motta-
gandet eller avlämnandet av olika förband.

Att civilförsvaret skulle vara inblandat i sådana uppgifter kan
tyckas förvånande. Sannolikt avsågs de polisenheter som ingick i ci-
vilförsvarets organisation att tas i anspråk.

För de ovannämnda uppgifterna förfogade Stockholmsgruppen
över ett bevakningskompani (102 man) med stabsplats i Högvakts-
flygeln på Kungl. Slottet samt ett skyttekompani ur ii. cykelskytte-
bataljonen. Man hade också hemvärn ur Stockholms Centrala och
Stockholms Södra hemvärnskrets samt ur Lidingö hemvärnsområ-
de.

Inom området fanns Fo 44 stabsplats (123 personer) med ytterli-
gare myndigheter och andra funktioner (cirka zoo personer), 404.
underhållskompaniet och två bilplutoner vid Älvsjö (sammanlagt
30o man) samt Chefen för Stockholms depåer med 30o personer
vid Militärstabsbyggnaden, Tre Vapen, Fortifikationsförvaltningens
byggnad och Artillerigården.

Grupp Syds huvuduppgift var att försvara broarna vid Södertälje,
flygbasen Tullinge samt ytterligare fyra anläggningar som tillhörde
flygvapnet. Man skulle förbereda anfall mot luftlandsatt fiende vid
Tullinge och vara beredd att avlämna en bataljon, i första hand
cykelskyttebataljonen till Fo 46/SK 24 timmar efter order. För dessa
uppgifter disponerades 403. gruppstaben (72 personer) vid Nors-
borg, 10. cykelskyttebataljonen (814 man) grupperade i  området
Salem-Botkyrka, 11. cykelskyttebataljonen (reducerat till 656 man
eftersom ett kompani var underställt Grupp Stockholm) och 407.
haubitskompaniet (112 man), grupperat vid Salem. Haubitskompa-
niets huvuduppgift var eld mot Tullinge, alternativt eld mot broarna
vid Södertälje.

För försvaret av Södertälje fanns 15. lokalförsvarsluftvärnsbatal-
jonsstaben, ett värnkompani (157 man) vid broarna, tre lokalför-
svarsluftvärnsplutoner och en bevakningspluton.
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De ledningscentraler för #ygvapnet som fanns inom området 
bemannades av $%%. radarkompaniet och $%$. radargruppcentral-
kompaniet. Vid den större anläggningen fanns även $. lu&värns-
kompaniet (''% man) ur ''. lu&värnsbataljonen, två lokalförsvars-
lu&värnsplutoner och en värnpluton. Den mindre skyddades av en 
lu&värnspluton. 

Vid Tullinge fanns $%$. basbataljonen (()* man), ett värnkompani 
($%% man) och '. kompaniet ur ''. lu&värnsbataljonen. Lu&värnet 
inom området leddes av +'. lu&värnsbataljonsstaben. Inom grup-

Karta över Stockholms broar under större delen av kalla kriget samt Essingeleden 
med broar som tillkom i slutet på 1960-talet.

S t o c k h o l m s  b r o a r

Barkarby

Spånga - - - -

Essingeleden tillkom i slutet av 1960-talet:
A. Gröndalsbron B. Essingebron C. Fredhällsbron

Hagalund

1. Skanstullsbron* 6 .  Västerbron
2. Liljeholmsbron 7 .  Tranebergsbron
3. Danviksbron 8 .  Kungsbron
4. Centralbron 9 .  Sankt Eriksbron
5. Stadshusbron 1 0 .  Lidingöbron
(*Johanneshovsbron tillkom 1984)

Stocksund

Vasastan

Arsta

2 km

Lidingö

Djurgården

Hammarbyhöj

Karta över Stockholms broar under större delen av kalla kriget samt Essingeleden
med broar som tillkom i slutet på 1960-talet.

De ledningscentraler för flygvapnet som fanns inom området
bemannades av 188. radarkompaniet och 181. radargruppcentral-
kompaniet. Vid den större anläggningen fanns även i. luftvärns-
kompaniet (228 man) ur 22. luftvärnsbataljonen, två lokalförsvars-
luftvärnsplutoner och en värnpluton. Den mindre skyddades av en
luftvärnspluton.

Vid Tullinge fanns 181. basbataljonen (75o man), ett värnkompani
(188 man) och 2. kompaniet ur 22. luftvärnsbataljonen. Luftvärnet
inom området leddes av 32. luftvärnsbataljonsstaben. Inom grup-
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Ing 1 – med hjälp av Ing 2 materiel och personal från Eksjö – samarbetade med  
byggandet av fältbro över Brandalssundet söder om Södertälje i mars 1962.  
Foto: Krigsarkivet, Lasse Sjögren.

pens område fanns även en pluton ur #$. militärpoliskompaniet, Ing 
% depå samt slutligen Svartlösa och Södertälje hemvärnskretsar.

Minst av grupperna var Grupp Väst som hade till uppgi& att för-
svara Försvarets radioanstalts anläggningar på Lovön. Gruppen be-
stod av en bevakningspluton, '() man ur FRA samt av Mälaröarnas 
hemvärnskrets.

Som framgått utgjorde förbindelserna, framför allt broarna, ge-
nom Stockholm och vid Södertälje ett särskilt problem. Ur order-
punkten om fältarbeten framgår att man avsåg att upprätta ersätt-
ningsförbindelser med hjälp av Vägverkets bilfärjor bland annat via 
Mälaröarna och att Stockholms gatukontor planerade för både fasta 

pens område fanns även en pluton ur 24. militärpoliskompaniet, Ing
1 depå samt slutligen Svartlösa och Södertälje hemvärnskretsar.

Minst av grupperna var Grupp Väst som hade till uppgift att för-
svara Försvarets radioanstalts anläggningar på Lovön. Gruppen be-
stod av en bevakningspluton, 35o man ur FRA samt av Mälaröarnas
hemvärnskrets.

Som framgått utgjorde förbindelserna, framför allt broarna, ge-
nom Stockholm och vid Södertälje ett särskilt problem. Ur order-
punkten om fältarbeten framgår att man avsåg att upprätta ersätt-
ningsförbindelser med hjälp av Vägverkets bilfärjor bland annat via
Mälaröarna och att Stockholms gatukontor planerade för både fasta

Ing 1 — med hjälp av Ing 2 materiel och personal från Eksjö — samarbetade med
byggandet av fältbro över Brandalssundet söder om Södertälje i mars 1962.
Foto: Krigsarkivet, Lasse Sjögren.
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och #ytande broförbindelser i centrala Stockholm. Vid Brandalsund 
söder om Södertälje låg en #ytande bro i beredskap redan i fredstid. 
Den var i första hand tänkt att användas för utrymningstransporter 
ut ur Stockholmsområdet. Inriktningen av utrymningar, man räk-
nade med spontana sådana, tycks för övrigt ha varit att man prio-
riterade rörelser ut ur Stockholm, snarare än militära förstärkning-
ar in i Stockholm. Den civila tra$ken skulle använda det ordinarie 
vägnätet i första hand medan militära förband skulle använda min-
dre vägar. 

Den mellersta delen av fältbron över Brandalssundet var rörlig och kunde föras åt si-
dan för att inte hindra fartygstrafiken till och från Södertälje. Fältbron var en av de 
längsta som hade byggts i Sverige. Bara några år senare skulle en annan lång fältbro 
byggas från fastlandet vid Nynäshamn mot Torön sedan den tidigare, fasta bron ra-
sat. Fältbron blev kvar länge och den byggdes också gemensamt av ingenjörsoldater 
från Ing 1 och Ing 2. Foto: Krigsarkivet.

Den mellersta delen av fältbron över Brandalssundet var rörlig och kunde föras åt si-
dan för att inte hindra fartygstrafiken till och från Södertälje. Fältbron var en av de
längsta som hade byggts i Sverige. Bara några år senare skulle en annan lång fältbro
byggas från fastlandet vid Nynäshamn mot Torön sedan den tidigare, fasta bron ra-
sat. Fältbron blev kvar länge och den byggdes också gemensamt av ingenjörsoldater
från Ing 1 och Ing 2. Foto: Krigsarkivet.

och flytande broförbindelser i centrala Stockholm. Vid Brandalsund
söder om Södertälje låg en flytande bro i beredskap redan i fredstid.
Den var i första hand tänkt att användas för utrymningstransporter
ut ur Stockholmsområdet. Inriktningen av utrymningar, man räk-
nade med spontana sådana, tycks för övrigt ha varit att man prio-
riterade rörelser ut ur Stockholm, snarare än militära förstärkning-
ar in i Stockholm. Den civila trafiken skulle använda det ordinarie
vägnätet i första hand medan militära förband skulle använda min-
dre vägar.
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I övrigt skulle de militära fältarbetsresurserna i första hand an-
vändas för att spärra och minera "ygfälten om detta skulle bli nöd-
vändigt. Färdiggrävda sprängtunnlar fanns under landningsbanor-
na. 

Andra förband inom området
I likhet med tidigare fanns det gott om andra förband inom Fo ## 
än de som var underställda Fobef. Dessa ingick dels i den strategis-
ka reserven, dels i militärområdets reserv och dels rörde det sig om 
så kallade avtransportförband som skulle samlas inom försvarsom-
rådet men avtransporteras till andra delar av riket. Dessutom fanns 
"ygförband och vissa marina förband. Dessa var inte underställda 
Fobefälhavaren, i regel inte heller vad gällde markstrid och bevak-
ning.

Bland förbanden som räknades till den strategiska reserven hörde 
$%&. fasta radiostationen vid Frösunda, fyra krigsrätter och Krigsar-
kivets krigsorganisation ('( personer). Till militärområdesreserven 
hörde två tankbilplutoner, en sjuktransportbusspluton, en trans-
portbataljon (#)# man med cirka &%% lastbilar), en krigssjukhuska-
der (&'$ personer) och en sjuktransporträlsbusstropp. Till samma 
förbandsgrupp hörde även fem militärområdesverkstäder. 

De marina förbanden bestod av (). (reducerade) basbataljonen på 
Skeppsholmen och en personaldepå vid Sjökrigsskolan i Näsbypark. 
Flygvapnets förband inom Fo ## bestod av bland annat &'. jakt"yg-
divisionen på Barkarby, &$'. jakt"ygdivisionen på Tullinge, helikop-
tergrupper och transport"yggrupper, tre lu*bevakningskompanier, 
en televerkstad samt slutligen tre lu*värnsrobotkompanier. 

De sistnämnda &&., &', och ''. lu*värnsrobotkompanierna var 
något av det mest avancerade förband som Sverige disponerade vid 
denna tid. De var utrustade med lu*värnsrobot ($/R Bloodhound, 
ett vapensystem som var i operativ dri* mellan &!() och &!+$. Totalt 
organiserades tolv kompanier i Sverige och varje kompani innehöll 
fyra rörliga lavetter. Totalt anska,ades !( stycken Rb ($, vilket inne-
bar att en -ärdedel, det vill säga '# robotar, initialt var avdelade för 
försvar av Stockholmsområdet. &'. kompaniet skulle grupperas på 
Södertörn, &&. kompaniet norr om centrala Stockholm och ''. kom-
paniet i trakten av Norrtälje. Detta kompani var i huvudsak gruppe-
rat inom SK:s område. Dessutom fanns '&. kompaniet norr om Upp-

I övrigt skulle de militära fältarbetsresurserna i första hand an-
vändas för att spärra och minera flygfälten om detta skulle bli nöd-
vändigt. Färdiggrävda sprängtunnlar fanns under landningsbanor-
na.

Andra förband inom området
I likhet med tidigare fanns det gott om andra förband inom Fo 44
än de som var underställda Fobef. Dessa ingick dels i den strategis-
ka reserven, dels i militärområdets reserv och dels rörde det sig om
så kallade avtransportförband som skulle samlas inom försvarsom-
rådet men avtransporteras till andra delar av riket. Dessutom fanns
flygförband och vissa marina förband. Dessa var inte underställda
Fobefälhavaren, i regel inte heller vad gällde markstrid och bevak-
ning.

Bland förbanden som räknades till den strategiska reserven hörde
801. fasta radiostationen vid Frösunda, fyra krigsrätter och Krigsar-
kivets krigsorganisation (26 personer). Till militärområdesreserven
hörde två tankbilplutoner, en sjuktransportbusspluton, en trans-
portbataljon (454 man med cirka too lastbilar), en krigssjukhuska-
der (128 personer) och en sjuktransporträlsbusstropp. Till samma
förbandsgrupp hörde även fem militärområdesverkstäder.

De marina förbanden bestod av 65. (reducerade) basbataljonen på
Skeppsholmen och en personaldepå vid Sjökrigsskolan i Näsbypark.
Flygvapnets förband inom Fo 44 bestod av bland annat 12. jaktflyg-
divisionen på Barkarby, 182. jaktflygdivisionen på Tullinge, helikop-
tergrupper och transportflyggrupper, tre luftbevakningskompanier,
en televerkstad samt slutligen tre luftvärnsrobotkompanier.

De sistnämnda 11., 12, och 22. luftvärnsrobotkompanierna var
något av det mest avancerade förband som Sverige disponerade vid
denna tid. De var utrustade med luftvärnsrobot 68/R Bloodhound,
ett vapensystem som var i operativ drift mellan 1965 och 1978. Totalt
organiserades tolv kompanier i Sverige och varje kompani innehöll
fyra rörliga lavetter. Totalt anskaffades 96 stycken Rb 68, vilket inne-
bar att en fjärdedel, det vill säga 24 robotar, initialt var avdelade för
försvar av Stockholmsområdet. 12. kompaniet skulle grupperas på
Södertörn, 11. kompaniet norr om centrala Stockholm och 22. kom-
paniet i trakten av Norrtälje. Detta kompani var i huvudsak gruppe-
rat inom SK:s område. Dessutom fanns 21. kompaniet norr om Upp-
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sala.#$ Räckvidden var !$% kilometer och maximal höjd var &"'""" 
meter.  Inom Fo (( fanns förberedda grupperingsplatser vid )ygfäl-
ten och )ygbaserna. Kompanierna var underställda lu*försvarssek-
torn och leddes alltså inte av försvarsområdet, vilket däremot eld-
rörslu*värnet gjorde. 

Avtransportförbanden bestod till stora delar av de så kallade B-
omgångarna av ett antal cykelskyttekompanier som var destinerade 
till Övre eller Nedre Norrland. Dessa B-omgångar bestod i princip 
av kompaniernas skyttesoldater medan A-omgångarna som inne-
höll kompaniernas resterande delar mobiliserade inom respektive 
militärområde. B-omgångarna var till antalet cirka +" stycken och 
bestod av ,& man vardera, sammanlagt mer än &'""" man. De skulle 

Drivmedelsanläggningar skulle försvaras av lokala hemvärnsförband.  
Foto: Lasse Sjögren/SMB arkiv.

MIPPIP" . "1111 .1111 .4 .

Drivmedelsanläggningar skulle försvaras av lokala hemvärnsförband.
Foto: Lasse Sjögren/SMB arkiv.

sala.68 Räckvidden var 185 kilometer och maximal höjd var zo 000
meter. Inom Fo 44 fanns förberedda grupperingsplatser vid flygfäl-
ten och flygbaserna. Kompanierna var underställda luftförsvarssek-
torn och leddes alltså inte av försvarsområdet, vilket däremot eld-
rörsluftvärnet gjorde.

Avtransportförbanden bestod till stora delar av de så kallade B-
omgångarna av ett antal cykelskyttekompanier som var destinerade
till Övre eller Nedre Norrland. Dessa B-omgångar bestod i princip
av kompaniernas skyttesoldater medan A-omgångarna som inne-
höll kompaniernas resterande delar mobiliserade inom respektive
militärområde. B-omgångarna var till antalet cirka 3o stycken och
bestod av 72 man vardera, sammanlagt mer än 2 000 man. De skulle

100



!"!

till stora delar avtransporteras via Arlanda. Vidare fanns #!$. värn-
kompaniet som skulle till Kiruna, #$%. bilplutonen som skulle till 
Morjärv dit %&. badplutonen också skulle. $. tvätterianstaltskadern 
skulle till Luleå, däremot skulle '. ingenjörkompaniet inte längre än 
till Älvkarleö.

Viktigaste förband inom försvarsområdet var !. infanteribriga-
den (IB !). Den var en del av !(. fördelningen och var i första hand 
inriktad mot Nyköping. IB ! var alltså inte underställd Fobef, men 
hade sitt mobiliseringsområde delvis innanför Fo (( gränser, i trak-
terna av Järna.#) Svea livgardes andra brigad, IB $', fanns inte inom 
försvarsområdet utan mobiliserade norr om detta med uppgi* att i 
första hand slå lu*landsättningar i trakterna av Uppsala, alternativt 
landstigningar vid Roslagskusten. 

Bevakning och skydd
De olika anläggningar inom Fo (( som skulle försvaras, alternativt 
bevakas uppgick till sammanlagt %(% stycken. Ansvaret för detta 
delades mellan markbevakningsförband, hemvärnet, civilförsvarets 
polisenheter och den ordinarie polismakten. Att de bägge polis-
organisationerna togs i anspråk berodde delvis på att en polisman 
hade större juridisk befogenhet än en soldat, vilket var viktigt i ett så 
kallat skymningsläge. Att civilförsvarspolisen tilldelades stridande 
uppgi*er innebar å andra sidan ett juridiskt problem e*ersom de då 
inte hade det folkrättsliga skyddet som övriga delar av civilförsvaret 
hade. Detta problem ledde så småningom till att civilförsvarspolisen 
!)'# bröts ut ur civilförsvaret och bildade en ny organisation, Bered-
skapspolisen.

Markbevakningsförbanden var relativt fåtaliga. Som ovan 
nämnts skulle inom grupp Nords område fyra drivmedelsförråd 
och en radiolänkstation skyddas och för uppgi*en disponerades #% 
man. Grupp Stockholm skulle försvara Slottet, Kanslihuset, Nacka-
sändaren, Militärstabsbyggnaden och Tre Vapen, med sammanlagt 
!"% man. Av dessa skulle till exempel nio man skydda Nackasända-
ren medan &% man skulle +nnas vid Slottet. I centrala staden skulle 
även +nnas ett skyttekompani som allmän reserv. Grupp Syd skulle 
med sammanlagt $) man skydda tre drivmedelsförråd i Södertälje 
uthamn samt en radiolänkstation, medan Grupp Väst skulle skydda 
FRA:s anläggning på Lovön med en bevakningspluton om %" man.

till stora delar avtransporteras via Arlanda. Vidare fanns 613. värn-
kompaniet som skulle till Kiruna, 632. bilplutonen som skulle till
Morjärv dit 25. badplutonen också skulle. 3. tvätterianstaltskadern
skulle till Luleå, däremot skulle 8. ingenjörkompaniet inte längre än
till Älvkarleö.

Viktigaste förband inom försvarsområdet var 1. infanteribriga-
den (IB 1). Den var en del av 14. fördelningen och var i första hand
inriktad mot Nyköping. IB 1 var alltså inte underställd Fobef, men
hade sitt mobiliseringsområde delvis innanför Fo 44 gränser, i trak-
terna av Järna.69 Svea livgardes andra brigad, IB 38, fanns inte inom
försvarsområdet utan mobiliserade norr om detta med uppgift att i
första hand slå luftlandsättningar i trakterna av Uppsala, alternativt
landstigningar vid Roslagskusten.

Bevakning och skydd
De olika anläggningar inom Fo 44 som skulle försvaras, alternativt
bevakas uppgick till sammanlagt 242 stycken. Ansvaret för detta
delades mellan markbevakningsförband, hemvärnet, civilförsvarets
polisenheter och den ordinarie polismakten. Att de bägge polis-
organisationerna togs i anspråk berodde delvis på att en polisman
hade större juridisk befogenhet än en soldat, vilket var viktigt i ett så
kallat skymningsläge. Att civilförsvarspolisen tilldelades stridande
uppgifter innebar å andra sidan ett juridiskt problem eftersom de då
inte hade det folkrättsliga skyddet som övriga delar av civilförsvaret
hade. Detta problem ledde så småningom till att civilförsvarspolisen
1986 bröts ut ur civilförsvaret och bildade en ny organisation, Bered-
skapspolisen.

Markbevakningsförbanden var  relativt fåtaliga. Som ovan
nämnts skulle inom grupp Nords område fyra drivmedelsförråd
och en radiolänkstation skyddas och för uppgiften disponerades 62
man. Grupp Stockholm skulle försvara Slottet, Kanslihuset, Nacka-
sändaren, Militärstabsbyggnaden och Tre Vapen, med sammanlagt
102 man. Av dessa skulle till exempel nio man skydda Nackasända-
ren medan 52 man skulle finnas vid Slottet. I centrala staden skulle
även finnas ett skyttekompani som allmän reserv. Grupp Syd skulle
med sammanlagt 39 man skydda tre drivmedelsförråd i Södertälje
uthamn samt en radiolänkstation, medan Grupp Väst skulle skydda
FRA:s anläggning på Lovön med en bevakningspluton om zo man.
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Hemvärnet var under denna tid indelade i kretsar som i sin tur 
bestod av hemvärnsområden. Teoretiskt motsvarade kretsarna ba-
taljoner och hemvärnsområdena kompanier men personalmässigt 
var så sällan fallet. Hemvärnet inom Fo $$ skulle försvara $% oli-
ka platser och anläggningar med i medeltal tre till sex grupper om 
åtta man på varje plats. Undantag fanns dock, vid Arlanda skulle 
det till exempel &nnas sju grupper med kulsprutor och raketgevär. 
Man skulle dessutom ha avdelade reserver vilket även civilförsvars-
polisen och polisen skulle ha. Typiska anläggningar som hemvärnet 
utanför centrala Stockholm skulle skydda var radiofyrar, olika ty-
per av sambandsinstallationer (master med mera) och broar. Hem-
värnets totala styrka inom försvarsområdet är svår att beräkna men 
torde av bevakningsplanen att döma ha uppgått till drygt ' """ man. 

Polis och civilförsvarspolis hade o(ast uppgi(en att skydda plat-
ser och anläggningar av vikt för totalförsvaret. Civilförsvarspolisen 
var vanligen indelade i grupper om fyra man under befäl av en ordi-

Även Volvo hade börjat ta fram lätta terränggående bilar, bland annat den klassiska 
Valpen. Här i utförande som pansarvärnsterrängbil med 9 cm pansarvärnspjäs.  
Foto: Lasse Sjögren/SMB arkiv.

Även Volvo hade börjat ta fram lätta terränggående bilar, bland annat den klassiska
Valpen. Här i utförande som pansarvärnsterrängbil med 9 cm pansarvärnspjäs.
Foto: Lasse Sjögren/SMB arkiv.

Hemvärnet var under denna tid indelade i kretsar som i sin tur
bestod av hemvärnsområden. Teoretiskt motsvarade kretsarna ba-
taljoner och hemvärnsområdena kompanier men personalmässigt
var så sällan fallet. Hemvärnet inom Fo 44 skulle försvara 46 oli-
ka platser och anläggningar med i medeltal tre till sex grupper om
åtta man på varje plats. Undantag fanns dock, vid Arlanda skulle
det till exempel finnas sju grupper med kulsprutor och raketgevär.
Man skulle dessutom ha avdelade reserver vilket även civilförsvars-
polisen och polisen skulle ha. Typiska anläggningar som hemvärnet
utanför centrala Stockholm skulle skydda var radiofyrar, olika ty-
per av sambandsinstallationer (master med mera) och broar. Hem-
värnets totala styrka inom försvarsområdet är svår att beräkna men
torde av bevakningsplanen att döma ha uppgått till drygt 5 000 man.

Polis och civilförsvarspolis hade oftast uppgiften att skydda plat-
ser och anläggningar av vikt för totalförsvaret. Civilförsvarspolisen
var vanligen indelade i grupper om fyra man under befäl av en ordi-
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narie polisman. Som exempel på skyddsobjekt kan nämnas Telever-
kets anläggning på Jakobsbergsgatan (tre polisbefäl och tjugoåtta ci-
vilförsvarspolismän) och centralställverket vid Stockholms Central 
(två polisbefäl och tjugo civilförsvarspolismän) men även Nitrogly-
cerinfabriken i Tumba (ett polisbefäl och tolv civilförsvarspolismän) 
och Liljeholmsbron (två polisbefäl och sexton civilförsvarspoliser). I 
vissa fall kunde både hemvärn och polis, alternativt hemvärn och ci-
vilförsvarspolis ha i uppgi$ att skydda samma objekt. Som exempel 
kan nämnas att Utrikesdepartementet skulle skyddas av två hem-
värnsgrupper och en polisgrupp. Det fanns också objekt som skyd-
dades enbart av polis, till exempel TT:s lokaler på Kungsholmen som 
skyddades av en grupp. Civilförsvarspoliser och ordinarie poliser 
fanns inte på samma plats för tanken med att använda civilförsvars-
polisen var just att utnyttja deras juridiska befogenheter som polis-
män. Att ha bägge typerna av polisenheter på samma plats hade allt-
så varit ett slöseri med resurser. 

Det var för övrigt just de juridiska befogenheterna, särskilt värde-
fulla i ett skymningsläge, som var anledningen till att de antisabota-
geförband som började utbildas av K ! på !%&"-talet även 'ck utbild-
ning till militärpoliser. 

Hur många poliser som ingick i en polisgrupp anges inte men 
sammanlagt skulle det 'nnas sexton grupper. Civilförsvarspolisen 
skulle uppgå till sammanlagt cirka (&" man. Förutom skyddsupp-
gi$erna var tra'kdirigering en viktig uppgi$ för polisenheterna. 

I detta sammanhang måste man ha klart för sig att den här cite-
rade planläggningen främst gällde ett utgångsläge vid ett överras-
kande inlett anfall. Uthålligheten, det vill säga hur länge man skulle 
kunna ha vidmakthållit skyddet med den angivna personalstyrkan 
under längre tid är en svår fråga att besvara. För hemvärnets del tor-
de det ha rört sig om högst en vecka innan man hade varit tvungen 
att minska insatsen av hemvärnsmännen. 

narie polisman. Som exempel på skyddsobjekt kan nämnas Telever-
kets anläggning på Jakobsbergsgatan (tre polisbefäl och tjugoåtta ci-
vilförsvarspolismän) och centralställverket vid Stockholms Central
(två polisbefäl och tjugo civilförsvarspolismän) men även Nitrogly-
cerinfabriken i Tumba (ett polisbefäl och tolv civilförsvarspolismän)
och Liljeholmsbron (två polisbefäl och sexton civilförsvarspoliser). I
vissa fall kunde både hemvärn och polis, alternativt hemvärn och ci-
vilförsvarspolis ha i uppgift att skydda samma objekt. Som exempel
kan nämnas att Utrikesdepartementet skulle skyddas av två hem-
värnsgrupper och en polisgrupp. Det fanns också objekt som skyd-
dades enbart av polis, till exempel TT:s lokaler på Kungsholmen som
skyddades av en grupp. Civilförsvarspoliser och ordinarie poliser
fanns inte på samma plats för tanken med att använda civilförsvars-
polisen var just att utnyttja deras juridiska befogenheter som polis-
män. Att ha bägge typerna av polisenheter på samma plats hade allt-
så varit ett slöseri med resurser.

Det var för övrigt just de juridiska befogenheterna, särskilt värde-
fulla i ett skymningsläge, som var anledningen till att de antisabota-
geförband som började utbildas av K 1 på 1980-talet även fick utbild-
ning till militärpoliser.

Hur många poliser som ingick i en polisgrupp anges inte men
sammanlagt skulle det finnas sexton grupper. Civilförsvarspolisen
skulle uppgå till sammanlagt cirka 580 man. Förutom skyddsupp-
gifterna var trafikdirigering en viktig uppgift för polisenheterna.

I detta sammanhang måste man ha klart för sig att den här cite-
rade planläggningen främst gällde ett utgångsläge vid ett överras-
kande inlett anfall. Uthålligheten, det vill säga hur länge man skulle
kunna ha vidmakthållit skyddet med den angivna personalstyrkan
under längre tid är en svår fråga att besvara. För hemvärnets del tor-
de det ha rört sig om högst en vecka innan man hade varit tvungen
att minska insatsen av hemvärnsmännen.
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Beslut i stort 1980

Organisatoriska förändringar
De tidigare försvarsbesluten under e$erkrigstiden hade naturligtvis 
påverkat försvaret av huvudstaden i fråga om tillgängliga förband, 
kustartilleriets uppbyggnad och liknande. Det var dock först genom 
försvarsbeslutet !%&' som konsekvenserna för Fo (( blev tydliga. I 
operationsordern från !%&) som tidigare behandlats hade dessa kon-
sekvenser ännu inte fått något genomslag. En följd av FB &' var en 
utredning om arméns organisation vilket resulterade i att försvars-
områdesstaberna integrerades med vissa utbildningsregementen 
för att bilda försvarsområdesregementen. Förändringen gick under 
namnet OLLI-reformen (Organisationssamordning i Lägre regi-
onal- och Lokal Instans). En bakgrund till OLLI-reformen var att 
man ville dra in fredsförband för att man så långt som möjligt skulle 
kunna bibehålla krigsorganisationen. I FB &' ingick också tankarna 
på ett djupförsvar med sänkt operativ målsättning. I regel var det in-
fanteri- eller pansarförband som blev nya så kallade Fo-regementen 
men i Stockholm kom K ! att bilda den nya myndigheten. Skälet till 
detta var sannolikt att det ansågs lämpligt att staben skulle *nnas i 
centrala Stockholm och inte i Kungsängen fyra mil bort från Stock-
holm på andra sidan det stora brosystemet vid Stäket. En infante-
ribrigad var heller inte avsedd för strid i bebyggelse, något som vid 
denna tid sällan övades. Detta främst på grund av tidsbrist och för 
att lämpliga utbildningsanordningar saknades. 

K ! hade tillförts en andra skvadron !%&( i samband med att ut-
bildningen ändrades till militärpolistjänst. År !%&# genomfördes 
omorganisationen och K ! bytte samtidigt namn till Kungl. Livgar-
dets dragoner (K !/Fo ((). Grundutbildningskontingenten kom nu 
att omfatta cirka '#" man per år. Fo-staben inrymdes först i den 
militära stabsbyggnaden Bastionen invid K ! kasern vid Lidingövä-
gen, för att !%+! ,ytta in i den så kallade kanslikasernen. År !%&% in-

Beslut i stort 1980

Organisatoriska förändringar
De tidigare försvarsbesluten under efterkrigstiden hade naturligtvis
påverkat försvaret av huvudstaden i fråga om tillgängliga förband,
kustartilleriets uppbyggnad och liknande. Det var dock först genom
försvarsbeslutet 1972 som konsekvenserna för Fo 44 blev tydliga. I
operationsordern från 1973 som tidigare behandlats hade dessa kon-
sekvenser ännu inte fått något genomslag. En följd av FB 72 var en
utredning om armens organisation vilket resulterade i att försvars-
områdesstaberna integrerades med vissa utbildningsregementen
för att bilda försvarsområdesregementen. Förändringen gick under
namnet OLLI-reformen (Organisationssamordning i  Lägre regi-
onal- och Lokal Instans). En bakgrund till OLLI-reformen var att
man ville dra in fredsförband för att man så långt som möjligt skulle
kunna bibehålla krigsorganisationen. I FB 72 ingick också tankarna
på ett djupförsvar med sänkt operativ målsättning. I regel var det in-
fanteri- eller pansarförband som blev nya så kallade Fo-regementen
men i Stockholm kom K 1 att bilda den nya myndigheten. Skälet till
detta var sannolikt att det ansågs lämpligt att staben skulle finnas i
centrala Stockholm och inte i Kungsängen fyra mil bort från Stock-
holm på andra sidan det stora brosystemet vid Stäket. En infante-
ribrigad var heller inte avsedd för strid i bebyggelse, något som vid
denna tid sällan övades. Detta främst på grund av tidsbrist och för
att lämpliga utbildningsanordningar saknades.

K 1 hade tillförts en andra skvadron 1974 i samband med att ut-
bildningen ändrades t i l l  militärpolistjänst. År  1975 genomfördes
omorganisationen och K 1 bytte samtidigt namn till Kungl. Livgar-
dets dragoner (K 1/Fo 44). Grundutbildningskontingenten kom nu
att omfatta cirka 25o man per år. Fo-staben inrymdes först i den
militära stabsbyggnaden Bastionen invid K 1 kasern vid Lidingövä-
gen, för att 1981 flytta in i den så kallade kanslikasernen. År 1979 in-
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förlivades det så kallade Frösundadetachementet och mot mitten av 
!$%"-talet kom utbildningsdelen av regementet att bestå av två mi-
litärpolisskvadroner, en beredskapsskvadron och en stabsskvadron. 
Denna senare skvadron hade tidigare gått under namnet Stock-
holms stabskompani och bestod av handräcknings- och depåvärn-
pliktiga.&" 

I ! övergick från att utbilda två brigader (IB ! och IB '% enligt 
organisation ## M) till att utbilda en brigad enligt organisation &&. 
Förändringen i utbildningen genomfördes med början !$&%, men det 
tog längre tid att genomföra förändringarna i krigsorganisationen. 
Skillnaden var främst att hela brigaden nu var fordonstransporterad 
samt att bataljonernas storlek minskats samtidigt som bataljonernas 
antal ökats från tre till fyra skyttebataljoner i brigaden. Vapenarse-
nalen hade även moderniserats. Ing !:s krigsförband förändrades på 
liknande sätt. Införandet av organisation && (ck dock till följd att 
IB ! utgick medan IB '% bibehölls. I samband med detta överfördes 
numreringen IB ! till IB '%. Omnumreringen genomfördes !$%).

Uppgiften
År !$%" utarbetades ett mer omfattande bedömande av Fo )):s upp-
gi*er än tidigare i förhållande till den då aktuella hotbilden. ÖB 
hade länge prioriterat försvaret mot ett storanfall med viss förvar-
ningstid, men vid K !/Fo )) inriktades planeringen tidigt till försvar 
av Stockholm mot ett kuppanfall, även om ÖB:s direktiv pliktskyl-
digast följdes.&!Arbetet resulterade i ett bedömande och ett beslut i 
stort som sedan låg till grund för en mer detaljerad planläggning. 
Bedömandet bestod av två delar där del ! omfattade försvar e*er ge-
nomförd mobilisering (storanfall) och del + omfattade bedömande 
för försvar vid överraskande inlett anfall (före och under mobili-
sering). Det överraskande inledda anfallet angavs som det farligas-
te med hänsyn till riksledningens lokalisering till Stockholm samt 
med hänsyn till länets stora ,ygfälts- och hamnkapacitet.&+

Befälhavarens för Fo )) uppgi* !$%" i enlighet med vad som 
framgick av militärbefälhavarens order skilde sig inte mycket från 
de tidigare orderverken. Han skulle skydda riksledningen och hög-
kvarteret tills dessa lämnat försvarsområdet varvid i första hand 
Slottet, regeringens kansli, Militärstabsbyggnaden, Försvarets mate-
rielverk och stabsbyggnaden Bastionen skulle försvaras. Med kra*-

förlivades det så kallade Frösundadetachementet och mot mitten av
1980-talet kom utbildningsdelen av regementet att bestå av två mi-
litärpolisskvadroner, en beredskapsskvadron och en stabsskvadron.
Denna senare skvadron hade tidigare gått under namnet Stock-
holms stabskompani och bestod av handräcknings- och depåvärn-
pliktiga.7°

I i  övergick från att utbilda två brigader (IB 1 och IB 38 enligt
organisation 66 M) till att utbilda en brigad enligt organisation 77.
Förändringen i utbildningen genomfördes med början 1978, men det
tog längre tid att genomföra förändringarna i krigsorganisationen.
Skillnaden var främst att hela brigaden nu var fordonstransporterad
samt att bataljonernas storlek minskats samtidigt som bataljonernas
antal ökats från tre till fyra skyttebataljoner i brigaden. Vapenarse-
nalen hade även moderniserats. Ing 1:s krigsförband förändrades på
liknande sätt. Införandet av organisation 77 fick dock till följd att
IB 1 utgick medan IB 38 bibehölls. I samband med detta överfördes
numreringen IB 1 till IB 38. Omnumreringen genomfördes 1984.

Uppgiften
År 1980 utarbetades ett mer omfattande bedömande av Fo 44:s upp-
gifter än tidigare i förhållande till den då aktuella hotbilden. ÖB
hade länge prioriterat försvaret mot ett storanfall med viss förvar-
ningstid, men vid K i/Fo 44 inriktades planeringen tidigt till försvar
av Stockholm mot ett kuppanfall, även om ÖB:s direktiv pliktskyl-
digast följdes.71Arbetet resulterade i ett bedömande och ett beslut i
stort som sedan låg till grund för en mer detaljerad planläggning.
Bedömandet bestod av två delar där del i omfattade försvar efter ge-
nomförd mobilisering (storanfall) och del 2 omfattade bedömande
för försvar vid överraskande inlett anfall (före och under mobili-
sering). Det överraskande inledda anfallet angavs som det farligas-
te med hänsyn till riksledningens lokalisering till Stockholm samt
med hänsyn till länets stora flygfälts- och hamnkapacitet.?2

Befälhavarens för Fo 44 uppgift 1980 i  enlighet med vad som
framgick av militärbefälhavarens order skilde sig inte mycket från
de tidigare orderverken. Han skulle skydda riksledningen och hög-
kvarteret tills dessa lämnat försvarsområdet varvid i första hand
Slottet, regeringens kansli, Militärstabsbyggnaden, Försvarets mate-
rielverk och stabsbyggnaden Bastionen skulle försvaras. Med kraft-
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Robotsystem 77 Hawk, RBS 77, är ett medeldistans luftvärnsrobotsystem med en 
maximal räckvidd på 40 km. Roboten kan verka genom både direktverkan och luft-
brisad, då roboten briserar i närheten av målet. Uppgiften är att skydda högt prio-
riterade mål från flyganfall. Systemet används mot kryssningsrobotar och attack-/
bombflygplan. Namnet Hawk är förkortning av Homing All the Way Killer, med vilket 
menas att roboten söker efter målet under hela flygningen. Roboten är 4,98 meter 
lång och väger 638 kg. RBS 77 har i Sverige vidareutvecklats till RBS 97.  
Foto: Krigsarkivet.

Robotsystem 77 Hawk, RBS 77, är ett medeldistans luftvärnsrobotsystem med en
maximal räckvidd på 40 km. Roboten kan verka genom både direktverkan och luft-
brisad, då roboten briserar i närheten av målet. Uppgiften är att skydda högt prio-
riterade mål från flyganfall. Systemet används mot kryssningsrobotar och attack-/
bombflygplan. Namnet Hawk är förkortning av Homing All the Way Killer, med vilket
menas att roboten söker efter målet under hela flygningen. Roboten är 4,98 meter
lång och väger 638 kg. RBS 77 har i Sverige vidareutvecklats till RBS 97.
Foto: Krigsarkivet.
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samling till Arlandaområdet skulle lu$landsättningar avvärjas 
varvid Arlanda, Bromma, Barkarby och Tullinge skulle försvaras. 
Omgrupperings- och transportvägar över Södertälje kanal och ge-
nom Stockholm samt vid Stäket och Eriksund (vid Sigtuna) skulle 
skyddas, %entligt framträngande mot Stockholm skulle avvärjas och 
väsentliga platser och anläggningar för totalförsvaret skulle försva-
ras eller bevakas. Slutligen skulle bef Fo && vara beredd att avvärja 
framträngande över Mälaren, att motta IB &' från bef Fo &(, att mot-
ta ett försvarsområdesförstärkningskompani)(, att överlämna vis-
sa förband till andra chefer och att överlämna del av försvarsområ-
det till cheferna för &. och/eller !&. fördelningarna som skulle %nnas 
norr eller söder om Stockholm. 

Att delar av försvarsområdet skulle överlämnas till andra chefer 
innebar att dessa skulle leda operationerna inom det eller de över-
lämnade områdena men att Fobef fortfarande hade ansvaret att 
samverka med civila myndigheter inom dessa områden. 

Förbandstilldelningen
För att lösa uppgi$en hade Fobef tilldelats en pansargrupp med tre 
pansarbataljoner (*& stridsvagnar och *# pansarbandvagnar varde-
ra), fyra gruppstaber typ A (Strängnäs, Nord, Stockholm och Syd), 
en fristående skyttebataljon (motoriserad), fyra cykelskyttebatal-
joner, ett bandpansarvärnskompani, ett pansarvärnskompani, ett 
spaningskompani, en haubitsbataljon med !' cm haubits m/(+ (!* 
pjäser), ett lokalförsvarshaubitskompani (& pjäser), en ingenjörba-
taljon, ett ingenjörkompani, vissa underhålls- och transportförband 
(främst två underhållskompanier) och ,orton värnkompanier. 

Vidare disponerades cirka )-""" hemvärnsmän (varav cirka hälf-
ten tillhörde dri$värnet) samt enheter ur Byggnads- och repara-
tionsberedskapen (BRB). Det angavs även att civilförsvarets bevak-
ningskårer (cirka *-)"" man) skulle kunna komma att underställas 
Fobef. 

Pansargruppen med de tre bataljonerna var en rest av .. pansar-
brigaden (PB .) där övriga delar av brigaden hade utgått men där 
man bibehållit de delar som innehöll stridsfordon. De tre bataljo-
nerna kom några år senare att utgöra stommen till !". mekaniserade 
brigaden (MekB !"). Bandpansarvärnskompaniet (med infanterika-
nonvagn +!), pansarvärnskompaniet, spaningskompaniet, haubits-

samling t i l l  Arlandaområdet skulle luftlandsättningar avvärjas
varvid Arlanda, Bromma, Barkarby och Tullinge skulle försvaras.
Omgrupperings- och transportvägar över Södertälje kanal och ge-
nom Stockholm samt vid Stäket och Eriksund (vid Sigtuna) skulle
skyddas, fientligt framträngande mot Stockholm skulle avvärjas och
väsentliga platser och anläggningar för totalförsvaret skulle försva-
ras eller bevakas. Slutligen skulle bef Fo 44 vara beredd att avvärja
framträngande över Mälaren, att motta IB 45 från bef Fo 43, att mot-
ta ett försvarsområdesförstärkningskompanin, att överlämna vis-
sa förband till andra chefer och att överlämna del av försvarsområ-
det till cheferna för 4. och/eller 14. fördelningarna som skulle finnas
norr eller söder om Stockholm.

Att delar av försvarsområdet skulle överlämnas till andra chefer
innebar att dessa skulle leda operationerna inom det eller de över-
lämnade områdena men att Fobef fortfarande hade ansvaret att
samverka med civila myndigheter inom dessa områden.

Förbandstilldelningen
För att lösa uppgiften hade Fobef tilldelats en pansargrupp med tre
pansarbataljoner (24 stridsvagnar och 28 pansarbandvagnar varde-
ra), fyra gruppstaber typ A (Strängnäs, Nord, Stockholm och Syd),
en fristående skyttebataljon (motoriserad), fyra cykelskyttebatal-
joner, ett bandpansarvärnskompani, ett pansarvärnskompani, ett
spaningskompani, en haubitsbataljon med 15 cm haubits m/39 (12
pjäser), ett lokalförsvarshaubitskompani (4 pjäser), en ingenjörba-
taljon, ett ingenjörkompani, vissa underhålls- och transportförband
(främst två underhållskompanier) och fjorton värnkompanier.

Vidare disponerades cirka 7 000 hemvärnsmän (varav cirka hälf-
ten tillhörde driftvärnet) samt enheter ur Byggnads- och repara-
tionsberedskapen (BRB). Det angavs även att civilförsvarets bevak-
ningskårer (cirka 2 700 man) skulle kunna komma att underställas
Fobef.

Pansargruppen med de tre bataljonerna var en rest av 6. pansar-
brigaden (PB 6) där övriga delar av brigaden hade utgått men där
man bibehållit de delar som innehöll stridsfordon. De tre bataljo-
nerna kom några år senare att utgöra stommen till 10. mekaniserade
brigaden (MekB io). Bandpansarvärnskompaniet (med infanterika-
nonvagn 91), pansarvärnskompaniet, spaningskompaniet, haubits-
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bataljonen och ingenjörbataljonen var rester av den tidigare IB !, 
vars övriga delar hade utgått. 

De lu$försvarsförband som var underställda bef Fo %% var tre 
lu$värnskompanier, ett lu$värnsautomatkanonkompani, ett lu$-
värnskompani &# utrustat med roboten Redeye (Rb &#), sju lokal-
försvarslu$värnsplutoner och en dito bataljonsstab. Tidigare exis-
terande lu$värnsenheter, bland annat Rb &'-kompanierna hade 
alltså utgått men dessa kom senare att i viss mån ersättas av Rb (( 
(Hawk). Inom Fo %% skulle det i början av !##"-talet )nnas minst två 
Rb ((-kompanier.(% Lu$värnsförbandens uppgi$er var beordrade av 
MB Ö och Fobef hade endast handlingsfrihet med lu$värnskompa-
niet Rb &# som var en kvarvarande del av IB !.  

Inom försvarsområdet hade även IB *' (senare alltså omdöpt till 
IB !) vissa av sina mobiliseringsförråd. Dessa var belägna i stort sett 
runt sjön Erken i områdets nordöstra del, strax norr om Norrtälje.(+ 
IB *' var inte underställd Fo %% och Fobef skulle uppenbarligen inte 
heller vara beredd att motta brigaden, något som kan verka förvå-
nande. 

Bedömandet 
Bedömandet var som sagt uppdelat i två delar, nämligen för stor-
anfall respektive för överraskande inlett anfall. I det förstnämnda 
fallet angavs Warszawapaktens (WP) mål i stort vara ett anfall mot 
östra Mellansverige i sy$e att ta hamnar, ,ygfält och förbindelser 
för att underlätta ett vidare anfall västerut. NATO:s stridskra$er be-
dömdes inte kunna påverka en operation över mellersta och norra 
Östersjön i avgörande grad även om ,ygstridskra$er skulle kunna 
komma att sättas in. Finland förutsattes försvara sig mot en sovje-
tisk invasion men i mest ogynnsamma fall skulle dock sovjetiska 
,yg- och sjöstridskra$er kunna baseras i södra Finland redan e$er 
en halv till två veckor.

I bedömandet ingick inledningsvis en värdering av Storstock-
holms betydelse för riksledningen och för kommunikationerna. 
Stockholms hamn, som var ostkustens största, bedömdes ha en ka-
pacitet för mottagning och avlastning av tre motoriserade skyttere-
gementen (*-""" man vardera) per dygn. Även ,ygplatsernas bety-
delse underströks. Vidare angavs att det i länet fanns en femtedel (!,+ 
miljoner) av Sveriges befolkning, en .ärdedel (!%"-""") av registrera-

bataljonen och ingenjörbataljonen var rester av den tidigare IB 1,
vars övriga delar hade utgått.

De luftförsvarsförband som var underställda bef Fo 44 var tre
luftvärnskompanier, ett luftvärnsautomatkanonkompani, ett luft-
värnskompani 69 utrustat med roboten Redeye (Rb 69), sju lokal-
försvarsluftvärnsplutoner och en dito bataljonsstab. Tidigare exis-
terande luftvärnsenheter, bland annat Rb 68-kompanierna hade
alltså utgått men dessa kom senare att i viss mån ersättas av Rb 77
(Hawk). Inom Fo 44 skulle det i början av 1990-talet finnas minst två
Rb 77-kompanier.74 Luftvärnsförbandens uppgifter var beordrade av
MB Ö och Fobef hade endast handlingsfrihet med luftvärnskompa-
niet Rb 69 som var en kvarvarande del av IB 1.

Inom försvarsområdet hade även IB 38 (senare alltså omdöpt till
IB i) vissa av sina mobiliseringsförråd. Dessa var belägna i stort sett
runt sjön Erken i områdets nordöstra del, strax norr om Norrtälje.75
IB 38 var inte underställd Fo 44 och Fobef skulle uppenbarligen inte
heller vara beredd att motta brigaden, något som kan verka förvå-
nande.

Bedömandet
Bedömandet var som sagt uppdelat i två delar, nämligen för stor-
anfall respektive för överraskande inlett anfall. I det förstnämnda
fallet angavs Warszawapaktens (WP) mål i stort vara ett anfall mot
östra Mellansverige i syfte att ta hamnar, flygfält och förbindelser
för att underlätta ett vidare anfall västerut. NATO:s stridskrafter be-
dömdes inte kunna påverka en operation över mellersta och norra
Östersjön i avgörande grad även om flygstridskrafter skulle kunna
komma att sättas in. Finland förutsattes försvara sig mot en sovje-
tisk invasion men i mest ogynnsamma fall skulle dock sovjetiska
flyg- och sjöstridskrafter kunna baseras i södra Finland redan efter
en halv till två veckor.

I bedömandet ingick inledningsvis en värdering av Storstock-
holms betydelse för riksledningen och för kommunikationerna.
Stockholms hamn, som var ostkustens största, bedömdes ha en ka-
pacitet för mottagning och avlastning av tre motoriserade skyttere-
gementen (3 000 man vardera) per dygn. Även flygplatsernas bety-
delse underströks. Vidare angavs att det i länet fanns en femtedel (1,5
miljoner) av Sveriges befolkning, en fjärdedel (140 000) av registrera-
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de utlänningar i riket och cirka !#"$""" krigsplacerade värnpliktiga. 
Av dessa var %"$""" placerade vid förband som hade mobiliserings-
plats inom Stockholms län. Det ifrågasattes om det var möjligt att 
tidigt utrymma alla de orter eller områden som skulle hotas av &yg- 
eller robotanfall, eller en invasion vid ett storanfall, detta med hän-
syn till möjligheten att försörja alla dessa människor. Beredskapsut-
rymning från Stockholm var planlagd för %'%$""" människor, ”kvar 
i stan” skulle vara '""$""" personer. Denna del av bedömandet, som 
var avsevärt längre än vad som här redovisats, avslutades med kon-
staterandet att Stockholmsområdet hade en stor militär och politisk 

Karta som visar var fienden skulle kunna luftlandsätta trupp och materiel under ett 
kuppanfallsföretag mot Stockholm. Som synes var flygplatserna med permanentade 
banor givna men också de relativt öppna och flacka områdena norr, väster och söder 
om Stockholm.

de utlänningar i riket och cirka 140 000 krigsplacerade värnpliktiga.
Av dessa var 50 000 placerade vid förband som hade mobiliserings-
plats inom Stockholms län. Det ifrågasattes om det var möjligt att
tidigt utrymma alla de orter eller områden som skulle hotas av flyg-
eller robotanfall, eller en invasion vid ett storanfall, detta med hän-
syn till möjligheten att försörja alla dessa människor. Beredskapsut-
rymning från Stockholm var planlagd för 585 000 människor, "kvar
i stan" skulle vara 8o o 000 personer. Denna del av bedömandet, som
var avsevärt längre än vad som här redovisats, avslutades med kon-
staterandet att Stockholmsområdet hade en stor militär och politisk

B e d ö m n i n g  a v  f i e n d e n s  l u f t l a n d s ä t t n i n g s m ö j l i g h e t e r  1980

Karta som visar var fienden skulle kunna luftlandsätta trupp och materiel under ett
kuppanfallsföretag mot Stockholm. Som synes var flygplatserna med permanentade
banor givna men också de relativt öppna och flacka områdena norr, väster och söder
om Stockholm.
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betydelse både för oss och för angriparen. Det var ur totalförsvars-
synpunkt därför väsentligt att Stockholm försvarades till det ytters-
ta. Formuleringen från !"#$-talet hade alltså återkommit. 

Bedömandet fortsatte med en värdering av landstignings-, lu%-
landsättnings- och blockeringsmöjligheter. Minst en lu%landsätt-
ningsdivision (&' $$$ man) skulle kunna lu%landsättas kring Ar-
landa, ett fallskärmsregemente skulle kunna fällas öster om och 
en bataljon väster om Södertälje. Ett regemente skulle kunna lu%-
landsättas vid Upplands Bro och minst ett regemente på Mälaröar-
na. Helikopterförband och små lu%landsättningsförband bedömdes 
kunna lu%landsättas inom praktiskt taget hela Fo ## yta, men anta-
let helikoptrar skulle vara begränsat så länge som tankning endast 
skulle kunna ske i Baltikum. 

Vad som inte framgår av bedömandet men som kan vara av in-
tresse i sammanhanget är vad som ansågs i stort om WP:s angrepps-
möjligheter. Som har framgått ansågs det största (entliga hotet vid 
ett krigstillstånd i första hand utgöras av (entliga lu%landsättning-
ar och sabotagegrupper. Regelrätta landstigningsoperationer be-
dömdes svåra att genomföra utan avsevärda förberedelser och be-
kämpning av det svenska kustartilleriet. Vid mitten av !")$-talet 
bedömdes Sovjetunionens lu%landsättningsförband uppgå till åtta 
divisioner (om cirka & $$$ man vardera), fyra lu%burna brigader, 
fem lu%burna bataljoner och tre helikopterburna brigader. Inom öv-
riga WP-länder fanns bland annat en polsk lu%landsättningsdivisi-
on och en östtysk fallskärmsbataljon. 

Man skilde på strategisk lu%landsättning med en eller *era divi-
sioner för att självständigt lösa en uppgi%, operativ lu%landsättning 
med en eller *era regementen eller brigader för understöd av front-
riktning och taktisk lu%landsättning med bataljon eller kompani för 
understöd av division eller regemente på marken. En operativ lu%-
landsättning bedömdes kunna genomföras +$ till ,$ kilometer inn-
anför en kust och krävde kontakt med egna förband inom tre till 
fem dygn. 

Samtliga lu%landsättningsförband skulle knappast kunna sättas 
in mot Sverige eller Norden, men särskilt helikopterburna förband 
väckte intresse. En helikopters insatsradie var naturligtvis beroende 
på typ, last, väderförhållanden och om man *ög över hav, land el-

betydelse både för oss och för angriparen. Det var ur totalförsvars-
synpunkt därför väsentligt att Stockholm försvarades till det ytters-
ta. Formuleringen från 1940-talet hade alltså återkommit.

Bedömandet fortsatte med en värdering av landstignings-, luft-
landsättnings- och blockeringsmöjligheter. Minst en luftlandsätt-
ningsdivision (7 000 man) skulle kunna luftlandsättas kring Ar-
landa, ett fallskärmsregemente skulle kunna fällas öster om och
en bataljon väster om Södertälje. Ett regemente skulle kunna luft-
landsättas vid Upplands Bro och minst ett regemente på Mälaröar-
na. Helikopterförband och små luftlandsättningsförband bedömdes
kunna luftlandsättas inom praktiskt taget hela Fo 44 yta, men anta-
let helikoptrar skulle vara begränsat så länge som tankning endast
skulle kunna ske i Baltikum.

Vad som inte framgår av bedömandet men som kan vara av in-
tresse i sammanhanget är vad som ansågs i stort om WP:s angrepps-
möjligheter. Som har framgått ansågs det största fientliga hotet vid
ett krigstillstånd i första hand utgöras av fientliga luftlandsättning-
ar och sabotagegrupper. Regelrätta landstigningsoperationer be-
dömdes svåra att genomföra utan avsevärda förberedelser och be-
kämpning av det svenska kustartilleriet. Vid mitten av 1980-talet
bedömdes Sovjetunionens luftlandsättningsförband uppgå till åtta
divisioner (om cirka 7 000 man vardera), fyra luftburna brigader,
fem luftburna bataljoner och tre helikopterburna brigader. Inom öv-
riga WP-länder fanns bland annat en polsk luftlandsättningsdivisi-
on och en östtysk fallskärmsbataljon.

Man skilde på strategisk luftlandsättning med en eller flera divi-
sioner för att självständigt lösa en uppgift, operativ luftlandsättning
med en eller flera regementen eller brigader för understöd av front-
riktning och taktisk luftlandsättning med bataljon eller kompani för
understöd av division eller regemente på marken. En operativ luft-
landsättning bedömdes kunna genomföras 3o till 5o kilometer inn-
anför en kust och krävde kontakt med egna förband inom tre till
fem dygn.

Samtliga luftlandsättningsförband skulle knappast kunna sättas
in mot Sverige eller Norden, men särskilt helikopterburna förband
väckte intresse. En helikopters insatsradie var naturligtvis beroende
på typ, last, väderförhållanden och om man flög över hav, land el-
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Sovjetisk luft-
landsättning. 
Foto: Krigsarkivet
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ler stridsterräng. De sovjetiska helikoptrarna Mi-# (bedömd last sju 
ton) och Mi-$# (bedömd last åtta ton) ansågs (nätt och jämt) kunna 
nå hela Fo %% från den baltiska kusten.&#

Kommunikationernas betydelse
För att återgå till !'() års bedömande så följde sedan värderingar av 
kommunikationer, väder- och siktförhållanden och invasionsmöj-
ligheterna. Landstigningsstränder fanns vid Rådmansö, Väddö och 
Singö men hamnarna i länet var viktigare. Angriparen bedömdes 
kunna medföra tillfälliga lossningsanordningar och am*biefordon.

Däre+er behandlades angriparens handlingsmöjligheter vid för-
bekämpning och val av anfallsriktningar. Angriparen bedömdes 
kunna anfalla i Södertörnriktningen och i Kapellskär–Väddörikt-
ningen med lu+landsättning och landstigningsföretag i förening. 
Anfall i Södertörnriktningen skulle kunna kombineras med ett an-
fall mot Oxelösund–Trosa. Angriparens möjligheter till ett anfall 
mot Stockholms mellersta skärgård *ck enligt bedömandet dock 
inte förbises. De olika anfallsmöjligheterna genomgicks i detalj med 
nackdelar och fördelar. Nackdelarna med ett anfall mot mellersta 
skärgården angavs till exempel vara att det fanns få stora lu+land-
sättningsområden nära Stockholm, att landstigningsstränder och 

Mi-26 har i flera decennier utgjort stommen i de sovjetiska och ryska helikopter-
förbanden. Foto: SMB arkiv.

Mi-26 har i flera decennier utgjort stommen i de sovjetiska och ryska helikopter-
förbanden. Foto: SMB arkiv.

ler stridsterräng. De sovjetiska helikoptrarna Mi-6 (bedömd last sju
ton) och Mi-26 (bedömd last åtta ton) ansågs (nätt och jämt) kunna
nå hela Fo 44 från den baltiska kusten.76

Kommunikationernas betydelse
För att återgå till 1980 års bedömande så följde sedan värderingar av
kommunikationer, väder- och siktförhållanden och invasionsmöj-
ligheterna. Landstigningsstränder fanns vid Rådmansö, Väddö och
Singö men hamnarna i länet var viktigare. Angriparen bedömdes
kunna medföra tillfälliga lossningsanordningar och amfibiefordon.

Därefter behandlades angriparens handlingsmöjligheter vid för-
bekämpning och val av anfallsriktningar. Angriparen bedömdes
kunna anfalla i Södertörnriktningen och i Kapellskär-Väddörikt-
ningen med luftlandsättning och landstigningsföretag i förening.
Anfall i Södertörnriktningen skulle kunna kombineras med ett an-
fall mot Oxelösund-Trosa. Angriparens möjligheter till ett anfall
mot Stockholms mellersta skärgård fick enligt bedömandet dock
inte förbises. De olika anfallsmöjligheterna genomgicks i detalj med
nackdelar och fördelar. Nackdelarna med ett anfall mot mellersta
skärgården angavs till exempel vara att det fanns få stora luftland-
sättningsområden nära Stockholm, att landstigningsstränder och
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hamnar utöver Stockholms var få och att risken för misslyckande 
var stor.  

Vidare behandlades de egna handlingsmöjligheterna och det 
konstaterades att stridsplanen måste utformas så att 

– angriparens styrketillväxt i de olika alternativen så långt möj-
ligt reduceras,

– att tilltransport och insättande av egna högre förband säker-
ställs och underlättas,

– att framträngande mot Stockholm fördröjs eller avvärjs på så 
stort avstånd som möjligt främst med hänsyn till civilbefolk-
ningen.

Det konstaterades att uppgi#en att skydda förbindelser innebar i 
stort en gruppering med en bataljon i närheten av lu#försvarscen-
tralen O$ samt förbindelserna över Stäket och Eriksund, en batal-
jon i anslutning till Södertälje och en bataljon vid Stockholms broar 
med kra#samling mot Bromma och Barkarby.

För att avvärja lu#landsättningar skulle tre värnkompanier grup-

Utmed banorna längs de militära och civila flygfälten uppsattes pjäsvärn med  
torn från äldre, utrangerade stridsvagnstyper. Här ett torn från stridsvagn m/40  
med 37 mm Bofors stridsvagnskanon. Pjäsen bemannades med besättning ur  
hemvärnet. Foto: Lasse Sjögren/SMB arkiv.

hamnar utöver Stockholms var få och att risken för misslyckande
var stor.

Vidare behandlades de egna handlingsmöjligheterna och det
konstaterades att stridsplanen måste utformas så att

-  angriparens styrketillväxt i de olika alternativen så långt möj-
ligt reduceras,

-  att tilltransport och insättande av egna högre förband säker-
ställs och underlättas,

-  att framträngande mot Stockholm fördröjs eller avvärjs på så
stort avstånd som möjligt främst med hänsyn till civilbefolk-
ningen.

Det konstaterades att uppgiften att skydda förbindelser innebar i
stort en gruppering med en bataljon i närheten av luftförsvarscen-
tralen 05 samt förbindelserna över Stäket och Eriksund, en batal-
jon i anslutning till Södertälje och en bataljon vid Stockholms broar
med kraftsamling mot Bromma och Barkarby.

För att avvärja luftlandsättningar skulle tre värnkompanier grup-

Utmed banorna längs de militära och civila flygfälten uppsattes pjäsvärn med
torn från äldre, utrangerade stridsvagnstyper. Här ett torn från stridsvagn m/40
med 37 mm Bofors stridsvagnskanon. Pjäsen bemannades med besättning ur
hemvärnet. Foto: Lasse Sjögren/SMB arkiv.
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peras på Arlanda och #. pansargruppen i $ygplatsens närhet. En av 
pansarbataljonerna skulle grupperas i gynnsamt utgångsläge för an-
fall mot Barkarby och Bromma och en skyttebataljon skulle gruppe-
ras vid Botkyrka för anfall mot Tullinge, Södertälje eller Stockholm 
och för att skydda förbindelserna i området. De tillgängliga fem 
skyttebataljonerna hade alltså sina tilldelade uppgi%er. Försvarsom-
rådesreserven utgjordes av det infanteripansarvärnskompani som 
bar ett arv från IB !. Kompaniet var utgångsgrupperat i ett skyddat 
läge i vägtunneln vid Fredhäll.

Bedömandet innehöll sedan bestämmelser för inriktning av fält-
arbeten och detaljerade bedömningar för fördröjnings- och avvärj-
ningsstrid vid anfall norrifrån respektive söderifrån samt vid anfall 
genom mellersta skärgården. Däre%er behandlades användning-
en av IB &" (som var uppsatt av I !" i Borås och som hade mobili-
seringsområde i Västergötland) vid insättande norr eller söder om 
Stockholm samt särskilda överväganden beträ'ande underhåll av 
stridskra%erna. Bland annat konstaterades det att tillgängliga civi-

Liksom vid de militära flygfälten försågs även de civila flygfälten med värntorn  
från utrangerade stridsvagnar. Värnpersonalen utgjordes främst av särskilt  
utbildade hemvärnsmän. Här ett pjästorn från stridsvagn m/41 med en 37 mm  
Bofors stridsvagnskanon. Foto: Lasse Sjögren/SMB arkiv.

peras på Arlanda och 6. pansargruppen i flygplatsens närhet. En av
pansarbataljonerna skulle grupperas i gynnsamt utgångsläge för an-
fall mot Barkarby och Bromma och en skyttebataljon skulle gruppe-
ras vid Botkyrka för anfall mot Tullinge, Södertälje eller Stockholm
och för att skydda förbindelserna i området. De tillgängliga fem
skyttebataljonerna hade alltså sina tilldelade uppgifter. Försvarsom-
rådesreserven utgjordes av det infanteripansarvärnskompani som
bar ett arv från IB 1. Kompaniet var utgångsgrupperat i ett skyddat
läge i vägtunneln vid Fredhäll.

Bedömandet innehöll sedan bestämmelser för inriktning av fält-
arbeten och detaljerade bedömningar för fördröjnings- och avvärj-
ningsstrid vid anfall norrifrån respektive söderifrån samt vid anfall
genom mellersta skärgården. Därefter behandlades användning-
en av IB 45 (som var uppsatt av I 15 i Borås och som hade mobili-
seringsområde i Västergötland) vid insättande norr eller söder om
Stockholm samt särskilda överväganden beträffande underhåll av
stridskrafterna. Bland annat konstaterades det att tillgängliga civi-

Liksom vid de militära flygfälten försågs även de civila flygfälten med värntorn
från utrangerade stridsvagnar. Värnpersonalen utgjordes främst av särskilt
utbildade hemvärnsmän. Här ett pjästorn från stridsvagn m/41 med en 37 mm
Bofors stridsvagnskanon. Foto: Lasse Sjögren/SMB arkiv.
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Fältarbeten
Av Lars Hjeltman 

I detta nådens år 2013 beskriver Försvarsmakten fältarbeten 
på följande sätt:

”Fältarbeten – att på olika sätt förändra terrängen – be-
drivs av ingenjörförbanden i syfte att försvåra för en !ende 
samt att underlätta för egen verksamhet. Ammunitions- och 
minröjning är exempel på fältarbeten”.

r� 5SBEJUJPOFMMU�CSVLBS�GÅMUBSCFUFO�JOEFMBT�J
r� 'ÅMUBSCFUFO�GÕS�SÕSMJHIFU
r� 'ÕSESÕKBOEF�GÅMUBSCFUFO
r� 'ÅMUBSCFUFO�GÕS�ÕWFSMFWOBE

Fältarbeten för rörlighet syftar till att skapa rörlighet för egna 
förband. Kan ske genom olika förbindelsearbeten såsom att 
bygga och eller underhålla broar, vägar och vadställen, ge-
nom att bygga och tra!kera med färjor, genom snöplogning, 
genom minspaning, och minröjning.

Fördröjande fältarbeten syftar till att stoppa eller fördröja 
angriparens framryckning. Kan ske genom spärrning, block-
ering, förstöring och minering. Kan genomföras på och vid 
vägar, järnvägar, hamnar, "ygfält, landningsbara vägar, land-
stigningsstränder och luftlandsättningsfält. Kompletteras 
med mineringar för att försvåra röjning och reparation.

En spärrning ska tillfälligt hindra !enden från att använda 
en väg eller en anläggning. Spärren ska kunna tas bort inom 
en fastställd tid. Vägen eller anläggning ska därefter kunna 
användas igen utan reparationer.

Exempel: taggtråd, spanska ryttare, olika barrikader (t ex 
bilvrak), ej röjningsskyddade mineringar, spärrspretor, "ytt-
bara hinder och mineringar för att hindra luftlandsättning på 
"ygfält, öppna terrängpartier och hustak.

En blockering ska under kortare tid (timmar, dygn) hindra 
!enden från att använda ett objekt. Det krävs kvali!cerade 
reparationer och andra resurser för att få en väg eller anlägg-
ning i bruk igen.

Fältarbeten
Av Lars Hjeltman

I detta nådens år 2013 beskriver Försvarsmakten fältarbeten
på följande sätt:

"Fältarbeten - att på olika sätt förändra terrängen - be-
drivs av ingenjörförbanden i syfte att försvåra för en fiende
samt att underlätta för egen verksamhet. Ammunitions- och
minröjning är exempel på fältarbeten".

• Traditionellt brukar fältarbeten indelas i
• Fältarbeten för rörlighet
• Fördröjande fältarbeten
• Fältarbeten för överlevnad

Fältarbeten för rörlighet syftar till att skapa rörlighet för egna
förband. Kan ske genom olika förbindelsearbeten såsom att
bygga och eller underhålla broar, vägar och vadställen, ge-
nom att bygga och trafikera med färjor, genom snöplogning,
genom minspaning, och minröjning.

Fördröjande fältarbeten syftar till att stoppa eller fördröja
angriparens framryckning. Kan ske genom spärrning, block-
ering, förstöring och minering. Kan genomföras på och vid
vägar, järnvägar, hamnar, flygfält, landningsbara vägar, land-
stigningsstränder och luftlandsättningsfält. Kompletteras
med mineringar för att försvåra röjning och reparation.

En spärrning ska tillfälligt hindra fienden från att använda
en väg eller en anläggning. Spärren ska kunna tas bort inom
en fastställd tid. Vägen eller anläggning ska därefter kunna
användas igen utan reparationer.

Exempel: taggtråd, spanska ryttare, olika barrikader (t ex
bilvrak), ej röjningsskyddade mineringar, spärrspretor, flytt-
bara hinder och mineringar för att hindra luftlandsättning på
flygfält, öppna terrängpartier och hustak.

En blockering ska under kortare tid (timmar, dygn) hindra
fienden från att använda ett objekt. Det krävs kvalificerade
reparationer och andra resurser för att få en väg eller anlägg-
ning i bruk igen.
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Fältarbeten
Av Lars Hjeltman 

Exempel: mineringar med röjningsskydd, barrikader med 
rasmassor, sprängsten och gjutna hinder förstärkta med 
järnvägsräls och stålbalkar, att lägga ett område, del av eller 
hel byggnad eller anläggning, under vatten, rörliga broar lå-
ses i öppet/uppfällt läge, till exempel genom att förstöra driv-
motorn.

En förstöring ska under lång tid (dagar eller månader) hin-
dra !enden från att använda en anläggning, en förnödenhet, 
en maskin eller ett transportmedel.

Exempel: sprängning av broar, viadukter, tra!kleder, ham-
nar och "ygfält, sprängning eller rivning av väg, rasering av 
byggnader och i alla exempel kompletterat med mineringar.  

Fältarbeten för överlevnad syftar till att skapa förutsätt-
ningar för överlevnad. Kan ske genom ammunitionsröjning, 
minröjning, maskeringsarbeten, skenmålsarbeten, byggande 
av olika typer av skydd för trupp, vapen, fordon och materiel 
och genom förstärkning av infrastuktur.

Under mitten av 1980-intalet infördes en minvält till Centurion-stridsvagnarna. 
Dessa vägde 7 ton och var inköpta från Israel. Foto: Försvarets Materielverk

Exempel: mineringar med röjningsskydd, barrikader med
rasmassor, sprängsten och gjutna hinder förstärkta med
järnvägsräls och stålbalkar, att lägga ett område, del av eller
hel byggnad eller anläggning, under vatten, rörliga broar lå-
ses i öppet/uppfällt läge, till exempel genom att förstöra driv-
motorn.

En förstöring ska under lång tid (dagar eller månader) hin-
dra fienden från att använda en anläggning, en förnödenhet,
en maskin eller ett transportmedel.

Exempel: sprängning av broar, viadukter, trafikleder, ham-
nar och flygfält, sprängning eller rivning av väg, rasering av
byggnader och i alla exempel kompletterat med mineringar.

Fältarbeten för överlevnad syftar till att skapa förutsätt-
ningar för överlevnad. Kan ske genom ammunitionsröjning,
minröjning, maskeringsarbeten, skenmålsarbeten, byggande
av olika typer av skydd för trupp, vapen, fordon och materiel
och genom förstärkning av infrastuktur.

Under mitten av 1980-intalet infördes en minvält till Centurion-stridsvagnarna.
Dessa vägde 7 ton och var inköpta från Israel. Foto: Försvarets Materielverk
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la sjuktransportresurser uppgick till #$ ambulanser, !%& bussambu-
lanser och cirka '&& sjukbilar. Därtill kom militära resurser som 
sjuktransporträlsbussar. Resurserna bedömdes som tillfredställan-
de men en samordnad sjuktransportledning var nödvändig. 

Underhållsproblematiken sammanfattades som att grundtilldela-
de disponibla resurser torde vara tillräckliga men att '. pansargrup-
pen torde få svårigheter med ammunition, reparationsmöjligheter 
och drivmedel. Detta krävde tillförsel från övriga delar av militär-
området varför det var nödvändigt att förbindelserna hölls öppna. 
Om IB (%, som var av typ )), tillkom behövdes dessutom ytterligare 
tillförsel av ammunition. 

Beslutet i stort
Ovanstående bedömande utmynnade alltså i ett beslut i stort för 
storanfall. I detta fastslogs att stridskra*erna skulle utgångsgrup-
peras för att avvärja lu*landsättning främst inom Arlandaområdet 
och att förbindelserna över Södertälje, Stäket, Eriksund och Stock-
holm skulle skyddas. Vid strid skulle hänsyn tas till att utrymning 
eventuellt ej kunnat genomföras och cirka en miljon människor där-
för skulle kunna +nnas inom området. Vidare innehöll beslutet hur 
stridskra*erna skulle fördröja anfall söder- respektive norrifrån. 

Kra*samling av artillerielden skulle i ett utgångsläge ske till Ar-
landa och alla bataljoner skulle kunna understödjas av minst ett 
haubitskompani. 

Fältarbetsförbanden skulle säkerställa blockering av ,ygfält och 
hamnar. Fasta förbindelser genom Södertälje och genom Stockholm 
skulle hållas öppna i det längsta och BRB-enheterna skulle kra*-
samlas till befästningsarbeten norr om Stockholm. 

E*er hand som lokalförsvarsförbanden kunde lösgöras från an-
dra uppgi*er (skydd och bevakning) skulle de insättas för att för-
täta försvaret inom avvärjningsområdena. När +endens anfallsrikt-
ning kunde urskiljas skulle kra*samling ske till det hotade området. 
Tillförda fältförband (i första hand IB (%) skulle utnyttjas för anfall. 

Slutligen skulle underhållstjänsten planläggas så att samordning 
skulle ske mellan angränsande försvarsområden och fördelningar. 
Understöd av pansarförbandens rörliga strid skulle kunna genom-
föras med Fo (( och tillförda resurser. Tillförda förband av brigad-

la sjuktransportresurser uppgick till 93 ambulanser, 150 bussambu-
lanser och cirka 6 oo sjukbilar. Därtill kom militära resurser som
sjuktransporträlsbussar. Resurserna bedömdes som tillfredställan-
de men en samordnad sjuktransportledning var nödvändig.

Underhållsproblematiken sammanfattades som att grundtilldela-
de disponibla resurser torde vara tillräckliga men att 6. pansargrup-
pen torde få svårigheter med ammunition, reparationsmöjligheter
och drivmedel. Detta krävde tillförsel från övriga delar av militär-
området varför det var nödvändigt att förbindelserna hölls öppna.
Om IB 45, som var av typ 77, tillkom behövdes dessutom ytterligare
tillförsel av ammunition.

Beslutet i stort
Ovanstående bedömande utmynnade alltså i ett beslut i stort för
storanfall. I detta fastslogs att stridskrafterna skulle utgångsgrup-
peras för att avvärja luftlandsättning främst inom Arlandaområdet
och att förbindelserna över Södertälje, Stäket, Eriksund och Stock-
holm skulle skyddas. Vid strid skulle hänsyn tas till att utrymning
eventuellt ej kunnat genomföras och cirka en miljon människor där-
för skulle kunna finnas inom området. Vidare innehöll beslutet hur
stridskrafterna skulle fördröja anfall söder- respektive norrifrån.

Kraftsamling av artillerielden skulle i ett utgångsläge ske till Ar-
landa och alla bataljoner skulle kunna understödjas av minst ett
haubitskompani.

Fältarbetsförbanden skulle säkerställa blockering av flygfält och
hamnar. Fasta förbindelser genom Södertälje och genom Stockholm
skulle hållas öppna i det längsta och BRB-enheterna skulle kraft-
samlas till befästningsarbeten norr om Stockholm.

Efter hand som lokalförsvarsförbanden kunde lösgöras från an-
dra uppgifter (skydd och bevakning) skulle de insättas för att för-
täta försvaret inom avvärjningsområdena. När fiendens anfallsrikt-
ning kunde urskiljas skulle kraftsamling ske till det hotade området.
Tillförda fältförband (i första hand IB 45) skulle utnyttjas för anfall.

Slutligen skulle underhållstjänsten planläggas så att samordning
skulle ske mellan angränsande försvarsområden och fördelningar.
Understöd av pansarförbandens rörliga strid skulle kunna genom-
föras med Fo 44 och tillförda resurser. Tillförda förband av brigad-
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storlek skulle därutöver kunna understödjas främst vad avser repa-
ration, livsmedel, drivmedel och sjukvård. Samhällets civila resurser 
skulle utnyttjas i största möjliga utsträckning. 

Bedömande för försvar mot överraskande inlett anfall
Enligt militärbefälhavarens beredskapsorder skulle bef Fo ## vid 
grundberedskap vidmakthålla och leda insatsberedskap, leda mark-
operativ incidentberedskap samt genomföra och leda markoperativa 
insatser. Han kunde också höja insatsberedskapen inom försvars-
området då militärbefälhavarens order inte kunde eller hann in-
hämtas. 

Vid ”Givakt”, alltså högsta beredskap inom fredsorganisationens 
ram, skulle bef Fo ## försvara eget område med kra$samling till 
%ygfälten, skydda riksledningen, spärra hamnar, inlopp och %ygfält 
samt förbereda blockering av dem. 

I orderpunkten spärrning ingick att spärrningen på kort tid skul-
le kunna öppnas eller undanröjas för att öppnas för egen tra&k. Or-
derpunkten blockering innebar däremot att väg, järnväg, hamn eller 
%ygplats inte skulle kunna användas förrän e$er tidsödande arbe-
te.'' 

Fobef skulle även skydda transportvägarna, försvara eller bevaka 
för totalförsvaret viktiga platser, säkra mobiliseringen, genomföra 
spridning av materiel och slutligen fördröja ett framträngande mot 
Stockholm. 

Ett ökat hot mot Sverige skulle mötas med stegvisa beredskaps-
åtgärder. Nivåerna var grundberedskap, selektiva beredskapsåtgär-
der, ”Givakt”, partiell mobilisering i ett större och ett mindre al-
ternativ samt allmän mobilisering. Planläggningen utgick ifrån att 
hemvärnet disponerades vid Givakt. Om hemvärnsberedskap inte 
tidigare hade anbefallts skulle hemvärnet larmas på Fobefs order 
”Hemvärns larm, övning med skarp ammunition”. 

Det överraskande inledda anfallet bedömdes jämfört med ett 
storanfall vara det farligaste för Stockholmsområdet, detta på grund 
av att ett tillräckligt skydd för riks- och militärledning kanske inte 
hunnit organiseras i tillräcklig omfattning. 

Vid ett överraskande angrepp mot Stockholmsområdet bedöm-
des att angriparen skulle kunna använda följande resurser:

storlek skulle därutöver kunna understödjas främst vad avser repa-
ration, livsmedel, drivmedel och sjukvård. Samhällets civila resurser
skulle utnyttjas i största möjliga utsträckning.

Bedömande för försvar mot överraskande inlett anfall
Enligt militärbefälhavarens beredskapsorder skulle bef Fo 44 vid
grundberedskap vidmakthålla och leda insatsberedskap, leda mark-
operativ incidentberedskap samt genomföra och leda markoperativa
insatser. Han kunde också höja insatsberedskapen inom försvars-
området då militärbefälhavarens order inte kunde eller hann in-
hämtas.

Vid "Givakt", alltså högsta beredskap inom fredsorganisationens
ram, skulle bef Fo 44 försvara eget område med kraftsamling till
flygfälten, skydda riksledningen, spärra hamnar, inlopp och flygfält
samt förbereda blockering av dem.

I orderpunkten spärrning ingick att spärrningen på kort tid skul-
le kunna öppnas eller undanröjas för att öppnas för egen trafik. Or-
derpunkten blockering innebar däremot att väg, järnväg, hamn eller
flygplats inte skulle kunna användas förrän efter tidsödande arbe-
te?'

Fobef skulle även skydda transportvägarna, försvara eller bevaka
för totalförsvaret viktiga platser, säkra mobiliseringen, genomföra
spridning av materiel och slutligen fördröja ett framträngande mot
Stockholm.

Ett ökat hot mot Sverige skulle mötas med stegvisa beredskaps-
åtgärder. Nivåerna var grundberedskap, selektiva beredskapsåtgär-
der, "Givakt", partiell mobilisering i ett större och ett mindre al-
ternativ samt allmän mobilisering. Planläggningen utgick ifrån att
hemvärnet disponerades vid Givakt. Om hemvärnsberedskap inte
tidigare hade anbefallts skulle hemvärnet larmas på Fobefs order
"Hemvärnslarm, övning med skarp ammunition".

Det överraskande inledda anfallet bedömdes jämfört med ett
storanfall vara det farligaste för Stockholmsområdet, detta på grund
av att ett tillräckligt skydd för riks- och militärledning kanske inte
hunnit organiseras i tillräcklig omfattning.

Vid ett överraskande angrepp mot Stockholmsområdet bedöm-
des att angriparen skulle kunna använda följande resurser:
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t� En lu$landsättningsdivision (%&### man) i en omgång i mi-
litärt transport'yg. Divisionen kunde fällas med fallskärm 
(huvud delen) eller landa på korta 'ygfält.

t� En reducerad bataljon ((## man) i en omgång med kompani-
helikoptrar.

t� ”Trojanska hästar” i form av handelsfartyg, civila 'ygplan eller 
)sketrålare.

t� Sabotörer som in)ltrerat eller som sedan länge bott i Sverige

Med utnyttjande av ( * av Aero'ots resurser kunde (&### man 
med lätt utrustning transporteras i en omgång. Då krävdes konven-
tionella landningsbanor. 

De stora mängder trupp och materiel som e$er hand måste till-
föras krävde handelsfartyg. Mindre delar skulle kunna transporte-
ras med landstigningsfartyg. Dessa enheter krävde ett halvt dygns 
överfartstid.

De egna resurserna vid Givakt angavs bestå av åldersklasserna 
(motsvarande) vid I !, K !, Ing !, Skyddsskolan (I !) och Arméns tek-

Skyddsgruppering 
vid radar med  
lokalt hemvärn, ut-
rustade med 8 cm 
granatgevär.  
Foto: Lasse Sjögren/ 
SMB arkiv.

• En luftlandsättningsdivision (7 000 man) i en omgång i mi-
litärt transportflyg. Divisionen kunde fallas med fallskärm
(huvuddelen) eller landa på korta flygfält.

• En reducerad bataljon (50o man) i en omgång med kompani-
helikoptrar.

• "Trojanska hästar" i form av handelsfartyg, civila flygplan eller
fisketrålare.

• Sabotörer som infiltrerat eller som sedan länge bott i Sverige

Med utnyttjande av 5 % av Aeroflots resurser kunde 5 000 man
med lätt utrustning transporteras i en omgång. Då krävdes konven-
tionella landningsbanor.

De stora mängder trupp och materiel som efter hand måste till-
föras krävde handelsfartyg. Mindre delar skulle kunna transporte-
ras med landstigningsfartyg. Dessa enheter krävde ett halvt dygns
överfartstid.

De egna resurserna vid Givakt angavs bestå av åldersklasserna
(motsvarande) vid I 1, K 1, Ing 1, Skyddsskolan (I 1) och Arm&ts tek-

Skyddsgruppering
vid radar med
lokalt hemvärn, ut-
rustade med 8 cm
granatgevär.
Foto: Lasse Sjögren/
SMB arkiv.
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niska skola (ATS). Under vissa tider tillkom även åldersklasserna vid 
I # (Linköping), P !$ (Strängnäs), A ! (Linköping) och Lv % (Norr-
tälje). Ett mindre antal värnpliktiga vid andra enheter (FRA, F !& 
med 'era) kunde också utnyttjas. Åldersklassförbanden dispone-
rades dock endast under vissa tider på året. Under tiden juni–ok-
tober var styrketillgången mindre än under vinterhalvåret och den 
reducerades ytterligare under semesterperioderna. Inkallade repeti-
tionsövningsförband var underställda Fobef och dessutom fanns de 
cirka ()$$$ hemvärns- och dri*värnssoldaterna samt civilförsvarets 
bevakningsenheter. Viktigaste tillgång var 'ygvapnets höga bered-
skap och med kustartilleriets fredsorganisation kunde de viktigaste 
lederna snabbt spärras och pjäser bemannas. De fasta kontrollerbara 
minorna var utlagda redan i fredstid.

Fiendens mål?
De +entliga anfallsmålen bedömdes i första hand vara att ta 'ygfäl-
ten, att lamslå riks- och militärledningen, att ta Stockholms hamn 
och att hindra kommunikation till, från och genom Stockholm. An-
fall ansågs kunna genomföras samtidigt både norr och söder om 
Stockholm.

Det farligaste för oss bedömdes vara att angriparen inlednings-
vis anföll mot 'era 'ygfält samtidigt innan banorna hunnit förstö-
ras. Med hänsyn till Arlandas kapacitet och möjliga lu*landsätt-
ningsområden i närheten bedömdes Arlandariktningen vara den 
farligaste. I samma bedömande ingick även att kommunikationer-
na i Stockholmsområdet skulle kunna slås ut genom 'ygbekämp-
ning och sabotage samt att Stockholms hamn och inloppsleder skul-
le kunna tas i oförstört skick.

Skydd av riks- och militärledningen bedömdes vara avgörande 
för snabb igångsättning av krigsorganisering och samordning av to-
talförsvaret. Polis och bevakningsföretag ansågs ha stora resurser 
för skydd mot sabotage och var genom sin dagliga verksamhet mest 
lämpade för den uppgi*en. Vissa militära förband borde därutöver 
avdelas för att förhindra djärva anfall, till exempel med helikopter, 
direkt mot riksledningen. De tidigare existerande särskilda markbe-
vakningsförbanden hade utgått, vilket skapade vissa luckor.

Kra*samling borde ske till 'ygfälten varvid Arlanda borde prio-
riteras. Vid 'ygfälten skulle i första hand spärrning ske. 

niska skola (ATS). Under vissa tider tillkom även åldersklasserna vid
I 4 (Linköping), P 10 (Strängnäs), A 1 (Linköping) och Lv 3 (Norr-
tälje). Ett mindre antal värnpliktiga vid andra enheter (FRA, F 18
med flera) kunde också utnyttjas. Åldersklassförbanden dispone-
rades dock endast under vissa tider på året. Under tiden juni-ok-
tober var styrketillgången mindre än under vinterhalvåret och den
reducerades ytterligare under semesterperioderna. Inkallade repeti-
tionsövningsförband var underställda Fobef och dessutom fanns de
cirka 7 000 hemvärns- och driftvärnssoldaterna samt civilförsvarets
bevakningsenheter. Viktigaste tillgång var flygvapnets höga bered-
skap och med kustartilleriets fredsorganisation kunde de viktigaste
lederna snabbt spärras och pjäser bemannas. De fasta kontrollerbara
minorna var utlagda redan i fredstid.

Fiendens mål?
De fientliga anfallsmålen bedömdes i första hand vara att ta flygfäl-
ten, att lamslå riks- och militärledningen, att ta Stockholms hamn
och att hindra kommunikation till, från och genom Stockholm. An-
fall ansågs kunna genomföras samtidigt både norr och söder om
Stockholm.

Det farligaste för oss bedömdes vara att angriparen inlednings-
vis anföll mot flera flygfält samtidigt innan banorna hunnit förstö-
ras. Med hänsyn till Arlandas kapacitet och möjliga luftlandsätt-
ningsområden i  närheten bedömdes Arlandariktningen vara den
farligaste. I samma bedömande ingick även att kommunikationer-
na i Stockholmsområdet skulle kunna slås ut genom flygbekämp-
ning och sabotage samt att Stockholms hamn och inloppsleder skul-
le kunna tas i oförstört skick.

Skydd av riks- och militärledningen bedömdes vara avgörande
för snabb igångsättning av krigsorganisering och samordning av to-
talförsvaret. Polis och bevakningsföretag ansågs ha stora resurser
för skydd mot sabotage och var genom sin dagliga verksamhet mest
lämpade för den uppgiften. Vissa militära förband borde därutöver
avdelas för att förhindra djärva anfall, till exempel med helikopter,
direkt mot riksledningen. De tidigare existerande särskilda markbe-
vakningsförbanden hade utgått, vilket skapade vissa luckor.

Kraftsamling borde ske till flygfälten varvid Arlanda borde prio-
riteras. Vid flygfälten skulle i första hand spärrning ske.
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Till försvar av varje #ygfält borde om möjligt avdelas hemvärn 
för betjäning av alla värnkanoner, ett skyttekompani (motsvarande) 
förstärkt med vapen för långskjutande granateld som anfallsstyrka, 
ett lu$värnskompani för bekämpning av lu$landsättning och ett in-
genjörkompani för spärrning och för blockeringsförberedelser. 

Av detta följde att e$ersom åldersklassen skulle utnyttjas till för-
svar av #ygplatserna skulle hemvärn, polis och bevakningsföretag 
avdelas för försvar och bevakning av skyddsföremål, kommunika-
tioner, stridsledningsorgan och infarter mot Stockholm. För att sä-
kerställa att våra förband inte blev avskurna skulle enheterna ur Ing 
! och I ! snarast omgrupperas över Södertälje kanal respektive över 
Stäket in mot Stockholm. Åldersklassen skulle utbildas så att de un-
der ordinarie befäls ledning skulle kunna utnyttjas för bevaknings-
uppgi$er senast fyra veckor e$er inryckning. 

Beslut i stort
Beslutet i stort rörande försvar mot överraskande inlett anfall inne-
fattade i kortfattad form det bedömande som framgått ovan. Resur-
serna skulle kra$samlas för att hindra en angripare att lamslå riks-
ledningen och högkvarteret och för att hindra honom att ta #ygfält 
och hamnar varifrån han kunde tillföra förstärkningar. Förbindel-
serna över Södertälje kanal, genom Stockholm och över Stäketbro-
arna skulle i det längsta hållas öppna. Härvid skulle högvakten, K ! 
åldersklass och hemvärn skydda riksledningen och högkvarteret. 

Flygfälten vid Arlanda, Bromma, Barkarby och Tullinge skulle 
försvaras med kra$samling till Arlanda. Spärrning och blockering 
skulle kunna genomföras på kortast möjliga tid. Utgångsgruppering 
av förband skulle ske enligt ovan.

Till försvar av varje flygfält borde om möjligt avdelas hemvärn
för betjäning av alla värnkanoner, ett skyttekompani (motsvarande)
förstärkt med vapen för långskjutande granateld som anfallsstyrka,
ett luftvärnskompani för bekämpning av luftlandsättning och ett in-
genjörkompani för spärrning och för blockeringsförberedelser.

Av detta följde att eftersom åldersklassen skulle utnyttjas till för-
svar av flygplatserna skulle hemvärn, polis och bevakningsföretag
avdelas för försvar och bevakning av skyddsföremål, kommunika-
tioner, stridsledningsorgan och infarter mot Stockholm. För att sä-
kerställa att våra förband inte blev avskurna skulle enheterna ur Ing
1 och I 1 snarast omgrupperas över Södertälje kanal respektive över
Stäket in mot Stockholm. Åldersklassen skulle utbildas så att de un-
der ordinarie befäls ledning skulle kunna utnyttjas för bevaknings-
uppgifter senast fyra veckor efter inryckning.

Beslut i stort
Beslutet i stort rörande försvar mot överraskande inlett anfall inne-
fattade i kortfattad form det bedömande som framgått ovan. Resur-
serna skulle kraftsamlas för att hindra en angripare att lamslå riks-
ledningen och högkvarteret och för att hindra honom att ta flygfält
och hamnar varifrån han kunde tillföra förstärkningar. Förbindel-
serna över Södertälje kanal, genom Stockholm och över Stäketbro-
arna skulle i det längsta hållas öppna. Härvid skulle högvakten, K 1
åldersklass och hemvärn skydda riksledningen och högkvarteret.

Flygfälten vid Arlanda, Bromma, Barkarby och Tullinge skulle
försvaras med kraftsamling till Arlanda. Spärrning och blockering
skulle kunna genomföras på kortast möjliga tid. Utgångsgruppering
av förband skulle ske enligt ovan.
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1983 års utgångsgrupperingsorder 

Orderverket
Som framgått ovan var försvarsområdets orderverk uppdelat i $e-
ra olika delar. En av de viktigaste kallades i dagligt tal UGO, det 
vill säga utgångsgrupperingsorder.%& Den grundade sig bland annat 
på beslutet i stort från !'&(, militärområdesorder med mera. UGO 
!'&" med vissa ändringar åren därpå innehöll order för verksam-
het vid allmän mobilisering samt vid partiell mobilisering enligt de 
två alternativen Mindre och Större. Alternativen för partiell mobili-
sering är särskilt intressanta e)ersom det framgår vilka objekt och 
anläggningar som genom tilldelning av förband var prioriterade. 
OGU skilde sig alltså från Kuppförsvarsordern som behandlade för-
svar med tillgängliga styrkor, framför allt värnpliktiga under grund-
utbildning och hemvärn, vid vad som senare kom att kallas över-
raskande inlett anfall eller strategiskt överfall. UGO:s inriktning 
innebär också att de tidigare nämnda avtransportförbanden inte re-
dovisas, e)ersom de inte avsågs användas inom Fo **.  

Uppgifter och beslut i stort
Uppgi)en för bef Fo ** skilde sig inte mycket från tidigare behand-
lade orderverk. Han skulle

– skydda riksledningen och Högkvarteret tills dessa lämnat för-
svarsområdet varvid i första hand Stockholms slott, regering-
ens kansli, Militärstabsbyggnaden (MSB), gamla MSB och Tre 
Vapen skulle försvaras

– avvärja lu)landsättningar med kra)samling till Arlanda-
området, varvid Arlanda och Bromma $ygplatser samt Bar-
karby och Tullinge $ygbaser skulle försvaras

– skydda omgrupperings- och transportvägar över Södertälje 
kanal och genom Stockholmsområdet

– fördröja +entligt framträngande mot Stockholm

1983 års utgångsgrupperingsorder

Orderverket
Som framgått ovan var försvarsområdets orderverk uppdelat i fle-
ra olika delar. En av de viktigaste kallades i dagligt tal UGO, det
vill säga utgångsgrupperingsorder." Den grundade sig bland annat
på beslutet i stort från 1980, militärområdesorder med mera. UGO
1982 med vissa ändringar åren därpå innehöll order för verksam-
het vid allmän mobilisering samt vid partiell mobilisering enligt de
två alternativen Mindre och Större. Alternativen för partiell mobili-
sering är särskilt intressanta eftersom det framgår vilka objekt och
anläggningar som genom tilldelning av förband var prioriterade.
OGU skilde sig alltså från Kuppförsvarsordern som behandlade för-
svar med tillgängliga styrkor, framför allt värnpliktiga under grund-
utbildning och hemvärn, vid vad som senare kom att kallas över-
raskande inlett anfall eller strategiskt överfall. UGO:s inriktning
innebär också att de tidigare nämnda avtransportförbanden inte re-
dovisas, eftersom de inte avsågs användas inom F o44•

Uppgifter och beslut i stort
Uppgiften för bef Fo 44 skilde sig inte mycket från tidigare behand-
lade orderverk. Han skulle

-  skydda riksledningen och Högkvarteret tills dessa lämnat för-
svarsområdet varvid i första hand Stockholms slott, regering-
ens kansli, Militärstabsbyggnaden (MSB), gamla MSB och Tre
Vapen skulle försvaras

-  avvärja luftlandsättningar med kraftsamling till Arlanda-
området, varvid Arlanda och Bromma flygplatser samt Bar-
karby och Tullinge flygbaser skulle försvaras

-  skydda omgrupperings- och transportvägar över Södertälje
kanal och genom Stockholmsområdet
fördröja fientligt framträngande mot Stockholm
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– försvara eller bevaka för totalförsvaret väsentliga platser med 
skyddsföremålsförteckningen som grund för prioritering

Vissa nya så kallade beredduppgi$er hade dock tillkommit. Nu 
skulle bef Fo ## vara beredd att 

– avvärja framträngande över Mälaren
– motta IB #% från Fo #&, Strängnäs försvarsområde
– motta ett försvarsområdesförstärkningskompani
– överlämna en skyttebataljon till SK tolv timmar e$er order
– överlämna MekB !' till bef Fo #( (Uppsala), till chefen för #. 

fördelningen eller till chefen för !#. fördelningen åtta timmar 
e$er order

– överlämna del av försvarsområdet till fördelningarna
– överta #. fördelningens område och förstahandsuppgi$er med 

IB ! (reducerad) och lokalförsvarsförband
– avdela område för etappbataljon() (Sundbyberg–Kallhäll)

Av detta framgår att den tidigare *. pansargruppen nu omorga-
niserats, eller rättare sagt höll på att omorganiseras, till !'. mekani-
serade brigaden. MekB !' var alltså redan inledningsvis underställt 
bef Fo ## även om brigaden inte mobiliserade inom försvarsområ-
det. Det gjorde dock IB ! (tidigare IB &+), men den brigaden var inled-
ningsvis underställd chefen för #. fördelningen. Att ett försvarsom-
rådesförstärkningskompani och en etappbataljon kunde tillkomma 
innebar att den norra delen av försvarsområdet ansågs vara särskilt 
aktuellt för större strider.

Bef Fo ## beslut i stort innehöll inga större nyheter jämfört med 
tidigare. Stridskra$erna skulle avvärja lu$landsättningar vid ,yg-
fält med kra$samling till Arlandaområdet. Riksledningen och Hög-
kvarteret skulle skyddas av militärpolis, kvarhållna åldersklassför-
band, hemvärn och civil polis och förbindelserna skulle skyddas 
med bataljonsförband, värnförband och hemvärn. Artillerielden 
skulle kra$samlas till Arlanda medan infanteri- och pansarbatal-
jonernas strid skulle kunna understödjas av minst ett haubitskom-
pani per bataljon. Fältlu$värnet skulle kra$samlas till skydd mot 
attackanfall främst vid ,ygvapnets baser samt vid förbindelserna 
genom Södertälje och Stockholm. Övrigt lu$värn skulle utgångs-
grupperas för bekämpande av lu$landsättningar. Tillförd infante-

-  försvara eller bevaka för totalförsvaret väsentliga platser med
skyddsföremålsförteckningen som grund för prioritering

Vissa nya så kallade beredduppgifter hade dock tillkommit. Nu
skulle bef Fo 44 vara beredd att

-  avvärja framträngande över Mälaren
- motta IB 45 från Fo 43, Strängnäs försvarsområde
- motta ett försvarsområdesförstärkningskompani
-  överlämna en skyttebataljon till SK tolv timmar efter order
-  överlämna MekB io till bef Fo 47 (Uppsala), till chefen för 4.

fördelningen eller till chefen för 14. fördelningen åtta timmar
efter order

-  överlämna del av försvarsområdet till fördelningarna
- överta 4. fördelningens område och förstahandsuppgifter med

IB 1 (reducerad) och lokalförsvarsförband
- avdela område för etappbataljon79 (Sundbyberg-Kallhäll)

Av detta framgår att den tidigare 6. pansargruppen nu omorga-
niserats, eller rättare sagt höll på att omorganiseras, till io. mekani-
serade brigaden. MekB io var alltså redan inledningsvis underställt
bef Fo 44 även om brigaden inte mobiliserade inom försvarsområ-
det. Det gjorde dock IB 1 (tidigare IB 38), men den brigaden var inled-
ningsvis underställd chefen för 4. fördelningen. Att ett försvarsom-
rådesförstärkningskompani och en etappbataljon kunde tillkomma
innebar att den norra delen av försvarsområdet ansågs vara särskilt
aktuellt för större strider.

Bef Fo 44 beslut i stort innehöll inga större nyheter jämfört med
tidigare. Stridskrafterna skulle avvärja luftlandsättningar vid flyg-
fält med kraftsamling till Arlandaområdet. Riksledningen och Hög-
kvarteret skulle skyddas av militärpolis, kvarhållna åldersklassför-
band, hemvärn och civil polis och förbindelserna skulle skyddas
med bataljonsförband, värnförband och hemvärn. Artillerielden
skulle kraftsamlas till Arlanda medan infanteri- och pansarbatal-
jonernas strid skulle kunna understödjas av minst ett haubitskom-
pani per bataljon. Fältluftvärnet skulle kraftsamlas till skydd mot
attackanfall främst vid flygvapnets baser samt vid förbindelserna
genom Södertälje och Stockholm. Övrigt luftvärn skulle utgångs-
grupperas för bekämpande av luftlandsättningar. Tillförd infante-
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ribrigad, alltså främst IB $#, skulle utnyttjas för anfall i sy%e att i 
första hand öppna förbindelser och skydda våra huvudstridskra%ers 
omgruppering genom Stockholm. Det framgår inte direkt av ordern 
men vad som närmast kunde bli aktuellt var troligen en omgruppe-
ring av !$. fördelningen genom Stockholm i riktning Arlanda, Ros-
lagskusten och/eller Uppsalaslätten. Det ansågs tydligen mindre ak-
tuellt att omgruppera $. fördelningen, vars krigsuppgi%er i första 
hand fanns i Uppland, genom Stockholmsområdet i sydlig riktning. 
Om det hade blivit nödvändigt att sätta in $. fördelningen söder om 
Stockholm var det troligare att en sådan för&yttning hade ägt rum 
över Mälaren via brosystemen vid Strängnäs.

Indelning, gruppering och uppgifter – Grupp Sigtuna
I enlighet med UGO kapitel " skulle försvarsområdesgrupp Sigtu-
na avvärja 'entlig lu%landsättning inom eget område och försvara 
Sektor O# stabsplats samt broarna vid Eriksund, Stäket och Sigtuna. 
Som tidigare sagts var Eriksundsbron viktig för det var via denna 
som huvuddelen av MekB !( skulle framrycka från sina mobilise-
ringsplatser mot Arlandaområdet. 

Vidare skulle Grupp Sigtuna försvara, alternativt bevaka skydds-
föremål och gruppen hade dessutom en mängd beredduppgi%er. 

De stridskra%er som Grupp Sigtuna disponerade var följande 
med manskapsstyrka enligt de olika alternativen:
Mobilisering  Mindre Större Allmän

407. gruppstaben 9 30 72

15. cykelskyttebataljonen 814

444. värnkompaniet 157 157 157

416. värnkompaniet/en pluton 50

472. lokalförsvarsluftvärnsplutonen 58

1. infanteriluftvärnskompaniet robot 69 162

Till detta kom Sigtuna hemvärnsområde (!(( man), Upplands-
Bro hemvärnsområde (!(( man), Järfälla hemvärnsområde ()* 
man) och Märsta hemvärnsområde ("(( man).

Värnkompaniets uppgi% var försvar av Sektor O# stabsplats vil-
ket även lu%värnsplutonen skulle ägna sig åt. Plutonen ur $!+. värn-
kompaniet skulle försvara Eriksundsbron och lu%värnskompaniet 
(som var en rest av IB !) men som nu skulle ingå i MekB !( skulle 

ribrigad, alltså främst IB 45, skulle utnyttjas för anfall i syfte att i
första hand öppna förbindelser och skydda våra huvudstridskrafters
omgruppering genom Stockholm. Det framgår inte direkt av ordern
men vad som närmast kunde bli aktuellt var troligen en omgruppe-
ring av 14. fördelningen genom Stockholm i riktning Arlanda, Ros-
lagskusten och/eller Uppsalaslätten. Det ansågs tydligen mindre ak-
tuellt att omgruppera 4. fördelningen, vars krigsuppgifter i första
hand fanns i Uppland, genom Stockholmsområdet i sydlig riktning.
Om det hade blivit nödvändigt att sätta in 4. fördelningen söder om
Stockholm var det troligare att en sådan förflyttning hade ägt rum
över Mälaren via brosystemen vid Strängnäs.

Mobilisering Mindre Större Allmän
407. gruppstaben 9 30 72
15. cykelskyttebataljonen 814
444. värnkompaniet 157 157 157
416. värnkompaniet/en pluton 50
472. lokalförsvarsluftvärnsplutonen 58
1. infanteriluftvärnskompaniet robot 69 162

Indelning, gruppering och uppgifter— Grupp Sigtuna
I enlighet med UGO kapitel 2 skulle försvarsområdesgrupp Sigtu-
na avvärja fientlig luftlandsättning inom eget område och försvara
Sektor 05 stabsplats samt broarna vid Eriksund, Stäket och Sigtuna.
Som tidigare sagts var Eriksundsbron viktig för det var via denna
som huvuddelen av MekB io skulle framrycka från sina mobilise-
ringsplatser mot Arlandaområdet.

Vidare skulle Grupp Sigtuna försvara, alternativt bevaka skydds-
föremål och gruppen hade dessutom en mängd beredduppgifter.

De stridskrafter som Grupp Sigtuna disponerade var följande
med manskapsstyrka enligt de olika alternativen:

Till detta kom Sigtuna hemvärnsområde (ioo man), Upplands-
Bro hemvärnsområde (ioo man), Järfälla hemvärnsområde (89
man) och Märsta hemvärnsområde (20o man).

Värnkompaniets uppgift var försvar av Sektor 05 stabsplats vil-
ket även luftvärnsplutonen skulle ägna sig åt. Plutonen ur 416. värn-
kompaniet skulle försvara Eriksundsbron och luftvärnskompaniet
(som var en rest av IB 1) men som nu skulle ingå i MekB io skulle
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skydda brigadens marschväg. Cykelskyttebataljonen skulle avvärja 
lu$landsättningar inom området och hemvärnet skulle bevaka de 
olika skyddsföremålen. 

Inom området fanns som tidigare nämnts lu$försvarssektor 
Mitts ledning som markoperativt var underställt Grupp Sigtuna. 
Här ingick:
Mobilisering Mindre Större Allmän

162. sektorstaben 69 69 138

162. stridsledningsbataljonen 400 500 700

162. regionala vädercentralen 34 34 34

162. sambandskompaniet 35 35 102

Militärområdesstabens B-del 58

45. luftvärnssamverkansstaben 10 10 29

I fall infanteri ur armén inte kunde avdelas skulle de lokala hemvärnsförbanden säkra 
och skydda de civila flygplatserna. Soldaterna försågs med automatkarbiner av typ 
AK 4 med 7,62 mm ammunition som utvecklats av tyska firman Heckler & Koch och 
som även licenstillverkades av Husqvarna Vapenfabriks AB och FFV Carl-Gustaf i  
Eskilstuna. Foto: Lasse Sjögren/SMB arkiv.

skydda brigadens marschväg. Cykelskyttebataljonen skulle avvärja
luftlandsättningar inom området och hemvärnet skulle bevaka de
olika skyddsföremålen.

Inom området fanns som tidigare nämnts luftförsvarssektor
Mitts ledning som markoperativt var underställt Grupp Sigtuna.
Här ingick:
Mobilisering Mindre Större Allmän
162. sektorstaben 69 69 138
162. stridsledningsbataljonen 400 500 700
162. regionala vädercentralen 34 34 34
162. sambandskompaniet 35 35 102
Militärområdesstabens B-del 58
45. luftvärnssannverkansstaben 10 10 29

I fall infanteri ur armån inte kunde avdelas skulle de lokala hemvärnsförbanden säkra
och skydda de civila flygplatserna. Soldaterna försågs med automatkarbiner av typ
AK 4 med 7,62 mm ammunition som utvecklats av tyska firman Heckler & Koch och
som även licenstillverkades av Husqvarna Vapenfabriks AB och FFV Carl-Gustaf i
Eskilstuna. Foto: Lasse Sjögren/SMB arkiv.
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Markoperativt underställt var även Underhållsbas Kungsängen, 
som fanns grupperat inom Svea livgardes kasernområde. Här fanns 
en militärområdesverkstad, $$. transportkompaniet, "%. krigsrätten 
(!! personer), !&. fältartistgruppen (!' personer) och !". sjuktrans-
porträlsbussplutonen (!"( personer) samt Bålsta och Häggeby hem-
värnsområden med sammanlagt cirka "'' man.

Stridsgrupp Arlanda
Innan MekB !' hunnit anlända var även Stridsgrupp Arlanda un-
derställt Grupp Sigtuna. Stridsgrupp Arlanda bestod av !&. lokalför-
svarslu)värnsbataljonstabskompaniet ("'' man),

$!*., $!+. och $&". värnkompanierna (!%', !(# respektive !(# man), 
!&!. lu)värnsautomatkanonkompaniet (""+ man) och tre lokalför-
svarslu)värnsplutoner om &+ man vardera. Samtliga dessa enheter 
skulle inte mobiliseras förrän vid allmän mobilisering, det enda un-
dantaget var !*$. ,ygfältsarbetskompaniet som i de olika alternati-

Stridsvagn 103 utgjorde stommen i pansarbrigaderna under många år. Foto: Krigsarkivet.

Markoperativt underställt var även Underhållsbas Kungsängen,
som fanns grupperat inom Svea livgardes kasernområde. Här fanns
en militärområdesverkstad, 44. transportkompaniet, 29. krigsrätten
(ii personer), 15. fältartistgruppen (io personer) och 12. sjuktrans-
porträlsbussplutonen (123 personer) samt Bålsta och Häggeby hem-
värnsområden med sammanlagt cirka zoo man.

Stridsgrupp Arlanda
Innan MekB io hunnit anlända var även Stridsgrupp Arlanda un-
derställt Grupp Sigtuna. Stridsgrupp Arlanda bestod av 15. lokalför-
svarsluftvärnsbataljonstabskompaniet (zoo man),

416., 418. och 452. värnkompanierna (19o,137 respektive 137 man),
151. luftvärnsautomatkanonkompaniet (228 man) och tre lokalför-
svarsluftvärnsplutoner om 58 man vardera. Samtliga dessa enheter
skulle inte mobiliseras förrän vid allmän mobilisering, det enda un-
dantaget var 164. flygfältsarbetskompaniet som i de olika alternati-

Stridsvagn 103 utgjorde stommen i pansarbrigaderna under många år. Foto: Krigsarkivet.
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ven skulle bestå av först !", däre$er %# och slutligen !!# man. Detta 
kompani avsågs i första hand användas för att blockera banorna på 
&ygplatsen. Stridsgruppens sammanlagda styrka uppgick till drygt 
!'((( man.

Vid MekB !( ankomst skulle alltså Stridgrupp Arlanda understäl-
las brigaden och Sigtunagruppen samt Grupp Nord skulle överläm-
na område till brigaden. Däre$er skulle MekB !( vara direkt under-
ställd bef Fo )). Brigadens uppgi$ var att avvärja lu$landsättningar 
inom tilldelat område och att försvara Arlanda &ygplats. Därutöver 
hade MekB !( en lång rad så kallade beredduppgi$er. 

När UGO för !*#+ skrevs höll brigaden på att organiseras. Be-
nämningen mekaniserad brigad hade valts e$ersom denna brigad-
typ innehöll färre stridsvagnar än den vedertagna pansarbrigaden. 
En av bataljonerna i brigaden hade ”normal” pansarbataljonsorga-
nisation med två stridsvagnskompanier, två pansarskyttekompanier 
och ett haubitskompani, medan de övriga två bataljonerna hade var-
dera ett stridsvagnskompani, ett bandpansarvärnskompani (Ikv *!), 
två pansarskyttekompanier och ett haubitskompani. Av de tre me-
kaniserade bataljonerna hade en valts ut som prioriterat förband och 
skulle vid de tre mobiliseringsalternativen bestå av ,)#, ,)# respekti-
ve !'(), man. Prioriterat var även !. infanteripansarvärnskompaniet 
som, i likhet med det tidigare nämnda lu$värnskompaniet, var en 
restprodukt från ”gamla” IB ! och som bestod av !+, man i samtliga 
mobiliseringsalternativ. Övriga förband i MekB !( var !(. mekanise-
rade underhållsbataljonen (reparationskompani, underhållskompa-
ni, sjukvårdskompani och lätt underhållskompani), !(. mekanisera-
de haubitsbataljonen (tolv pjäser haubits ,,) och !(". mekaniserade 
pansarvärnskompaniet (robot --). De mekaniserade bataljonerna 
och underhållsbataljonen höll på att omorganiseras medan haubits-
bataljonen och det mekaniserade pansarvärnskompaniet skulle ny-
organiseras, det vill säga grundutbildas. Detta innebar att %. fördel-
ningshaubitsbataljonen med !-,- cm haubits m/+* kom att bibehållas 
som ett försvarsområdesförband. I den mekaniserade brigaden in-
gick även en ingenjörbataljon och några mindre kompanienheter. 
Ingenjörbataljonen var enligt UGO underställd Grupp Syd medan 
övriga enheter var under organisering. 

ven skulle bestå av först 12, därefter 68 och slutligen 118 man. Detta
kompani avsågs i första hand användas för att blockera banorna på
flygplatsen. Stridsgruppens sammanlagda styrka uppgick till drygt
1000 man.

Vid MekB io ankomst skulle alltså Stridgrupp Arlanda understäl-
las brigaden och Sigtunagruppen samt Grupp Nord skulle överläm-
na område till brigaden. Därefter skulle MekB 10 vara direkt under-
ställd bef Fo 44. Brigadens uppgift var att avvärja luftlandsättningar
inom tilldelat område och att försvara Arlanda flygplats. Därutöver
hade MekB 10 en lång rad så kallade beredduppgifter.

När UGO för 1983 skrevs höll brigaden på att organiseras. Be-
nämningen mekaniserad brigad hade valts eftersom denna brigad-
typ innehöll färre stridsvagnar än den vedertagna pansarbrigaden.
En av bataljonerna i brigaden hade "normal" pansarbataljonsorga-
nisation med två stridsvagnskompanier, två pansarskyttekompanier
och ett haubitskompani, medan de övriga två bataljonerna hade var-
dera ett stridsvagnskompani, ett bandpansarvärnskompani (Ikv 91),
två pansarskyttekompanier och ett haubitskompani. Av de tre me-
kaniserade bataljonerna hade en valts ut som prioriterat förband och
skulle vid de tre mobiliseringsalternativen bestå av 748, 748 respekti-
ve 1 047 man. Prioriterat var även 1. infanteripansarvärnskompaniet
som, i likhet med det tidigare nämnda luftvärnskompaniet, var en
restprodukt från "gamla" IB 1 och som bestod av 137 man i samtliga
mobiliseringsalternativ. Övriga förband i MekB io var io. mekanise-
rade underhållsbataljonen (reparationskompani, underhållskompa-
ni, sjukvårdskompani och lätt underhållskompani), 10. mekanisera-
de haubitsbataljonen (tolv pjäser haubits 77) och 102. mekaniserade
pansarvärnskompaniet (robot 55). De mekaniserade bataljonerna
och underhållsbataljonen höll på att omorganiseras medan haubits-
bataljonen och det mekaniserade pansarvärnskompaniet skulle ny-
organiseras, det vill säga grundutbildas. Detta innebar att 6. fördel-
ningshaubitsbataljonen med 15,5 cm haubits m/39 kom att bibehållas
som ett försvarsområdesförband. I den mekaniserade brigaden in-
gick även en ingenjörbataljon och några mindre kompanienheter.
Ingenjörbataljonen var enligt UGO underställd Grupp Syd medan
övriga enheter var under organisering.
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Grupp Nord
Gruppen skulle avvärja såväl lu$landsättning som landstigning 
inom sitt område, försvara %ygbas Barkarby och %ygplats Bromma 
samt bevaka eller försvara skyddsföremål.

Förbandstilldelningen var följande:
Mobilisering Mindre Större Allmän

406. gruppstaben 9 30 96

14. cykelskyttebataljonen 814

414. värnkompaniet Bromma 251 251

471. lokalförsvarsluftvärnsplutonen Bromma 58

407. lokalförsvarsingenjörkompaniet 122

406. fortifikationsgruppen 9 9 9

Till detta kom Stockholms Västra hemvärnskrets (&'' man), 
Stockholms Nordvästra hemvärnskrets ("!' man) och Stockholms 
Nordöstra hemvärnskrets ("(') man.   

Cykelskyttebataljonens främsta uppgi$ var att avvärja lu$land-
sättningar på Bromma och/eller Barkarby medan ingenjörkompa-
niet skulle användas i första hand för att spärra banorna på dessa 
platser. Forti)kationsgruppen skulle leda Byggnads- och repara-
tionsberedskapens (BRB) verksamhet, främst vad gällde byggandet 
av forti)katoriskt skydd.

Inom Grupp Nords område fanns även enheter som endast var 
markoperativt underställda. Bland dessa fanns:
Mobilisering Mindre Större Allmän

166. basbataljonen Barkarby 319 493 915

415. värnkompaniet Barkarby 50 50 188

162. drivmedelsplutonen 40

162. fjärrskriftsplutonen Vallentuna 32 54 64

Dessutom fanns ett lu$värnskompani ur !*. lu$värnsbataljonen 
grupperat vid Barkarby, ett radargruppcentralkompani, !+!. teleser-
vicebataljonen i en anläggning vid Ursvik, !+. sjuktransportbussplu-
tonen vid Näsby park och ,,. försvarsområdesspecialkompaniet vid 
Hägernäs. Det senare kompaniets uppgi$ var egentligen att svara 
för krigsgravtjänsten men hade av moraliska skäl getts ett förskö-
nande namn. 

Grupp Nord
Gruppen skulle avvärja såväl luftlandsättning som landstigning
inom sitt område, försvara flygbas Barkarby och flygplats Bromma
samt bevaka eller försvara skyddsföremål.

Förbandstilldelningen var följande:
Mobilisering Mindre Större Allmän
406. gruppstaben 9 30 96
14. cykelskyttebataljonen 814
414. värnkompaniet Bromma 251 251
471. lokalförsvarsluftvärnsplutonen Bromma 58
407. lokalförsvarsingenjörkompaniet 122
406. fortifikationsgruppen 9 9 9

Mobilisering Mindre Större Allmän
166. basbataljonen Barkarby 319 493 915
415. värnkompaniet Barkarby 50 50 188
162. drivmedelsplutonen 40
162. fjärrskriftsplutonen Vallentuna 32 54 64

Till detta kom Stockholms Västra hemvärnskrets (5oo man),
Stockholms Nordvästra hemvärnskrets (210 man) och Stockholms
Nordöstra hemvärnskrets (270) man.

Cykelskyttebataljonens främsta uppgift var att avvärja luftland-
sättningar på Bromma och/eller Barkarby medan ingenjörkompa-
niet skulle användas i första hand för att spärra banorna på dessa
platser. Fortifikationsgruppen skulle leda Byggnads- och repara-
tionsberedskapens (BRB) verksamhet, främst vad gällde byggandet
av fortifikatoriskt skydd.

Inom Grupp Nords område fanns även enheter som endast var
markoperativt underställda. Bland dessa fanns:

Dessutom fanns ett luftvärnskompani ur 18. luftvärnsbataljonen
grupperat vid Barkarby, ett radargruppcentralkompani, 161. teleser-
vicebataljonen i en anläggning vid Ursvik, 16. sjuktransportbussplu-
tonen vid Näsby park och 44. försvarsområdesspecialkompaniet vid
Hägernäs. Det senare kompaniets uppgift var egentligen att svara
för krigsgravtjänsten men hade av moraliska skäl getts ett förskö-
nande namn.
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Grupp Stockholm
Gruppens uppgi$ var som tidigare att i första hand försvara reger-
ingens kansli, särskilt Utrikesdepartementet och Försvarsdeparte-
mentet, vidare Slottet, Militärstabsbyggnaden (MSB), gamla MSB 
(Östermalmsgatan %&), Tre Vapen, Fo '' krigsstabsplats, Sveriges ra-
dios (SR) lokaler vid Gärdet och Storängsbotten, Televerkets anlägg-
ningar vid Hammarby, Nacka och Kaknäs samt Drottningholms 
slott. En nytillkommen uppgi$, som visserligen funnits tidigare 
men som inte uttalats i orderform, var skydd och eskort av militär 
nyckelpersonal. Vidare skulle gruppen avvärja lu$landsättning och 
landstigning, försvara förbindelserna genom Stockholm, bevaka 
och försvara skyddsföremål, avvärja framträngande från Erstaviks-
riktningen samt försvara Stockholm söder om en linje som sträckte 
sig i en halvcirkel från Mälaren till Höggarns(ärden. 

Det mesta i uppgi$sställningen framstår som lättbegripligt, möj-
ligen med undantag av uppgi$en att försvara SR:s lokaler vid Storän-
gsbotten. Anledningen till detta var att där fanns det garage där SR:s 
sändarbussar stod, alltså en mycket viktig allmän kommunikations-
resurs för riksledningen.  

Försvarsområdesgrupp Stockholms underställda förband var föl-
jande:
Mobilisering Mindre Större Allmän

409. gruppstaben 15 35 72

11. cykelskyttebataljonen centrala Stockholm 814

457. värnkompaniet Hammarby 173

452. lokalförsvarsluftvärnsplutonen Gärdet 58

Dessutom ingick Stockholms centrala hemvärnskrets med )## 
man och Stockholms södra hemvärnskrets med *## man.

Markoperativt underställda var följande enheter:
Mobilisering Mindre Större Allmän

18. luftvärnsbataljonstaben ?? ?

3. kompaniet/35. luftvärnsbataljonen (Rb 70) 162 162 162

211. kustbevakningskompaniet (del) 11 11 11

183. luftbevakningskompaniet Älta 7 289 289

Fo 44 stab 50 82 132

44. stabskompaniet med värnpluton 116 194 194

Grupp Stockholm
Gruppens uppgift var som tidigare att i första hand försvara reger-
ingens kansli, särskilt Utrikesdepartementet och Försvarsdeparte-
mentet, vidare Slottet, Militärstabsbyggnaden (MSB), gamla MSB
(Östermalmsgatan 87), Tre Vapen, Fo 44 krigsstabsplats, Sveriges ra-
dios (SR) lokaler vid Gärdet och Storängsbotten, Televerkets anlägg-
ningar vid Hammarby, Nacka och Kaknäs samt Drottningholms
slott. En nytillkommen uppgift, som visserligen funnits tidigare
men som inte uttalats i orderform, var skydd och eskort av militär
nyckelpersonal. Vidare skulle gruppen avvärja luftlandsättning och
landstigning, försvara förbindelserna genom Stockholm, bevaka
och försvara skyddsföremål, avvärja framträngande från Erstaviks-
riktningen samt försvara Stockholm söder om en linje som sträckte
sig i en halvcirkel från Mälaren till Höggarn4ärden.

Det mesta i uppgiftsställningen framstår som lättbegripligt, möj-
ligen med undantag av uppgiften att försvara SR:s lokaler vid Storän-
gsbotten. Anledningen till detta var att där fanns det garage där SR:s
sändarbussar stod, alltså en mycket viktig allmän kommunikations-
resurs för riksledningen.

Försvarsområdesgrupp Stockholms underställda förband var föl-
jande:

Mobilisering Mindre Större Allmän
409. gruppstaben 15 35 72
11. cykelskyttebataljonen centrala Stockholm 814
457. värnkompaniet Hammarby 173
452.1okalförsvarsluftvärnsplutonen Gärdet 58

Mobilisering Mindre Större Allmän
18. luftvärnsbataljonstaben ?? ?
3. kompaniet/35. luftvärnsbataljonen (Rb 70) 162 162 162
211. kustbevakningskompaniet (del) 11 11 11
183. luftbevakningskompaniet Älta 7 289 289
Fo 44 stab 50 82 132
44. stabskompaniet med värnpluton 116 194 194

Dessutom ingick Stockholms centrala hemvärnskrets med 600
man och Stockholms södra hemvärnskrets med 90o man.

Markoperativt underställda var följande enheter:

130



!"!

18. fjärrskriftsplutonen Tre Vapen 27 47 47

404. underhållskompaniet Älvsjö 49 49 214

435. bilplutonen Älta 39

405. underhållskompaniet Frösunda 65 65 214

434. bilplutonen 39

15. lokalförsvarsluftvärnsbataljonstaben 65

Till detta kom chefen för Stockholms depåer med sammanlagt 
!#$ personer vid MSB, Tre Vapen, Fredrikshovs slott, Forti%kations-
förvaltningen och Artillerigården. Samtliga skulle inkallas vid mo-
biliseringsalternativ Större och utgjordes av personal inom försvaret 
som hade sin (o&a) civila anställning på respektive plats.

Cykelskyttebataljonens uppgi& var i första hand att skydda för-
bindelserna genom Stockholm. Mobiliseringsplatserna var därför 
centralt belägna bland annat inom K !:s kasernområde.

Bataljonen skulle också kunna sättas in mot lu&landsättning på 
Ladugårdsgärde vilket också var '(). lu&värnsplutonens uppgi&. 
Kompaniet ur "(. lu&värnsbataljonen skulle också skydda förbin-
delserna, medan värnkompaniet skulle försvara Televerkets anlägg-
ning i Hammarby. De båda underhållskompaniernas och de under-
ställda bilplutonernas gruppering följde det gamla mönstret med 
en större underhållsenhet norr om och en söder om centrala Stock-
holm.

Som tidigare fanns även åldersklassförbanden vid främst K!/
Fo '' grundutbildningsbataljon som skulle användas vid kuppför-
svar, tillsammans med hemvärn och civil polis. Grundutbildnings-
förbandet bestod vid denna tid av två skvadroner med sammanlagt 
cirka )'( man. Skvadronerna hade olika in- och utryckningstider 
för att säkerställa kuppförsvaret. Utbildningsuppdraget var att pro-
ducera ett militärpoliskompani om året. Till detta kom Stockholms 
stabskompani bestående av värnpliktiga som bemannade olika 
handräckningsbefattningar vid militära staber och andra enheter. 
År !*#" började I ! utbilda ett så kallat beredskapskompani vars enda 
uppgi& var beredskapstjänst under grundutbildningstiden. Solda-
terna i kompaniet skulle alltså avlasta andra grundutbildningsför-
band från ubåtsjaktverksamhet och liknande ”skarpa” insatser. Lik-
nande kompanier organiserades på tre-fyra andra förband i landet. 
Kompaniet överfördes till K ! !*#' och bytte namn till beredskaps-

Till detta kom chefen för Stockholms depåer med sammanlagt
187 personer vid MSB, Tre Vapen, Fredrikshovs slott, Fortifikations-
förvaltningen och Artillerigården. Samtliga skulle inkallas vid mo-
biliseringsalternativ Större och utgjordes av personal inom försvaret
som hade sin (ofta) civila anställning på respektive plats.

Cykelskyttebataljonens uppgift var i första hand att skydda för-
bindelserna genom Stockholm. Mobiliseringsplatserna var därför
centralt belägna bland annat inom K 1:s kasernområde.

Bataljonen skulle också kunna sättas in mot luftlandsättning på
Ladugårdsgärde vilket också var 452. luftvärnsplutonens uppgift.
Kompaniet ur 35. luftvärnsbataljonen skulle också skydda förbin-
delserna, medan värnkompaniet skulle försvara Televerkets anlägg-
ning i Hammarby. De båda underhållskompaniernas och de under-
ställda bilplutonernas gruppering följde det gamla mönstret med
en större underhållsenhet norr om och en söder om centrala Stock-
holm.

Som tidigare fanns även åldersklassförbanden vid främst Ku/
Fo 44 grundutbildningsbataljon som skulle användas vid kuppför-
svar, tillsammans med hemvärn och civil polis. Grundutbildnings-
förbandet bestod vid denna tid av två skvadroner med sammanlagt
cirka 245 man. Skvadronerna hade olika in- och utryckningstider
för att säkerställa kuppförsvaret. Utbildningsuppdraget var att pro-
ducera ett militärpoliskompani om året. Till detta kom Stockholms
stabskompani bestående av värnpliktiga som bemannade olika
handräckningsbefattningar vid militära staber och andra enheter.
År 1983 började I 1 utbilda ett så kallat beredskapskompani vars enda
uppgift var beredskapstjänst under grundutbildningstiden. Solda-
terna i kompaniet skulle alltså avlasta andra grundutbildningsför-
band från ubåtsjaktverksamhet och liknande "skarpa" insatser. Lik-
nande kompanier organiserades på tre-fyra andra förband i landet.
Kompaniet överfördes till K 1 1984 och bytte namn till beredskaps-

18. fjärrskriftsplutonen Tre Vapen 27 47 47
404. underhållskompaniet Älvsjö 49 49 214
435. bilplutonen Älta 39
405. underhållskompaniet Frösunda 65 65 214
434. bilplutonen 39
15. lokalförsvarsluftvärnsbataljonstaben 65
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skvadron. Därmed förstärktes möjligheterna till skydd och försvar 
av riksledningen vid överraskande inlett anfall.$% 

En annan förändring som kom till stånd !&$" var organisering-
en av Stridsgrupp Regeringsbyggnaderna (RB). Försök hade gjorts 
under !&$# och sy'et var att åstadkomma en samlad lokal ledning 
av de enheter som skulle skydda just regeringskvarteren. Det gällde 
att samordna grundutbildningsförband, krigsförband, hemvärn och 
polis vilket var komplicerat. Chef för Stridsgrupp RB var en pen-
sionsavgången överste av första graden med en major ur K ! som 
stabschef. Att en överste av första graden placerades på en sådan be-
fattning berodde på att man ville ha en person med relativt hög grad 
för att kunna samverka med regeringskansliets företrädare. Till för-
fogande hade man en rudimentär ledningsorganisation. Det dröj-
de dock några år innan stridsgruppen infördes i mobiliseringssys-
temet, så under en period var till exempel stabschefen ”maskerad” 
som motorcykelordonnans i Fostaben. Att stridsgruppen inte redo-
visas i UGO !&$# beror alltså på att den då ännu inte var organise-
rad.$! 

Här kan även nämnas att det under !&$%-talet växte fram ett an-
tal andra stridsgrupper, bland annat Stridsgrupp Gärdet. Dessa be-
mannades ledningsmässigt av några enstaka aktiva o(cerare och 
med personal ur hemvärnet.

Grupp Syd
Försvarsområdesgrupp Syds uppgi' var som tidigare att avvärja 
lu'landsättning och landstigning inom området, att försvara bro-
arna vid Södertälje och )ygbasen Tullinge samt en radiolänkstation, 
radargruppcentralen O* S och ytterligare en radarstation. En ny 
uppgi' var försvaret av broarna vid Albysjön, vilket berodde på eu-
ropavägens nya sträckning. I likhet med de övriga grupperna skulle 
man även bevaka skyddsobjekt samt förbereda ett antal andra upp-
gi'er. 

Förbandstilldelningen var följande: 
Mobilisering Mindre Större Allmän

403. gruppstaben 15 35 72

10. cykelskyttebataljonen 814

201. skyttebataljonen F  (763?)

skvadron. Därmed förstärktes möjligheterna till skydd och försvar
av riksledningen vid överraskande inlett anfall."

En annan förändring som kom till stånd 1983 var organisering-
en av Stridsgrupp Regeringsbyggnaderna (RB). Försök hade gjorts
under 1982 och syftet var att åstadkomma en samlad lokal ledning
av de enheter som skulle skydda just regeringskvarteren. Det gällde
att samordna grundutbildningsförband, krigsförband, hemvärn och
polis vilket var komplicerat. Chef för Stridsgrupp RB var en pen-
sionsavgången överste av första graden med en major ur K i  som
stabschef. Att en överste av första graden placerades på en sådan be-
fattning berodde på att man ville ha en person med relativt hög grad
för att kunna samverka med regeringskansliets företrädare. Till för-
fogande hade man en rudimentär ledningsorganisation. Det dröj-
de dock några år innan stridsgruppen infördes i mobiliseringssys-
temet, så under en period var till exempel stabschefen "maskerad"
som motorcykelordonnans i Fostaben. Att stridsgruppen inte redo-
visas i UGO 1982 beror alltså på att den då ännu inte var organise-
rad."

Här kan även nämnas att det under 1980-talet växte fram ett an-
tal andra stridsgrupper, bland annat Stridsgrupp Gärdet. Dessa be-
mannades ledningsmässigt av några enstaka aktiva officerare och
med personal ur hemvärnet.

Mobilisering Mindre Större Allmän
403. gruppstaben 15 35 72
10. cykelskyttebataljonen 814
201. skyttebataljonen F (763?)

Grupp Syd
Försvarsområdesgrupp Syds uppgift var som tidigare att avvärja
luftlandsättning och landstigning inom området, att försvara bro-
arna vid Södertälje och flygbasen Tullinge samt en radiolänkstation,
radargruppcentralen 05 S och ytterligare en radarstation. En ny
uppgift var försvaret av broarna vid Albysjön, vilket berodde på eu-
ropavägens nya sträckning. I likhet med de övriga grupperna skulle
man även bevaka skyddsobjekt samt förbereda ett antal andra upp-
gifter.

Förbandstilldelningen var följande:
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201. personaltransportbussplutonen 132

407. lokalförsvarshaubitskompaniet 101

450. värnkompaniet Södertälje broar 180

Underställda var även Svartlösa och Södertälje hemvärnskretsar 
med cirka #$$ man vardera. %$!. skyttebataljonen var en rest av 
”gamla” IB !. F stod för fristående och bataljonen transporterades 
med standardfordon, bland annat i bussar.

Markoperativt underställda Grupp Syd var följande enheter:
Mobilisering Mindre Större Allmän

221. luftvärnsautomatkanonkompaniet Södertälje 180

Ett luftvärnskompani/18. luftvärnsbataljonen Tullinge ?

10. mekaniserade ingenjörbataljonen 124 358 358

405. värnplutonen Radarstation 50

181. basbataljonen Tullinge 282 440 889

413. värnkompaniet Tullinge 50 50 183

F 18 depå ?

181. stridsledningsbataljonsstaben 11 12 23

181. stridsledningsbataljonsstabskompaniet 38 49 83

181. radargruppcentralkompaniet 60 69 120

466. lokalförsvarsluftvärnsplutonen 53

182. luftbevakningskompaniet Södertälje ?

Underhållsbas Almnäs med  
grundutbildningsbataljonen Ing 1 ?

406. militärområdesintendenturplutonen Taxinge 56

Som ovan nämnts skulle !$. mekaniserade ingenjörbataljonen 
upprätta reservförbindelser strax norr om Södertälje. Bataljonen 
skulle utgångsgrupperas öster om Södertälje. 

Ledningsgrupp Mälaröarna 
Denna ledningsgrupps uppgi& var att bevaka området, att försvara 
FRA:s anläggningar samt att försvara broarna vid Kärsön, Lullehov 
och Tappström. Ledningsgruppstaben var baserad på personal från 
FRA och i gruppen ingick '$". värnkompaniet (!"$ man) och Mälar-
öarnas hemvärnsområde om cirka !$$ man. Markoperativt under-
ställt var enheter ur FRA. 

201. personaltransportbussplutonen

Mobilisering Mindre Större Allmän
221. luftvärnsautomatkanonkompaniet Södertälje 180
Ett luftvärnskompani/18. luftvärnsbataljonen Tullinge ?
10. mekaniserade ingenjörbataljonen 124 358 358
405. värnplutonen Radarstation 50
181. basbataljonen Tullinge 282 440 889
413. värnkompaniet Tullinge 50 50 183
F 18 depå ?
181. stridsledningsbataljonsstaben 11 12 23
181. stridsledningsbataljonsstabskompaniet 38 49 83
181. radargruppcentralkompaniet 60 69 120
466. lokalförsvarsluftvärnsplutonen 53
182. luftbevakningskompaniet Södertälje ?
Underhållsbas Almnäs med
grundutbildningsbataljonen Ing 1
406. militärområdesintendenturplutonen Taxinge 56

132
407. lokalförsvarshaubitskompaniet 101
450. värnkompaniet Södertälje broar 180

Underställda var även Svartlösa och Södertälje hemvärnskretsar
med cirka 50o man vardera. 201. skyttebataljonen var en rest av
"gamla" IB 1. F stod för fristående och bataljonen transporterades
med standardfordon, bland annat i bussar.

Markoperativt underställda Grupp Syd var följande enheter:

Som ovan nämnts skulle io. mekaniserade ingenjörbataljonen
upprätta reservförbindelser strax norr om Södertälje. Bataljonen
skulle utgångsgrupperas öster om Södertälje.

Ledningsgrupp Mälaröarna
Denna ledningsgrupps uppgift var att bevaka området, att försvara
FRA:s anläggningar samt att försvara broarna vid Kärsön, Lullehov
och Tappström. Ledningsgruppstaben var baserad på personal från
FRA och i gruppen ingick 403. värnkompaniet (13o man) och Mälar-
öarnas hemvärnsområde om cirka loo man. Markoperativt under-
ställt var enheter ur FRA.
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Ledningsgrupp Norrtälje
Ledningsgrupp Norrtälje höll på att omorganiseras när den aktuella 
UGO skrevs och förbandstilldelningen framgår inte av ordern. Där-
emot framgår ledningsgruppens uppgi$er som var att avvärja lu$-
landsättning inom området samt att bevaka eller försvara för total-
försvaret väsentliga anläggningar. Man skulle också vara beredd att 
ställa en skyttebataljon till bef Fo ## förfogande fyra timmar e$er 
order. Tydligen skulle ledningsgruppen inledningsvis vara under-
ställd #. fördelningen och inte komma under bef Fo ## befäl förrän 
fördelningen lämnat området.

  Ledningsgruppen var organiserad på grundval av Lv ":s fredsor-
ganisation, men ur UGO kapitel !% framgår att en särskild stabsplu-
ton skulle tillföras ledningsgruppen e$er allmän mobilisering. Den-
na stabspluton skulle organiseras med delar ur Fo ## stabskompani. 

45. infanteribrigaden
Brigaden (organisationstyp &&) mobiliserades av I !' i Borås och 
skulle inledningsvis vara underställd Strängnäs försvarsområde, Fo 
#". Om brigaden tillfördes Fo ## fanns ett antal förberedda uppgif-
ter. Chefen IB #' skulle vara beredd att öppna förbindelserna Söder-
tälje–Stockholm, att slå på Södertörn lu$landsatt (ende, att slå en i 
Nynäshamnsområdet landstigen (ende och att ta Åkersberga för att 
skydda våra förbands samling NO Stockholm. Brigaden skulle såle-
des kunna sättas in både söder och norr om Stockholm även om det 
första alternativet tycks ha varit det mest aktuella. 

Tjänstegrenarnas order
I likhet med normal orderterminologi var UGO indelad i anvisning-
ar för de olika tjänstegrenarna. De berörs här endast kortfattat.)%

Vad gällde understödet, det vill säga den indirekta artillerielden, 
skulle *. fördelningshaubitsbataljonen understödja Sigtunagrup-
pens artilleri med ett batteri och Nordgruppen med ett batteri. Det 
senare batteriet skulle vara inriktat (både bildligt och bokstavligen) 
mot Barkarby. Bataljonens tredje batteri skulle två timmar e$er or-
der kunna insättas för stöd i riktning Rosenkälla. Denna plats be-
tecknade ett vägskäl som skulle försvaras av en cykelskyttebataljon 
ur Nordgruppen. Vägskälet var viktigt e$ersom en av vägarna däri-
från ledde ut mot Vaxholm och SK.

Ledningsgrupp Norrtälje
Ledningsgrupp Norrtälje höll på att omorganiseras när den aktuella
UGO skrevs och förbandstilldelningen framgår inte av ordern. Där-
emot framgår ledningsgruppens uppgifter som var att avvärja luft-
landsättning inom området samt att bevaka eller försvara för total-
försvaret väsentliga anläggningar. Man skulle också vara beredd att
ställa en skyttebataljon till bef Fo 44 förfogande fyra timmar efter
order. Tydligen skulle ledningsgruppen inledningsvis vara under-
ställd 4. fördelningen och inte komma under bef Fo 44 befäl förrän
fördelningen lämnat området.

Ledningsgruppen var organiserad på grundval av Lv 3:s fredsor-
ganisation, men ur UGO kapitel 12 framgår att en särskild stabsplu-
ton skulle tillföras ledningsgruppen efter allmän mobilisering. Den-
na stabspluton skulle organiseras med delar ur Fo 44 stabskompani.

45. infanteribrigaden
Brigaden (organisationstyp 77) mobiliserades av I  15 i  Borås och
skulle inledningsvis vara underställd Strängnäs försvarsområde, Fo
43. Om brigaden tillfördes Fo 44 fanns ett antal förberedda uppgif-
ter. Chefen IB 45 skulle vara beredd att öppna förbindelserna Söder-
tälje-Stockholm, att slå på Södertörn luftlandsatt fiende, att slå en i
Nynäshamnsområdet landstigen fiende och att ta Åkersberga för att
skydda våra förbands samling NO Stockholm. Brigaden skulle såle-
des kunna sättas in både söder och norr om Stockholm även om det
första alternativet tycks ha varit det mest aktuella.

Tjänstegrenarnas order
I likhet med normal orderterminologi var UGO indelad i anvisning-
ar för de olika tjänstegrenarna. De berörs här endast kortfattat."

Vad gällde understödet, det vill säga den indirekta artillerielden,
skulle 6. fördelningshaubitsbataljonen understödja Sigtunagrup-
pens artilleri med ett batteri och Nordgruppen med ett batteri. Det
senare batteriet skulle vara inriktat (både bildligt och bokstavligen)
mot Barkarby. Bataljonens tredje batteri skulle två timmar efter or-
der kunna insättas för stöd i riktning Rosenkälla. Denna plats be-
tecknade ett vägskäl som skulle försvaras av en cykelskyttebataljon
ur Nordgruppen. Vägskälet var viktigt eftersom en av vägarna däri-
från ledde ut mot Vaxholm och SK.
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I övrigt skulle $%&. lokalförsvarshaubitskompaniet understödja 
försvarsområdesgrupp Syd vilket också '. infanterihaubitskompa-
niet som ingick i '%!. skyttebataljon F skulle göra. Kompaniet var en 
rest av gamla IB !:s haubitsbataljon, därav numreringen. 

I fråga om lu(försvaret skulle !). lu(värnsbataljonen skydda Tul-
linge och Barkarby samt förbindelserna genom Stockholm och Sö-
dertälje. Bataljonen var reducerad med ett kompani och bestod såle-
des av två kompanier men var förstärkt med ". lu(värnskompaniet 
ur "#. lu(värnsbataljonen (robot *%) och med ''!. lu(värnsautomat-
kanonkompaniet. 

!#. lokalförsvarslu(värnsbataljonen skulle samordna lu(värns-
förbandens verksamhet på och omkring Arlanda samt leda övriga 
utspridda lokalförsvarslu(värnsplutoner. Förutom de plutoner som 
tidigare nämnts bestod denna bataljon av ytterligare tio stycken av 
vilka tre var underställda C SK och tre C $. fördelningen.

Orderpunkterna sjömintjänst och fältarbeten visar att hamnmi-
neringar under vissa förutsättningar skulle utföras i Stockholm och 
i Södertälje hamnar. SK skulle spärra inloppet vid Oxdjupet i när-

Sovjetunionens landstigningsflotta var länge underdimensionerad för att klara ett 
storskaligt landstigningsföretag mot Sverige. Man hade spridit ut de fartygsenheter 
man förfogade över på Norra Ishavsflottan, Svartahavsflottan samt Stillahavsflottan. 
Här har ett av Flygvapnets spaningsplan fotograferat ett landstigningsfartyg typ  
Alligator ute på Östersjön. Foto: Krigsarkivet.

I övrigt skulle 406. lokalförsvarshaubitskompaniet understödja
försvarsområdesgrupp Syd vilket också 2. infanterihaubitskompa-
niet som ingick i 201. skyttebataljon F skulle göra. Kompaniet var en
rest av gamla IB 1:s haubitsbataljon, därav numreringen.

I fråga om luftförsvaret skulle 18. luftvärnsbataljonen skydda Tul-
linge och Barkarby samt förbindelserna genom Stockholm och Sö-
dertälje. Bataljonen var reducerad med ett kompani och bestod såle-
des av två kompanier men var förstärkt med 3. luftvärnskompaniet
ur 35. luftvärnsbataljonen (robot 70) och med 221. luftvärnsautomat-
kanonkompaniet.

15. lokalförsvarsluftvärnsbataljonen skulle samordna luftvärns-
förbandens verksamhet på och omkring Arlanda samt leda övriga
utspridda lokalförsvarsluftvärnsplutoner. Förutom de plutoner som
tidigare nämnts bestod denna bataljon av ytterligare tio stycken av
vilka tre var underställda C SK och tre C 4. fördelningen.

Orderpunkterna sjömintjänst och fältarbeten visar att hamnmi-
neringar under vissa förutsättningar skulle utföras i Stockholm och
i Södertälje hamnar. SK skulle spärra inloppet vid Oxdjupet i när-

Sovjetunionens landstigningsflotta var länge underdimensionerad för att klara ett
storskaligt landstigningsföretag mot Sverige. Man hade spridit ut de fartygsenheter
man förfogade över på Norra Ishavsflottan, Svartahavsflottan samt Stillahavsflottan.
Här har ett av Flygvapnets spaningsplan fotograferat ett landstigningsfartyg typ
Alligator ute på Östersjön. Foto: Krigsarkivet.
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heten av Vaxholm och Örlogsbas Ost skulle svara för blockering av 
inloppet till Södertälje hamnar. 

Som tidigare nämnts skulle ett militärpoliskompani organiseras 
av åldersklassen vid K !. Av detta kompani, kallat $%. MP-kompani-
et, skulle en pluton delta i skyddet av riksledningen och Högkvar-
teret, en pluton skulle understödja inryckningstransporter i sam-
verkan med försvarsområdestransportledaren och en pluton skulle 
skydda Fostaben och samtidigt utgöra reserv. 

Transportledning inom Fo %% var en komplicerad historia e&er-
som det gällde att organisera transport av inryckande soldater vid 
mobilisering samtidigt som avtransportförbanden skulle sändas 
iväg till framför allt Norrland via Arlanda men även till Gotland via 
Bromma. Transportledaren skulle leda verksamheten från Medbor-
garhuset i Upplands Väsby, en plats som valts på grund av närheten 
till genomgående vägar. Vederbörande disponerade tretton trans-
portledningsgrupper och ledningsplatser skulle upprättas i anslut-
ning till Bromma, Arlanda, Tullinge och Barkarby samt vid Järna. 
Samverkan skulle ske med polis, SJ, Lu&fartsverket samt med en rad 
andra myndigheter och organisationer. 

Bas- och underhållstjänsten var uppbyggd på de båda under-
hållskompanierna och deras bilplutoner samt på underhållsbaserna 
Kungsängen (I !) och Almnäs (Ing !). Katalogen på de olika under-
hållsinstallationer och verksamhetsplatser som de olika förbanden 
var hänvisade till var mycket omfattande och i 'era fall var Fo %% 
hänvisat till platser långt utanför försvarsområdets gränser.  

Sjukvårdstransportresurserna var fördelade på de olika grupper-
na men med en central transportreserv. En särskild företeelse var 
!$. sjuktransporträlsbusstroppen som skulle stå med en för sjuk-
transporter inredd rälsbuss vid vardera Ösmo, Nykvarn, Rosersberg 
och Bro stationer för transport av skadade till beredskapssjukhus 
inom milo Ö. 

beten av Vaxholm och Örlogsbas Ost skulle svara för blockering av
inloppet till Södertälje hamnar.

Som tidigare nämnts skulle ett militärpoliskompani organiseras
av åldersklassen vid K 1. Av detta kompani, kallat 24. MP-kompani-
et, skulle en pluton delta i skyddet av riksledningen och Högkvar-
teret, en pluton skulle understödja inryckningstransporter i sam-
verkan med försvarsområdestransportledaren och en pluton skulle
skydda Fostaben och samtidigt utgöra reserv.

Transportledning inom Fo 44 var en komplicerad historia efter-
som det gällde att organisera transport av inryckande soldater vid
mobilisering samtidigt som avtransportförbanden skulle sändas
iväg till framför allt Norrland via Arlanda men även till Gotland via
Bromma. Transportledaren skulle leda verksamheten från Medbor-
garhuset i Upplands Väsby, en plats som valts på grund av närheten
till genomgående vägar. Vederbörande disponerade tretton trans-
portledningsgrupper och ledningsplatser skulle upprättas i anslut-
ning till Bromma, Arlanda, Tullinge och Barkarby samt vid Järna.
Samverkan skulle ske med polis, SJ, Luftfartsverket samt med en rad
andra myndigheter och organisationer.

Bas- och underhållstjänsten var uppbyggd på de båda under-
hållskompanierna och deras bilplutoner samt på underhållsbaserna
Kungsängen (I i) och Almnäs (Ing i). Katalogen på de olika under-
hållsinstallationer och verksamhetsplatser som de olika förbanden
var hänvisade till var mycket omfattande och i flera fall var Fo 44
hänvisat till platser långt utanför försvarsområdets gränser.

Sjukvårdstransportresurserna var fördelade på de olika grupper-
na men med en central transportreserv. En särskild företeelse var
12. sjuktransporträlsbusstroppen som skulle stå med en för sjuk-
transporter inredd rälsbuss vid vardera Ösmo, Nykvarn, Rosersberg
och Bro stationer för transport av skadade till beredskapssjukhus
inom milo Ö.
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Kustartilleriets organisation 1984

Som tidigare framgått genomgick kustartilleriets organisation un-
der !$%&-talet en modernisering genom införandet av seriebatterier-
na och under !$#&-talet genom införandet av ERSTA-systemet. Se-
nare infördes även en ny rörlig kustartilleripjäs typ !'/(&. I mitten av 
!$(&-talet inleddes även kustjägarkompaniernas utveckling till am-
)biebataljoner. KA ! kom att ansvara för !., '., och *. am)biebataljo-
nerna, som tillfördes krigsorganisationen !$$&, !$$' respektive !$$*.  
Dessa bataljoners uppgi+ var att genomföra avvärjningsstrid, för-
dröjningsstrid och anfall, främst i skärgård.

Am)biebataljonerna bestod av stabskompani, am)biekompani, 
två kustjägarkompanier och ett granatkastarkompani. I stabskom-
paniet ingick en attackdykarpluton och i am)biekompaniet en ro-
botpluton och en minpluton. Kustjägarkompanierna bestod av tre 
jägarplutoner och granatkastarkompaniet av två plutoner med fyra 
( cm granatkastare vardera. 

Granatkastarnas räckvidd var sex kilometer. Am)biebataljoner-
nas samlade personalstyrka var cirka !,'&&.

År !$(* såg Stockholms kustartilleriförsvars (SK) krigsorganisa-
tion ut på följande sätt (för vissa detaljer se bilaga A):
Stockholms kustartilleriförsvar (stabsplats Torsberget, Värmdö)
KAB ! (stabsplats Hamnholmen vid Rådmansö) 

Spärrbataljon Roten – stab Singö, tungt batteri, två lätta batte-
rier, lätt robotbatteri, minspärrtropp. 
Spärrbataljon Arholma – stab Lidö, tungt batteri, två lätta batte-
rier, lätt robotbatteri, två minspärrtroppar. 
Spärrbataljon Söderarm – stab Hamnskär, tungt !'/#& batteri 
Hamnskär, två lätta batterier, lätt robotbatteri, minspärrtropp. 
Kustjägarkompani 
Ur armén en försvarsområdesgruppstab typ B, två cykelskytte-
bataljoner, ett ingenjörkompani, ett haubitskompani !&,-/*!-*&, 

Kustartilleriets organisation 1984

Som tidigare framgått genomgick kustartilleriets organisation un-
der 1960-talet en modernisering genom införandet av seriebatterier-
na och under 1970-talet genom införandet av ERSTA-systemet. Se-
nare infördes även en ny rörlig kustartilleripjäs typ 12/80. I mitten av
1980-talet inleddes även kustjägarkompaniernas utveckling till am-
fibiebataljoner. KA i kom att ansvara för i., 2., och 4. amfibiebataljo-
nerna, som tillfördes krigsorganisationen 1990, 1992 respektive 1994.
Dessa bataljoners uppgift var att genomföra avvärjningsstrid, för-
dröjningsstrid och anfall, främst i skärgård.

Amfibiebataljonerna bestod av stabskompani, amfibiekompani,
två kustjägarkompanier och ett granatkastarkompani. I stabskom-
paniet ingick en attackdykarpluton och i amfibiekompaniet en ro-
botpluton och en minpluton. Kustjägarkompanierna bestod av tre
jägarplutoner och granatkastarkompaniet av två plutoner med fyra
8 cm granatkastare vardera.

Granatkastarnas räckvidd var sex kilometer. Amfibiebataljoner-
nas samlade personalstyrka var cirka i 200.

År 1984 såg Stockholms kustartilleriförsvars (SK) krigsorganisa-
tion ut på följande sätt (för vissa detaljer se bilaga A):
Stockholms kustartilleriförsvar (stabsplats Torsberget, Värmdö)
KAB i (stabsplats Hamnholmen vid Rådmansö)

Spärrbataljon Roten - stab Singö, tungt batteri, två lätta batte-
rier, lätt robotbatteri, minspärrtropp.
Spärrbataljon Arholma - stab Lidö, tungt batteri, två lätta batte-
rier, lätt robotbatteri, två minspärrtroppar.
Spärrbataljon Söderarm - stab Hamnskär, tungt 12/7o batteri
Hamnskär, två lätta batterier, lätt robotbatteri, minspärrtropp.
Kustjägarkompani
Ur armen en försvarsområdesgruppstab typ B, två cykelskytte-
bataljoner, ett ingenjörkompani, ett haubitskompani 10,5/41-4o,
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ett underhållskompani och ett antal värnkompanier samt hem-
värn. Skyttebataljonernas huvuduppgi$ var försvar av Rådman-
söområdet.

KAB ! (stabsplats, Vattentornsberget inom KA !:s kasernområde, 
Rindö) 
Spärrbataljon Korsö – stab Korsö, tungt batteri, lätt batteri, lätt 
robotbatteri, minspärrtropp. 
Tre rörliga spärrkompanier och tre kustjägarkompanier. 

Fasta kustartilleribatterier sattes upp på strategiska platser längs den svenska kus-
ten med olika typer av pjäser. Här en 7,5 cm tornpjäs m/1957. Pjäsen fanns i stort 
antal då man i Sverige anlade 30 trepjäsbatterier samt inköpte en rörlig KA-pjäs 
7,5/55. Besättningen utgjordes av sju man och pjäsens räckvidd var 12,2 km.  
Foto: Lasse Sjögren/SMB arkiv.

Fasta kustartilleribatterier sattes upp på strategiska platser längs den svenska kus-
ten med olika typer av pjäser. Här en 7,5 cm tornpjäs m/1957. Pjäsen fanns i stort
antal då man i Sverige anlade 30 trepjäsbatterier samt inköpte en rörlig KA-pjäs
7,5/55. Besättningen utgjordes av sju man och pjäsens räckvidd var 12,2 km.
Foto: Lasse Sjögren/SMB arkiv.

ett underhållskompani och ett antal värnkompanier samt hem-
värn. Skyttebataljonernas huvuduppgift var försvar av Rådman-
söområdet.

KAB 2 (stabsplats, Vattentornsberget inom KA 1:s kasernområde,
Rindö)
Spärrbataljon Korsö - stab Korsö, tungt batteri, lätt batteri, lätt
robotbatteri, minspärrtropp.
Tre rörliga spärrkompanier och tre kustjägarkompanier.
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Ur armén en cykelskyttebataljon och ett antal värnkompanier 
samt hemvärn. Bataljonens huvuduppgi$ var försvar av Värm-
döområdet.

KAB ! (stabsplats Jär%otta) 
Spärrbataljon Ornö – stab Ornö, tungt batteri, lätt batteri, två 
minspärrtroppar. 
Spärrbataljon Mellsten – stab Mellsten, tungt batteri, lätt batteri, 
tre minspärrtroppar. 
Spärrbataljon Askö – stab Torö, tungt !&/'( batteri Landsort, ett 
lätt batteri, en minspärrtropp. 
Ur armén en försvarsområdesgruppstab typ B, tre cykelskytte-
bataljoner, ett ingenjörkompani, ett underhållskompani och ett 
antal värnkompanier. Bataljonernas huvuduppgi$ var försvar av 
Musköbasen och försvar mot lu$landsättning på Sorundafälten. 

I SK ingick dessutom fasta spärrbataljonen Bråviken, &. KA-bataljo-
nen !&/)(, utgångsgrupperad inom Fo *" och ". rörliga spärrbataljo-
nen, organiserad !#'( och utgångsgrupperad i trakten av Öregrund.)" 

Prestanda för de olika vapensystemen var som delvis redan 
nämnts följande. De tunga fasta batterierna innehöll två till fyra pjä-
ser beroende på typ med (i regel) kaliber !& cm. Räckvidden var cirka 
&( km. De två tunga batterierna av typ !&/'( hade tre pjäser vardera 
med en räckvidd &+–"' km beroende på typ av ammunition. De lätta 
batterierna var av typ ',+ cm m/+' med en räckvidd på något mer än 
!( km. Kustrobotbatterierna var av två slag, Rb +& som var trådstyrd 
med räckvidden " km och Rb !' som var laserriktad med räckvid-
den ' km. 

&. kustartilleribataljonen var utrustad med åtta pjäser av typen 
!&/)( (i princip en variant av arméns !+ cm haubits m/'') medan 
". rörliga spärrbataljonen bestod av ',+ cm batteri m/,+ (tre pjäser, 
räckvidd !( km), ett lätt robotbatteri och en minspärrtropp.)*

Ur armen en cykelskyttebataljon och ett antal värnkompanier
samt hemvärn. Bataljonens huvuduppgift var försvar av Värm-
döområdet.

KAB 3 (stabsplats Järflotta)
Spärrbataljon Ornö - stab Ornö, tungt batteri, lätt batteri, två
minspärrtroppar.
Spärrbataljon Mellsten - stab Mellsten, tungt batteri, lätt batteri,
tre minspärrtroppar.
Spärrbataljon Askö - stab Torö, tungt 12/70 batteri Landsort, ett
lätt batteri, en minspärrtropp.
Ur armen en försvarsområdesgruppstab typ B, tre cykelskytte-
bataljoner, ett ingenjörkompani, ett underhållskompani och ett
antal värnkompanier. Bataljonernas huvuduppgift var försvar av
Musköbasen och försvar mot luftlandsättning på Sorundafälten.

I SK ingick dessutom fasta spärrbataljonen Bråviken, 2. KA-bataljo-
nen 12/80, utgångsgrupperad inom Fo 43 och 3. rörliga spärrbataljo-
nen, organiserad 1970 och utgångsgrupperad i trakten av Öregrund.83

Prestanda för de olika vapensystemen var som delvis redan
nämnts följande. De tunga fasta batterierna innehöll två till fyra pjä-
ser beroende på typ med (i regel) kaliber 12 cm. Räckvidden var cirka
zo km. De två tunga batterierna av typ 12/70 hade tre pjäser vardera
med en räckvidd 25-37 km beroende på typ av ammunition. De lätta
batterierna var av typ 7,5 cm m/57 med en räckvidd på något mer än
10 km. Kustrobotbatterierna var av två slag, Rb 52 som var trådstyrd
med räckvidden 3 km och Rb 17 som var laserriktad med räckvid-
den 7 km.

2. kustartilleribataljonen var utrustad med åtta pjäser av typen
12/80 (i princip en variant av armens 15 cm haubits m/77) medan
3. rörliga spärrbataljonen bestod av 7,5 cm batteri m/65 (tre pjäser,
räckvidd 10 km), ett lätt robotbatteri och en minspärrtropp.84
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Flottan och basorganisationen

Flottans taktik
I denna skri# har $ottans krigsförbands planerade verksamhet inte 
berörts i någon nämnvärd grad. För att få ett sammanhang kan det 
vara motiverat att belysa även den delen av försvarsmaktens plan-
läggning med tonvikt på !%&'-talet.  

Flottan var under !%&'-talet i huvudsak inriktad på att möta ett 
storanfall, där man inledningsvis skulle försöka överleva angripa-
rens $ygburna förbekämpning. Fartygsförbanden skulle, med un-
dantag av minläggningsoperationer, alltså vara passiva ända till 
dess angriparens överskeppningar inleddes. Då skulle alla styrkor 
koncentreras mot överskeppningsföretaget enligt djupförsvarsdok-
trinen. Denna doktrin innebar ett successivt utnyttjande av Öster-
sjöns geogra(. Närmast Warszawapaktens kust skulle ubåtarna (n-
nas, inledningsvis som spaningsförband, men de skulle även lägga 
minor. När överskeppningen startats skulle de övergå till torped-
anfall. Däre#er skulle (enden utsättas för $ygangrepp av de svens-
ka attackdivisionerna, ”ÖB:s klubba”, och slutligen skulle jagar$ot-
tiljerna i skydd av minor och kustartilleri angripa för att sänka så 
mycket landstigningstonnage som möjligt. 

De två jagar$ottiljerna var $ottans viktigaste vapensystem. Vid 
mitten av !%&'-talet bestod de av vardera tre jagare (en av Halland-
klass och två av Östergötland-klass) samt av fem eller sex torpedbåtar 
(Plejad, senare Spica). En $ottilj kunde bilda en $exibel linje på cirka 
tio kilometers bredd med de trådstyrda torpederna som huvudva-
pen. Flottiljen skulle utgångsgrupperas i den skyddande skärgården 
på ett sådant sätt att en stridslinje kunde formeras snabbt e#er utlö-
pandet. Det var därför viktigt att kunna genomföra snabba och dol-
da för$yttningar i skärgården. Målet var att ett anfall skulle synkro-
niseras med attack$ygets insatser. Minfälten spelade också en viktig 
roll i sy#e att blockera (endens styrkor och skydda de egna. Genom 

Flottan och basorganisationen

Flottans taktik
I denna skrift har flottans krigsförbands planerade verksamhet inte
berörts i någon nämnvärd grad. För att få ett sammanhang kan det
vara motiverat att belysa även den delen av försvarsmaktens plan-
läggning med tonvikt på 19 60-talet.

Flottan var under 19 60-talet i huvudsak inriktad på att möta ett
storanfall, där man inledningsvis skulle försöka överleva angripa-
rens flygburna förbekämpning. Fartygsförbanden skulle, med un-
dantag av minläggningsoperationer, alltså vara passiva ända till
dess angriparens överskeppningar inleddes. Då skulle alla styrkor
koncentreras mot överskeppningsföretaget enligt djupförsvarsdok-
trinen. Denna doktrin innebar ett successivt utnyttjande av Öster-
sjöns geografi. Närmast Warszawapaktens kust skulle ubåtarna fin-
nas, inledningsvis som spaningsförband, men de skulle även lägga
minor. När överskeppningen startats skulle de övergå till torped-
anfall. Därefter skulle fienden utsättas för flygangrepp av de svens-
ka attackdivisionerna, "ÖB:s klubba", och slutligen skulle jagarflot-
tiljerna i skydd av minor och kustartilleri angripa för att sänka så
mycket landstigningstonnage som möjligt.

De två jagarflottiljerna var flottans viktigaste vapensystem. Vid
mitten av 1960-talet bestod de av vardera tre jagare (en av Halland-
klass och två av Östergötland-klass) samt av fem eller sex torpedbåtar
(Plejad, senare Spica). En flottilj kunde bilda en flexibel linje på cirka
tio kilometers bredd med de trådstyrda torpederna som huvudva-
pen. Flottiljen skulle utgångsgrupperas i den skyddande skärgården
på ett sådant sätt att en stridslinje kunde formeras snabbt efter utlö-
pandet. Det var därför viktigt att kunna genomföra snabba och dol-
da förflyttningar i skärgården. Målet var att ett anfall skulle synkro-
niseras med attackflygets insatser. Minfälten spelade också en viktig
roll i syfte att blockera fiendens styrkor och skydda de egna. Genom
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Det i berget insprängda underhålls- och reparationsvarvet vid Muskö var enormt 
och intresset utomlands var mycket stort. Här har minutläggaren Mul 20 Furusund 
förtöjts i en av bergets två jagartunnlar, som dockorna 1 och 2 också kallades. Att 
Sovje tunionen visade intresse för denna bas visade sig när man i närheten påträffa-
de en oöppnad sovjetisk färskvattenkonserv med tappdatum oktober 1980!  
Foto: Lasse Sjögren/SMB arkiv.

skickligt utnyttjande av minor kunde till exempel Gotska sjön, mel-
lan Gotland och fastlandet, taktiskt förvandlas till en insjö. 

Krigsplanläggningen
Under !$%&-talet förändrades Kust'ottans roll från att ha varit 
ett krigsförband, till att enbart vara ett utbildningsförband under 
fredstid. Chefen för Kust'ottan var i regel krigsplacerad som chef 

skickligt utnyttjande av minor kunde till exempel Gotska sjön, mel-
lan Gotland och fastlandet, taktiskt förvandlas till en insjö.

Krigsplanläggningen
Under 1950-talet förändrades Kustflottans roll från att ha varit
ett krigsförband, till att enbart vara ett utbildningsförband under
fredstid. Chefen för Kustflottan var i regel krigsplacerad som chef

Det i berget insprängda underhålls- och reparationsvarvet vid Muskö var enormt
och intresset utomlands var mycket stort. Här har minutläggaren Mul 20 Furusund
förtöjts i en av bergets två jagartunnlar, som dockorna 1 och 2 också kallades. Att
Sovjetunionen visade intresse för denna bas visade sig när man i närheten påträffa-
de en oöppnad sovjetisk färskvattenkonserv med tappdatum oktober 1980!
Foto: Lasse Sjögren/SMB arkiv.
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för Örlogsbas Nordost. En kaderorganisation för denna örlogsbas 
existerade under !$%&- och !$'&-talen i form av Roslagens örlogsbas-
avdelning, lokaliserad till F !% i Uppsala. Vid !$(&-talets slut ändra-
des detta till att Kust)ottans ledning – Flaggen – tillsammans med 
delar av Kustartilleriets stridsskola skulle utgöra en ledningsresurs, 
en Rörlig Marin Ledningsstab (RML). 

För att ta ÖB operationsorder från !$%' som exempel så skulle 
)ottans krigsförband fördelas så att de kunde ingripa mot en in-
vasion i de aktuella riktningarna. Dessutom skulle sjötransporter 
i Skagerack, till och från Gotland samt längs rikets kuster i övrigt 
skyddas. En övergång till de olika förstärkningsalternativen skul-
le kunna genomföras med ett minimum av omgrupperingar. Enligt 
grundalternativet i Krigsfall II skulle MB Ö hindra eller försvåra 
angriparens sjötra*k i Ålands hav och Södra kvarken. MB Ö skulle 
även hindra angriparens utnyttjande av Ålands och Åbo skärgår-
dar, säkra egna fartygs passage genom Östersjön–Bottenhavet samt 
försvara egen sjötra*k. De tilldelade sjögående förbanden bestod 
av kryssaren Göta Lejon, ++. jagardivisionen (Öland och Uppland); 
!. jagar)ottiljen med !!. jagardivisionen (tre jagare) och !!. torped-
båtsdivisionen (sex torpedbåtar); +. jagar)ottiljen med !+. jagardi-
visionen (tre jagare) och !+. torpedbåtsdivisionen (fem torpedbåtar); 
!. minfartygs)ottiljen (tre fartyg), ". minfartygsdivisionen (två far-
tyg); !. ubåtsavdelningen (tio ubåtar); !. motortorpedbåtsdivisionen 
(fyra motortorpedbåtar); ". motortorpedbåtsdivisionen (fyra motor-
torpedbåtar); +.–#. minröjningsavdelningarna och #+. minröjnings-
)ottiljen. Dessutom ingick !. helikopterdivisionen. Huvuddelen av 
fartygen ingick i !. eskadern med Göta Lejon som )aggskepp. De 
viktigaste delarna av )ottan var enligt grundalternativet alltså ut-
gångsgrupperade i Stockholms skärgård eller i dess närhet.(,    

Basorganisationen
Sjöstridsförbandens basorganisation inom Stockholms län var alltså 
omfattande. Förutom Södertörnbasen i trakterna kring Muskö, in-
gick basområdena Erstavik, Saxar-ärden och Gräddöbasen, den se-
nare utanför Norrtälje. Där fanns maskerbara krigsförtöjningsplat-
ser, förrådsplatser i berg för drivmedel och ammunition med mera 
och berganläggningar för ledning och underhåll. Varje basområde 
betjänades av en basbataljon och i denna ingick stab/lednings-, re-

för Örlogsbas Nordost. En kaderorganisation för denna örlogsbas
existerade under 1960- och 1970-talen i form av Roslagens örlogsbas-
avdelning, lokaliserad till F 16 i Uppsala. Vid 1980-talets slut ändra-
des detta till att Kustflottans ledning - Flaggen - tillsammans med
delar av Kustartilleriets stridsskola skulle utgöra en ledningsresurs,
en Rörlig Marin Ledningsstab (RML).

För att ta ÖB operationsorder från 1967 som exempel så skulle
flottans krigsförband fördelas så att de kunde ingripa mot en in-
vasion i de aktuella riktningarna. Dessutom skulle sjötransporter
i Skagerack, till och från Gotland samt längs rikets kuster i övrigt
skyddas. En övergång till de olika förstärkningsalternativen skul-
le kunna genomföras med ett minimum av omgrupperingar. Enligt
grundalternativet i Krigsfall II skulle MB Ö hindra eller försvåra
angriparens sjötrafik i Ålands hav och Södra kvarken. MB Ö skulle
även hindra angriparens utnyttjande av Ålands och Åbo skärgår-
dar, säkra egna fartygs passage genom Östersjön-Bottenhavet samt
försvara egen sjötrafik. De tilldelade sjögående förbanden bestod
av kryssaren Göta Lejon, 22. jagardivisionen (Öland och Uppland);
1. jagarflottiljen med ii. jagardivisionen (tre jagare) och II. torped-
båtsdivisionen (sex torpedbåtar); 2. jagarflottiljen med 12. jagardi-
visionen (tre jagare) och 12. torpedbåtsdivisionen (fem torpedbåtar);
1. minfartygsflottiljen (tre fartyg), 4. minfartygsdivisionen (två far-
tyg); 1. ubåtsavdelningen (tio ubåtar); 1. motortorpedbåtsdivisionen
(fyra motortorpedbåtar); 4. motortorpedbåtsdivisionen (fyra motor-
torpedbåtar); 2.-3. minröjningsavdelningarna och 32. minröjnings-
flottiljen. Dessutom ingick 1. helikopterdivisionen. Huvuddelen av
fartygen ingick i 1. eskadern med Göta Lejon som flaggskepp. De
viktigaste delarna av flottan var enligt grundalternativet alltså ut-
gångsgrupperade i Stockholms skärgård eller i dess närhet.85

Basorganisationen
Sjöstridsförbandens basorganisation inom Stockholms län var alltså
omfattande. Förutom Södertörnbasen i trakterna kring Muskö, in-
gick basområdena Erstavik, SaxaOärden och Gräddöbasen, den se-
nare utanför Norrtälje. Där fanns maskerbara krigsförtöjningsplat-
ser, förrådsplatser i berg för drivmedel och ammunition med mera
och berganläggningar för ledning och underhåll. Varje basområde
betjänades av en basbataljon och i denna ingick stab/lednings-, re-
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parations-, sjukvårds-, basförsvars-, förråds-, samt sjö- och land-
transportenheter. En basbataljons styrka bör ha uppgått till cirka 
#$$ personer. En av kustartilleriets uppgi%er var att med lu%värns-
förband ”lu%försvara” krigsförtöjningsplatser inom respektive bas-
område. Markförsvaret genomfördes av värnkompanier ur armén 
och av &ottans basförsvarskompanier.'#   

Marinens basområden i Stockholms skärgård.

parations-, sjukvårds-, basförsvars-, förråds-, samt sjö- och land-
transportenheter. En basbataljons styrka bör ha uppgått till cirka
60o personer. En av kustartilleriets uppgifter var att med luftvärns-
förband "luftförsvara" krigsförtöjningsplatser inom respektive bas-
område. Markförsvaret genomfördes av värnkompanier ur armen
och av flottans basförsvarskompanier.86

Marinens basområden

Gräddöbasen

Södertörnbasen

Mannens basområden i Stockholms skärgård.
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1980-talets slut och 1990-talets början

Organisationsförändringar
Till följd av riksdagens försvarsbeslut !$%& indrogs myndigheten K 
!/Fo "" !$%". I stället bildades myndigheten I !/Fo "" med stabsplats 
i Svea livgardes kanslihus i Kungsängen. Utbildningsdelen av K ! 
blev nu en av två utbildningsbataljoner i det nya Foregementet med 
namnet Livgardets dragoner (LDG). De båda bataljonerna var un-
derställda Foregementets utbildningschef som också var brigadchef. 
Dragonbataljonen kom att bestå av en utbildningsavdelning och fyra 
skvadroner, där två svarade för militärpolistjänsten och den beridna 
garnisonstjänsten, en skvadron svarade för depå- och bevakningsut-
bildningen och en skvadron svarade för beredskapsplutonerna. Be-
redskapsskvadronens övningar blev ganska omfattande framför allt 
i centrala Stockholm. Dragonbataljonen 'ck en delad förläggning 
mellan Kungsängen och kasernen vid Lidingövägen. 

Under utbildningsåret !$%(/!$%) påbörjades en ny utbildning vid 
LDG, nämligen militärpolisjägartjänst. Förbandet var egentligen ett 
antisabotageförband med militärpolisbefogenheter för lättare kun-
na agera på ett juridiskt korrekt sätt i ett så kallat skymningsläge. 
Redan !$%%/!$%$ krigsorganiserades den militärpolisskvadronen 
(namnet valdes för att skilja förbandet från det ”vanliga” militär-
poliskompaniet) och året därpå ytterligare två militärpolisskvadro-
ner. Utvecklingen ledde till att K ! åter blev ett självständigt förband 
den ! juli !$$", med namnet Livgardets dragoner. Försvarsområdes-
staben kvarstod dock som del av I !/Fo "".%) I likhet med de andra 
försvarsområdena upphörde Fo "" år &***. Samma år slogs I ! och 
K ! ihop till ett förband med två bataljoner med mera, under nam-
net Livgardet.

Svea +yg+ottilj (F %) hade som tidigare sagts dragits in !$)" men 
det bör understrykas att en bastropp fanns kvar till !$$*-talets bör-

1980-talets slut och 1990-talets början

Organisationsförändringar
Till följd av riksdagens försvarsbeslut 1982 indrogs myndigheten K
i/Fo 44 1984. I stället bildades myndigheten I i/Fo 44 med stabsplats
i Svea livgardes kanslihus i Kungsängen. Utbildningsdelen av K 1
blev nu en av två utbildningsbataljoner i det nya Foregementet med
namnet Livgardets dragoner (LDG). De båda bataljonerna var un-
derställda Foregementets utbildningschef som också var brigadchef.
Dragonbataljonen kom att bestå av en utbildningsavdelning och fyra
skvadroner, där två svarade för militärpolistjänsten och den beridna
garnisonstjänsten, en skvadron svarade för depå- och bevakningsut-
bildningen och en skvadron svarade för beredskapsplutonerna. Be-
redskapsskvadronens övningar blev ganska omfattande framför allt
i centrala Stockholm. Dragonbataljonen fick en delad förläggning
mellan Kungsängen och kasernen vid Lidingövägen.

Under utbildningsåret 1986/1987 påbörjades en ny utbildning vid
LDG, nämligen militärpolisjägartjänst. Förbandet var egentligen ett
antisabotageförband med militärpolisbefogenheter för lättare kun-
na agera på ett juridiskt korrekt sätt i ett så kallat skymningsläge.
Redan 1988/1989 krigsorganiserades den militärpolisskvadronen
(namnet valdes för att skilja förbandet från det "vanliga" militär-
poliskompaniet) och året därpå ytterligare två militärpolisskvadro-
ner. Utvecklingen ledde till att K 1 åter blev ett självständigt förband
den i juli 1994, med namnet Livgardets dragoner. Försvarsområdes-
staben kvarstod dock som del av I i/Fo 44." I likhet med de andra
försvarsområdena upphörde Fo 44 år 2000. Samma år slogs I i och
K 1 ihop till ett förband med två bataljoner med mera, under nam-
net Livgardet.

Svea flygflottilj (F 8) hade som tidigare sagts dragits in 1974 men
det bör understrykas att en bastropp fanns kvar till 1990-talets bör-
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jan. Berghangaren användes för förvaring av $ygplan och e%er av-
veckling av den militära verksamheten utnyttjades banorna av civi-
la $ygklubbar och av polisens helikopterverksamhet. Det före detta 
$ottiljområdet var alltså fortfarande ur försvarssynpunkt ett viktigt 
objekt.

Samma sak gällde för Flygvapnets Södertörnskolor på Tullinge. 
Södertörns $yg$ottilj (F !&) hade dragits in !'(! och verksamheten 
där bedrevs sedan av ett par av $ygvapnets skolor. Dessa drogs in 
!'&#, men anläggningen fanns kvar som krigsbas i ytterligare ett an-
tal år. 

En annan förändring var att Arméns tekniska skola (ATS) läm-
nade Sundbyberg !'&" och $yttade till Östersund, vilket innebar ett 
visst bortfall vad gällde kuppberedskapen. 

Förändringar i krigsorganisationen
I slutet av !'&)-talet påbörjades en utveckling av förband för strid i 
bebyggelse. Detta var föranlett av en ökad hotbild som benämndes 
strategiskt överfall, det vill säga ett överraskande inlett angrepp med 
stående förband utan större mobiliseringsåtgärder. Även den ökade 
uppmärksamheten mot sabotageförband bidrog till denna utveck-
ling. Med början cirka !''* utbildade I ! tre sådana förband som be-
nämndes stadsskyttebataljoner. Vid andra förband utbildades ytter-
ligare tre sådana bataljoner, varav två avsågs för Göteborg och en för 
Malmö.  Samtidigt förändrades även övriga av Fo "":s skytteförband 
vilket gjorde att dessa sammantaget kom att bestå av tre stadsskyt-
tebataljoner, två försvarsområdesskyttebataljoner och en försvars-
bataljon (bataljonernas organisation i stort framgår av bilaga B). Till 
skillnad från tidigare grundutbildades alltså stadsskyttebataljoner-
na vid I ! medan de övriga bataljonerna var så kallade omsättnings-
förband.

En annan organisationsförändring var att en ny försvarsområ-
desgrupp, Södertäljegruppen, organiserades !''!, delvis som resul-
tat av en krigsförbandsövning med försvarsområdesgrupp Syd året 
dessförinnan. Något senare organiserades ledningsgrupp Kungs-
ängen för ledning av I ! depå och närliggande områden. Nyordning-
en innebar att numreringen av försvarsområdesgrupperna blev föl-
jande:

jan. Berghangaren användes för förvaring av flygplan och efter av-
veckling av den militära verksamheten utnyttjades banorna av civi-
la flygklubbar och av polisens helikopterverksamhet. Det före detta
flottiljområdet var alltså fortfarande ur försvarssynpunkt ett viktigt
objekt.

Samma sak gällde för Flygvapnets Södertörnskolor på Tullinge.
Södertörns flygflottilj (F 18) hade dragits in 1971 och verksamheten
där bedrevs sedan av ett par av flygvapnets skolor. Dessa drogs in
1986, men anläggningen fanns kvar som krigsbas i ytterligare ett an-
tal år.

En annan förändring var att Armens tekniska skola (ATS) läm-
nade Sundbyberg 1984 och flyttade till Östersund, vilket innebar ett
visst bortfall vad gällde kuppberedskapen.

Förändringar i krigsorganisationen
I slutet av 1980-talet påbörjades en utveckling av förband för strid i
bebyggelse. Detta var föranlett av en ökad hotbild som benämndes
strategiskt överfall, det vill säga ett överraskande inlett angrepp med
stående förband utan större mobiliseringsåtgärder. Även den ökade
uppmärksamheten mot sabotageförband bidrog till denna utveck-
ling. Med början cirka 1992 utbildade I i tre sådana förband som be-
nämndes stadsskyttebataljoner. Vid andra förband utbildades ytter-
ligare tre sådana bataljoner, varav två avsågs för Göteborg och en för
Malmö. Samtidigt förändrades även övriga av Fo 44:s skytteförband
vilket gjorde att dessa sammantaget kom att bestå av tre stadsskyt-
tebataljoner, två försvarsområdesskyttebataljoner och en försvars-
bataljon (bataljonernas organisation i stort framgår av bilaga B). Till
skillnad från tidigare grundutbildades alltså stadsskyttebataljoner-
na vid I i medan de övriga bataljonerna var så kallade omsättnings-
förband.

En annan organisationsförändring var att en ny försvarsområ-
desgrupp, Södertäljegruppen, organiserades 1991, delvis som resul-
tat av en krigsförbandsövning med försvarsområdesgrupp Syd året
dessförinnan. Något senare organiserades ledningsgrupp Kungs-
ängen för ledning av I i depå och närliggande områden. Nyordning-
en innebar att numreringen av försvarsområdesgrupperna blev föl-
jande:

146



!"#

""!. Fogrp – Syd
""$. Fogrp – Stockholm
""%. Fogrp – Nord
""". Fogrp – Sigtuna
""&. Fogrp – Södertälje
Ledngrp KUÄ – Kungsängen
Ledngrp ROS – Roslagen

Även mobiliseringsplanläggningen förändrades på grund av den 
ändrade hotbilden och bland annat 'yttades IB:s mobiliseringsför-
råd. Dessa kom att ligga i närheten av Kungsängen och inom grupp 
Nords område.

Under kalla kriget ägde många repetitionsövningar rum vilket utgjorde en reserv ut-
över inneliggande åldersklasser. Det var en omfattande organisation som var relativt 
unikt för Sverige främst i omfattningen och antalet inkallade. Här ett par ”repgubbar” 
som tar ett välförtjänst bloss under en paus i stridsövningen. Foto Lasse Sjögren/SMB arkiv.

Under kalla kriget ägde många repetitionsövningar rum vilket utgjorde en reserv ut-
över inneliggande åldersklasser. Det var en omfattande organisation som var relativt
unikt för Sverige främst i omfattningen och antalet inkallade. Här ett par "repgubbar"
som tar ett välförtjänst bloss under en paus i stridsövningen. Foto Lasse Sjögren/SMB arkiv.

441. Fogrp - Syd
442. Fogrp - Stockholm
443. Fogrp - Nord
444. Fogrp - Sigtuna
445. Fogrp - Södertälje
Ledngrp KUÄ - Kungsängen
Ledngrp ROS - Roslagen

Även mobiliseringsplanläggningen förändrades på grund av den
ändrade hotbilden och bland annat flyttades IB:s mobiliseringsför-
råd. Dessa kom att ligga i närheten av Kungsängen och inom grupp
Nords område.
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Ny krigsplanläggning återigen
Fo "":s krigsuppgi$er var enligt orderverket från !%%& i stort sett 
samma som tidigare, men vikten av att hålla två förbindelser genom 
Stockholm öppna underströks. Södertäljegruppens uppgi$ blev att 
försvara Södertälje samt att skydda och upprätthålla två landsvägs-
förbindelser genom Södertälje kommun och två fasta förbindelser 
över Södertälje kanal. Dess uppgi$er hade på olika sätt existerat ti-
digare men en helt ny uppgi$ var att bekämpa lu$landsättningar 
på Järna-fälten. Förbandstilldelningen blev ""'. försvarsbataljonen, 
""&. försvarsområdeslu$värnskompaniet och "(). värnkompaniet 
som dock utgick ganska snabbt.  Försvarsbataljonen skulle egentli-
gen endast innehålla två försvarskompanier men ett tredje, formellt 
fristående, försvarskompani kom att inlemmas i bataljonen. Enligt 
Södertäljegruppens stridsplan skulle försvarsbataljonen utföra för-
dröjningsstrid vid Järna-fälten för att i ett senare skede koncentre-
ras till centrala Södertälje. Fientlig lu$landsättning skulle bekäm-

Infanterikanonvagn (Ikv) 91 innebar en förstärkning för bandpansarvärns-
kompanierna på 1980-talet. Foto: Krigsarkivet.

Ny krigsplanläggning återigen
Fo 44:s krigsuppgifter var enligt orderverket från 1992 i stort sett
samma som tidigare, men vikten av att hålla två förbindelser genom
Stockholm öppna underströks. Södertäljegruppens uppgift blev att
försvara Södertälje samt att skydda och upprätthålla två landsvägs-
förbindelser genom Södertälje kommun och två fasta förbindelser
över Södertälje kanal. Dess uppgifter hade på olika sätt existerat t i-
digare men en helt ny uppgift var att bekämpa luftlandsättningar
på Järna-fälten. Förbandstilldelningen blev 446. försvarsbataljonen,
442. försvarsområdesluftvärnskompaniet och 45o. värnkompaniet
som dock utgick ganska snabbt. Försvarsbataljonen skulle egentli-
gen endast innehålla två försvarskompanier men ett tredje, formellt
fristående, försvarskompani kom att inlemmas i bataljonen. Enligt
Södertäljegruppens stridsplan skulle försvarsbataljonen utföra för-
dröjningsstrid vid Järna-fälten för att i ett senare skede koncentre-
ras till centrala Södertälje. Fientlig luftlandsättning skulle bekäm-

Infanterikanonvagn (Ikv) 91 innebar en förstärkning för bandpansarvärns-
kompanierna på 1980-talet. Foto: Krigsarkivet.
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pas främst av $. fördelningshaubitsbataljonen som var grupperad 
inom Grupp Syds område. Lu%värnskompaniet skulle grupperas till 
skydd av broarna i Södertälje. Skyddet av den &ygvapenanläggning 
som fanns inom området skulle utföras av en militärpolisskvadron. 
Inom området skulle även ett antal andra förband mobilisera, bland 
andra !'. ingenjörbataljonen och !(. mekaniserade ingenjörbataljo-
nen. 

Ur miloordern framgick vidare att man prioriterat vikten av att 
bibehålla kontrollen över förbindelserna genom Södertälje. Två ba-
taljonstridsgrupper ur IB ' respektive IB " var inriktade att redan 
vid partiell mobilisering snarast för&yttas till Södertälje för denna 
uppgi%.

Tillkomsten av Ledningsgrupp KUÄ innebar även en del för-
ändringar. Ledningsgruppen skulle försvara broarna vid Stäket och 
Eriksund, försvara Barkarby &ygplats och försvara Sektor Mitts 
stabsplats. För dessa uppgi%er disponerades ""!. försvarsområdes-
skyttebataljonen, två värnkompanier och ett kompani ur !). lu%-
värnsbataljonen. 

Uppgi%erna i stort för de övriga försvarsområdesgrupperna var 
att Sigtunagruppen skulle försvara Arlanda, Grupp Nord skulle 
försvara Bromma, Grupp Stockholm skulle försvara riksledningen 
samt förbindelserna genom Stockholm och Grupp Syd skulle för-
svara Tullinge samt en radargruppcentral på Södertörn. Inom Fo 
"" område fanns nu även IB ! och MekB !( som var underställda ". 
fördelningen. Brigadernas huvudinriktning var i inledningsskedet 
försvar av Arlanda. 

Ny förbandstilldelning
Förbandstilldelningen vid !##(-talets början såg i stort ut på följan-
de sätt:
!. fördelningen (norr Stockholm) 

IB ! 
MekB !( 
!*. fördelningshaubitsbataljonen (!+/*#) 
,. fördelningshaubitsbataljonen (!+,+ F) 
*+. lu%värnsbataljonen (del av) (Rb ,() 
". fördelningsingenjörbataljonen 
". fördelningsunderhållsbataljonen

pas främst av 6. fördelningshaubitsbataljonen som var grupperad
inom Grupp Syds område. Luftvärnskompaniet skulle grupperas till
skydd av broarna i Södertälje. Skyddet av den flygvapenanläggning
som fanns inom området skulle utföras av en militärpolisskvadron.
Inom området skulle även ett antal andra förband mobilisera, bland
andra 12. ingenjörbataljonen och io. mekaniserade ingenjörbataljo-
nen.

Ur miloordern framgick vidare att man prioriterat vikten av att
bibehålla kontrollen över förbindelserna genom Södertälje. Två ba-
taljonstridsgrupper ur IB 2 respektive IB 4 var inriktade att redan
vid partiell mobilisering snarast förflyttas till Södertälje för denna
uppgift.

Tillkomsten av Ledningsgrupp KUÄ innebar även en del för-
ändringar. Ledningsgruppen skulle försvara broarna vid Stäket och
Eriksund, försvara Barkarby flygplats och försvara Sektor Mitts
stabsplats. För dessa uppgifter disponerades 441. försvarsområdes-
skyttebataljonen, två värnkompanier och ett kompani ur 18. luft-
värnsbataljonen.

Uppgifterna i stort för de övriga försvarsområdesgrupperna var
att Sigtunagruppen skulle försvara Arlanda, Grupp Nord skulle
försvara Bromma, Grupp Stockholm skulle försvara riksledningen
samt förbindelserna genom Stockholm och Grupp Syd skulle för-
svara Tullinge samt en radargruppcentral på Södertörn. Inom Fo
44 område fanns nu även IB i och MekB io som var underställda 4.
fördelningen. Brigadernas huvudinriktning var i inledningsskedet
försvar av Arlanda.

Ny förbandstilldelning
Förbandstilldelningen vid 1990-talets början såg i stort ut på följan-
de sätt:
4. fördelningen (norr Stockholm)

IB 1
MekB io
13. fördelningshaubitsbataljonen (15/39)
7. fördelningshaubitsbataljonen (15,5 F)
35. luftvärnsbataljonen (del av) (Rb 7o)
4. fördelningsingenjörbataljonen
4. fördelningsunderhållsbataljonen
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!". fördelningen (söder Stockholm) 
IB $ 
IB % 
PB & 
!#. fördelningshaubitsbataljonen (!"/'&) 
!(. fördelningshaubitsbataljonen (!"," F) 
'). lu*värnsbataljonen (del av) (Rb (#) 
!%. fördelningsingenjörbataljonen 
!%. fördelningsunderhållsbataljonen

Fo "" 
%%!. – %%$. försvarsområdesskyttebataljonerna 
%%'. – %%". stadsskyttebataljonerna 
%%). försvarsbataljonen 
). fördelningshaubitsbataljonen (!"," F) 
!+. lu*värnsbataljonen (utom ett kompani) (%#/%+) 
'". lu*värnsrobotbataljonen (utom ett kompani) (Rb (#) 
IB ! lu*värnskompani 
%$. förbindelsebataljonen (däcksbrokomp, brokomp, ingenjör-
komp, materielkomp, stabs- och trosskomp) 

Inom försvarsområdet fanns från !&&#-talets början även $(. lu*-
värnsrobotbataljonen (Rb ((), underställt Sektor Mitt. Denna för-
bandstilldelning överensstämde i stort med förhållandena som gäll-
de från mitten av !&+#-talet.

Fo %% bataljoner var fördelade med en försvarsområdesbataljon 
till Grupp Sigtuna, en försvarsområdesbataljon till Ledningsgrp 
KUÄ, en stadsskyttebataljon till Grupp Nord, två stadsskyttebatal-
joner till Stockholmsgruppen och försvarsbataljonen till Södertälje-
gruppen. 

I sammanhanget kan nämnas att stadsskyttebataljonerna hade 
mycket centralt placerade mobiliseringsförråd, bland annat på (i) 
Skeppsholmen och vid Karlberg. 

Mobiliseringsproblematiken
Som tidigare framgått var mobiliseringsplanläggningen inom om-
rådet mycket komplicerad. Som ett exempel på den förbandsmas-
sa som skulle mobilisera inom Grupp Nords område följer här ett 
utdrag ur mobiliseringshandlingarna (endast en sida av fyra för 
Grupp Nord):

14. fördelningen (söder Stockholm)
IB 2
IB
PB

4
9

io. fördelningshaubitsbataljonen (15/39)
17. fördelningshaubitsbataljonen (15,5 F)
36. luftvärnsbataljonen (del av) (Rb 7o)
14. fördelningsingenjörbataljonen
14. fördelningsunderhållsbataljonen

Fo 44
441• — 442. försvarsområdesskyttebataljonerna
443. — 445. stadsskyttebataljonerna
446. försvarsbataljonen
6. fördelningshaubitsbataljonen (15,5 F)
18. luftvärnsbataljonen (utom ett kompani) (40/48)
35. luftvärnsrobotbataljonen (utom ett kompani) (Rb 7o)
IB 1 luftvärnskompani
42. förbindelsebataljonen (däcksbrokomp, brokomp, ingenjör-
komp, materielkomp, stabs- och trosskomp)

Inom försvarsområdet fanns från 1990-talets början även 27. luft-
värnsrobotbataljonen (Rb 77), underställt Sektor Mitt. Denna för-
bandstilldelning överensstämde i stort med förhållandena som gäll-
de från mitten av 1980-talet.

Fo 44 bataljoner var fördelade med en försvarsområdesbataljon
till Grupp Sigtuna, en försvarsområdesbataljon t i l l  Ledningsgrp
KUÄ, en stadsskyttebataljon till Grupp Nord, två stadsskyttebatal-
joner till Stockholmsgruppen och försvarsbataljonen till Södertälje-
gruppen.

I sammanhanget kan nämnas att stadsskyttebataljonerna hade
mycket centralt placerade mobiliseringsförråd, bland annat på (i)
Skeppsholmen och vid Karlberg.

Mobiliseringsproblematiken
Som tidigare framgått var mobiliseringsplanläggningen inom om-
rådet mycket komplicerad. Som ett exempel på den förbandsmas-
sa som skulle mobilisera inom Grupp Nords område följer här ett
utdrag ur mobiliseringshandlingarna (endast en sida av fyra för
Grupp Nord):
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Sammanlagt bestod mobiliseringsförteckningen från !##" av $! 
sidor, vilket gör att Fo %% mobiliseringsansvar omfattade mer än $&& 
mobiliseringsenheter. Alla dessa var dock inte enheter som innehöll 
personal, det fanns även de som endast bestod av materiel.
Förband Styrka Mobiliseringstid (h)

555. miloförrådspluton 25 72

514. transportkompaniet 77 72

443. Fogruppstaben 89 48

442. Foingenjörkompaniet 123 72

405. Founderhållskompaniet 233 72

441. Fotransportpluton 30 72

632. Fotransportpluton 30 72

5. sjuktransportbusspluton 36 120

16. sjuktransportbusspluton 36 96

Östra värnpliktskontoret 111 36

Nedan diskuteras problemen med hur uppfyllda med personal 
förbanden egentligen var. Sannolikt var inte något förband uppfyllt 
till !&& procent. Det fanns dock en omedelbart tillgänglig personal-
pool för varje förband genom systemet med mobiliseringsreserver. 
Man räknade alltså inte med att all personal skulle kunna inställa 
sig vid ett beslut om mobilisering. Systemet innebar att man alltid 
krigsplacerade 'er personer vid ett förband än vad som stipulerades 
i organisationstablåerna. En genomsnittlig pluton hade en mobili-
seringsreserv om tre eller fyra man, medan ett kompanis mobilise-
ringsreserv kunde uppgå till ett femtontal man beroende på kompa-
niets typ. Redan vid mobiliseringens början skulle man alltså ha en 
omedelbart gripbar reserv att fylla luckorna med. 

Hur bra var förbanden?
Under slutet av !#(&-talet och början av !##&-talet genomfördes 
olika kontroller av krigsförbandens duglighet. Dokumentation rö-
rande dessa kontroller och dess utfall för Fo %% del har tyvärr inte 
kunnat åter)nnas i Krigsarkivet. Ett annat mått på krigsförbandens 
duglighet är naturligtvis hur o*a dessa övades. Övningsfrekvensen 
ski*ade något genom åren men följande kan sägas.

Utbildningsåret avslutades med en slutövning för inneliggande 
åldersklass. Under !#(&-talet infördes begreppet Grundläggande 

Sammanlagt bestod mobiliseringsförteckningen från 1995 av 31
sidor, vilket gör att Fo 44 mobiliseringsansvar omfattade mer än 300
mobiliseringsenheter. Alla dessa var dock inte enheter som innehöll
personal, det fanns även de som endast bestod av materiel.
Förband Styrka Mobiliseringstid (h)
555. miloförrådspluton 25 72
514. transportkompaniet 77 72
443. Fogruppstaben 89 48
442. Foingenjörkompaniet 123 72
405. Founderhållskompaniet 233 72
441. Fotransportpluton 30 72
632. Fotransportpluton 30 72
5. sjuktransportbusspluton 36 120
16. sjuktransportbusspluton 36 96
Östra värnpliktskontoret 111 36

Nedan diskuteras problemen med hur uppfyllda med personal
förbanden egentligen var. Sannolikt var inte något förband uppfyllt
till too procent. Det fanns dock en omedelbart tillgänglig personal-
pool för varje förband genom systemet med mobiliseringsreserver.
Man räknade alltså inte med att all personal skulle kunna inställa
sig vid ett beslut om mobilisering. Systemet innebar att man alltid
krigsplacerade fler personer vid ett förband än vad som stipulerades
i organisationstablåerna. En genomsnittlig pluton hade en mobili-
seringsreserv om tre eller fyra man, medan ett kompanis mobilise-
ringsreserv kunde uppgå till ett femtontal man beroende på kompa-
niets typ. Redan vid mobiliseringens början skulle man alltså ha en
omedelbart gripbar reserv att fylla luckorna med.

Hur bra var förbanden?
Under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet genomfördes
olika kontroller av krigsförbandens duglighet. Dokumentation rö-
rande dessa kontroller och dess utfall för Fo 44 del har tyvärr inte
kunnat återfinnas i Krigsarkivet. Ett annat mått på krigsförbandens
duglighet är naturligtvis hur ofta dessa övades. Övningsfrekvensen
skiftade något genom åren men följande kan sägas.

Utbildningsåret avslutades med en slutövning för inneliggande
åldersklass. Under 1980-talet infördes begreppet Grundläggande
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Krigsförbandsövning (GKÖ), vilket innebar att det förband som ut-
bildats skulle ha avsedd sammansättning bland annat i fråga om be-
fälsplaceringar, vid sin slutövning. Regelmässigt genomfördes krigs-
förbandsövningar under september och dessa omfattade mestadels 
en lokalförsvarsbataljon, två eller $er lokalförsvarsförband av andra 
typer (värnkompani, underhållskompani etc.) och en gruppstab.

Gruppstaben övades då att leda underställda förband. Det före-
kom även att en gruppstab övades under en stabstjänstövning utan 
att underställda enheter var inkallade. Olika andra metoder kunde 
även användas, till exempel kunde en brigadskyttebataljon övas mot 
en lokalförsvarsbataljon. Även större övningar med andra förband 

I krigstid skulle främst de lokala hemvärnsförbanden säkra bland annat hamnar och 
slå tillbaka eventuella landsättningsföretag. Foto: Lasse Sjögren/SMB arkiv.

I krigstid skulle främst de lokala hemvärnsförbanden säkra bland annat hamnar och
slå tillbaka eventuella landsättningsföretag. Foto: Lasse Sjögren/SMB arkiv.

Krigsförbandsövning (GKÖ), vilket innebar att det förband som ut-
bildats skulle ha avsedd sammansättning bland annat i fråga om be-
fälsplaceringar, vid sin slutövning. Regelmässigt genomfördes krigs-
förbandsövningar under september och dessa omfattade mestadels
en lokalförsvarsbataljon, två eller fler lokalförsvarsförband av andra
typer (värnkompani, underhållskompani etc.) och en gruppstab.

Gruppstaben övades då att leda underställda förband. Det före-
kom även att en gruppstab övades under en stabstjänstövning utan
att underställda enheter var inkallade. Olika andra metoder kunde
även användas, till exempel kunde en brigadskyttebataljon övas mot
en lokalförsvarsbataljon. Även större övningar med andra förband
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förekom och den sista av dessa var Försvarsmaktsövning (FMÖ) Or-
kan som genomfördes i september !$$#.

FMÖ Orkan omfattade totalt cirka %"&''' man och övningsom-
rådet sträckte sig från trakten av Nyköping till Södertörn. Ur Fo (( 
deltog gruppstaberna Södertälje och Syd, ((). försvarsbataljonen, en 
brigadskyttebataljon och ett antal mindre förband.

E*er en KFÖ gavs det o*a ut en sammanfattning av övningen 
och övningsledarens slutord. Exempel på detta framgår av bilaga D.

Chefsbefattningar
Tillgången på kvali+cerad personal var god inom Stockholmsom-
rådet vilket innebar att man hade möjlighet att fylla de olika krigs-
befattningarna på ett bra sätt. Det kan nämnas att som försvarsom-
rådesgruppchefer krigsplacerades bland annat chefen för Försvarets 
Skyddsskola, chefen för Krigsskolan Karlberg, chefen för Hemvär-
nets Stridsskola samt cheferna för K ! och Ing !. Det förekom även att 
pensionsavgångna o,cerare togs i anspråk, under en period till ex-
empel en nyss pensionerad militärområdesinspektör. Under en peri-
od kring !$$' var den krigsplacerade chefen för Stockholmsgruppen 
även fredsmässigt tjänstgörande i sin befattning. Senare tjänstgjorde 
den krigsplacerade stabschefen för gruppen på liknande sätt.

Detta arrangemang innebar naturligtvis en hög beredskapsgrad.
 

Var man på sin plats?
I inledningen berördes svårigheten att bedöma hur pass komplet-
ta förbanden egentligen var, både i avseende på materiel och på be-
manning, alltså det som brukar benämnas förbandsuppfyllnad. 
Någon stor översikt har inte kunna göras men en genomgång av ta-
belläget vid mitten av !$$'-talet kan ge en +ngervisning. Här erinras 
dock om att stadsskyttebataljonerna fortfarande var relativt nyorga-
niserade och att den allmänna säkerhetspolitiska avspänningen tor-
de ha medfört att verksamheten gällande personalplanering kanske 
inte upplevdes som en akut fråga. 

En redovisning från Mellersta värnpliktskontoret !$$)-'--%! vi-
sar att ! !/Fo ((:s samlade soldatbehov var %#&')". Av dessa var !$&()% 
befattningar, det vill säga -( ., besatta. Vakanserna i nivå ! (över-
star) var en person av sju, i nivå % (överstelöjtnanter med särskild 
tjänsteställning) en person av två, i nivå # (överstelöjtnanter, majo-

förekom och den sista av dessa var Försvarsmaktsövning (FMÖ) Or-
kan som genomfördes i september 1993.

FMÖ Orkan omfattade totalt cirka 25 000 man och övningsom-
rådet sträckte sig från trakten av Nyköping till Södertörn. Ur Fo 44
deltog gruppstaberna Södertälje och Syd, 446. försvarsbataljonen, en
brigadskyttebataljon och ett antal mindre förband.

Efter en KFÖ gavs det ofta ut en sammanfattning av övningen
och övningsledarens slutord. Exempel på detta framgår av bilaga D.

Chefsbefattningar
Tillgången på kvalificerad personal var god inom Stockholmsom-
rådet vilket innebar att man hade möjlighet att fylla de olika krigs-
befattningarna på ett bra sätt. Det kan nämnas att som försvarsom-
rådesgruppchefer krigsplacerades bland annat chefen för Försvarets
Skyddsskola, chefen för Krigsskolan Karlberg, chefen för Hemvär-
nets Stridsskola samt cheferna för K i och Ing 1. Det förekom även att
pensionsavgångna officerare togs i anspråk, under en period till ex-
empel en nyss pensionerad militärområdesinspektör. Under en peri-
od kring 1990 var den krigsplacerade chefen för Stockholmsgruppen
även fredsmässigt tjänstgörande i sin befattning. Senare tjänstgjorde
den krigsplacerade stabschefen för gruppen på liknande sätt.

Detta arrangemang innebar naturligtvis en hög beredskapsgrad.

Var man på sin plats?
I inledningen berördes svårigheten att bedöma hur pass komplet-
ta förbanden egentligen var, både i avseende på materiel och på be-
manning, alltså det som brukar benämnas förbandsuppfyllnad.
Någon stor översikt har inte kunna göras men en genomgång av ta-
belläget vid mitten av 1990-talet kan ge en fingervisning. Här erinras
dock om att stadsskyttebataljonerna fortfarande var relativt nyorga-
niserade och att den allmänna säkerhetspolitiska avspänningen tor-
de ha medfört att verksamheten gällande personalplanering kanske
inte upplevdes som en akut fråga.

En redovisning från Mellersta värnpliktskontoret 1996-08-21 vi-
sar att 11/Fo 44:s samlade soldatbehov var 23 065. Av dessa var 19 462
befattningar, det vill säga 84 %, besatta. Vakanserna i nivå 1 (över-
star) var en person av sju, i nivå 2 (överstelöjtnanter med särskild
tjänsteställning) en person av två, i nivå 3 (överstelöjtnanter, majo-
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rer) inga av !$, i nivå # (kompanichefer) % av %$, i nivå " (plutonche-
fer) $$ av #&' och i nivå ()(gruppchefer) *&* av !)"#" (uppfyllnad $" 
+).&& Uppfyllnaderna var därmed !'' + i nivå *, %! + i nivå #, &# + i 
nivå " och $" + i nivå ". Dessa si,ror bör ha varit ganska genomsnitt-
liga för hela den behandlade perioden. Möjligen kan uppfyllnaderna 
ha varit något större under !%('- och början av !%$'-talen. 

Det skall påpekas att antalet -*)'(" alltså inte var det totala an-
talet soldater inom Fo ## e.er allmän mobilisering utan endast de 
förband som I !/Fo ## ansvarade för att bemanna. Övriga förband 
inom försvarsområdets gränser bör ha uppgått till minst ytterligare 
$)''' personer. Till detta kom SK:s cirka -")''' man inom samma 
län. 

Följande befälsbefattningar (o/cerare) som I !/Fo ## skulle be-
manna var vakanta några månader senare:&%

##. Fostaben 
- fältarbetsbefäl

###. Fogruppstaben 
- fältarbetsbefäl

##(. Fogruppstaben 
- informationsbefäl

#(*. Fogruppstaben Marinkommando Ost 
- stridsledningsbefäl 
- underhållsbefäl 
- informationsbefäl

#(#. Fogruppstaben Marinkommando Ost 
- underhållsbefäl 
- informationsbefäl

##!. Foskyttebataljonen 
- ställföreträdande bataljonchef 
- bataljonsadjutant 
- bataljonsartillerichef 
- ställföreträdande bataljonsartillerichef 
- sambandsadjutant 
- haubitsbatterichef 
- ställföreträdande haubitsbatterichef 
- ställföreträdande skyttekompanichef

##-. Foskyttebataljonen 
- ställföreträdande haubitsbatterichef

rer) inga av 17, i nivå 4 (kompanichefer) 9 av 97, i nivå 5 (plutonche-
fer) 77 av 48o och i nivå 6 (gruppchefer) 383 av 1 545 (uppfyllnad 75
% ) . 8 8 Uppfyllnaderna var därmed 100 % i nivå 3, 91 % i nivå 4, 84 % i
nivå 5 och 75 % i nivå 5. Dessa siffror bör ha varit ganska genomsnitt-
liga för hela den behandlade perioden. Möjligen kan uppfyllnaderna
ha varit något större under 1960- och början av 1970-talen.

Det skall påpekas att antalet 23 065 alltså inte var det totala an-
talet soldater inom Fo 44 efter allmän mobilisering utan endast de
förband som I i/Fo 44 ansvarade för att bemanna. Övriga förband
inom försvarsområdets gränser bör ha uppgått till minst ytterligare
7 000 personer. Till detta kom SK:s cirka 25 000 man inom samma
län.

Följande befälsbefattningar (officerare) som I i/Fo 44 skulle be-
manna var vakanta några månader senare:89
44. Fostaben

- fältarbetsbefäl
444. Fogruppstaben

- fältarbetsbefäl
446. Fogruppstaben

- informationsbefäl
463. Fogruppstaben Marinkommando Ost

- stridsledningsbefäl
- underhållsbefäl
- informationsbefäl

464. Fogruppstaben Marinkommando Ost
- underhållsbefäl
- informationsbefäl

441. Foskyttebataljonen
- ställföreträdande bataljonchef
- bataljonsadjutant
- bataljonsartillerichef
- ställföreträdande bataljonsartillerichef
- sambandsadjutant
- haubitsbatterichef
- ställföreträdande haubitsbatterichef
- ställföreträdande skyttekompanichef

442. Foskyttebataljonen
- ställföreträdande haubitsbatterichef
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##$. stadsskyttebataljonen 
- skyttekompanichef 
- ställföreträdande skyttekompanichef 
- trossplutonchef 
- pansarvärnsplutonchef

###. stadsskyttebataljonen 
- ställföreträdande bataljonchef 
- två granatkastarplutonchefer 
- spaningsplutonchef 
- ställföreträdande skyttekompanichef 
- trossplutonchef 
- pansarvärnsplutonchef

##%. försvarsbataljonen 
- ställföreträdande bataljonchef 
- trossplutonchef

#%!. försvarsbataljonen Marinkommando Ost 
- bataljonchef 
- ställföreträdande bataljonchef 
- underrättelseadjutant

Ur redovisningen kan utläsas att ##". stadsskyttebataljonen tyd-
ligen var helt komplett vad gäller personalbemanningen och att ##!. 
Foskyttebataljonen uppenbarligen höll på att byta ut sin befälskader.

443. stadsskyttebataljonen
- skyttekompanichef
- ställföreträdande skyttekompanichef
- trossplutonchef
- pansarvärnsplutonchef

444. stadsskyttebataljonen
- ställföreträdande bataljonchef
- två granatkastarplutonchefer
- spaningsplutonchef
- ställföreträdande skyttekompanichef
- trossplutonchef
- pansarvärnsplutonchef

446. försvarsbataljonen
- ställföreträdande bataljonchef
- trossplutonchef

461. försvarsbataljonen Marinkommando Ost
- bataljonchef
- ställföreträdande bataljonchef
- underrättelseadjutant

Ur redovisningen kan utläsas att 445. stadsskyttebataljonen tyd-
ligen var helt komplett vad gäller personalbemanningen och att 441.
Foskyttebataljonen uppenbarligen höll på att byta ut sin befälskader.
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Civilförsvaret

Som inledningsvis sagts behandlar denna skri$ det militära försva-
ret av Fo %% och inte totalförsvarets övriga delar. En total beskriv-
ning av totalförsvarets komplexitet &nns det tyvärr inte utrymme 
för. För att ändå försöka ge en överblick följer här en beskrivning av 
utbyggnaden av civilförsvarets ledningscentraler. Textens första del 
är huvudsakligen hämtad från Stockholms Länsmuseums Rapport 
'(!!:%), författad av Martina Berglund och Helena Lundgren. 

Skyddsrum och utrymning
Erfarenheterna från andra världskriget pekade på behovet av skydds-
rum och planläggning för utrymning av storstäderna. Skyddsrum 
inrättades för boende i alla hus som byggdes e$er !)%" och det obli-
gatoriska kravet på skyddsrum i nybyggda *erfamiljshus slopades 
inte förrän !)#'. Delar av lagsti$ningen fanns dock kvar till '((+. 

I de större städernas innerområden ansvarade stat och kommun 
för byggandet av skyddsrum för befolkningen. Där byggdes, då så 
var möjligt, stora skyddsrum insprängda i berg som skulle ge skydd 
åt dem som var tvungna att stanna kvar i städerna e$er en utrym-
ning. I Stockholm byggdes till exempel ett skyddsrum under Jo-
hannes brandstation som stod klart !)"". Det ansågs vara världens 
första atombombsäkra civila skyddsrum. Två år senare tillkom Ka-
tarinabergets skyddsrum som räknades som världens största i sitt 
slag med plats för '(,((( människor. I slutet av !)#(-talet ändra-
des e$erkrigstidens planeringsinriktning med några enstaka stora 
befolkningsskyddsrum och evakuering samtidigt. Istället skulle det 
byggas skyddsrum i ett stort antal orter, också i de större städernas 
centrala delar. Försvarsbeslutet !)-# innebar att skyddsrumsbyg-
gandet i högre grad än tidigare koncentrerades på sådana områden 
inom en ort där betydande risker för civilbefolkningen ansågs före-
ligga. Detta ledde till att det vid sekelski$et fanns omkring !%,"(( 

Civilförsvaret

Som inledningsvis sagts behandlar denna skrift det militära försva-
ret av Fo 44 och inte totalförsvarets övriga delar. En total beskriv-
ning av totalförsvarets komplexitet finns det tyvärr inte utrymme
för. För att ändå försöka ge en överblick följer här en beskrivning av
utbyggnaden av civilförsvarets ledningscentraler. Textens första del
är huvudsakligen hämtad från Stockholms Länsmuseums Rapport
2011:49, författad av Martina Berglund och Helena Lundgren.

Skyddsrum och utrymning
Erfarenheterna från andra världskriget pekade på behovet av skydds-
rum och planläggning för utrymning av storstäderna. Skyddsrum
inrättades för boende i alla hus som byggdes efter 1945 och det obli-
gatoriska kravet på skyddsrum i nybyggda flerfamiljshus slopades
inte förrän 1972. Delar av lagstiftningen fanns dock kvar till 2003.

I de större städernas innerområden ansvarade stat och kommun
för byggandet av skyddsrum för befolkningen. Där byggdes, då så
var möjligt, stora skyddsrum insprängda i berg som skulle ge skydd
åt dem som var tvungna att stanna kvar i städerna efter en utrym-
ning. I  Stockholm byggdes til l exempel ett skyddsrum under Jo-
hannes brandstation som stod klart 1955. Det ansågs vara världens
första atombombsäkra civila skyddsrum. Två år senare tillkom Ka-
tarinabergets skyddsrum som räknades som världens största i sitt
slag med plats för zo 000 människor. I slutet av 1970-talet ändra-
des efterkrigstidens planeringsinriktning med några enstaka stora
befolkningsskyddsrum och evakuering samtidigt. Istället skulle det
byggas skyddsrum i ett stort antal orter, också i de större städernas
centrala delar. Försvarsbeslutet 1987 innebar att skyddsrumsbyg-
gandet i högre grad än tidigare koncentrerades på sådana områden
inom en ort där betydande risker för civilbefolkningen ansågs före-
ligga. Detta ledde till att det vid sekelskiftet fanns omkring 14 500
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Johannes skyddsrum var Stockholms näst största men också först byggda stör-
re skyddsrum med plats för 15 000 människor. Tunneln i två plan har en volym på 
7!400 kvm och ligger insprängd under Johannes kyrka. När anläggningen invigdes 
1955 var det världens första fullt atombombsäkra civila skyddsrum. Foto: Krigsarkivet.

Liksom det efterföljande, större skyddsrummet i Katarinaberget byggdes de med två 
syften; dels att i krig användas som skyddsrum, och dels i fred som garage för sta-
dens växande antal bilar. Johannes skyddsrum kallades även för Philipsongaraget då 
Mercedes-agenturen Philipson hade sin verksamhet här. Foto: Krigsarkivet.

SKYDDSRUM
UNDER

JOHANNES KYRKOGÅRD
a m i d e +  / IL (11.

•

Johannes skyddsrum var Stockholms näst största men också först byggda stör-
re skyddsrum med plats för 15 000 människor. Tunneln i två plan har en volym på
7 400 kvm och ligger insprängd under Johannes kyrka. När anläggningen invigdes
1955 var det världens första fullt atombombsäkra civila skyddsrum. Foto: Krigsarkivet.

Liksom det efterföljande, större skyddsrummet i Katarinaberget byggdes de med två
syften; dels att i krig användas som skyddsrum, och dels i fred som garage för sta-
dens växande antal bilar. Johannes skyddsrum kallades även för Philipsongaraget då
Mercedes-agenturen Philipson hade sin verksamhet här. Foto: Krigsarkivet.
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Katarina skyddsrum/garage 1963 vid Slussen. Högst upp syns gångbron till närlig-
gande Katarinahissen. För att säkerställa projektet ekonomiskt tecknades ett avtal 
med Kooperativa Förbundet (med huvudkontor tvärs över gatan) att bensinbolaget IC 
skulle hyra utrymmena för 35 år framåt. På bottenvåningen fanns bensinstation, ser-
viceutrymmen, biltvättar – och bankkontor! Foto: Krigsarkivet.

Bygge av skyddsrum i Stockholm, troligtvis Katarinagaraget med sina tre vånings-
plan. De som varit inne i garaget har märkt att dagens bilar är betydligt större än de 
dåtida DKW, SAAB eller Opel! Skyddsrummen – dock inte alla – byggda som kom-
pakt gjutna betongtunnlar i en utsprängd bergrumstunnel, där golvytan är lagt på 
fjädrande underlag för att utjämna eventuella skakningar vid atombombsexplosioner. 
I båda tunnelöppningarna finns så kallade detonationsportar som skall ge ett fullgott 
ABC-skydd. Foto: Krigsarkivet.

Katarina skyddsrum/garage 1963 vid Slussen. Högst upp syns gångbron till närlig-
gande Katarinahissen. För att säkerställa projektet ekonomiskt tecknades ett avtal
med Kooperativa Förbundet (med huvudkontor tvärs över gatan) att bensinbolaget IC
skulle hyra utrymmena för 35 år framåt. På bottenvåningen fanns bensinstation, ser-
viceutrymmen, biltvättar — och bankkontor! Foto: Krigsarkivet.

•
Bygge av skyddsrum i Stockholm, troligtvis Katarinagaraget med sina tre vånings-
plan. De som varit inne i garaget har märkt att dagens bilar är betydligt större än de
dåtida DKW, SAAB eller Opel! Skyddsrummen — dock inte alla — byggda som kom-
pakt gjutna betongtunnlar i en utsprängd bergrumstunnel, där golvytan är lagt på
fjädrande underlag för att utjämna eventuella skakningar vid atombombsexplosioner.
I båda tunnelöppningarna finns så kallade detonationsportar som skall ge ett fullgott
ABC-skydd. Foto: Krigsarkivet.
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skyddsrum av varierande storlek i Stockholms län, med samman-
lagt !,$ miljoner platser. I Stockholms innerstad var !% tunnelbanes-
tationer förberedda för att snabbt kunna iordningsställas som be-
folkningsskyddsrum.&#

Utrymning var som sagt länge en mycket viktig del av civilför-
svarets planering, e'ersom det ansågs att detta var det bästa sättet 
att skydda befolkningen. Anslag med utrymningsplaner sattes upp 
i varje hyresfastighet, informationsbroschyrer delades ut och lik-
nande information fanns även i telefonkatalogerna. Under !&(#- och 
!&"#-talen genomfördes omfattande civilförsvarsövningar och vid 
några tillfällen genomfördes övningar där delar av städer utrym-
des. En sådan övning organiserades i Stockholm en söndag !&"! då 
utrymningslarm utlöstes och order gavs om omedelbar utrymning. 
De sedan tidigare förberedda invånarna slussades ut ur staden med 
bussar, tåg, tunnelbana och i egna bilar till i förväg bestämda orter 
utanför tätorterna. 

Ledningscentraler
Sverige var indelat i ett antal civilförsvarsområden och i nästan var-
je kommun fanns en ledningscentral som, beroende på hur många 
kommuner som ingick i civilförsvarsområdet, antingen var en hu-
vudcentral eller en distriktscentral. Ett antal av dessa byggdes un-
der !&(#-talet och en ny generation anlades i slutet av !&"#- och i 
början av !&$#-talet. Benämningen på dessa centraler, där den or-
dinarie kommunledningen hade sin stabsplats, ändrades senare så 
att alla anläggningar kom att kallas ledningscentraler. Från dessa 
skulle bland annat undsättningskårerna ledas, det vill säga de civil-
försvarsenheter som bildades av brandförsvaret, polisen och krigs-
placerad civil personal.

Dimensioneringen av anläggningarna bestämdes av hur stor 
kommunen var och centralerna klassades i olika typer, ! till (, be-
roende på hur många personer som skulle rymmas i den. Vissa led-
ningscentraler lokaliserades heller inte i berg utan i normala skydds-
rum under till exempel en brandstation eller ett kommunalhus.

I Stockholm byggdes ledningscentralen Elefanten, med plats för 
)## personer, i närheten av Edsberg mellan !&$) och !&$(. Elefanten 
var en huvudcentral för Stockholms stad och Sollentuna kommun, 
den blev därför ovanligt stor. Samtidigt med Elefanten byggdes även 

skyddsrum av varierande storlek i Stockholms län, med samman-
lagt 1,7 miljoner platser. I Stockholms innerstad var i8 tunnelbanes-
tationer förberedda för att snabbt kunna iordningsställas som be-
folknings skyddsrum.9°

Utrymning var som sagt länge en mycket viktig del av civilför-
svarets planering, eftersom det ansågs att detta var det bästa sättet
att skydda befolkningen. Anslag med utrymningsplaner sattes upp
i varje hyresfastighet, informationsbroschyrer delades ut och lik-
nande information fanns även i telefonkatalogerna. Under 1950- och
1960-talen genomfördes omfattande civilförsvarsövningar och vid
några tillfällen genomfördes övningar där delar av städer utrym-
des. En sådan övning organiserades i Stockholm en söndag 1961 då
utrymningslarm utlöstes och order gavs om omedelbar utrymning.
De sedan tidigare förberedda invånarna slussades ut ur staden med
bussar, tåg, tunnelbana och i egna bilar till i förväg bestämda orter
utanför tätorterna.

Ledningscentraler
Sverige var indelat i ett antal civilförsvarsområden och i nästan var-
je kommun fanns en ledningscentral som, beroende på hur många
kommuner som ingick i civilförsvarsområdet, antingen var en hu-
vudcentral eller en distriktscentral. Ett antal av dessa byggdes un-
der 1950-talet och en ny generation anlades i slutet av 1960- och i
början av 1970-talet. Benämningen på dessa centraler, där den or-
dinarie kommunledningen hade sin stabsplats, ändrades senare så
att alla anläggningar kom att kallas ledningscentraler. Från dessa
skulle bland annat undsättningskårerna ledas, det vill säga de civil-
försvarsenheter som bildades av brandförsvaret, polisen och krigs-
placerad civil personal.

Dimensioneringen av anläggningarna bestämdes av hur stor
kommunen var och centralerna klassades i olika typer, i till 5, be-
roende på hur många personer som skulle rymmas i den. Vissa led-
ningscentraler lokaliserades heller inte i berg utan i normala skydds-
rum under till exempel en brandstation eller ett kommunalhus.

I Stockholm byggdes ledningscentralen Elefanten, med plats för
zoo personer, i närheten av Edsberg mellan 1972 och 1975. Elefanten
var en huvudcentral för Stockholms stad och Sollentuna kommun,
den blev därför ovanligt stor. Samtidigt med Elefanten byggdes även
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Snabbutrymningsövning 1961. För de som hade tillgång till bil kunde den egna bilen 
användas. Man fick anvisningar hur man skulle köra och för att öka realismen täck-
tes vägskyltar över, vilket skulle beordras vid krigsfall. Foto: Krigsarkivet.

Snabbutrymningsövning 1960. För de som inte hade egen bil ordnades busstran-
sporter till platser i Dalarna eller väster om Mälardalen. Källa?

Snabbutrymningsövning 1961. För de som hade tillgång till bil kunde den egna bilen
användas. Man fick anvisningar hur man skulle köra och för att öka realismen täck-
tes vägskyltar över, vilket skulle beordras vid krigsfall. Foto: Krigsarkivet.

Snabbutrymningsövning 1960. För de som inte hade egen bil ordnades busstran-
sporter till platser i Dalarna eller väster om Mälardalen. Källa?
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två andra anläggningar i Stockholmsområdet, nämligen en vid Liss-
ma i Huddinge och en strax sydväst om Södertälje. Anläggningen 
vid Lissma $ck namnet Vargen och var lika stor som Elefanten med-
an Tordyveln vid Södertälje var något mindre. Anledningen till att 
Elefanten och Vargen gjordes identiska var att man i en krissituation 
skulle kunna %ytta mellan anläggningarna och snabbt komma på 
plats e&er ett byte. 

”Kungörelse om snabbutrymning” var minst lika mycket en övning för civilförsvaret 
som ett test på om det var möjligt att snabbutrymma städer utan att panik skapades. 
För Stockholm med sina broar kunde det bli hart när omöjligt om enstaka vitala broar 
sprängdes. Foto: Krigsarkivet.

KUNGÖRELSE
om snabbutrymning

"Kungörelse om snabbutrymning" var minst lika mycket en övning för civilförsvaret
som ett test på om det var möjligt att snabbutrymma städer utan att panik skapades.
För Stockholm med sina broar kunde det bli hart när omöjligt om enstaka vitala broar
sprängdes. Foto: Krigsarkivet.

två andra anläggningar i Stockholmsområdet, nämligen en vid Liss-
ma i Huddinge och en strax sydväst om Södertälje. Anläggningen
vid Lissma fick namnet Vargen och var lika stor som Elefanten med-
an Tordyveln vid Södertälje var något mindre. Anledningen till att
Elefanten och Vargen gjordes identiska var att man i en krissituation
skulle kunna flytta mellan anläggningarna och snabbt komma på
plats efter ett byte.
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De ledningscentraler som $ck växtnamn var så kallade fram-
skjutna enheter och var underordnade centraler med djurnamn. 
Under !%&'-talet fanns det elva sådana framskjutna enheter i Stock-
holm varav sex stycken var belägna i bergrum. Några exempel är 
Krokusen på Kungsholmen, Maskrosen vid Östra Real, Liljan vid 
Brommaplan och Pionen på Södermalm. De framskjutna enheterna 
hade radiokommunikation med varandra och leddes från huvud-
centralerna.

Den civilförsvarsorganisation som gällde för Stockholms län från 
och med den ! januari !%() innehöll tre huvudcentraler (Stockholm, 
Södertälje och Norrtälje) och sju distriktscentraler. Dessa skulle 
leda undsättningsenheter som fanns spridda på de civilförsvarsba-
ser som var belägna utanför tätorterna. Civilförsvarsbaserna upp-
gick till )' stycken varav !) var avsedda för Stockholms kommun 
och *" för övriga kommuner. Dessutom ingick tre +yggrupper. Ba-
serna var indelade i A-baser med eget undsättningsområde och B-
baser som innehöll förstärkningsenheter. A-baserna (#' stycken) 

Under kalla kriget utbyggdes de civila ledningscentralerna för Civilförsvaret ut 
väsent ligt. I varje stad och kommun fanns ledningscentraler med kontakter till luft-
försvaret, militära myndigheter av olika slag, brandskyddet och polisen samt sjuk-
vården. Här en bild från en civil ledningscentral den 14 oktober 1958 ”någonstans i 
Sverige”. Foto: Krigsarkivet.

- a
Under kalla kriget utbyggdes de civila ledningscentralerna för Civilförsvaret ut
väsentligt. I varje stad och kommun fanns ledningscentraler med kontakter till luft-
försvaret, militära myndigheter av olika slag, brandskyddet och polisen samt sjuk-
vården. Här en bild från en civil ledningscentral den 14 oktober 1958 "någonstans i
Sverige". Foto: Krigsarkivet.

De ledningscentraler som fick växtnamn var så kallade fram-
skjutna enheter och var underordnade centraler med djurnamn.
Under 1970-talet fanns det elva sådana framskjutna enheter i Stock-
holm varav sex stycken var belägna i bergrum. Några exempel är
Krokusen på Kungsholmen, Maskrosen vid Östra Real, Liljan vid
Brommaplan och Pionen på Södermalm. De framskjutna enheterna
hade radiokommunikation med varandra och leddes från huvud-
centralerna.

Den civilförsvarsorganisation som gällde för Stockholms län från
och med den i januari 1984 innehöll tre huvudcentraler (Stockholm,
Södertälje och Norrtälje) och sju distriktscentraler. Dessa skulle
leda undsättningsenheter som fanns spridda på de civilförsvarsba-
ser som var belägna utanför tätorterna. Civilförsvarsbaserna upp-
gick till 4o stycken varav 14 var avsedda för Stockholms kommun
och 26 för övriga kommuner. Dessutom ingick tre flyggrupper. Ba-
serna var indelade i A-baser med eget undsättningsområde och B-
baser som innehöll förstärkningsenheter. A-baserna (3o stycken)
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Elefanten – civil ledningscentral ur tiden
Av Owe Ringdahl

Under kalla kriget byggdes två stora ledningscentraler för 
det dåtida regionalt organiserade statliga civilförsvaret i 
Storstockholmsområdet. Den ena byggdes i Edsberg i Sol-
lentuna och den andra i Lissma söder om Stockholm. An-
läggningarna var hemliga och !ck därför varsitt täcknamn 
- Elefanten i Sollentuna och Vargen i Lissma. Dessa bägge 
anläggningar var så gott som identiska. Nedan beskrivs Ele-
fanten i Sollentuna.

Anläggningen under marknivån inne i ett högt berg där 25 
meter massiv  granit utgjorde ”taket” på anläggningen. Den 
skulle klara en direktträff av en "era hundra kilo tung "yg-
bomb samt effekterna av en kärnvapeninsats i omgivning-
arna.

Elefanten var ledningscentral för det regionala statliga ci-
vilförsvaret (räddningstjänst i krig, skyddsrum m m) för den 
norra delen av Storstockholmsområdet. 1987 omorganise-
rades civilförsvaret och varje kommun blev ansvarigt för sitt 
civilförsvar. Elefanten blev ledningscentral för Stockholms 
respektive Sollentunas civilförsvarsstaber. Härifrån skul-
le man leda ett "ertal så kallade civilförsvarsbaser om cirka 
300–400 mobiliserade räddningsstyrkor per bas. Baserna 
var med hänsyn till kärnvapenhotet förlagda i mindre utsat-
ta grannkommuner. Från dessa baser skulle räddningsstyr-
korna ta sig in i sina kommuner för att rädda människor och 
släcka bränder efter "ygbombningar.

Bilden till höger visar Elefanten. Den bestod av tre sepa-
rata men med varandra förbundna hus som stod på jättelika 
fjädrar för att klara vibrationer och skakningar vid bombanfall 

I hus D !nns ett stort ledningsrum. En tredjedel av ytan 
disponerades av Sollentunas civilförsvarsstab och två tredje-
delar av Stockholms Stads civilförsvarsstab. Där !nns vakt-
lokal (reception), kök och matsal, tele- och radioanläggnings-
rum samt en del övriga utrymmen.  

Elefanten — civil ledningscentral ur tiden
Av Owe Ringdahl

Under kalla kriget byggdes två stora ledningscentraler för
det dåtida regionalt organiserade statliga civilförsvaret i
Storstockholmsområdet. Den ena byggdes i Edsberg i Sol-
lentuna och den andra i Lissma söder om Stockholm. An-
läggningarna var hemliga och fick därför varsitt täcknamn
- Elefanten i Sollentuna och Vargen i Lissma. Dessa bägge
anläggningar var så gott som identiska. Nedan beskrivs Ele-
fanten i Sollentuna.

Anläggningen under marknivån inne i ett högt berg där 25
meter massiv granit utgjorde "taket" på anläggningen. Den
skulle klara en direktträff av en flera hundra kilo tung flyg-
bomb samt effekterna av en kärnvapeninsats i omgivning-
arna.

Elefanten var ledningscentral för det regionala statliga ci-
vilförsvaret (räddningstjänst i krig, skyddsrum m m) för den
norra delen av Storstockholmsområdet. 1987 omorganise-
rades civilförsvaret och varje kommun blev ansvarigt för sitt
civilförsvar. Elefanten blev ledningscentral för Stockholms
respektive Sollentunas civilförsvarsstaber. Härifrån skul-
le man leda ett flertal så kallade civilförsvarsbaser om cirka
300-400 mobiliserade räddningsstyrkor per bas. Baserna
var med hänsyn till kärnvapenhotet förlagda i mindre utsat-
ta grannkommuner. Från dessa baser skulle räddningsstyr-
korna ta sig in i sina kommuner för att rädda människor och
släcka bränder efter flygbombningar.

Bilden till höger visar Elefanten. Den bestod av tre sepa-
rata men med varandra förbundna hus som stod på jättelika
fjädrar för att klara vibrationer och skakningar vid bombanfall

I hus D finns ett stort ledningsrum. En tredjedel av ytan
disponerades av Sollentunas civilförsvarsstab och två tredje-
delar av Stockholms Stads civilförsvarsstab. Där finns vakt-
lokal (reception), kök och matsal, tele- och radioanläggnings-
rum samt en del övriga utrymmen.
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Elefanten – civil ledningscentral ur tiden
Av Owe Ringdahl

Hus E innehåller för-
läggningsrum, dagrum, 
toaletter och dusch-
rum. Drygt 200 perso-
ner kunde bo och arbeta 
i anläggningen under en 
längre tid. Antalet säng-
platser var dock endast 
omkring 100 eftersom 
man arbetade i 2-skift. 
Förråd av livsmedel med 
mera var dimensionerade 
för att klara en längre tids 
”instängning” i ledningscentralen, till exempel efter ett kärn-
vapenanfall i omgivningarna. Anläggningen försörjdes, så 
länge det inte blev några avbrott, med el och vatten från de 
fasta kommunala näten.  

I hus F !nns reservelaggregat som vid elavbrott i det kom-
munala nätet kunde ”slå till” inom några sekunder; det bara 
blinkade till när reservaggregatet tog över. F-huset innehåller 
också anläggning för att förse Elefanten med frisk renad luft. 
En egen djupborrad brunn säkrade vattenförsörjningen vid 
avbrott i det kommunala VA-nätet.

När kalla kriget upphörde 1989/1990 ändrades !loso!n 
om skyddade civila ledningscentraler. Kärnvapenhotet var 
ett minne blott. Nu skulle kommunernas krigstida ledning för 
hela den krigsorganiserade kommunala verksamheten, in-
klusive räddningstjänsten, ha en ledningscentral ovan mark 
i sitt kommunhus. Men för att skydda sig mot verkningarna 
av konventionella bomber skulle man kunna "ytta ner till en 
skyddad ledningscentral i kommunhusets skyddsrum. Ele-
fanten slutade därmed att användas. Den ligger fortfarande i 
”malpåse”då man inte har funnit någon annan användning.

ELEFANTEN (SOLLENTUNA)

Hus E innehåller för-
läggningsrum, dagrum,
toaletter och dusch-
rum. Drygt 200 perso-
ner kunde bo och arbeta
i anläggningen under en
längre tid. Antalet säng-
platser var dock endast
omkring 100 eftersom
man arbetade i 2-skift.
Förråd av livsmedel med
mera var dimensionerade
för att klara en längre tids

A: Luftintag/nödutgång
B: Huvudentre
C: Avgastunnel/nödutgång
D: Huvudbyggnad

Förläggningsbyggnad
F: Kraftcentral

B

*  Stötvågsbarriärer

"instängning" i ledningscentralen, till exempel efter ett kärn-
vapenanfall i omgivningarna. Anläggningen försörjdes, så
länge det inte blev några avbrott, med el och vatten från de
fasta kommunala näten.

I hus F finns reservelaggregat som vid elavbrott i det kom-
munala nätet kunde "slå till" inom några sekunder; det bara
blinkade till när reservaggregatet tog över. F-huset innehåller
också anläggning för att förse Elefanten med frisk renad luft.
En egen djupborrad brunn säkrade vattenförsörjningen vid
avbrott i det kommunala VA-nätet.

När kalla kriget upphörde 1989/1990 ändrades filosofin
om skyddade civila ledningscentraler. Kärnvapenhotet var
ett minne blott. Nu skulle kommunernas krigstida ledning för
hela den krigsorganiserade kommunala verksamheten, in-
klusive räddningstjänsten, ha en ledningscentral ovan mark
i sitt kommunhus. Men för att skydda sig mot verkningarna
av konventionella bomber skulle man kunna flytta ner till en
skyddad ledningscentral i kommunhusets skyddsrum. Ele-
fanten slutade därmed att användas. Den ligger fortfarande i
"malpåse"då man inte har funnit någon annan användning.
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hade en mobiliseringstid på #$ timmar medan B-baserna (!% styck-
en) skulle kunna mobilisera inom &# timmar. En A-bas kunde bestå 
av $'" personer och en B-bas av nästan lika många. Bland de olika 
enheterna på baserna fanns fältstaber, undsättningsplutoner, sjuk-
vårdsplutoner, vattengrupper, specialplutoner, underhållsplutoner 
och brandgrupper samt olika specialgrupper som internatledningar 
och skyddsrumsgrupper.(! De olika enheterna hade god tillgång till 
tung materiel och bar en särskild ljusblå klädsel som i snittet var lik 
uniform m/)(.

Sammanlagt bestod det lokala civilförsvaret av följande personal:
Ledningscentraler 815

Civilförsvarsbaser A 12!305

Civilförsvarsbaser B 4!556

Förrådsenheter 166

Observationsenheter 252

Brandgrupper K 368

Utrymningsenheter 1!036

Skyddsrumsenheter 168

Mobiliseringsreserv 1!750

Sammanlagt antal 21!416

Till detta kom hemskyddsenheter med cirka ) %%% personer. Det 
regionala civilförsvaret bestod av tre *yggrupper med sammanlagt 
&# man, en alarmeringsstab med nio man och en mobiliseringsre-
serv om !# man. Verkskyddet omfattade sirka !%% företag med sam-
manlagt ) ")( personer. Civilförsvaret i Stockholms län uppgick 
därmed till cirka '# %%% personer.

hade en mobiliseringstid på 24 timmar medan B-baserna (io styck-
en) skulle kunna mobilisera inom 72 timmar. En A-bas kunde bestå
av 436 personer och en B-bas av nästan lika många. Bland de olika
enheterna på baserna fanns fältstaber, undsättningsplutoner, sjuk-
vårdsplutoner, vattengrupper, specialplutoner, underhållsplutoner
och brandgrupper samt olika specialgrupper som internatledningar
och skyddsrumsgrupper.91 De olika enheterna hade god tillgång till
tung materiel och bar en särskild ljusblå klädsel som i snittet var lik
uniform m/59.

Sammanlagt bestod det lokala civilförsvaret av följande personal:
Ledningscentraler 815
Civilförsvarsbaser A 12 305
Civilförsvarsbaser B 4 556
Förrådsenheter 166
Observationsenheter 252
Brandgrupper K 368
Utrymningsenheter 1 036
Skyddsrumsenheter 168
Mobiliseringsreserv 1 750
Sammanlagt antal 21 416

Till detta kom hemskyddsenheter med cirka 5 000 personer. Det
regionala civilförsvaret bestod av tre flyggrupper med sammanlagt
72 man, en alarmeringsstab med nio man och en mobiliseringsre-
serv om 12 man. Verkskyddet omfattade sirka too företag med sam-
manlagt 5 659 personer. Civilförsvaret i  Stockholms län uppgick
därmed till cirka 32 000 personer.
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Sammanfattning och reflektioner

Varför skulle Stockholm försvaras?
Som framgått var Stockholm inte bara säte för riksledningen och 
därmed av stort symbolvärde såväl som av stor praktisk betydelse. 
Stockholm var också en jättelik mobiliseringsdepå och en central 
kommunikationspunkt. Stockholms hamn var den största på öst-
kusten och Stockholm hade landets största $ygplats. Även vägsyste-
met löpte samman i Stockholm. Stockholms viktigaste försvar fanns 
dock till stora delar utanför Stockholms kommun och även utanför 
Stockholms län. Kustartilleriförsvaret och fältförbanden norr och 
söder om centrala Stockholm var i princip viktigare för försvaret 
av staden än tillgången på lokalförsvarsförband. Det måste också 
understrykas att de första försvarslinjerna utgjordes av $yget och 
$ottan. Flygvapnets roll har beskrivits men däremot inte $ottans i 
nämnvärd grad, annat än vad gäller utläggandet av mineringar vid 
inloppen till Södertälje. Man måste dock ha klart för sig att en stör-
re invasionsoperation över Östersjön och Ålands hav knappast hade 
varit möjlig att genomföra om $ottan fortfarande hade varit strids-
kra%ig. 

Förändringar över tiden
De givna politiska och geogra&ska förutsättningarna innebar na-
turligtvis att förändringarna i krigsplanläggningen inte kunde bli 
allt för stora under kalla kriget. Självklart ägde dock förändringar 
rum, till exempel beroende på utbyggnad av vägsystemen och fram-
för allt anläggandet av Arlanda $ygplats. Även stadens tillväxt hade 
självfallet betydelse. Försvar mot lu%landsättningar och mot kupp-
försök/överraskande inlett anfall var prioriterade uppgi%er under 
hela perioden. De platser som ansågs särskilt utsatta för lu%land-
sättningar skulle försvaras och bataljonerna skulle vara beredda att 
snabbt gå till anfall mot lu%landsatt trupp. Hotet från lu%landsätt-

Sammanfattning och reflektioner

Varför skulle Stockholm försvaras?
Som framgått var Stockholm inte bara säte för riksledningen och
därmed av stort symbolvärde såväl som av stor praktisk betydelse.
Stockholm var också en jättelik mobiliseringsdepå och en central
kommunikationspunkt. Stockholms hamn var den största på öst-
kusten och Stockholm hade landets största flygplats. Även vägsyste-
met löpte samman i Stockholm. Stockholms viktigaste försvar fanns
dock till stora delar utanför Stockholms kommun och även utanför
Stockholms län. Kustartilleriförsvaret och fältförbanden norr och
söder om centrala Stockholm var i princip viktigare för försvaret
av staden än tillgången på lokalförsvarsförband. Det måste också
understrykas att de första försvarslinjerna utgjordes av flyget och
flottan. Flygvapnets roll har beskrivits men däremot inte flottans i
nämnvärd grad, annat än vad gäller utläggandet av mineringar vid
inloppen till Södertälje. Man måste dock ha klart för sig att en stör-
re invasionsoperation över Östersjön och Ålands hav knappast hade
varit möjlig att genomföra om flottan fortfarande hade varit strids-
kraftig.

Förändringar över tiden
De givna politiska och geografiska förutsättningarna innebar na-
turligtvis att förändringarna i krigsplanläggningen inte kunde bli
allt för stora under kalla kriget. Självklart ägde dock förändringar
rum, till exempel beroende på utbyggnad av vägsystemen och fram-
för allt anläggandet av Arlanda flygplats. Även stadens tillväxt hade
självfallet betydelse. Försvar mot luftlandsättningar och mot kupp-
försök/överraskande inlett anfall var prioriterade uppgifter under
hela perioden. De platser som ansågs särskilt utsatta för luftland-
sättningar skulle försvaras och bataljonerna skulle vara beredda att
snabbt gå till anfall mot luftlandsatt trupp. Hotet från luftlandsätt-
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ningar aktualiserades redan i den planläggning som gällde från maj 
!$%&. Erfarenheterna från andra världskriget pekade mycket riktigt 
på att ett anfall mot lu'landsatt trupp bör utföras så snabbt som 
möjligt innan de lu'landsatta soldaterna hunnit organiseras i fung-
erande förband.

Man kan konstatera att även om användandet av brigadförband 
ski'ade under tiden så var antalet tilldelade lokalförsvarsbataljoner 
nästan konstant, det vill säga i regel fem stycken.

Tilldelat artilleri var däremot under !$"&-talet ganska svagt för 
att sedan öka.  Anledningen och de eventuella tankegångarna bak-
om detta är svåra att rekonstruera. Var det fråga om medvetna prio-
riteringar eller rörde det sig helt enkelt om antalet tillgängliga för-
band. E'er hand som modernare artilleri tillfördes fältförbanden, 
blev naturligtvis (er pjäser möjliga att använda för lokalförsvars-
uppgi'er. Man kan också konstatera att eldrörslu'värnet under 
!$%&-talet var mycket starkt, eller i alla fall omfattande, för att se-
nare minska i takt med att övriga delar av lu'försvaret byggdes ut. 

Flygbaserna (Bromma, Barkarby, Tullinge, Halmsjön/Arlanda 
och även Skarpnäck) innebar hörnstenar i planläggningen i likhet 
med radarstationer och andra ledningsorgan som tillkom under 
!$)&- och !$"&-talen. Dessa ingick i Fo %%:s territoriella ansvar och 
blev mycket viktiga skyddsobjekt. Det har visserligen framgått tidi-
gare men det förtjänar att understrykas att även sedan (ottiljerna 
dragits in fortsatte (ottiljområdena att fungera som krigsbaser ända 
fram till !$$&-talet.

Kustartilleriets ut(yttande till havsbandet hade inletts redan inn-
an andra världskrigets utbrott men egentligen av andra skäl än att 
hejda en landstigningsoperation. Under !$*&-talet var utbyggna-
den framförallt betingad av behovet att kunna försvara (ottans ba-
ser. Stora landstigningsoperationer blev inte en realitet förrän vid 
mitten av andra världskriget. Utbyggnaden kom dock att passa väl 
in i skalförsvarstänkandet. Det mycket omfattande kustartilleriet i 
Stockholmsområdet måste ha medfört att Sverige hade en av värl-
dens starkast försvarade huvudstäder, i alla fall om man räknar fasta 
anläggningar. Endast Helsingfors och möjligen Oslo kan ha uppvi-
sat något liknande. Man räknade med att det starka kustartilleriet 
skulle ha tagit tid för +enden att bekämpa, så att Fo %%:s krigsplan-
läggning, i första hand kunde koncentreras till försvar mot lu'land-

ningar aktualiserades redan i den planläggning som gällde från maj
1940. Erfarenheterna från andra världskriget pekade mycket riktigt
på att ett anfall mot luftlandsatt trupp bör utföras så snabbt som
möjligt innan de luftlandsatta soldaterna hunnit organiseras i fung-
erande förband.

Man kan konstatera att även om användandet av brigadförband
skiftade under tiden så var antalet tilldelade lokalförsvarsbataljoner
nästan konstant, det vill säga i regel fem stycken.

Tilldelat artilleri var däremot under 1960-talet ganska svagt för
att sedan öka. Anledningen och de eventuella tankegångarna bak-
om detta är svåra att rekonstruera. Var det fråga om medvetna prio-
riteringar eller rörde det sig helt enkelt om antalet tillgängliga för-
band. Efter hand som modernare artilleri tillfördes fältförbanden,
blev naturligtvis fler pjäser möjliga att använda för lokalförsvars-
uppgifter. Man kan också konstatera att eldrörsluftvärnet under
1940-talet var mycket starkt, eller i alla fall omfattande, för att se-
nare minska i takt med att övriga delar av luftförsvaret byggdes ut.

Flygbaserna (Bromma, Barkarby, Tullinge, Halmsjön/Arlanda
och även Skarpnäck) innebar hörnstenar i planläggningen i likhet
med radarstationer och andra ledningsorgan som tillkom under
1950- och 1960-talen. Dessa ingick i Fo 44:s territoriella ansvar och
blev mycket viktiga skyddsobjekt. Det har visserligen framgått tidi-
gare men det förtjänar att understrykas att även sedan flottiljerna
dragits in fortsatte flottiljområdena att fungera som krigsbaser ända
fram till 1990-talet.

Kustartilleriets utflyttande till havsbandet hade inletts redan inn-
an andra världskrigets utbrott men egentligen av andra skäl än att
hejda en landstigningsoperation. Under 1930-talet var utbyggna-
den framförallt betingad av behovet att kunna försvara flottans ba-
ser. Stora landstigningsoperationer blev inte en realitet förrän vid
mitten av andra världskriget. Utbyggnaden kom dock att passa väl
in i skalförsvarstänkandet. Det mycket omfattande kustartilleriet i
Stockholmsområdet måste ha medfört att Sverige hade en av värl-
dens starkast försvarade huvudstäder, i alla fall om man räknar fasta
anläggningar. Endast Helsingfors och möjligen Oslo kan ha uppvi-
sat något liknande. Man räknade med att det starka kustartilleriet
skulle ha tagit tid för fienden att bekämpa, så att Fo 44:s krigsplan-
läggning, i första hand kunde koncentreras till försvar mot luftland-
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sättningar och mot överraskande inlett anfall. Den sovjetiska upp-
byggnaden av am$biekapacitet under !#%&-talet ingav dock oro.  En 
annan e'ekt av kustartilleriets utbyggnad var behovet av de skytte-
förband som I ! kom att ansvara för. Det rörde sig under lång tid om 
bland annat fem eller sex skyttebataljoner och ett par försvarsområ-
desgruppstaber typ B. 

Stockholm – öppen stad?
Om det funnits tankar på att förklara Stockholm för öppen stad, det 
vill säga att inte militärt försvara huvudstaden, så är det ingenting 
som framgår av det tillgängliga materialet. Trots att till exempel Pa-
ris förklarats som öppen stad av den franska regeringen sommaren 
!#(&, framskymtar inte några sådana tankegångar ens vid denna tid. 
Om det funnits några sådana tankar så hade det naturligtvis varit en 
fråga för regeringen. På närmast lägre nivå (milo, försvarsområdes- 
och fördelningsnivå) verkar inte några sådana diskussioner ha förts. 
Soldatmentaliteten var inte sådan.

Ledningsproblematik
Att leda strid inom Stockholmsområdet ställde andra krav än till ex-
empel strid med brigader i Tornedalen. Det som i orderpunkt kall-
lades ”civilläget” var naturligtvis mer komplicerat än någon annan 
stans i riket. Att leda många lokalförsvarsförband av mycket skif-
tande slag samtidigt var också mer komplicerat än att leda en brigad 
som kunde förutses vara något så när samtränad. Inte minst sam-
bandsproblematiken var svårlöst. Utbildningen vid de militära sko-
lorna tog mycket sällan upp lokalförsvarsproblematiken, vilket ock-
så var en nackdel. Inte heller övades förband under grundutbildning 
i strid i bebyggelse i någon större omfattning. Särskilda övningsan-
läggningar för detta tillkom i regel inte förrän under !#)&-talet. 

En annan fråga var avdelandet av fördelningsområde, det vill 
säga ett läge där en fördelning övertog ledningen av striden inom del 
av ett försvarsområde. Fördelningen skulle då leda även försvars-
områdets förband men försvarsområdesstaben skulle ha bibehållet 
ansvar för samverkan med civila myndigheter. En sådan situation 
förutsågs kunna inträ'a såväl i Arlandaområdet som på Södertörn 
men var knappast möjlig att öva annat än under stabstjänstövningar 
och förekom sällan ens vid sådana.

sättningar och mot överraskande inlett anfall. Den sovjetiska upp-
byggnaden av amfibiekapacitet under 1970-talet ingav dock oro. En
annan effekt av kustartilleriets utbyggnad var behovet av de skytte-
förband som I i kom att ansvara för. Det rörde sig under lång tid om
bland annat fem eller sex skyttebataljoner och ett par försvarsområ-
desgruppstaber typ B.

Stockholm — öppen stad?
Om det funnits tankar på att förklara Stockholm för öppen stad, det
vill säga att inte militärt försvara huvudstaden, så är det ingenting
som framgår av det tillgängliga materialet. Trots att till exempel Pa-
ris förklarats som öppen stad av den franska regeringen sommaren
1940, framskymtar inte några sådana tankegångar ens vid denna tid.
Om det funnits några sådana tankar så hade det naturligtvis varit en
fråga för regeringen. På närmast lägre nivå (milo, försvarsområdes-
och fördelningsnivå) verkar inte några sådana diskussioner ha förts.
Soldatmentaliteten var inte sådan.

Ledningsproblematik
Att leda strid inom Stockholmsområdet ställde andra krav än till ex-
empel strid med brigader i Tornedalen. Det som i orderpunkt kall-
lades "civilläget" var naturligtvis mer komplicerat än någon annan
stans i riket. Att leda många lokalförsvarsförband av mycket skif-
tande slag samtidigt var också mer komplicerat än att leda en brigad
som kunde förutses vara något så när samtränad. Inte minst sam-
bandsproblematiken var svårlöst. Utbildningen vid de militära sko-
lorna tog mycket sällan upp lokalförsvarsproblematiken, vilket ock-
så var en nackdel. Inte heller övades förband under grundutbildning
i strid i bebyggelse i någon större omfattning. Särskilda övningsan-
läggningar för detta tillkom i regel inte förrän under 1980-talet.

En annan fråga var avdelandet av fördelningsområde, det vill
säga ett läge där en fördelning övertog ledningen av striden inom del
av ett försvarsområde. Fördelningen skulle då leda även försvars-
områdets förband men försvarsområdesstaben skulle ha bibehållet
ansvar för samverkan med civila myndigheter. En sådan situation
förutsågs kunna inträffa såväl i Arlandaområdet som på Södertörn
men var knappast möjlig att öva annat än under stabstjänstövningar
och förekom sällan ens vid sådana.
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Vad gäller operationsavsikten med de högre förbanden inom 
Fo $$:s närområde kan de enkelt beskrivas som att $. fördelningen 
skulle sättas in norr om Stockholm mot Arlanda och fälten söder om 
Uppsala samt/eller mot Roslagskusten. Söder om Stockholmsområ-
det skulle !$. fördelningen sättas in mot Nyköping–Oxelösund och/
eller mot Södertörn. Sy%et med striderna skulle vara att slå &entliga 
lu%landsättningar och/eller landstigningar och därmed undanröja 
ett hot mot Stockholm samt mot hamnar och 'ygfält som var lämp-
liga för landsättande av trupp. Fördelningarnas sammansättning 
kunde ski%a beroende på de olika aktuella alternativen, men huvud-
inriktningarna var desamma under lång tid, i princip ända från an-
dra världskriget och till !((#-talet. Man kan till och med hävda att 
arvet av krigsplanläggningen är ännu äldre e%ersom användandet 
av det som då var IV. fördelningen och XIV. reservfördelningen en-
ligt planläggningen av Krigsfall Ryssland från !(!) går igen *# år 
senare.(+

Detaljplaner
I detta verk ges en inblick i krigsplanläggningen på militärområ-
desnivå, försvarsområdesnivå och i viss mån på försvarsområdes-
gruppnivå. Vad som inte redovisas är planläggningen på taktisk 
nivå, det vill säga bataljonernas (motsvarande) planläggning. En så-
dan mycket detaljerad planläggning fanns förvisso, men den har i 
regel inte överlevt de senaste decenniernas organisationsförändring-
ar. Det skall därför understrykas att bataljonernas och andra själv-
ständiga enheters planläggning i regel var mycket detaljerad. Det 
fanns mer eller mindre utarbetade stridsplaner för förbandets hu-
vuduppgi%er ner till plutonsnivå och särskilda planer för försvar av 
skyddsobjekt o%a ner till gruppnivå. Dessa planer låg till grund för 
övningar under större krigsförbandsövningar (KFÖ) och befälsöv-
ningar (SÖB). Dessa planer fanns också inom hemvärnet och an-
vändes vid övningar med inneliggande åldersklasser. Varje befäl 
vid förbanden inom Stockholms garnison hann under sin karriär 
med minst en sådan övning varje år. Författaren minns själv både 
hur pansarvärnspjäser skulle grupperas vid Eriksundsbron och hur 
kulsprutor skulle grupperas på Stureplan. I det senare fallet rörde 
det försvaret av kvarteret Jeriko som innehöll stadens centrala te-
lefonväxlar. Den gången användes televerkets ledningstunnlar som 

Vad gäller operationsavsikten med de högre förbanden inom
Fo 44:s närområde kan de enkelt beskrivas som att 4. fördelningen
skulle sättas in norr om Stockholm mot Arlanda och fälten söder om
Uppsala samt/eller mot Roslagskusten. Söder om Stockholmsområ-
det skulle 14. fördelningen sättas in mot Nyköping-Oxelösund och/
eller mot Södertörn. Syftet med striderna skulle vara att slå fientliga
luftlandsättningar och/eller landstigningar och därmed undanröja
ett hot mot Stockholm samt mot hamnar och flygfält som var lämp-
liga för landsättande av trupp. Fördelningarnas sammansättning
kunde skifta beroende på de olika aktuella alternativen, men huvud-
inriktningarna var desamma under lång tid, i princip ända från an-
dra världskriget och till 1990-talet. Man kan till och med hävda att
arvet av krigsplanläggningen är ännu äldre eftersom användandet
av det som då var IV. fördelningen och XIV. reservfördelningen en-
ligt planläggningen av Krigsfall Ryssland från 1916 går igen 8o år
senare.92

Detaljplaner
I detta verk ges en inblick i krigsplanläggningen på militärområ-
desnivå, försvarsområdesnivå och i viss mån på försvarsområdes-
gruppnivå. Vad som inte redovisas är planläggningen på taktisk
nivå, det vill säga bataljonernas (motsvarande) planläggning. En så-
dan mycket detaljerad planläggning fanns förvisso, men den har i
regel inte överlevt de senaste decenniernas organisationsförändring-
ar. Det skall därför understrykas att bataljonernas och andra själv-
ständiga enheters planläggning i regel var mycket detaljerad. Det
fanns mer eller mindre utarbetade stridsplaner för förbandets hu-
vuduppgifter ner till plutonsnivå och särskilda planer för försvar av
skyddsobjekt ofta ner till gruppnivå. Dessa planer låg till grund för
övningar under större krigsförbandsövningar (KFÖ) och befälsöv-
ningar (SOB). Dessa planer fanns också inom hemvärnet och an-
vändes vid övningar med inneliggande åldersklasser. Varje befäl
vid förbanden inom Stockholms garnison hann under sin karriär
med minst en sådan övning varje år. Författaren minns själv både
hur pansarvärnspjäser skulle grupperas vid Eriksundsbron och hur
kulsprutor skulle grupperas på Stureplan. I det senare fallet rörde
det försvaret av kvarteret Jeriko som innehöll stadens centrala te-
lefonväxlar. Den gången användes televerkets ledningstunnlar som

170



!"!

framryckningsväg och nedklättring med den aktuella MP-plutonen 
skedde via en manlucka i gatan vid Karlaplan. Övningen genomför-
des nattetid för att inte väcka uppmärksamhet, en mycket kall och 
snöig natt i februari !#$%.

Mobilisering
Mobiliseringsproblematiken har tidigare berörts men förtjänar att 
understrykas. Vid Fo && skulle mobiliseras dels förband som var av-
sedda att användas inom försvarsområdet och dels sådana som skul-
le avtransporteras. Avtransport skulle ske på järnväg, eller via 'yg 
från Bromma till Gotland eller från Arlanda till Övre Norrland. Det 
är också viktigt att komma ihåg att mängder av värnpliktiga som 
var bosatta inom området på egen hand skulle ta sig till sina mobili-
seringsplatser var de nu låg. Om en (ende lyckades störa förbindel-
serna ut ur Stockholm betydde det alltså inte bara att man hotade 
verksamheten vid de förband som mobiliserade inom området utan 
även enheter i hela Sverige. Även om en (ende inte hade som mål att 
erövra Stockholm skulle en inringning av länets centrala delar ha 
fått stora konsekvenser just genom att mobiliseringen skulle ha för-
svårats (avsevärt?). Som tidigare framgått fanns kring år !#$% inte 
mindre än !&%)%%% krigsplacerade värnpliktiga bosatta inom Stock-
holms län men av dessa var det bara *%)%%% som var placerade vid 
förband som skulle mobilisera inom länet. Det bör erinras om att 
det fanns tre olika mobiliseringsalternativ och dessutom möjlighet 
till vissa andra beredskapshöjningar. Detta framgår av den stabs-
tjänstövning som redovisas i bilaga D. En källa till oro, befogad eller 
ej, var i vilken mån som regeringen skulle hinna fatta rätt mobilise-
ringsbeslut i rätt tid. Detta var naturligtvis en fråga som gällde hela 
riket. Det (nns även skäl att påminna om den mängd av förband 
som skulle grupperas inom Stockholms län och som kom från alla 
försvarsgrenarna. För arméförbanden var lydnadsförhållandena ex-
tra komplicerade e+ersom det rörde sig såväl om högkvartersför-
band, militärområdesförband, fördelningsförband, brigadförband 
och lokalförsvarsförband. 

Utrymning
Kopplat till frågan om mobilisering är frågan om utrymning. Den 
tidigare huvudinriktningen att staden skulle utrymmas kom under 

framryckningsväg och nedklättring med den aktuella MP-plutonen
skedde via en manlucka i gatan vid Karlaplan. Övningen genomför-
des nattetid för att inte väcka uppmärksamhet, en mycket kall och
snöig natt i februari 1980.

Mobilisering
Mobiliseringsproblematiken har tidigare berörts men förtjänar att
understrykas. Vid Fo 44 skulle mobiliseras dels förband som var av-
sedda att användas inom försvarsområdet och dels sådana som skul-
le avtransporteras. Avtransport skulle ske på järnväg, eller via flyg
från Bromma till Gotland eller från Arlanda till Övre Norrland. Det
är också viktigt att komma ihåg att mängder av värnpliktiga som
var bosatta inom området på egen hand skulle ta sig till sina mobili-
seringsplatser var de nu låg. Om en fiende lyckades störa förbindel-
serna ut ur Stockholm betydde det alltså inte bara att man hotade
verksamheten vid de förband som mobiliserade inom området utan
även enheter i hela Sverige. Även om en fiende inte hade som mål att
erövra Stockholm skulle en inringning av länets centrala delar ha
fått stora konsekvenser just genom att mobiliseringen skulle ha för-
svårats (avsevärt?). Som tidigare framgått fanns kring år 1980 inte
mindre än 140 000 krigsplacerade värnpliktiga bosatta inom Stock-
holms län men av dessa var det bara 5o 000 som var placerade vid
förband som skulle mobilisera inom länet. Det bör erinras om att
det fanns tre olika mobiliseringsalternativ och dessutom möjlighet
till vissa andra beredskapshöjningar. Detta framgår av den stabs-
tjänstövning som redovisas i bilaga D. En källa till oro, befogad eller
ej, var i vilken mån som regeringen skulle hinna fatta rätt mobilise-
ringsbeslut i rätt tid. Detta var naturligtvis en fråga som gällde hela
riket. Det finns även skäl att påminna om den mängd av förband
som skulle grupperas inom Stockholms län och som kom från alla
försvarsgrenarna. För armsförbanden var lydnadsförhållandena ex-
tra komplicerade eftersom det rörde sig såväl om högkvartersför-
band, militärområdesförband, fördelningsförband, brigadförband
och lokalförsvarsförband.

Utrymning
Kopplat till frågan om mobilisering är frågan om utrymning. Den
tidigare huvudinriktningen att staden skulle utrymmas kom under
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!$"%- och !$&%-talen allt mer i skymundan. Vad som istället disku-
terades var stridsfältsutrymning, det vill säga utrymning av områ-
den som hotades av markstrider. Några entydiga handlingsregler för 
detta fanns dock inte. En annan viktig fråga var om och när riks-
ledningen avsåg att lämna huvudstaden. Ur militär synpunkt hade 
det varit fördelaktigt om detta skedde tidigt men ur politisk syn-
punkt hade det säkert varit ett svårt beslut att fatta. Man kan nog 
utgå från att ingen regering hade velat överge huvudstaden om det 
inte framstod som absolut nödvändigt. För evakuering av det som 
kallades högsta ledningen fanns det som tidigare antytts en särskild 
och mycket väl utarbetad organisation. Det fanns även en mängd al-
ternativ för hur en sådan evakuering skulle gå till. 

Slutord
Det är svårt och nästan ogörligt att skapa sig någon uppfattning om 
hur realistisk planläggningen för försvaret av Stockholms stad och 
län egentligen var. Man torde dock kunna hävda att de bedömningar 
som låg till grund för orderverken verkade vara i takt med tiden åt-
minstone under !$'%- och !$(%-talen. Det växande kärnvapen hotet 
under !$)%-talet är naturligtvis mycket svårare att bedöma och kun-
skapen om direkta sovjetiska angreppsplaner mot Stockholm är 
också mycket begränsade. Hotet från lu*landsättnings- och från sa-
botageförband tycks ha uppmärksammats tidigt, men det kan ifrå-
gasättas om de tänkta motåtgärderna skulle ha varit e+ektiva innan 
skapandet av antisabotageförbanden (militärpolisjägarskvadroner-
na) på !$&%-talet. Ett system där både polis, civilförsvarspolis, be-
vakningsföretag, hemvärn, förband under grundutbildning och 
mobiliserade krigsförband skulle ha uppgi*er på i stort sätt samma 
platser torde inte ha varit lätt att leda, särskilt inte som endast delar 
av dessa skulle stå under ett gemensamt militärt befäl. 

En annan svaghet, i alla fall under perioder av den beskrivna ti-
den, måste ha varit bristen på artilleri och annat understöd av indi-
rekt eld. Arméreglementet från !$), stipulerade särskilt att ”elden, 
främst granatelden, är det viktigaste medlet för strid”.

Den stora komplexiteten låg naturligtvis i att föra strid inom Sve-
riges befolkningstätaste område, men trots detta tycks inställningen 
har varit att ”Stockholm ska försvaras till det yttersta”. 

1970- och 1980-talen allt mer i skymundan. Vad som istället disku-
terades var stridsfältsutrymning, det vill säga utrymning av områ-
den som hotades av markstrider. Några entydiga handlingsregler för
detta fanns dock inte. En annan viktig fråga var om och när riks-
ledningen avsåg att lämna huvudstaden. Ur militär synpunkt hade
det varit fördelaktigt om detta skedde tidigt men ur politisk syn-
punkt hade det säkert varit ett svårt beslut att fatta. Man kan nog
utgå från att ingen regering hade velat överge huvudstaden om det
inte framstod som absolut nödvändigt. För evakuering av det som
kallades högsta ledningen fanns det som tidigare antytts en särskild
och mycket väl utarbetad organisation. Det fanns även en mängd al-
ternativ för hur en sådan evakuering skulle gå till.

Slutord
Det är svårt och nästan ogörligt att skapa sig någon uppfattning om
hur realistisk planläggningen för försvaret av Stockholms stad och
län egentligen var. Man torde dock kunna hävda att de bedömningar
som låg till grund för orderverken verkade vara i takt med tiden åt-
minstone under 194o- och 1950-talen. Det växande kärnvapenhotet
under 1960-talet är naturligtvis mycket svårare att bedöma och kun-
skapen om direkta sovjetiska angreppsplaner mot Stockholm är
också mycket begränsade. Hotet från luftlandsättnings- och från sa-
botageförband tycks ha uppmärksammats tidigt, men det kan ifrå-
gasättas om de tänkta motåtgärderna skulle ha varit effektiva innan
skapandet av antisabotageförbanden (militärpolisjägarskvadroner-
na) på 1980-talet. Ett system där både polis, civilförsvarspolis, be-
vakningsföretag, hemvärn, förband under grundutbildning och
mobiliserade krigsförband skulle ha uppgifter på i stort sätt samma
platser torde inte ha varit lätt att leda, särskilt inte som endast delar
av dessa skulle stå under ett gemensamt militärt befäl.

En annan svaghet, i alla fall under perioder av den beskrivna ti-
den, måste ha varit bristen på artilleri och annat understöd av indi-
rekt eld. Armsreglementet från 1963 stipulerade särskilt att "elden,
främst granatelden, är det viktigaste medlet för strid".

Den stora komplexiteten låg naturligtvis i att föra strid inom Sve-
riges befolkningstätaste område, men trots detta tycks inställningen
har varit att "Stockholm ska försvaras till det yttersta".
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Bilaga A

Kustartilleriets organisation

Som exempel på kustartilleriets svåröverskådliga organisation redo-
visas här två spärrbataljoner, grupperade i var sin ända av skärgår-
den.$#

Spärrbataljon Arholma

Ingående förband Indelning Gruppering/Organiserad

Bataljonstab Sektion 1–3 (Stri, Uh, Pers) Lidö 1956–2000
(Före 1985 Arholma båk)

Stabsbatteri Arholma Stab, samband, underrättelse,
närskydd, granatkastare, tross Lidö, Arholma 1956–2000

Batteri Arholma (AH)
(10,5/50)

Stab, eldledning, pjäs, luftvärn,
granatkastare, närskydd, tross.
Två st 10,5 automatkanon m/50,
40 mm luftvärn m/48 och 8 cm 
granatkastare

Norra Arholma och 
Ovanskär 1960–2000

Batteri Gisslingö (GI) Stab, eldledning, pjäs, luftvärn
närskydd, tross. Tre st 7,5 cm  
kanoner m/57, 40 cm luftvärn 
m/40 och 20 mm luftvärn m/36

Gisslingö 1971–97

16. lätta robotbatteriet
(flyttbart, måste tillföras
transportresurser)

Stab, två belysargrupper, två
robotgrupper och kokgrupp

Gruppering Idö 1963–94

Minspärrtropp Arholma 1
(Minsprto AH 1)

Stationsavd, bevakningsgrupp, 
tross. Instrumentering, fredsutlagd 
minering, granatgevär

Svedudden 1941–2000

Minspärrtropp Arholma 2
(Minsprto AH 2)

Stationsavd, bevakningsgrupp,
tross. Instrumentering, fredsutlagd
minering, granatgevär

Norra Tylö 1965–2000

Trossbatteri Arholma Sex st olika trosstroppar Lidö/Norrkalven/
Österhamnen 1956–2000

Värnkompani Stab/tross och fyra plutoner Arholma, Ovanskär, Lidö
Gisslingö 1945–1995

Sammanlagd personalstyrka: 1!120 man.
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Spärrbataljon Arholma
Ingående förband Indelning Gruppering/Organiserad
Bataljonstab Sektion 1-3 (Stri, Uh, Pers) Lidö 1956-2000

(Före 1985 Arholma båk)
Stabsbatteri Arholma Stab, samband, underrättelse,

närskydd, granatkastare, tross Lidö, Arholma 1956-2000

Batteri Arholma (AH)
(10,5/50)

Stab, eldledning, pjäs, luftvärn,
granatkastare, närskydd, tross.
Två st 10,5 automatkanon m/50,
40 mm luftvärn m/48 och 8 cm
granatkastare

Norra Arholma och
Ovanskär 1960-2000

Batteri Gisslingö (GI) Stab, eldledning, pjäs, luftvärn
närskydd, tross. Tre st 7,5 cm
kanoner m/57, 40 cm luftvärn
m/40 och 20 mm luftvärn m/36

Gisslingö 1971-97

16. lätta robotbatteriet
(flyttbart, måste tillföras
transportresurser)

Stab, två belysargrupper, två
robotgrupper och kokgrupp

Gruppering Idö 1963-94

Minspärrtropp Arholma 1
(Minsprto AH 1)

Stationsavd, bevakningsgrupp,
tross. Instrumentering, fredsutlagd
minering, granatgevär

Svedudden 1941-2000

Minspärrtropp Arholma 2
(Minsprto AH 2)

Stationsavd, bevakningsgrupp,
tross. Instrumentering, fredsutlagd
minering, granatgevär

Norra Tylö 1965-2000

Trossbatteri Arholma Sex st olika trosstroppar Lidö/Norrkalven/
Österhamnen 1956-2000

Värnkompani Stab/tross och fyra plutoner Arholma, Ovanskär, Lidö
Gisslingö 1945-1995

Sammanlagd personalstyrka: 1 120 man.

Som exempel på kustartilleriets svåröverskådliga organisation redo-
visas här två spärrbataljoner, grupperade i var sin ända av skärgår-
den.93
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Spärrbataljon Askö

Ingående förband Indelning Gruppering/Organiserad

Bataljonstab Sektion 1–3 (Stri, Uh, Pers) Torö 1956–2000, från
1988 containerstab i berg

Stabsbatteri Askö Stab, samband, underrättelse,
närskydd, tross.

Torö, Öja, Kolguskär

Batteri Landsort (LO)
(12/70)

Stab, eldledning, pjäs, luftvärn,
granatkastare, tross. Tre 12 cm 
automatkanon m/70, 40 mm luft-
värn och 12 cm granatkastare.

Öja 1978–2000

Batteri Kolguskär (KN)
(7,5/57)

Stab, eldledning, pjäs, luftvärn,
närskydd, tross. Tre 7,5 cm kanon 
m/57 samt 20 mm och 40 mm 
luftvärn m/36 respektive m/40

Kolguskär 1966–1995

5. lätta robotbatteriet
(flyttbart)

Stab, två belysargrupper, två
robotgrupper och kokgrupp.

Utgångsgruppering
Fifång 1963–1996

Minspärrtropp Askö
(Minsprtro AÖ)

Stationsavd, bevakningsgrupp,
tross. Instrumentering, fredsutlagd
minering, granatgevär.

Kolguskär 1940–1995

Trossbatteri Askö Sju st olika trosstroppar Torö 1956–2000

Värnkompani Stab/tross och fyra värnplutoner Torö, Öja och
Kolguskär 1945–1995

Sammanlagd personalstyrka: 1!145 man
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Spärrbataljon Askö
Ingående förband Indelning Gruppering/Organiserad
Bataljonstab Sektion 1-3 (Stri, Uh, Pers) Torö 1956-2000, från

1988 containerstab i berg
Stabsbatteri Askö Stab, samband, underrättelse,

närskydd, tross.
Torö, Öja, Kolguskär

Batteri Landsort (LO)
(12/70)

Stab, eldledning, pjäs, luftvärn,
granatkastare, tross. Tre 12 cm
automatkanon m/70, 40 mm luft-
värn och 12 cm granatkastare.

Öja 1978-2000

Batteri Kolguskär (KN)
(7,5/57)

Stab, eldledning, pjäs, luftvärn,
närskydd, tross. Tre 7,5 cm kanon
m/57 samt 20 mm och 40 mm
luftvärn m/36 respektive m/40

Kolguskär 1966-1995

5. lätta robotbatteriet
(flyttbart)

Stab, två belysargrupper, två
robotgrupper och kokgrupp.

Utgångsgruppering
Fifång 1963-1996

Minspärrtropp Askö
(Minsprtro AÖ)

Stationsavd, bevakningsgrupp,
tross. Instrumentering, fredsutlagd
minering, granatgevär.

Kolguskär 1940-1995

Trossbatteri Askö Sju st olika trosstroppar Torö 1956-2000
Värnkompani Stab/tross och fyra värnplutoner Torö, Oja och

Kolguskär 1945-1995
Sammanlagd personalstyrka: 1 145 man
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Bilaga B

Skytteförbandens organisation

Organisation cykelskyttebataljon 69 (Cskbat 69)
Bataljonstab med stabskompani (!$% man), innehållande bland an-
nat stabspluton, spaningspluton och pansarvärnspluton (fyra & cm 
pansarvärnspjäser)

Tre cykelskyttekompanier (!#' man) med vardera tre skyttepluto-
ner och en granatgevärstropp.

Ett cykelgranatkastarkompani (!() man) med två granatkastar-
plutoner (sammanlagt åtta ' cm pjäser m/*&)

Trosskompani (&! man) med bland annat pionjärpluton, trossplu-
ton och sjukvårdspluton

Sammanlagt bestod bataljonen bland annat av '!$ man, *& kul-
sprutor m/#', %* granatgevär, åtta ' cm granatkastare, fyra traktor-
dragna & cm pansarvärnspjäser och )$$ cyklar.&$

Organisation försvarsbataljon
Bataljonstab med stabskompani (!#% man) innehållande bland annat 
ledningspluton, spaningspluton, haubitsbatteri (fyra !(,# cm haubits 
m/$().

Två (eller tre) försvarskompanier (!$" man) med vardera bland 
annat tre skytteplutoner och en pansarvärnspluton (två & cm pan-
sarvärnspjäser !!!()

Trosskompani ('& man) med bland annat pansarvärnspluton (två 
& cm pansarvärnspjäser på terrängbil &(%!), trosspluton och sjuk-
vårdspluton.

Sammanlagt bestod en bataljon med tre kompanier av ))" man, 
fyra !( cm haubits m/$(, två & cm pansarvärnspjäs på terrängbil, sex 
traktordragna & cm pansarvärnspjäs, *) granatgevär, *' kulsprutor 
m/#' och %"$ cyklar.&# En försvarsbataljon skulle bestå av bland an-
nat två skyttekompanier men i Fo $$ fall hade ett fristående för-
svarskompani inordnats i $$). försvarsbataljonen.

Bilaga B

Skytteförbandens organisation

Organisation cykelskyttebataljon 69 (Cskbat 69)
Bataljonstab med stabskompani (143 man), innehållande bland an-
nat stabspluton, spaningspluton och pansarvärnspluton (fyra 9 cm
pansarvärnspjäser)

Tre cykelskyttekompanier (158 man) med vardera tre skyttepluto-
ner och en granatgevärstropp.

Ett cykelgranatkastarkompani (1o6 man) med två granatkastar-
plutoner (sammanlagt åtta 8 cm pjäser m/29)

Trosskompani (91 man) med bland annat pionjärpluton, trossplu-
ton och sjukvårdspluton

Sammanlagt bestod bataljonen bland annat av 814 man, 29 kul-
sprutor m/58, 32 granatgevär, åtta 8 cm granatkastare, fyra traktor-
dragna 9 cm pansarvärnspjäser och 644 cyklar.94

Organisation försvarsbataljon
Bataljonstab med stabskompani (153 man) innehållande bland annat
ledningspluton, spaningspluton, haubitsbatteri (fyra 10,5 cm haubits
m/40).

Två (eller tre) försvarskompanier (147 man) med vardera bland
annat tre skytteplutoner och en pansarvärnspluton (två 9 cm pan-
s arvärnspj äser um)

Trosskompani (89 man) med bland annat pansarvärnspluton (två
9 cm pansarvärnspjäser på terrängbil 9031), trosspluton och sjuk-
vårdspluton.

Sammanlagt bestod en bataljon med tre kompanier av 667 man,
fyra io cm haubits m/4o, två 9 cm pansarvärnspjäs på terrängbil, sex
traktordragna 9 cm pansarvärnspjäs, 26 granatgevär, 28 kulsprutor
m/58 och 374 cyklar.95 En försvarsbataljon skulle bestå av bland an-
nat två skyttekompanier men i Fo 44 fall hade ett fristående för-
svarskompani inordnats i 446. försvarsbataljonen.
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Organisation försvarsområdesskyttebataljon (Foskyttebataljon)
Detaljerad organisationstablå är inte tillgänglig men bataljonen be-
stod av stabskompani om !$% man med ett !&,$ cm haubitsbatte-
ri (fyra pjäser), tre skyttekompanier om !$' man med traktordrag-
na personaltransportkärror och två pansarvärnsrobotbandvagnar 
(pvrb $#) samt ett trosskompani om !%# man och två pansarvärns-
pjäser på terrängbilar. Sammanlagt bestod bataljonen av "#% man. 

Organisation stadsskyttebataljon (sskbat)
Detaljerad organisationstablå är inte tillgänglig men bataljonen be-
stod av ett stabskompani om !(& man och tre !) cm granatkastare, 
fyra skyttekompanier om !$& man transporterade i standardfordon 
och ett trosskompani om !*# man och fyra pansarvärnsrobotter-
rängbilar (pvrb $#). Sammanlagt bestod bataljonen av (%# man.

Organisation försvarsområdesskyttebataljon (Foskyttebataijon)
Detaljerad organisationstablå är inte tillgänglig men bataljonen be-
stod av stabskompani om 153 man med ett 10,5 cm haubitsbatte-
ri (fyra pjäser), tre skyttekompanier om 158 man med traktordrag-
na personaltransportkärror och två pansarvärnsrobotbandvagnar
(pvrb 56) samt ett trosskompani om 136 man och två pansarvärns-
pjäser på terrängbilar. Sammanlagt bestod bataljonen av 763 man.

Organisation stadsskyttebataljon (sskbat)
Detaljerad organisationstablå är inte tillgänglig men bataljonen be-
stod av ett stabskompani om 190 man och tre 12 cm granatkastare,
fyra skyttekompanier om 150 man transporterade i standardfordon
och ett trosskompani om 146 man och fyra pansarvärnsrobotter-
rängbilar (pvrb 56). Sammanlagt bestod bataljonen av 936 man.
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Bilaga C

Flygvapnets basförband

Organisation för basbataljon96

Följande huvuddelar ingick i dock i regel under !#"$- och !#%$-talen:
Chef med bataljonstab  
Stabskompani med bland annat stabspluton, sambandspluton och 
underrättelsetropp
Stationskompani med klargörningspluton (-er), ammunitionspluton 
och materielpluton
Markförsvarskompani (eventuellt med &ygbasjägarpluton/-er) 
Skyddskompani med skyddspluton, brandpluton och ammunitions-
röjningstropp
Flygfältsfältarbetskompani 
Underhållskompani
Lu'värnskompani (-er) ur armén
Värnkompani ur armén
Sidobasförband (kompani, pluton, tropp eller grupp (-er)
Sammanlagd styrka vanligtvis mellan %$$–!()$$ personer

Bilaga C

Flygvapnets basförband

Organisation för basbataljon96
Följande huvuddelar ingick i dock i regel under 1970- och 1980-talen:
Chef med bataljonstab
Stabskompani med bland annat stabspluton, sambandspluton och
underrättelsetropp
Stationskompani med klargörningspluton (-er), ammunitionspluton
och materielpluton
Markförsvarskompani (eventuellt med flygbasjägarpluton/-er)
Skyddskompani med skyddspluton, brandpluton och ammunitions-
röjningstropp
Flygfältsfältarbetskompani
Underhållskompani
Luftvärnskompani (-er) ur armen
Värnkompani ur armen
Sidobasförband (kompani, pluton, tropp eller grupp (-er)
Sammanlagd styrka vanligtvis mellan 800-i zoo personer
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Bilaga D

Övningar under senare delen av 1980-talet

Större övningar inom Fo $$ brukade sammanfattas i en form av pro-
tokoll. Bevarade sådana ger en god bild, både över övningens förlopp 
och över de operativa tankegångarna. Här redovisas utdrag ur såda-
na protokoll eller minnesanteckningar.%"

Övning Kulan 1986
Övningar som innefattade försvarsområdesgrupper gavs traditio-
nellt namnet av tidigare gruppchefer. I detta fall hade den tidigare 
chefen gått under namnet Rundkulan, vilket var en förvrängning av 
hans e&ernamn. Övningen gavs därför namnet Kulan och den ge-
nomfördes i centrala och norra Stockholmsområdet med avslutande 
övning mellan den '( september och ! oktober. Deltagande förband 
var gruppstab Nord, !$. lokalförsvarsskyttebataljonen, ett värnkom-
pani, ett brokompani och ett underhållskompani. I övningen in-
gick anfall mot lu&landsättning på Ladugårdsgärde och på Barkar-
by. Chef för försvarsområdesgruppen var överstelöjtnant Björnsson, 
som till vardags var chef för Skyddstjänstskolan. Övningsledarens, 
översten !. gr Frykhammars slutord var följande.

Fobef slutord
Den genomförda övningen har varit såväl en stabstjänstövning som 
en fälttjänstövning. Ändamålet har varit att samtrimma Fogrupp-
stab och de förband som genomfört KFÖ. Därvid har gruppstaben 
ha& att leda dels verkliga förband, dels )ktiva.

Stabstjänst 
Fogruppstaben består huvudsakligen av ny personal och saknar helt 
naturligt rutin. Befälsveckorna har huvudsakligen ägnats åt revide-
ring alternativt utarbetande av underlag för order med anledning av 

Bilaga D

Övningar under senare delen av 1980-talet

Större övningar inom Fo 44 brukade sammanfattas i en form av pro-
tokoll. Bevarade sådana ger en god bild, både över övningens förlopp
och över de operativa tankegångarna. Här redovisas utdrag ur såda-
na protokoll eller minnesanteckningar.97

Övning Kulan 1986
Övningar som innefattade försvarsområdesgrupper gavs traditio-
nellt namnet av tidigare gruppchefer. I detta fall hade den tidigare
chefen gått under namnet Rundkulan, vilket var en förvrängning av
hans efternamn. Övningen gavs därför namnet Kulan och den ge-
nomfördes i centrala och norra Stockholmsområdet med avslutande
övning mellan den 26 september och i oktober. Deltagande förband
var gruppstab Nord, 14.1okalförsvarsskyttebataljonen, ett värnkom-
pani, ett brokompani och ett underhållskompani. I  övningen in-
gick anfall mot luftlandsättning på Ladugårdsgärde och på Barkar-
by. Chef för försvarsområdesgruppen var överstelöjtnant Björnsson,
som till vardags var chef för Skyddstjänstskolan. Övningsledarens,
översten 1. gr Frykhammars slutord var följande.

Fobef slutord
Den genomförda övningen har varit såväl en stabstjänstövning som
en fälttjänstövning. Ändamålet har varit att samtrimma Fogrupp-
stab och de förband som genomfört KFÖ. Därvid har gruppstaben
haft att leda dels verkliga förband, dels fiktiva.

Stabstjänst
Fogruppstaben består huvudsakligen av ny personal och saknar helt
naturligt rutin. Befälsveckorna har huvudsakligen ägnats åt revide-
ring alternativt utarbetande av underlag för order med anledning av
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Fo $$ nya orderverk. Trots detta har staben presterat ett mycket bra 
resultat. Ambitiösa stabsmedlemmar med hög arbetskapacitet och 
stundtals för högt ställda mål på sig själva, på underställda chefer 
och på övningsledningen. Den interna samordningen har stundtals 
brustit. Bland annat har samverkansbefäl ej kontrollerat läge och be-
hov vid andra tjänstegrenar före utgåendet.

Gruppstabens uppgi% som mobledningsgrupp har övats. Goda 
och nyttiga erfarenheter har gjorts beträ&ande uppgi%sställningen 
till en mobledningsgrupp. Dessa erfarenheter kommer under året 
att vidareutvecklas för att i en ny Grundplan Mob ges slutlig utform-
ning.

Gruppchefen är den förste av Fobefs DUC som tagit fram en an-
vändbar mobiliseringsorder. Den kommer att bli stilbildande för öv-
riga gruppstaber och för brigadstaben. Det arbete som gruppstaben 
utfört i detta stycke är Fobef mycket tacksam för.

KFÖ-bataljonen, stridsteknik och ledning
Bataljonen har trots sin brokiga sammansättning och varierande ut-
bildningsståndpunkt tillägnat sig en godtagbar till bra stridsteknik 
på plutons- och kompaninivå.  Plutonchefer och gruppchefer använ-
der sina förband på ett i huvudsak riktigt sätt. Enskild soldats kun-
skaper och förmåga varierar mycket. Dock är enskild soldats förmå-
ga i strid i ort godtagbar.

Taktiken inom bataljonen har successivt förbättrats Viktiga er-
farenheter har dragits beträ&ande genomförande av marsch, reser-
verande av grupperingsutrymmen och behovet av nya beslut e%er 
hand som förutsättningarna ändras.

Ett uppvaknande har skett beträ&ande behovet av ledning. Led-
ning genom samverkan person till person har förbättrats avsevärt. 

Säkerställande av ledning genom uppbyggnad av olika typer av 
sambandssystem (radio, tråd, ordonnans, orderhämtare) har varit 
bra. Dock bör utnyttjande av uppehållsplats övervägas bättre. Up-
pehållsplats skall inte användas regelmässigt utan i ett bestämt sy%e.

Sjuktransportledningen har förbättrats från i princip noll till 
godtagbart. Samma förhållande gäller underhållsledning. Ledning-
en av indirekt eld har varit bra.

Ordning och reda på förläggningsplats, det vill säga förmågan 
att medföra utrustning var bra under de första två dygnen men har 

Fo 44 nya orderverk. Trots detta har staben presterat ett mycket bra
resultat. Ambitiösa stabsmedlemmar med hög arbetskapacitet och
stundtals för högt ställda mål på sig själva, på underställda chefer
och på övningsledningen. Den interna samordningen har stundtals
brustit. Bland annat har samverkansbefäl ej kontrollerat läge och be-
hov vid andra tjänstegrenar före utgåendet.

Gruppstabens uppgift som mobledningsgrupp har övats. Goda
och nyttiga erfarenheter har gjorts beträffande uppgiftsställningen
till en mobledningsgrupp. Dessa erfarenheter kommer under året
att vidareutvecklas för att i en ny Grundplan Mob ges slutlig utform-
ning.

Gruppchefen är den förste av Fobefs DUC som tagit fram en an-
vändbar mobiliseringsorder. Den kommer att bli stilbildande för öv-
riga gruppstaber och för brigadstaben. Det arbete som gruppstaben
utfört i detta stycke är Fobef mycket tacksam för.

KFÖ-bataljonen, stridsteknik och ledning
Bataljonen har trots sin brokiga sammansättning och varierande ut-
bildningsståndpunkt tillägnat sig en godtagbar till bra stridsteknik
på plutons- och kompaninivå. Plutonchefer och gruppchefer använ-
der sina förband på ett i huvudsak riktigt sätt. Enskild soldats kun-
skaper och förmåga varierar mycket. Dock är enskild soldats förmå-
ga i strid i ort godtagbar.

Taktiken inom bataljonen har successivt förbättrats Viktiga er-
farenheter har dragits beträffande genomförande av marsch, reser-
verande av grupperingsutrymmen och behovet av nya beslut efter
hand som förutsättningarna ändras.

Ett uppvaknande har skett beträffande behovet av ledning. Led-
ning genom samverkan person till person har förbättrats avsevärt.

Säkerställande av ledning genom uppbyggnad av olika typer av
sambandssystem (radio, tråd, ordonnans, orderhämtare) har varit
bra. Dock bör utnyttjande av uppehållsplats övervägas bättre. Up-
pehållsplats skall inte användas regelmässigt utan i ett bestämt syfte.

Sjuktransportledningen har förbättrats från i  princip noll t i l l
godtagbart. Samma förhållande gäller underhållsledning. Ledning-
en av indirekt eld har varit bra.

Ordning och reda på förläggningsplats, det vill säga förmågan
att medföra utrustning var bra under de första två dygnen men har
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sedan försämrats. I stridssituationer har emellertid utrustningen 
medförts på ett riktigt sätt.

Värnkompaniet
Värnkompaniet har under övningen ställts inför ski$ande uppgi$er 
men torde under övningen ha fått tillfredsställande kunskap om sin 
krigsuppgi$ (Barkarby). Det är emellertid en lärdom att om man ger 
värnförband uppgi$er utanför krigsuppgi$en så erfordras längre tid 
och utökade resurser för att klara detta.

Brokompaniet
Kompaniet har genom omfattande PR-verksamhet såväl i massme-
dia som genom arbete på fältet varit det förband som allmänheten 
kommit mest i kontakt med och visat vad det duger till. Kompaniet 
har i alla avseenden skött sig bra och visat mycket goda kunskaper i 
huvudtjänsten. 

Underhållskompaniet
Om underhållstjänsten inte fungerar så är det som regel självmar-
kerande. Någon sådan markering har inte skett under den här öv-
ningen. 

Trots att %& ' av personalen är omskolningspersonal har ålagda 
underhållsuppgi$er utförts inom samtliga tjänstegrenar på ett po-
sitivt sätt. 

Kompaniet har också hunnit med att genomföra ammunitions-
transporter, vissa arbeten i förråd och leverans av inte mindre än 
(#)### sandsäckar till hemvärnet inom Fo **. Arbeten som vi är 
tacksamma för e$ersom fredsorganisationens resurser inte alltid 
räcker till.

Tack
Jag tackar slutligen Fogruppstaben och deltagande förband för hel-
hjärtade insatser under Fo ** slutövning hösten !("%.

Stabstjänstövning Kurre 1988
Övningen genomfördes med Stockholmsgruppen (försvarsområ-
desgruppstab typ A) utan underställda förband den + juni till % juni. 

sedan försämrats. I  stridssituationer har emellertid utrustningen
medförts på ett riktigt sätt.

Värnkompaniet
Värnkompaniet har under övningen ställts inför skiftande uppgifter
men torde under övningen ha fått tillfredsställande kunskap om sin
krigsuppgift (Barkarby). Det är emellertid en lärdom att om man ger
värnförband uppgifter utanför krigsuppgiften så erfordras längre tid
och utökade resurser för att klara detta.

Brokompaniet
Kompaniet har genom omfattande PR-verksamhet såväl i massme-
dia som genom arbete på fältet varit det förband som allmänheten
kommit mest i kontakt med och visat vad det duger till. Kompaniet
har i alla avseenden skött sig bra och visat mycket goda kunskaper i
huvudtjänsten.

Underhållskompaniet
Om underhållstjänsten inte fungerar så är det som regel självmar-
kerande. Någon sådan markering har inte skett under den här öv-
ningen.

Trots att 65 % av personalen är omskolningspersonal har ålagda
underhållsuppgifter utförts inom samtliga tjänstegrenar på ett po-
sitivt sätt.

Kompaniet har också hunnit med att genomföra ammunitions-
transporter, vissa arbeten i förråd och leverans av inte mindre än
90 000 sandsäckar till hemvärnet inom Fo 44. Arbeten som vi är
tacksamma för eftersom fredsorganisationens resurser inte alltid
räcker till.

Tack
Jag tackar slutligen Fogruppstaben och deltagande förband för hel-
hjärtade insatser under Fo 44 slutövning hösten 1986.

Stabstjänstövning Kurre 1988
Övningen genomfördes med Stockholmsgruppen (försvarsområ-
desgruppstab typ A) utan underställda förband den 2 juni till 6 juni.
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Gruppstaben övades på sin ordinarie stabsplats som var källaren på 
Gamla Militärstabsbyggnaden, Östermalmsgatan "#. Gruppchef var 
överstelöjtnant Skoglund, till vardags regementsstabschef. Övning-
en var döpt e$er förre gruppchefen överstelöjtnant Curt Boudrie 
som varit utbildningschef vid K !. Omfattande (”%entlig”) B-styr-
keverksamhet genomfördes mot stabsplatsen. Den relativt stora öv-
ningsledningen fanns i idrottshallen på K !. Minnesanteckningarna 
från övningen återges här i något förkortad form. Bland annat har 
sammanfattningar av de olika tjänstegrenarnas verksamhet uteläm-
nats.

Förutsättning
Under vintern har inre, politiska motsättningar uppstått såväl inom 
stormakt RÖD som mellan ett par av dess förbundna stater. Inom 
pakt GUL har uppstått motsättningar sedan en av dess stater in-
lett ett militärt samarbete med en stat som står utanför pakt GUL. 
Samtidigt har kon&ikter åter blossat upp mellan ett par andra av 
dess medlemsstater. Dessutom har medlemsstaternas förtroende för 
stormakt Gul minskat.

I Mellersta Östern har motsättningarna åter ökat mellan ISRAEL 
och ARABSTATERNA på grund av en upptrappning av terrorist-
dåd och repressalier. I PERSISKA VIKEN har tankerkriget trappats 
upp ytterligare. 

Dessa händelser har lett till att man inom pakt RÖD under vin-
tern och våren har genomfört omfattande övningar, såväl inom eget 
territorium som i dess satellitstater. De övade förbanden har inte 
hemförlovats. Inom pakt GUL har man till följd av detta höjt bered-
skapen och grupperat fram förband. Incidenter har inträ'at såväl 
till sjöss som i lu$en. 

I SVERIGE har tra%ken med TIR-bilar ökat inom militärt sett 
viktiga områden. Nyckelpersonal har fått besök av försäljare. För-
handlingar mellan stormakt RÖD och FINLAND beträ'ande VSB-
avtalet har skett. 

Det internationella läget har inneburit att det vid I !/Fo (( vidta-
gits följande åtgärder under maj månad.

W "!" – Vissa selektiva åtgärder för att höja mobberedskapen 
börjar genomföras. Kontroll av krigsförbandens personalläge, ut-
tagning av personal och fordon och förbandsidenti%ering av låne-

Gruppstaben övades på sin ordinarie stabsplats som var källaren på
Gamla Militärstabsbyggnaden, Östermalmsgatan 87. Gruppchef var
överstelöjtnant Skoglund, till vardags regementsstabschef. Övning-
en var döpt efter förre gruppchefen överstelöjtnant Curt Boudrie
som varit utbildningschef vid K 1. Omfattande ("fientlig") B-styr-
keverksamhet genomfördes mot stabsplatsen. Den relativt stora öv-
ningsledningen fanns i idrottshallen på K 1. Minnesanteckningarna
från övningen återges här i något förkortad form. Bland annat har
sammanfattningar av de olika tjänstegrenarnas verksamhet uteläm-
nats.

Förutsättning
Under vintern har inre, politiska motsättningar uppstått såväl inom
stormakt RÖD som mellan ett par av dess förbundna stater. Inom
pakt GUL har uppstått motsättningar sedan en av dess stater in-
lett ett militärt samarbete med en stat som står utanför pakt GUL.
Samtidigt har konflikter åter blossat upp mellan ett par andra av
dess medlemsstater. Dessutom har medlemsstaternas förtroende för
stormakt Gul minskat.

I Mellersta Östern har motsättningarna åter ökat mellan ISRAEL
och ARABSTATERNA på grund av en upptrappning av terrorist-
dåd och repressalier. I PERSISKA VIKEN har tankerkriget trappats
upp ytterligare.

Dessa händelser har lett till att man inom pakt RÖD under vin-
tern och våren har genomfört omfattande övningar, såväl inom eget
territorium som i dess satellitstater. De övade förbanden har inte
hemförlovats. Inom pakt GUL har man till följd av detta höjt bered-
skapen och grupperat fram förband. Incidenter har inträffat såväl
till sjöss som i luften.

I SVERIGE har trafiken med TIR-bilar ökat inom militärt sett
viktiga områden. Nyckelpersonal har fått besök av försäljare. För-
handlingar mellan stormakt RÖD och FINLAND beträffande VSB-
avtalet har skett.

Det internationella läget har inneburit att det vid I i/Fo 44 vidta-
gits följande åtgärder under maj månad.

W 818 -  Vissa selektiva åtgärder för att höja mobberedskapen
börjar genomföras. Kontroll av krigsförbandens personalläge, ut-
tagning av personal och fordon och förbandsidentifiering av låne-
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materiel prioriteras. Krigsleveransbesked och MRT-organisationen 
överses och kompletteras.

W "!$ – Selektiva beredskapshöjande åtgärder fortsätter, bland 
annat genomförs prioriteringar av reparationsköer och hemtagning 
av materiel som är på central översyn. Stabstjänstövning avseende 
GIVAKT genomförs.

W "#% – Stabsberedskapen höjs. Vakthavande stabsbefäl förläggs 
på kasern. Kvali&cerad stabspersonal får jourtjänst. Byggföretagen 
börjar utföra befästningsarbete på entreprenad. 

Förband som genomfört KFÖ får färdighållningsorder för att ge-
nomföra beredskapsövning. 

All breddningsmateriel återlämnas. Lånemateriel återlämnas i 
största möjliga utsträckning. 

Semestrar och kommenderingar begränsas. 
W "#! – Regeringsbeslut om att utryckande åldersklass kvarhålls 

för beredskapsövning. Förband med färdighållningsorder inkallas 
till tisdag %'-(!. Regementets kvarhållna 

GU-bataljon kompletterar främst stridsskjutningsutbildningen. 
GU-bat återlämnar all lånemateriel i mobförråd och utrustas med 
krigsförbandets materiel. Viss mobplatsberedskap intas. Livskva-
dron utrustas med materiel ur lågt prioriterade krigsförband. !#. 
MP-skvadron återlämnar all materiel och utrustas med karbin och 
buren utrustning. !(. skvadron utrustas med gevär. Alla semestrar 
och kommenderingar upphävs. Stabsberedskapen inom högre sta-
ber höjs och larmlistor kontrolleras. %'-#) (fredag) genomförs larm-
övning inom I !/Fo **.

%'-#" (lördag) rapporteras undervattensverksamhet på +era plat-
ser inom STOCKHOLMS skärgård. Beredskapsförband ur armén 
och marinen är insatta.

W "## – Planer för GIVAKT och mobplatsberedskap slutförs. %'-
(! rycker förband med färdighållningsorder in.

Händelseutveckling och iakttagelser 06-02—03
Stormakterna genomför övningar i CENTRALEUROPA och om-
basering sker inom stormakt RÖD mot MURMANSK. Inom stor-
makt GUL höjs beredskapen och förberedelser för omstationering 
av +yg- och marinstridskra,er till EUROPA har konstaterats. I vårt 
land har ubåtsrapporteringar ökat. Inom milo Ö har rapporter om 

materiel prioriteras. Krigsleveransbesked och MRT-organisationen
överses och kompletteras.

W 819 -  Selektiva beredskapshöjande åtgärder fortsätter, bland
annat genomförs prioriteringar av reparationsköer och hemtagning
av materiel som är på central översyn. Stabstjänstövning avseende
GIVAKT genomförs.

W 82o - Stabsberedskapen höjs. Vakthavande stabsbefäl förläggs
på kasern. Kvalificerad stabspersonal får jourtjänst. Byggföretagen
börjar utföra befästningsarbete på entreprenad.

Förband som genomfört KFÖ får färdighållningsorder för att ge-
nomföra beredskapsövning.

All breddningsmateriel återlämnas. Lånemateriel återlämnas i
största möjliga utsträckning.

Semestrar och kommenderingar begränsas.
W 821 - Regeringsbeslut om att utryckande åldersklass kvarhålls

för beredskapsövning. Förband med färdighållningsorder inkallas
till tisdag 05-31. Regementets kvarhållna

GU-bataljon kompletterar främst stridsskjutningsutbildningen.
GU-bat återlämnar all lånemateriel i mobförråd och utrustas med
krigsförbandets materiel. Viss mobplatsberedskap intas. Livskva-
dron utrustas med materiel ur lågt prioriterade krigsförband. 12.
MP-skvadron återlämnar all materiel och utrustas med karbin och
buren utrustning. 13. skvadron utrustas med gevär. Alla semestrar
och kommenderingar upphävs. Stabsberedskapen inom högre sta-
ber höjs och larmlistor kontrolleras. 05-27 (fredag) genomförs larm-
övning inom I i/Fo 44-

05-28 (lördag) rapporteras undervattensverksamhet på flera plat-
ser inom STOCKHOLMS skärgård. Beredskapsförband ur armen
och marinen är insatta.

W 822 - Planer för GIVAKT och mobplatsberedskap slutförs. 05-
31 rycker förband med färdighållningsorder in.

Händelseutveckling och iakttagelser 06-02-03
Stormakterna genomför övningar i CENTRALEUROPA och om-
basering sker inom stormakt RÖD mot MURMANSK. Inom stor-
makt GUL höjs beredskapen och förberedelser för omstationering
av flyg- och marinstridskrafter till EUROPA har konstaterats. I vårt
land har ubåtsrapporteringar ökat. Inom milo Ö har rapporter om
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inbrott i totalförsvarsanläggningar inkommit. Det har även rappor-
terats om fallskärmsfällningar vid STRÄNGNÄS, en radiofyr har 
hittats i RIMBO och en död grodman har påträ$ats vid MÖRTÖ. 

Selektiv beredskapshöjning har genomförts innebärande att Fo-
gruppstaber har grupperats på avsedd plats med aktiv och kontrak-
terad personal. IB brigadledning !% h personell och materiell bered-
skap. Mobplatsberedskap beordrad vid vissa förband.

Under &'-&# har ett (ertal allvarliga incidenter mellan svenska 
och stormakts RÖDS stridskra)er inträ$at. Stormakt RÖD stäng-
de samtidigt hamnar och (ygplatser i sin del av ÖSTERSJÖN. Stora 
för(yttningar av mark-, sjö- och (ygstridskra)er har ägt rum. Inom 
SVERIGE har en mängd händelser inträ$at som bedöms som sa-
botage eller förberedelser till sabotage. Flera utländska medborgare 
har gripits i samband med dessa händelser. Under fredagen beor-
drades hemvärnsberedskap i milo S, Ö och ÖN. Utbildningen av de 
kvarhållna GU-förbanden intensi*erades och vissa delar avbröt ut-
bildningen, bland annat den brigadskyttebataljon som utbildats på 
KUNGSÄNGENS övningsfält. Mobplatsberedskap intogs vid KFÖ-
förbanden. 

Ledning och stabstjänst
Övningsledning och övade måste vara överens om ambitionsnivån 
när övningen startar. Fogruppstaben hade en omfattande beman-
ning natten till &'-&# men mottog endast ett fåtal meddelanden.

Dagen &'-&# ägnades åt att klara ut mobläget inom Fogruppen. 
Arbetet bedrevs som internt stabsarbete. Det hade varit bättre att 
ta till sig bataljoncheferna och utnyttja deras mycket goda kunska-
per om sina förbands mobberedskap. Resultatet redovisades för 
Fostabschefen med (era på stabsplatsen. Föredragningen kunde ha 
varit bättre förberedd och borde redovisa de brister, som hindrar Fo-
gruppchefen att lösa sina stridsuppgi)er. Föredragningen resultera-
de även i att Fogruppchefen *ck vissa bemyndiganden, bland annat 
pengar, om GIVAKT beordrades. 

Fogruppchef och Stabschef skall vid planering när tiden så med-
ger kalla berörda chefer för att inhämta bästa underlag före beslut.

Underrättelse- och säkerhetstjänst
Sy)et har varit att åskådliggöra olyckor och andra händelser som 

inbrott i totalförsvarsanläggningar inkommit. Det har även rappor-
terats om fallskärmsfällningar vid STRÄNGNÄS, en radiofyr har
hittats i RIMBO och en död grodman har påträffats vid MÖRTÖ.

Selektiv beredskapshöjning har genomförts innebärande att Fo-
gruppstaber har grupperats på avsedd plats med aktiv och kontrak-
terad personal. IB brigadledning 12 h personell och materiell bered-
skap. Mobplatsberedskap beordrad vid vissa förband.

Under o6-03 har ett flertal allvarliga incidenter mellan svenska
och stormakts RÖDS stridskrafter inträffat. Stormakt RÖD stäng-
de samtidigt hamnar och flygplatser i sin del av ÖSTERSJÖN. Stora
förflyttningar av mark-, sjö- och flygstridskrafter har ägt rum. Inom
SVERIGE har en mängd händelser inträffat som bedöms som sa-
botage eller förberedelser till sabotage. Flera utländska medborgare
har gripits i samband med dessa händelser. Under fredagen beor-
drades hemvärnsberedskap i milo S, Ö och ÖN. Utbildningen av de
kvarhållna GU-förbanden intensifierades och vissa delar avbröt ut-
bildningen, bland annat den brigadskyttebataljon som utbildats på
KUNGSÄNGENS övningsfält. Mobplatsberedskap intogs vid KFÖ-
förbanden.

Ledning och stabstjänst
Övningsledning och övade måste vara överens om ambitionsnivån
när övningen startar. Fogruppstaben hade en omfattande beman-
ning natten till 06-03 men mottog endast ett fåtal meddelanden.

Dagen 06-03 ägnades åt att klara ut mobläget inom Fogruppen.
Arbetet bedrevs som internt stabsarbete. Det hade varit bättre att
ta till sig bataljoncheferna och utnyttja deras mycket goda kunska-
per om sina förbands mobberedskap. Resultatet redovisades för
Fostabschefen med flera på stabsplatsen. Föredragningen kunde ha
varit bättre förberedd och borde redovisa de brister, som hindrar Fo-
gruppchefen att lösa sina stridsuppgifter. Föredragningen resultera-
de även i att Fogruppchefen fick vissa bemyndiganden, bland annat
pengar, om GIVAKT beordrades.

Fogruppchef och Stabschef skall vid planering när tiden så med-
ger kalla berörda chefer för att inhämta bästa underlag före beslut.

Underrättelse- och säkerhetstjänst
Syftet har varit att åskådliggöra olyckor och andra händelser som
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man kan misstänka vara sabotageverksamhet. De rapporter som är 
insända till Fogruppen har ej sänts vidare till Fostaben som sam-
manställningar/orienteringar. Fostaben måste själv ligga på Fogrp 
för att få in dessa orienteringar om det ej sker med automatik. 

Sambandstjänst
Foorder $%$&$$ försenades på grund av ofullständiga rutiner. Erfa-
renheten visar att det kommer att ta tid att få ett fungerande sam-
band om detta inte övas upprepade gånger under fredstid. Stabsper-
sonalen måste själva, utan hjälp av specialister, kunna koppla upp 
och inledningsvis betjäna sambandsmedlen.

Sambandet på tråd, 'ärrskri(, FAX och MILTEX har fungerat 
bra. UK och KV har ej övats. Kryptering och dekryptering med 
MGC har ej övats. Utbildning kommer att genomföras. 

Samverkan skedde $&!#$$ mellan Fogruppstaben och represen-
tant från teleområdet Stockholms innerstad, sambandschefen MSB 
och sambandschefen Fo ## avseende åtgärder och krav på televerket 
och egna åtgärder om telestation ÖSTERMALM skulle sluta fung-
era. Samverkan genomfördes på ett bra sätt och underlag skapades 
för fortsatt krigsplanläggning. 

Fältarbeten
Orderverket och objektsplanen skall rättas. Befästningsinstruktion 
saknas för Fogruppens stabsplats. Övergång till skyddsdri( har ej 
skett. Personalen är ej utbildad i att hantera anläggningen. Utbild-
ning kan ske tidigast under måndag $)-$). 

Fältarbetsmaterielen enligt stående order har kunnat ligga till 
grund för Fogruppens fördelning av fältarbetsmateriel.

Samverkan kommun
Den tidsmässiga skillnaden i fråga om civila och militära bered-
skapsgrader är ett problem när det gäller att påbörja samverkan i ett 
skymningsläge. I det spelade läget ""-$)-$& *nns inga författnings-
mässiga grunder för att sätta in personal i civilförsvar eller kommu-
nal beredskap inklusive personal för samverkan i Fogruppstaben. 
En förbättring borde uppnås om Fogruppstaben begär en samver-
kansresurs från kommunen när staben grupperas. Detta bör kom-
munen kunna e+ektuera informellt. Kommunens representant i Fo-

man kan misstänka vara sabotageverksamhet. De rapporter som är
insända till Fogruppen har ej sänts vidare till Fostaben som sam-
manställningar/orienteringar. Fostaben måste själv ligga på Fogrp
för att få in dessa orienteringar om det ej sker med automatik.

Sambandstjänst
Foorder 070300 försenades på grund av ofullständiga rutiner. Erfa-
renheten visar att det kommer att ta tid att få ett fungerande sam-
band om detta inte övas upprepade gånger under fredstid. Stabsper-
sonalen måste själva, utan hjälp av specialister, kunna koppla upp
och inledningsvis betjäna sambandsmedlen.

Sambandet på tråd, fjärrskrift, FAX och MILTEX har fungerat
bra. UK och KV har ej övats. Kryptering och dekryptering med
MGC har ej övats. Utbildning kommer att genomföras.

Samverkan skedde 031400 mellan Fogruppstaben och represen-
tant från teleområdet Stockholms innerstad, sambandschefen MSB
och sambandschefen Fo 44 avseende åtgärder och krav på televerket
och egna åtgärder om telestation ÖSTERMALM skulle sluta fung-
era. Samverkan genomfördes på ett bra sätt och underlag skapades
för fortsatt krigsplanläggning.

Fältarbeten
Orderverket och objektsplanen skall rättas. Befästningsinstruktion
saknas för Fogruppens stabsplats. Övergång till skyddsdrift har ej
skett. Personalen är ej utbildad i att hantera anläggningen. Utbild-
ning kan ske tidigast under måndag o6-o6.

Fältarbetsmaterielen enligt stående order har kunnat ligga till
grund för Fogruppens fördelning av fältarbetsmateriel.

Samverkan kommun
Den tidsmässiga skillnaden i fråga om civila och militära bered-
skapsgrader är ett problem när det gäller att påbörja samverkan i ett
skymningsläge. I det spelade läget 88-06-03 finns inga författnings-
mässiga grunder för att sätta in personal i civilförsvar eller kommu-
nal beredskap inklusive personal för samverkan i Fogruppstaben.
En förbättring borde uppnås om Fogruppstaben begär en samver-
kansresurs från kommunen när staben grupperas. Detta bör kom-
munen kunna effektuera informellt. Kommunens representant i Fo-
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gruppstaben ska ha till uppgi$ att informera kommunledningen 
(via brandförsvaret) om händelseutvecklingen, svara för den kom-
munala kompetensen i staben samt vidarebefordra förfrågningar 
och resurskrav till kommunens förvaltningar. 

Samverkan övriga
Vid samverkan med ABAB om utnyttjande av bevakningsvärnplik-
tiga (%&& st) borde även polis och kommun ha varit med. 

Sökande av samband med alla aktuella chefer har e$ersträvats 
men ej i erforderlig utsträckning. Fostaben skall ej syssla med detal-
jer som DUC kan ta fram. Fostaben måste vara mer frågvis. 

Kommendanten i MSB med medhjälpare besökte Fogruppstaben 
för att klara ut stabens behov av understöd i kommendanturhänse-
ende (bland annat dri$ och samband), MSB behov av utökat skydd 
samt behov av fältarbetsmateriel, betongelement, sand och sand-
säckar. Samverkan genomfördes på ett i huvudsak bra sätt. Vettiga 
svar och beslut, men samverkan bör dock ej ske enbart på chefsnivå. 

Underhållstjänst 
TOR-listor för aktuella förband delades ut. Borde i första hand stu-
derats mer översiktligt. Stor brist på lysammunition lämnades där-
hän. Riktigt med tanke på rådande nattljus. Samverkan i ammuni-
tionstjänst genomförde på ett förtjänstfullt sätt.

Rapport från mobgruppchef om misstänkt senapsgas resulterade 
enbart i ett snabbt rop på hjälp. Inga egna åtgärder vidtogs. 

Sjukvårdstjänst
Fogruppläkaren samverkade med Landstinget, Västra sjukvårds-
området under e$ermiddagen &'-&(. Militär och civil planläggning 
studerades och resurserna inventerades. Bra resultat.

Informations- och personaltjänst
Fobef delegerade &'-&% informationslämnandet till Fogruppchefen. 
Radio Stockholm intervjuade gruppchefen och underrättelseche-
fen i ”Stockholm direkt”. Intervjun kan ha gett Stockholms invå-
nare ökad anledning till oro och åstadkommit spontan utrymning. 
Stockholms kommun begärde därför hos Fogruppen underlag för 
att gå ut med kommunal information avseende läget &'-&).

gruppstaben ska ha til l uppgift att informera kommunledningen
(via brandförsvaret) om händelseutvecklingen, svara för den kom-
munala kompetensen i  staben samt vidarebefordra förfrågningar
och resurskrav till kommunens förvaltningar.

Samverkan övriga
Vid samverkan med ABAB om utnyttjande av bevakningsvärnplik-
tiga (30o st) borde även polis och kommun ha varit med.

Sökande av samband med alla aktuella chefer har eftersträvats
men ej i erforderlig utsträckning. Fostaben skall ej syssla med detal-
jer som DUC kan ta fram. Fostaben måste vara mer frågvis.

Kommendanten i MSB med medhjälpare besökte Fogruppstaben
för att klara ut stabens behov av understöd i kommendanturhänse-
ende (bland annat drift och samband), MSB behov av utökat skydd
samt behov av fältarbetsmateriel, betongelement, sand och sand-
säckar. Samverkan genomfördes på ett i huvudsak bra sätt. Vettiga
svar och beslut, men samverkan bör dock ej ske enbart på chefsnivå.

Underhållstjänst
TOR-listor för aktuella förband delades ut. Borde i första hand stu-
derats mer översiktligt. Stor brist på lysammunition lämnades där-
hän. Riktigt med tanke på rådande nattljus. Samverkan i ammuni-
tionstjänst genomförde på ett förtjänstfullt sätt.

Rapport från mobgruppchef om misstänkt senapsgas resulterade
enbart i ett snabbt rop på hjälp. Inga egna åtgärder vidtogs.

Sjukvårdstjänst
Fogruppläkaren samverkade med Landstinget, Västra sjukvårds-
området under eftermiddagen 06-02. Militär och civil planläggning
studerades och resurserna inventerades. Bra resultat.

Informations- och personaltjänst
Fobef delegerade 06-03 informationslämnandet till Fogruppchefen.
Radio Stockholm intervjuade gruppchefen och underrättelseche-
fen i "Stockholm direkt". Intervjun kan ha gett Stockholms invå-
nare ökad anledning till oro och åstadkommit spontan utrymning.
Stockholms kommun begärde därför hos Fogruppen underlag för
att gå ut med kommunal information avseende läget 06-04.
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Övrigt 
Inpasseringskontroll vid såväl övningsledning som övad stab har 
varit bra.

Händelseutveckling 06-04
Under $#-$% vidtog de bägge stormaktsblocken RÖD och GUL avse-
värda beredskapshöjningar. Ett stort antal incidenter inträ&ade över 
och på ÖSTERSJÖN mellan stridskra'er från stormakt RÖD med 
svenska jämte GUL:s stridskra'er.

Sabotage/försök till sabotage och mord på nyckelpersoner inom 
det svenska totalförsvaret ökade oroväckande under kvällen $#-$(. 
Detta föranledde ÖB att beordra beredskapsläget GIVAKT !)""-$#-
$% kl $%.$$. 

GIVAKT-förband från LINKÖPINGS GARNISON jämte NORR-
TÄLJE insattes under dagen $#-$% i sina uppgi'er. KFÖ-förbanden 
genomförde mobilisering. Under e'ermiddagen $#-$( delgavs för-
banden inom försvarsområdet ÖB:s underrättelseorientering.

Stabstjänst
Enligt försvarsområdesordern skulle mobplatsberedskap med 
grundorganisationens resurser böra intas vid order om GIVAKT. 
För detta hade Fobef avdelat resurser som ej stämde överens med 
Grundplan Mob. Fogruppchefens order till sina mobgruppchefer 
med ny resurstilldelning kom först under morgonen $#-$% e'er 
GIVAKT. Detta borde ha varit klart under $#-$(, bland annat som 
ett resultat av mobgruppchefernas/bataljonchefernas redovisning av 
läget vid sina förband.  

Det visade sig även att lydnadsförhållandena ej var klarlagda. Rätt 
läge klarades ut vid Fobefs chefsbesök klockan !$.$$. Fobef åtfölj-
des av bland annat mobledare och C Sekt *. Vid en snabb beredning 
kunde väsentligheter avhandlas och beslutas, bland annat fordons- 
och ammunitionsproblem. Detta var möjligt tack vara att bered-
ningen var väl förberedd av C Uh/Pers. 

Mobgruppcheferna kallades under e'ermiddagen till stabsplat-
sen. Samstämd uppfattning om mobläget, åtgärder etc utarbetades. 
Utom för KFÖ-förbanden, måste mobrapporteringen vid intagande 
av mobplatsberedskap avse bedömningar – när kan alla förberedel-
ser vara klara och hur påverkar det förbandens mobtid? Detta för att 

Övrigt
Inpasseringskontroll vid såväl övningsledning som övad stab har
varit bra.

Händelseutveckling 06-04
Under 06-04 vidtog de bägge stormaktsblocken RÖD och GUL avse-
värda beredskapshöjningar. Ett stort antal incidenter inträffade över
och på ÖSTERSJÖN mellan stridskrafter från stormakt RÖD med
svenska jämte GUL:s stridskrafter.

Sabotage/försök till sabotage och mord på nyckelpersoner inom
det svenska totalförsvaret ökade oroväckande under kvällen o6-03.
Detta föranledde ÖB att beordra beredskapsläget GIVAKT 1988-06-
04 kl 04.00.

GIVAKT-förband från LINKÖPINGS GARNISON jämte NORR-
TÄLJE insattes under dagen 06-04 i sina uppgifter. KFÖ-förbanden
genomförde mobilisering. Under eftermiddagen o6-03 delgavs för-
banden inom försvarsområdet ÖB:s underrättelseorientering.

Stabstjänst
Enligt försvarsområdesordern skulle mobplatsberedskap med
grundorganisationens resurser böra intas vid order om GIVAKT.
För detta hade Fobef avdelat resurser som ej stämde överens med
Grundplan Mob. Fogruppchefens order ti l l  sina mobgruppchefer
med ny resurstilldelning kom först under morgonen 06-04 efter
GIVAKT. Detta borde ha varit klart under o6-03, bland annat som
ett resultat av mobgruppchefernas/bataljonchefernas redovisning av
läget vid sina förband.

Det visade sig även att lydnadsförhållandena ej var klarlagda. Rätt
läge klarades ut vid Fobefs chefsbesök klockan 10.0o. Fobef åtfölj-
des av bland annat mobledare och C Sekt 2. Vid en snabb beredning
kunde väsentligheter avhandlas och beslutas, bland annat fordons-
och ammunitionsproblem. Detta var möjligt tack vara att bered-
ningen var väl förberedd av C Uh/Pers.

Mobgruppcheferna kallades under eftermiddagen till stabsplat-
sen. Samstämd uppfattning om mobläget, åtgärder etc utarbetades.
Utom för KFÖ-förbanden, måste mobrapporteringen vid intagande
av mobplatsberedskap avse bedömningar - när kan alla förberedel-
ser vara klara och hur påverkar det förbandens mobtid? Detta för att
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styrketillväxten och handlingsfriheten e$er hand ska kunna bedö-
mas. Fogrupprapporten %&'!&( gav Fobef detta underlag. 

Stabens verksamhet har präglats av viljan att tänka framåt. Det 
kunde eventuellt bli bättre styrning av stabsarbetet om )era kor-
ta stabsorienteringar kunde genomföras. Staben är väl kvali*cerad 
för sina uppgi$er. Förbandsinstruktörer har genomfört utbildning i 
stabs- och expeditionstjänst. 

Gruppchefen arbetar enligt metoden att ge inriktning för stabens 
verksamhet, vilket är riktigt. Det är tveksamt om förbandscheferna 
har inriktningen klar för sig, vilket kan bero på att fel chefer spelar 
förbanden. På sikt bör dock gruppchefen gå ut på chefsbesök. 

Det är viktigt att samverkansgrupp ur brigadskyttebataljonen ti-
digt är till Stockholmsgruppen för samverkan. En samverkanso+cer 
ur bataljonstaben bör *nnas hos Stockholmsgruppen i sy$e att delge 
och ta emot underrättelser, sambandsproblematik med mera, även 
om bataljonen vid tillfället inte är underställd Stockholmsgruppen. 
Hemvärn som *nns inom bataljonens område måste knytas upp i 
form av samverkan så att inte missförstånd uppstår vid objekten. 
När samverkansgrupp ur brigadskyttebataljonen kommer till Stock-
holmsgruppen bör skisser och karta för tunnelsystem delges.

Underrättelse och säkerhetstjänst
Rapportering från Fogruppen vad gäller händelser har under dagen 
varit avsevärt bättre än tidigare. Tre stycken sammanfattningar rö-
rande incidenter har insänts. Händelserna har varit korrekt återgiv-
na. 

Underrättelseorienteringar till underställda förband tycks dock 
fungera mindre tillfredsställande, det vill säga inte alls. 

Sambandstjänst
Utan att ha ha$ möjlighet till erforderlig utbildning innan övning-
en, har stabsplutonens sambandsexpeditions- och kryptotjänst 
fungerat godtagbart under dagen. För att få en väl fungerande sam-
bandstjänst inom hela staben krävs dock förbättringar bland annat 
vad gäller den personliga kunskapen hos stabsmedlemmarna. 

KV-tra*ken har fungerat bra. Utbildning har genomförts med 
den %,-%& inryckte telegra*sten.

styrketillväxten och handlingsfriheten efter hand ska kunna bedö-
mas. Fogrupprapporten 042145 gav Fobef detta underlag.

Stabens verksamhet har präglats av viljan att tänka framåt. Det
kunde eventuellt bli bättre styrning av stabsarbetet om flera kor-
ta stabsorienteringar kunde genomföras. Staben är väl kvalificerad
för sina uppgifter. Förbandsinstruktörer har genomfört utbildning i
stabs- och expeditionstjänst.

Gruppchefen arbetar enligt metoden att ge inriktning för stabens
verksamhet, vilket är riktigt. Det är tveksamt om förbandscheferna
har inriktningen klar för sig, vilket kan bero på att fel chefer spelar
förbanden. På sikt bör dock gruppchefen gå ut på chefsbesök.

Det är viktigt att samverkansgrupp ur brigadskyttebataljonen ti-
digt är till Stockholmsgruppen för samverkan. En samverkansofficer
ur bataljonstaben bör finnas hos Stockholmsgruppen i syfte att delge
och ta emot underrättelser, sambandsproblematik med mera, även
om bataljonen vid tillfället inte är underställd Stockholmsgruppen.
Hemvärn som finns inom bataljonens område måste knytas upp i
form av samverkan så att inte missförstånd uppstår vid objekten.
När samverkansgrupp ur brigadskyttebataljonen kommer till Stock-
holmsgruppen bör skisser och karta för tunnelsystem delges.

Underrättelse och säkerhetstjänst
Rapportering från Fogruppen vad gäller händelser har under dagen
varit avsevärt bättre än tidigare. Tre stycken sammanfattningar rö-
rande incidenter har insänts. Händelserna har varit korrekt återgiv-
na.

Underrättelseorienteringar till underställda förband tycks dock
fungera mindre tillfredsställande, det vill säga inte alls.

Sambandstjänst
Utan att ha haft möjlighet till erforderlig utbildning innan övning-
en, har stabsplutonens sambandsexpeditions- och kryptotjänst
fungerat godtagbart under dagen. För att få en väl fungerande sam-
bandstjänst inom hela staben krävs dock förbättringar bland annat
vad gäller den personliga kunskapen hos stabsmedlemmarna.

KV-trafiken har fungerat bra. Utbildning har genomförts med
den 06-04 inryckte telegrafisten.
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Fältarbeten 
Blockeringsberedskap A intogs från och med #$ h e%er order. Rätt. 

Det har konstaterats att tidladdningar inte disponeras eller ingår 
i objektsplanen för Stockholms hamn. Förutsättningar för samver-
kan med Stockholms stad är mycket goda då samverkanspersonal är 
grupperad med Fogruppen. 

Kommandot GIVAKT innebär enligt objektsplanen att blocke-
ringsberedskap A snarast skall intas. Detta kommando måste följas 
av order om blockeringsberedskap. Dessutom måste det bekrä%as 
att minorna får tagas ut ur ammunitionsförrådet och förvars enligt 
SäkI bestämmelser. 

Brister har konstaterats vad avser krigsplanlagd fältarbetsmate-
riel för hemvärnets behov. 

Samverkan
I huvudsak har erforderlig samverkan och samordning skett på ett 
godtagbart sätt. Kommun och polis har deltagit i planeringsmöten 
med gruppchef, stabschef och sektionschefer. 

En väsentlig anledning till att samverka med kommun och po-
lis är behovet av skyddsutrustning vid vissa skyddsobjekt och hur 
markstridsutrymning skall initieras och ledas. Denna samverkan 
måste ske tidigt. 

Underhållstjänst
Gruppstaben tror att Fobef har resurser och beställer till exempel 
transportresurser med mera från Fostaben. Fostaben och Materiel-
enheten har i detta läge fullt upp varför Fogruppen bör tackla alla 
problem själva. Endast när detta inte är möjligt bör hjälp begäras 
från Fostaben. 

Samverkan med angränsande Fogrupper för ammunitionshämt-
ning och order till mobgruppcheferna om avhämtning av ammuni-
tion genomfördes väl. 

Samverkan med kommunen angående uppläggning av ammuni-
tion i stenstaden skedde först e%er påstötningar från Fostaben, men 
genomfördes däre%er snabbt. Reaktionen på ammunitionssäker-
hetsproblemet var snabb och åtgärden riktig. 

Underhållschefen har agerat kra%fullt och tagit tag i uppkomna 
problem. 

Fältarbeten
Blockeringsberedskap A intogs från och med 24 h efter order. Rätt.

Det har konstaterats att tidladdningar inte disponeras eller ingår
i objektsplanen för Stockholms hamn. Förutsättningar för samver-
kan med Stockholms stad är mycket goda då samverkanspersonal är
grupperad med Fogruppen.

Kommandot GIVAKT innebär enligt objektsplanen att blocke-
ringsberedskap A snarast skall intas. Detta kommando måste följas
av order om blockeringsberedskap. Dessutom måste det bekräftas
att minorna får tagas ut ur ammunitionsförrådet och förvars enligt
Säkl bestämmelser.

Brister har konstaterats vad avser krigsplanlagd fältarbetsmate-
riel för hemvärnets behov.

Samverkan
I huvudsak har erforderlig samverkan och samordning skett på ett
godtagbart sätt. Kommun och polis har deltagit i planeringsmöten
med gruppchef, stabschef och sektionschefer.

En väsentlig anledning till att samverka med kommun och po-
lis är behovet av skyddsutrustning vid vissa skyddsobjekt och hur
markstridsutrymning skall initieras och ledas. Denna samverkan
måste ske tidigt.

Underhållstjänst
Gruppstaben tror att Fobef har resurser och beställer till exempel
transportresurser med mera från Fostaben. Fostaben och Materiel-
enheten har i detta läge fullt upp varför Fogruppen bör tackla alla
problem själva. Endast när detta inte är möjligt bör hjälp begäras
från Fostaben.

Samverkan med angränsande Fogrupper för ammunitionshämt-
ning och order till mobgruppcheferna om avhämtning av ammuni-
tion genomfördes väl.

Samverkan med kommunen angående uppläggning av ammuni-
tion i stenstaden skedde först efter påstötningar från Fostaben, men
genomfördes därefter snabbt. Reaktionen på ammunitionssäker-
hetsproblemet var snabb och åtgärden riktig.

Underhållschefen har agerat kraftfullt och tagit tag i uppkomna
problem.
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Sjukvårdstjänst
Orientering om sabotage med senapsgas vid mobförråd kom snabbt 
ut till underställda förband men till Fostaben först e$er !% h. Uppgi$ 
om åtgärder vidtagits för att fastställa typ av gas saknades. 

Samverkan mellan Fo-, Fogrupp- och bataljonsläkare har skett. 
Redovisning av planer och kontroll av hänvisningar har gjorts var-
vid ökad förståelse för verksamheten på olika nivåer har uppnåtts 
och större insikt i den egna verksamheten har erhållits. 

Ett moment med många civila skadade spelades upp. Detta är i 
första hand en fråga för kommunen men någon kontakt med kom-
munen togs inte 

Ett moment med matförgi$ning vid Regeringsbyggnaderna han-
terades bra men kontroll av livsmedel gjordes inte. 

Informations- och personaltjänst
Fogruppen lämnade under &'-&( underlag till kommunens infor-
mation till allmänheten. Sy$et med informationsmomenten har va-
rit att skapa förståelse för det ansvar som åvilar militära chefer och 
kommunledningar i samverkan gentemot civilbefolkningen. Resul-
tatet av momenten visar att informationstjänsten i ”skymningsläget” 
inte bör delegeras utan genomföras av Fobef/länsstyrelse.

Under &'-&( har ett moment rörande krigsgravtjänst börjat spe-
las upp ifrån deltagande bataljoner. 

Övningsledningen
Trycket från övningsledningen under natten till &'-&( var fortfa-
rande för lågt. Brister i övningsledningen bland annat avseende 

svårt att få tag på rätt personer i telefon
order sända mer än en timma före tidsnummer 
en Foorder ej sänd i tid
hemvärnskretsstaben ej tillräckligt aktiverad
spelgruppsrepresentanter måste kunna spelat förbands stridsplan
omfattande uppgi$er från funktioner bör följas upp vid Fostaben 

och utbildning bedrivas
förande av M-blanketter är ej tillfredställande
fel sambandsmedel har använts, till exempel FAX från bataljon

Sjukvårdstjänst
Orientering om sabotage med senapsgas vid mobförråd kom snabbt
ut till underställda förband men till Fostaben först efter 12 h. Uppgift
om åtgärder vidtagits för att fastställa typ av gas saknades.

Samverkan mellan Fo-, Fogrupp- och bataljonsläkare har skett.
Redovisning av planer och kontroll av hänvisningar har gjorts var-
vid ökad förståelse för verksamheten på olika nivåer har uppnåtts
och större insikt i den egna verksamheten har erhållits.

Ett moment med många civila skadade spelades upp. Detta är i
första hand en fråga för kommunen men någon kontakt med kom-
munen togs inte

Ett moment med matförgiftning vid Regeringsbyggnaderna han-
terades bra men kontroll av livsmedel gjordes inte.

Informations- och personaltjänst
Fogruppen lämnade under 06-04 underlag till kommunens infor-
mation till allmänheten. Syftet med informationsmomenten har va-
rit att skapa förståelse för det ansvar som åvilar militära chefer och
kommunledningar i samverkan gentemot civilbefolkningen. Resul-
tatet av momenten visar att informationstjänsten i "skymningsläget"
inte bör delegeras utan genomföras av Fobef/länsstyrelse.

Under 06-04 har ett moment rörande krigsgravtjänst börjat spe-
las upp ifrån deltagande bataljoner.

Övningsledningen
Trycket från övningsledningen under natten till 06-04 var fortfa-
rande för lågt. Brister i övningsledningen bland annat avseende

svårt att få tag på rätt personer i telefon
order sända mer än en timma före tidsnummer
en Foorder ej sänd i tid
hemvärnskretsstaben ej tillräckligt aktiverad
spelgruppsrepresentanter måste kunna spelat förbands stridsplan
omfattande uppgifter från funktioner bör följas upp vid Fostaben

och utbildning bedrivas
förande av M-blanketter är ej tillfredställande
fel sambandsmedel har använts, till exempel FAX från bataljon
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Händelseutveckling 06-05
Fientlig $ygbekämpning inleddes vid midnatt mot SÖDERTÄL-
JE och ARLANDA samt mot $era platser inom milo Ö, främst mot 
SK område och vissa $ygbaser inom Fo %!. Beredskapslarm utlöstes 
klockan #&##. 

Under den tidiga morgonen var $ygaktiviteten över ÖSTERSJÖN 
intensiv. Lu'strider pågick med stormakt RÖD mellan svenska kus-
ten och ÅLAND/GOTLAND. Det förekom också $ygstrider mellan 
RÖD och GUL. 

Klockan #((# lu'landsatte stormakt RÖD fallskärmsförband i 
ARLANDA/UPPSALA-området och kring SÖDERTÄLJE. Om-
kring #)## skedde lu'landsättning från helikoptrar i STOCK-
HOLMS-området. På GÄRDET lyckades tre reducerade kompanier 
lu'landsätta, liksom på BROMMA. Fientlig lu'landsättning vid 
$ygbaserna BARKARBY och TULLINGE misslyckades. 

Helikopterlu'landsättningen i STOCKHOLM föranledde att Fo-
bef underställde brigadskyttebataljonen till Fogruppen. Bataljonen 
insattes för anfall mot GÄRDET och vid lunchtid återstod endast ett 
*entligt kompani (motsvarande) vid FRIHAMNEN. 

Lu'landsättning med helikopter skedde klockan !&## vid ER-
STAVIK (bataljon) och på öarna utanför SÖDERTÖRN ((–% kom-
panienheter). Lu'landsättningarna och verksamheten inom stor-
makt RÖD tydde på ökat hot för landstigning på SÖDERTÖRN. 

Lokalförsvarsskyttebataljonen avlöste brigadskyttebataljonen i 
FRIHAMNEN. Brigadskyttebataljonen utnyttjades för anfall mot 
*enden vid ERSTAVIK under sen e'ermiddag och kväll.

Fobef gav under e'ermiddagen order om att Fogruppen skulle 
förbereda avvärjningsuppgi' S Stockholm varvid nu nästan färdig-
mobiliserade lokalförsvarsbataljoner skulle underställas. 

Ledning och stabstjänst
Staben har väl penetrerat och förberett de åtgärder som behövdes 
vidtas vid A-mob och vid strid i Stockholm. 

Stabsberedskap ! anbefalldes vid A-mob och stabsorientering ge-
nomfördes. Trots att stabschefen klarat ut det väsentliga i att all per-
sonal snabbt skulle vara på plats tog det lång tid innan stabsoriente-
ringen var klar. Detta innebar att personalen påbörjade verksamhet 
trots att VB-tjänst fortfarande pågick vilket ledde till vissa oklarhe-

Händelseutveckling 06-05
Fientlig flygbekämpning inleddes vid midnatt mot SÖDERTÄL-
JE och ARLANDA samt mot flera platser inom milo Ö, främst mot
SK område och vissa flygbaser inom Fo 41. Beredskapslarm utlöstes
klockan 0200.

Under den tidiga morgonen var flygaktiviteten över ÖSTERSJÖN
intensiv. Luftstrider pågick med stormakt RÖD mellan svenska kus-
ten och ÅLAND/GOTLAND. Det förekom också flygstrider mellan
RÖD och GUL.

Klockan 0330 luftlandsatte stormakt RÖD fallskärmsförband i
ARLANDA/UPPSALA-området och kring SÖDERTÄLJE. Om-
kring 0500 skedde luftlandsättning från helikoptrar i  STOCK-
HOLMS-området. På GÄRDET lyckades tre reducerade kompanier
luftlandsätta, liksom på BROMMA. Fientlig luftlandsättning vid
flygbaserna BARKARBY och TULLINGE misslyckades.

Helikopterluftlandsättningen i STOCKHOLM föranledde att Fo-
bef underställde brigadskyttebataljonen till Fogruppen. Bataljonen
insattes för anfall mot GÄRDET och vid lunchtid återstod endast ett
fientligt kompani (motsvarande) vid FRIHAMNEN.

Luftlandsättning med helikopter skedde klockan 1200 vid ER-
STAVIK (bataljon) och på öarna utanför SÖDERTÖRN (3-4 kom-
panienheter). Luftlandsättningarna och verksamheten inom stor-
makt RÖD tydde på ökat hot för landstigning på SÖDERTÖRN.

Lokalförsvarsskyttebataljonen avlöste brigadskyttebataljonen i
FRIHAMNEN. Brigadskyttebataljonen utnyttjades för anfall mot
fienden vid ERSTAVIK under sen eftermiddag och kväll.

Fobef gav under eftermiddagen order om att Fogruppen skulle
förbereda avvärjningsuppgift S Stockholm varvid nu nästan färdig-
mobiliserade lokalförsvarsbataljoner skulle underställas.

Ledning och stabstjänst
Staben har väl penetrerat och förberett de åtgärder som behövdes
vidtas vid A-mob och vid strid i Stockholm.

Stabsberedskap 1 anbefalldes vid A-mob och stabsorientering ge-
nomfördes. Trots att stabschefen klarat ut det väsentliga i att all per-
sonal snabbt skulle vara på plats tog det lång tid innan stabsoriente-
ringen var klar. Detta innebar att personalen påbörjade verksamhet
trots att VB-tjänst fortfarande pågick vilket ledde till vissa oklarhe-

190



!"!

ter om ledningsförhållandena. Under dagen har dock verksamheten 
präglats av ordning, reda och klara ledningsförhållanden. 

Särskilda arbetsgrupper har avdelats för planering på sikt och för 
samverkan. Detta har skett på ett utmärkt sätt och utan att genom-
förandeverksamheten har påverkats. Planering har bland annat på-
börjats för att skapa handlingsfrihet med de förband som varit in-
satta i strid, så fort som möjligt e#er striderna. 

Rapportering enligt Fo $$ Stående order har påbörjats varvid vis-
sa oklarheter om vad som ska rapporteras vid vilket tillfälle diskute-
rats. Punkten bör ses över i Stående order. 

Fortfarande verkar inte staben på fältet i erforderlig utsträckning. 
Inga chefsbesök vid förbanden har genomförts. 

Staben har genomfört ett stabsarbete rörande en förberedande 
order som underlag till bataljoncheferna för avvärjningsstriden. Or-
dern grundar sig på tidigare planering men den borde ha påverkats 
av läget inom SK område. Detta gäller framför allt SK behov av väg-
förbindelser och %entlig inverkan. Stabsmedlemmarna har lagt ner 
ett snabbt och bra arbete, genomförd ordergivning borde dock ha 
avslutats med en sammanfattning av kvarstående frågor. 

Fogruppens underställda chefer ansåg att oklarhet förelåg beträf-
fande vilka enheter som verkligen var underställda. 

Någon order till Stridsgrupp regeringsbyggnaderna om bortta-
gandet av kompaniet ur Krigsskolan gavs inte. 

Anvisningarna rörande underhållstjänsten har varit bra liksom 
underrättelseorienteringarna. 

Mobiliseringsledning
Mobledningen stabiliserades. Mobrapporter infordrades, samman-
ställdes och insändes till Fostaben på ett helt riktigt sätt. Rapporter-
na låg även till grund för en helt riktig stridsvärdesrapport &'!(&&. 
Mobrapporterna innehåller dock bara ytlig kunskap, endast genom 
personbesök hos mobgruppchefer och på mobplatser kan man skaf-
fa sig verklig kunskap om förbanden. Sådan utåtriktad verksamhet 
förekom ej. På grund av denna ytliga kunskap övervägde staben ti-
digt under förmiddagen en felaktig användning av en skyttebatal-
jon. Sedan bataljonchefernas uppfattning om bataljonernas strids-
värde nu och under &)-&) penetrerats, kunde de ges mer realistiska 
uppgi#er. 

ter om ledningsförhållandena. Under dagen har dock verksamheten
präglats av ordning, reda och klara ledningsförhållanden.

Särskilda arbetsgrupper har avdelats för planering på sikt och för
samverkan. Detta har skett på ett utmärkt sätt och utan att genom-
förandeverksamheten har påverkats. Planering har bland annat på-
börjats för att skapa handlingsfrihet med de förband som varit in-
satta i strid, så fort som möjligt efter striderna.

Rapportering enligt Fo 44 Stående order har påbörjats varvid vis-
sa oklarheter om vad som ska rapporteras vid vilket tillfälle diskute-
rats. Punkten bör ses över i Stående order.

Fortfarande verkar inte staben på fältet i erforderlig utsträckning.
Inga chefsbesök vid förbanden har genomförts.

Staben har genomfört ett stabsarbete rörande en förberedande
order som underlag till bataljoncheferna för avvärjningsstriden. Or-
dern grundar sig på tidigare planering men den borde ha påverkats
av läget inom SK område. Detta gäller framför allt SK behov av väg-
förbindelser och fientlig inverkan. Stabsmedlemmarna har lagt ner
ett snabbt och bra arbete, genomförd ordergivning borde dock ha
avslutats med en sammanfattning av kvarstående frågor.

Fogruppens underställda chefer ansåg att oklarhet förelåg beträf-
fande vilka enheter som verkligen var underställda.

Någon order till Stridsgrupp regeringsbyggnaderna om bortta-
gandet av kompaniet ur Krigsskolan gavs inte.

Anvisningarna rörande underhållstjänsten har varit bra liksom
underrättelseorienteringarna.

Mobiliseringsledning
Mobledningen stabiliserades. Mobrapporter infordrades, samman-
ställdes och insändes till Fostaben på ett helt riktigt sätt. Rapporter-
na låg även till grund för en helt riktig stridsvärdesrapport 051200.
Mobrapporterna innehåller dock bara ytlig kunskap, endast genom
personbesök hos mobgruppchefer och på mobplatser kan man skaf-
fa sig verklig kunskap om förbanden. Sådan utåtriktad verksamhet
förekom ej. På grund av denna ytliga kunskap övervägde staben ti-
digt under förmiddagen en felaktig användning av en skyttebatal-
jon. Sedan bataljonchefernas uppfattning om bataljonernas strids-
värde nu och under o6-o6 penetrerats, kunde de ges mer realistiska
uppgifter.
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Iakttagelser – Underrättelse- och säkerhetstjänst
Underrättelseorienteringar om pågående $entlig verksamhet, speci-
ellt lu%landsättningen vid ERSTAVIK tog lång tid att tränga ut till 
berörda. Underställda chefer har enligt uppgi% ej fått erforderliga 
orienteringar i tid. 

Det gäller för alla underrättelseföreträdare att nyttja telefon (per-
sonsamtal), göra personbesök samt att på alla sätt inhämta oriente-
ringar från högre, sidoordnade och underställda chefer. 

Iakttagelser – Sambands- och expeditionstjänst
Stabsmedlemmarnas förmåga i expeditionstjänst har förbättrats av-
sevärt. Vid VB-tjänst bör särskild VB-pärm upprättas vari instruk-
tioner även för övriga stabsmedlemmar samt in- och utgående med-
delanden sätts in. Meddelandena överförs först e%er VB-tjänstens 
slut till ordinarie meddelandepärm. 

Åtgärdskalendern har ej förts på ett riktigt sätt. Detta har rättats 
till.

Det torde vara lämpligt att sambandsmaterielen kvarstår upp-
kopplad och inlåst e%er övningen för att staben snabbt ska kunna 
verka vid beredskapshöjning. Skall uppkoppling ske kommer det 
att ta lång tid att få igång sambandet utom på telefon. Om så inte 
kan ske bör utbildning av stabspersonalen genomföras och enkla in-
struktioner utarbetas.   

Fältarbeten
Under förmiddagen gjordes &era framställningar om att få fältar-
betsmateriel till Fogruppen. Materielen och ammunitionen är redan 
fördelad enligt i Fo '' Stående order, p !(. Disponibla resurser måste 
fördelas inom Fogruppen. 

Vid samverkan mellan fältarbetschefen, BRB-företaget Skanska 
samt en av forti$kationsgruppcheferna klargjordes läget för BRB di-
rekt e%er mob. Behov $nns att tidigt klarlägga läge och göra föränd-
ringar när BRB träder i verksamhet. 

Några minor har inte utnyttjats som stöd för striderna under da-
gen )*-)+. Om vi inte anser oss kunna använda minor, vad innebär 
det om angriparen utnyttjar minor som skydd av sin lu%landsätt-
ning?

Iakttagelser - Underrättelse- och säkerhetstjänst
Underrättelseorienteringar om pågående fientlig verksamhet, speci-
ellt luftlandsättningen vid ERSTAVIK tog lång tid att tränga ut till
berörda. Underställda chefer har enligt uppgift ej fått erforderliga
orienteringar i tid.

Det gäller för alla underrättelseföreträdare att nyttja telefon (per-
sonsamtal), göra personbesök samt att på alla sätt inhämta oriente-
ringar från högre, sidoordnade och underställda chefer.

Iakttagelser - Sambands- och expeditionstjänst
Stabsmedlemmarnas förmåga i expeditionstjänst har förbättrats av-
sevärt. Vid VB-tjänst bör särskild VB-pärm upprättas vari instruk-
tioner även för övriga stabsmedlemmar samt in- och utgående med-
delanden sätts in. Meddelandena överförs först efter VB-tjänstens
slut till ordinarie meddelandepärm.

Åtgärdskalendern har ej förts på ett riktigt sätt. Detta har rättats
till.

Det torde vara lämpligt att sambandsmaterielen kvarstår upp-
kopplad och inlåst efter övningen för att staben snabbt ska kunna
verka vid beredskapshöjning. Skall uppkoppling ske kommer det
att ta lång tid att få igång sambandet utom på telefon. Om så inte
kan ske bör utbildning av stabspersonalen genomföras och enkla in-
struktioner utarbetas.

Fältarbeten
Under förmiddagen gjordes flera framställningar om att få fältar-
betsmateriel till Fogruppen. Materielen och ammunitionen är redan
fördelad enligt i Fo 44 Stående order, p 13. Disponibla resurser måste
fördelas inom Fogruppen.

Vid samverkan mellan fältarbetschefen, BRB-företaget Skanska
samt en av fortifikationsgruppcheferna klargjordes läget för BRB di-
rekt efter mob. Behov finns att tidigt klarlägga läge och göra föränd-
ringar när BRB träder i verksamhet.

Några minor har inte utnyttjats som stöd för striderna under da-
gen o6-o5. Om vi inte anser oss kunna använda minor, vad innebär
det om angriparen utnyttjar minor som skydd av sin luftlandsätt-
ning?
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Underhållstjänst
E$er arbetet med mobilisering, komplettering av materielbrister och 
uppladdning till reglementerad utrustning inriktades underhålls-
tjänsten på återhämtning. Plan utarbetades och önskemål om bland 
annat ammunitionsersättning ställdes till Fostaben. Det bör påpe-
kas att underhållskompaniet kan påbörja förmedling i full omfatt-
ning först %ärde mobdygnet. Påpekas bör också att Fogruppen är 
hänvisad till &era underhållskompanier men att begäran om resur-
ser som inte är rutinmässig underhållstjänst skall ställas till Fosta-
ben.

Sjukvårdstjänst
Gruppstabens militära sjukvårdsledning fungerade i stort tillfreds-
ställande. Det förelåg under en period av striden på Gärdet oklarhe-
ter som dock klarades ut e$er hand. 

Det är viktigt att samverkan sker inom staben mellan de olika 
avdelningarna och specialisterna, med tillkommande förband som 
övertar verksamhet och även på fältet. När Länsalarmeringscentra-
len slogs ut blev det en betydande fördröjning innan den civila sjuk-
vårdsledningen fungerade.

Den civila sjukvården har för låg beredskapsnivå för att kunna 
hantera snabbt upptrappade lägen. Operationskapacitet och sjuk-
transportresurser är tillräckliga för militära behov men det är osä-
kert om de räcker för de civila behoven beroende på skadeutfall. 

Planering inför verksamheten '(-'( och samverkan med batal-
jonsläkare tillfredsställande.

Informations- och personaltjänst
Krigsgravtjänstens problem har ytterligare belysts och lett fram till 
att samverkansmöte med kommunens kyrkogårdsförvaltning har 
beställts ('(-'( kl !'.'').

Under '(-') har därutöver folkrättsliga problem, värnpliktsso-
ciala frågor, personalersättningsproblem, fångtjänst samt personal-
administration övats. Sy$et med dessa moment har varit att ge ökad 
förståelse för vidden av verksamhetsområdet samt behovet av sam-
verkan inom staben, mellan staber på olika nivåer och med civila 
myndigheter.

En planläggningsuppgi$ avseende återhämtning har givits. Pla-

Underhållstjänst
Efter arbetet med mobilisering, komplettering av materielbrister och
uppladdning till reglementerad utrustning inriktades underhålls-
tjänsten på återhämtning. Plan utarbetades och önskemål om bland
annat ammunitionsersättning ställdes till Fostaben. Det bör påpe-
kas att underhållskompaniet kan påbörja förmedling i full omfatt-
ning först fjärde mobdygnet. Påpekas bör också att Fogruppen är
hänvisad till flera underhållskompanier men att begäran om resur-
ser som inte är rutinmässig underhållstjänst skall ställas till Fosta-
ben.

Sjukvårdstjänst
Gruppstabens militära sjukvårdsledning fungerade i stort tillfreds-
ställande. Det förelåg under en period av striden på Gärdet oklarhe-
ter som dock klarades ut efter hand.

Det är viktigt att samverkan sker inom staben mellan de olika
avdelningarna och specialisterna, med tillkommande förband som
övertar verksamhet och även på fältet. När Länsalarmeringscentra-
len slogs ut blev det en betydande fördröjning innan den civila sjuk-
vårdsledningen fungerade.

Den civila sjukvården har för låg beredskapsnivå för att kunna
hantera snabbt upptrappade lägen. Operationskapacitet och sjuk-
transportresurser är tillräckliga för militära behov men det är osä-
kert om de räcker för de civila behoven beroende på skadeutfall.

Planering inför verksamheten o6-o6 och samverkan med batal-
jonsläkare tillfredsställande.

Informations- och personaltjänst
Krigsgravtjänstens problem har ytterligare belysts och lett fram till
att samverkansmöte med kommunens kyrkogårdsförvaltning har
beställts (06-06 kl io.00).

Under o6-05 har därutöver folkrättsliga problem, värnpliktsso-
ciala frågor, personalersättningsproblem, fångtjänst samt personal-
administration övats. Syftet med dessa moment har varit att ge ökad
förståelse för vidden av verksamhetsområdet samt behovet av sam-
verkan inom staben, mellan staber på olika nivåer och med civila
myndigheter.

En planläggningsuppgift avseende återhämtning har givits. Pla-
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nen avses redovisas i samband med kommunal samverkan $%-$% 
klockan !$.$$.

Händelseutveckling och iakttagelser 06-06
Striderna mot den vid Erstavik lu&landsatte 'enden fortsatte under 
natten. Brigadskyttebataljonen hade på morgonen bundit de kvar-
varande 'entliga förbanden. Fientliga mindre enheter har retirerat 
i sydlig riktning. 

Fogruppen intog under morgonen utgångsgruppering för avvärj-
ningsstrid med lokalförsvarsskyttebataljonerna och utförde befäst-
nings- och mineringsarbeten inom avvärjningsområdet under da-
gen. 

Fogruppchefen gick på morgonen till uppehållsplats söder Stock-
holm och mottog bataljonchefernas rekognoseringsrapporter på 
Högdalstoppen. 

Övningen avbröts klockan !(.$$.

Ledning och stabstjänst
Till skillnad från tidigare nätter har man denna gång upplevt en två-
vägskommunikation mellan staben och underställda chefer (strids-
grupperna Regeringsbyggnaderna, MSB och Gärdet). Staben har re-
lativt snabbt hört av sig med klara svar, begäran om förtydliganden 
samt förfrågningar om läge. Synbarligen har stabsmedlemmarna 
fått ökad rutin under övningens gång samtidigt som kommunika-
tionen också visar klart förbättrad kunskap om ingående förband 
och samverkande enheter. 

Även om det förbättrade resultatet till en del beror på lugnare läge 
den gångna natten, visar aktiviteten på att övningen har ha& klart 
positiva resultat.

Informations- och personaltjänst
Krigsgravtjänstens problem under överraskande inlett anfall mot 
Stockholm har belysts i samverkansmöte mellan Fostaben, grupp-
staben, bataljonstaberna och Stockholms Kyrkogårdsförvaltning. 
Sy&et med momenten i krigsgravtjänst har varit att belysa ansvars-
förhållandena militärt/civilt samt ge underlag till tjänstegrenens 
krigsplanläggning. 

Återhämtning för bataljonerna i Stockholm har diskuterats i sam-

nen avses redovisas i samband med kommunal samverkan o6-o6
klockan to.° o.

Händelseutveckling och iakttagelser 06-06
Striderna mot den vid Erstavik luftlandsatte fienden fortsatte under
natten. Brigadskyttebataljonen hade på morgonen bundit de kvar-
varande fientliga förbanden. Fientliga mindre enheter har retirerat
i sydlig riktning.

Fogruppen intog under morgonen utgångsgruppering för avvärj-
ningsstrid med lokalförsvarsskyttebataljonerna och utförde befäst-
nings- och mineringsarbeten inom avvärjningsområdet under da-
gen.

Fogruppchefen gick på morgonen till uppehållsplats söder Stock-
holm och mottog bataljonchefernas rekognoseringsrapporter på
Högdalstoppen.

Övningen avbröts klockan 12.00.

Ledning och stabstjänst
Till skillnad från tidigare nätter har man denna gång upplevt en två-
vägskommunikation mellan staben och underställda chefer (strids-
grupperna Regeringsbyggnaderna, MSB och Gärdet). Staben har re-
lativt snabbt hört av sig med klara svar, begäran om förtydliganden
samt förfrågningar om läge. Synbarligen har stabsmedlemmarna
fått ökad rutin under övningens gång samtidigt som kommunika-
tionen också visar klart förbättrad kunskap om ingående förband
och samverkande enheter.

Även om det förbättrade resultatet till en del beror på lugnare läge
den gångna natten, visar aktiviteten på att övningen har haft klart
positiva resultat.

Informations- och personaltjänst
Krigsgravtjänstens problem under överraskande inlett anfall mot
Stockholm har belysts i samverkansmöte mellan Fostaben, grupp-
staben, bataljonstaberna och Stockholms Kyrkogårdsförvaltning.
Syftet med momenten i krigsgravtjänst har varit att belysa ansvars-
förhållandena militärt/civilt samt ge underlag til l tjänstegrenens
krigsplanläggning.

Återhämtning för bataljonerna i Stockholm har diskuterats i sam-
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verkansmöte med berörda staber och Stockholms Socialförvaltning. 
Sy$et med momenten i återhämtningsskedet har varit att påvisa de 
unika resurser och möjligheter som %nns inom gruppens område.

Övningsledarens slutord
Övningsledarens slutord var följande

Övningens mål har varit att höja Fogruppstabens förmåga i stabs-
tjänst, sambands- och expeditionstjänst, samarbete med betjänings-
förband samt samverkan med Stockholms stad, Stockholmspolisen, 
landstinget och bevakningsföretaget ABAB. Jag anser att dessa mål 
har nåtts.

Det är naturligt att övade staber och förband inte är full&ädrade 
vid övningens början. Mycket ”ringrost” måste slipas av. Några om-
råden där ”rosten” varit särskilt påtaglig förtjänar extra uppmärk-
samhet. 

Det är lätt hänt att en stab koncentrerar sig hårt på skeendet inom 
eget område. En förutsättning för ett lyckosamt lösande av uppgif-
ter är att staben hela tiden har klart för sig högre chefs sy$en med 
stridens förande inom en större ram än det egna området. Detta i 
sin tur förutsätter att staben noggrant följer lägesutvecklingen inom 
grannförbanden liksom att återkopplingar görs till högre chefs rikt-
linjer i allt bedömandearbete.

Förhållandet är givetvis motsvarande för de egna förbanden. För-
utsättningen för att rätt kunna leda dessa börjar med ordning och 
reda i den egna staben. Noggrann lägesuppföljning erfordras. I dag 
disponibel teknik förutsätter att staben alltid har en aktuell läges-
karta innefattande alla underställda förband och ytterligare en nivå 
därunder ner till kompani. Delgivningstablåer, sambandsöversikter 
med mera krävs.

Stor uppmärksamhet måste även ägnas organisationen av stabs-
arbetet. Staberna är personalsvaga vilket understryker värdet av or-
ganisation. Ett sätt att lösa det dubbla behovet att vidmakthålla sta-
bens stridsvärde och samtidigt leda strid, planera långsiktigt och 
samverka kan vara att vid behov arbeta med ledning av strid med 
särskilt avdelad stridsledare. Den som leder strid måste för att vid 
behov kunna nå samband chef till chef på striplats ha tillgång till 
både UK och trådförbindelse, ibland även KV. Vid behov förstärks 
stridsledaren med personal ur till exempel underhålls- och perso-

verkansmöte med berörda staber och Stockholms Socialförvaltning.
Syftet med momenten i återhämtningsskedet har varit att påvisa de
unika resurser och möjligheter som finns inom gruppens område.

Övningsledarens slutord
Övningsledarens slutord var följande

Övningens mål har varit att höja Fogruppstabens förmåga i stabs-
tjänst, sambands- och expeditionstjänst, samarbete med betjänings-
förband samt samverkan med Stockholms stad, Stockholmspolisen,
landstinget och bevakningsföretaget ABAB. Jag anser att dessa mål
har nåtts.

Det är naturligt att övade staber och förband inte är fullfjädrade
vid övningens början. Mycket "ringrost" måste slipas av. Några om-
råden där "rosten" varit särskilt påtaglig förtjänar extra uppmärk-
samhet.

Det är lätt hänt att en stab koncentrerar sig hårt på skeendet inom
eget område. En förutsättning för ett lyckosamt lösande av uppgif-
ter är att staben hela tiden har klart för sig högre chefs syften med
stridens förande inom en större ram än det egna området. Detta i
sin tur förutsätter att staben noggrant följer lägesutvecklingen inom
grannförbanden liksom att återkopplingar görs till högre chefs rikt-
linjer i allt bedömandearbete.

Förhållandet är givetvis motsvarande för de egna förbanden. För-
utsättningen för att rätt kunna leda dessa börjar med ordning och
reda i den egna staben. Noggrann lägesuppföljning erfordras. I dag
disponibel teknik förutsätter att staben alltid har en aktuell läges-
karta innefattande alla underställda förband och ytterligare en nivå
därunder ner till kompani. Delgivningstablåer, sambandsöversikter
med mera krävs.

Stor uppmärksamhet måste även ägnas organisationen av stabs-
arbetet. Staberna är personalsvaga vilket understryker värdet av or-
ganisation. Ett sätt att lösa det dubbla behovet att vidmakthålla sta-
bens stridsvärde och samtidigt leda strid, planera långsiktigt och
samverka kan vara att vid behov arbeta med ledning av strid med
särskilt avdelad stridsledare. Den som leder strid måste för att vid
behov kunna nå samband chef till chef på striplats ha tillgång till
både UK och trådförbindelse, ibland även KV. Vid behov förstärks
stridsledaren med personal ur til l exempel underhålls- och perso-
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nalfunktionen. Övriga arbetar med planering och samverkan. Vid 
planering är det ett krav att gruppen får en allsidig sammansättning. 
Allsidigheten var otillräcklig vid bevakningsplaneringen under fre-
dagen genom att vare sig polis eller kommun engagerades i ett arbete 
som sy$ade till förstärkt bevakning av civil infrastruktur. 

En kretshemvärnsstab har varit samgrupperad med Fogrupp-
staben. Dennas viktigaste funktion är att i tidiga beredskapslägen 
tjänstgöra som stab och stabsförband åt gruppchefen. När mobili-
sering skett och den ordinarie stabsplutonen blivit tillgänglig bör 
kretsstaben i största möjliga mån integreras i gruppstabens arbete. 
Så skedde ej varför kretsstaben kom på undantag i stabsarbetet och 
målet att samöva de bägge staberna nåddes ej, vilket beklagas. 

Under hela övningen övades mobledning. Under fredagen råd-
de oklarhet om lydnadsförhållandena. Dessa framgår av grundplan 
Mob och innebär att Fogruppchef är mobledningsgruppchef vid 
höjning av beredskapen från grundberedskap och då Fogruppchef 
har grupperats som DUC. Mobordergivningen blev därför försenad 
och felaktig för intagande av mobplatsberedskap. Sedan lydnads-
förhållandena klarats ut har Fogruppchefens mobledning fungerat. 
Fogruppchefen har också kunnat ge Fobef korrekta bedömningar 
av styrketillväxten som underlag för bedömningar av Fobefs hand-
lingsfrihet. 

Under övningen har olika former för civil samverkan prövats. I 
ett storstadsområde krävs en omfattande samverkan med civilför-
svarsledning och polis. Samverkanspersonal har hela tiden tjänst-
gjort vid gruppstaben. E$er hand har förmågan att utnyttja dessas 
kunskaper och kontaktnät förbättrats. 

För att en stab ska kunna fungera måste de förband och enskilda 
som hjälper stabsmedlemmarna rätt förstå sin uppgi$ och behärska 
sin materiel. Samarbetet mellan staben och stabsplutonen var bra 
alltifrån mobiliseringen till övningens slut.

nalfunktionen. Övriga arbetar med planering och samverkan. Vid
planering är det ett krav att gruppen får en allsidig sammansättning.
Allsidigheten var otillräcklig vid bevakningsplaneringen under fre-
dagen genom att vare sig polis eller kommun engagerades i ett arbete
som syftade till förstärkt bevakning av civil infrastruktur.

En kretshemvärnsstab har varit samgrupperad med Fogrupp-
staben. Dennas viktigaste funktion är att i tidiga beredskapslägen
tjänstgöra som stab och stabsförband åt gruppchefen. När mobili-
sering skett och den ordinarie stabsplutonen blivit tillgänglig bör
kretsstaben i största möjliga mån integreras i gruppstabens arbete.
Så skedde ej varför kretsstaben kom på undantag i stabsarbetet och
målet att samöva de bägge staberna nåddes ej, vilket beklagas.

Under hela övningen övades mobledning. Under fredagen råd-
de oklarhet om lydnadsförhållandena. Dessa framgår av grundplan
Mob och innebär att Fogruppchef är mobledningsgruppchef vid
höjning av beredskapen från grundberedskap och då Fogruppchef
har grupperats som DUC. Mobordergivningen blev därför försenad
och felaktig för intagande av mobplatsberedskap. Sedan lydnads-
förhållandena klarats ut har Fogruppchefens mobledning fungerat.
Fogruppchefen har också kunnat ge Fobef korrekta bedömningar
av styrketillväxten som underlag för bedömningar av Fobefs hand-
lingsfrihet.

Under övningen har olika former för civil samverkan prövats. I
ett storstadsområde krävs en omfattande samverkan med civilför-
svarsledning och polis. Samverkanspersonal har hela tiden tjänst-
gjort vid gruppstaben. Efter hand har förmågan att utnyttja dessas
kunskaper och kontaktnät förbättrats.

För att en stab ska kunna fungera måste de förband och enskilda
som hjälper stabsmedlemmarna rätt förstå sin uppgift och behärska
sin materiel. Samarbetet mellan staben och stabsplutonen var bra
alltifrån mobiliseringen till övningens slut.
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Käll- och litteraturförteckning

Krigsarkivet
Beredskapsverket, Avdelning A, Volym A $! och Volym A $$
Stockholms försvarsområde (Fo %%), Avd !a/Operationsavd,  

Försvarsplaner !"&$/&'
Stockholms försvarsområdesstab (Fo %%), Stabsavd Fo %% OpO !"#(, 

Serie B V
K !/Fo %%, Stabsavd UGO !")(, Serie Nr B !, Volym nr !

Handlingar hos författaren 
Bef Fo %% Bedömande och beslut i stort !")*-!*-*!
I !/Fo %%, Mobiliseringssektionen/Organisationstabeller,  

arbetshandling !""!-*%-$%
I !/Fo %%, Personalsektionen, arbetshandling !""&-*"-!'
I!/Fo %%, Und/Säk, hemlig arbetshandling !")&-*)-$$
Mellersta värnpliktskontoret H!!*:&$!!( !""'-*)-$!
Christer Urbom: Redogörelse för Stockholms kustartilleriförsvars 

organisation $*!!-*%-*& och !$-*$-*".

Nätkällor
http://forum.soldf.comlo+iversion/index.php/tl$*%(-*.html

Intervjuer
Överstelöjtnant Christian Braunstein $*!!-!!-!#
Överstelöjtnant Olle Strid $*!!-*"-$)
Major Sven Tiberg $*!!-!$-*%
Överste Henrik von Vegesack $*!!-*"-$&
Översten av första graden Kim Åkerman $*!!-*(-$)

Käll- och litteraturförteckning

Krigsarkivet
Beredskapsverket, Avdelning A, Volym A 21 och Volym A 22
Stockholms försvarsområde (Fo 44), Avd ia/Operationsavd,

Försvarsplaner 1952/56
Stockholms försvarsområdesstab (Fo 44), Stabsavd Fo 44 OpO 1973,

Serie B V
K i/Fo 44, Stabsavd UGO 1983, Serie Nr B 1, Volym nr 1

Handlingar hos författaren
Bef Fo 44 Bedömande och beslut i stort 1980-10-01
I i/Fo 44, Mobiliseringssektionen/Organisationstabeller,

arbetshandling 1991-04-24
I i/Fo 44, Personalsektionen, arbetshandling 1995-09-16
Ii/Fo 44, Und/Säk, hemlig arbetshandling 1985-08-22
Mellersta värnpliktskontoret Hno:52113 1996-08-21
Christer Urbom: Redogörelse för Stockholms kustartilleriförsvars

organisation 2011-04-o5 och 12-02-09.

Nätkällor
http://forum.soldf.comloftiversion/index.php/t12043-o.html

Intervjuer
Överstelöjtnant Christian Braunstein 2011-11-17
Överstelöjtnant 011e Strid 2011-09-28
Major Sven Tiberg 2011-12-04
Överste Henrik von Vegesack 2011-09-25
Översten av första graden Kim Åkerman 2011-03-28
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Offentligt tryck
Arméhandbok !:A Organisation (!"$$ års upplaga med  

ändringstryck)
Arméreglemente III (!"$%)
Kompendium Civilförsvarets organisation i Stockholms län.  

Organisation #&. !"#'-&!-&!
Fälthandbok, Del !, Organisation Brigad (FH !Brig !"'% års  

upplaga)
Kompendium Sjö- och KA-taktik, Militärhögskolan !"#%
Kompendium Flygvapnet FS/Friv !"#"
Krigsarkivets beståndsöversikt
Taktikreglemente för kustartilleriet !"##

Litteratur
Lennart Andersson (red.): Svenska !ygbaser FOKK Nr !%  

(Stockholm (&&#)
Anders Annerfalk: Från Dronten till Gripen. Flygvapnet "#$%-"##% 

(Stockholm !""$)
Stellan Bojerud: ”Våra okända landskapsregementen” i Armémusei 

årsbok nr &' "##' (Stockholm !""#).
Bo Hugemark (red.) Neutralitet och försvar (Stockholm !"#$).
Runde Dahlén: ”Totalförsvarets planering för befolkning,  

statsledning, produktion och kommunikation” i Gunnar Artéus 
och Herman Fältström (red.) Totalförsvaret under Sveriges kalla 
krig FOKK Nr %! (Stockholm (&!!)

Dalregementet"#&(-$(((. En minnesbok (Gävle (&&%).
Bjarne Darwall: Lu)ens dirigenter (Värnamo (&&')
Flygvapenmuseums årsbok (&!!
Bo Henricson: Södermanlands regemente "#'*-$((&  

(Strängnäs (&&$).
Björn Holmberg: Arméns förband, skolor och staber  

(Sveriges Militärhistoriska Bibliotek !""%).
Mikael Holmström: Den dolda alliansen (Atlantis (&!!)
Kustförsvar – Från kustbefästningar till am+biekår (Västervik (&&()
Stefan Nilsson: Märsgarn – marinens och sjövärnskårens  

övningsplats (Huskvarna (&&)).
Karl-Gunnar Norén: Stockholms glömda bunkrar – Guiden till  

andra världskrigets fasta försvar (Stockholm (&&)).

Offentligt tryck
Armshandbok LA Organisation (1966 års upplaga med

ändringstryck)
Armsreglemente III (1963)
Kompendium Civilförsvarets organisation i Stockholms län.

Organisation 80. 1984-01-01
Fälthandbok, Del 1, Organisation Brigad (FH Brig 1943 års

upplaga)
Kompendium Sjö- och KA-taktik, Militärhögskolan 1983
Kompendium Flygvapnet FS/Friv 1989
Krigsarkivets beståndsöversikt
Taktikreglemente för kustartilleriet 1988

Litteratur
Lennart Andersson (red.): Svenska flygbaser FOKK Nr 13

(Stockholm 2008)
Anders Annerfalk: Från Dronten till Gripen. Flygvapnet 1926-1996

(Stockholm 1996)
Stellan Bojerud: "Våra okända landskapsregementen" i Arm&nusei

årsbok nr 571997 (Stockholm 1998).
Bo Hugemark (red.) Neutralitet och försvar (Stockholm 1986).
Runde Dahlen: "Totalförsvarets planering för befolkning,

statsledning, produktion och kommunikation" i Gunnar Artsus
och Herman Fältström (red.) Totalförsvaret under Sveriges kalla
krig FOKK Nr 31 (Stockholm 2011)

Dalregementet1950-2000. En minnesbok (Gävle 2003).
Bjarne Darwall: Luftens dirigenter (Värnamo 2004)
Flygvapenmuseums årsbok 2011
Bo Henricson: Södermanlands regemente 1973 -2005

(Strängnäs 2006).
Björn Holmberg: ArmMs förband, skolor och staber

(Sveriges Militärhistoriska Bibliotek 1993).
Mikael Holmström: Den dolda alliansen (Atlantis 2011)
Kustförsvar - Från kustbefästningar till amfibiekår (Västervik 2002)
Stefan Nilsson: Märsgarn - marinens och sjövärnskårens

övningsplats (Huskvarna 2007).
Karl-Gunnar Noren: Stockholms glömda bunkrar - Guiden till

andra världskrigets fasta försvar (Stockholm 2007).
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Samuel Palmblad: Kalla krigets Kronoberg (Växjö #$$%)
Tommy Petersson: Med invasionen i sikte FOKK Nr !"  

(Stockholm #$$")
Gösta Norrbohm och Bertil Skogsberg Flygande högvakt –  

om !yg!ottiljen F "# (Mjölby !"&%)
'omas Roth: Försvar för folkhem och fosterland FOKK Nr !$ 

(Stockholm #$$()
Svea livgardes historia IV (Stockholm !"(%)
Bengt Törnell: Berghangarer (Estland #$$&).
Bengt Wallerfelt (red.) K ""$%#-%&&& (Stockholm #$$!)
Bengt Wallerfelt: Si vic pacem – para bellum. Svensk säkerhetspolitik 

och krigsplanering "$'(-"$)( (Probus !""").
Carl-Axel Wangel (red.): Sveriges militära beredskap"$*$-"$'(  

(Militärhistoriska förlaget !"&#)

Samuel Palmblad: Kalla krigets Kronoberg (Växjö 2005)
Tommy Petersson: Med invasionen i sikte FOKK Nr 19

(Stockholm 2009)
Gösta Norrbohm och Bertil Skogsberg Flygande högvakt -

om flygflottiljen F i8 (Mjölby 1985)
Thomas Roth: Försvar för folkhem och fosterland FOKK Nr 10

(Stockholm 2007)
Svea livgardes historia IV (Stockholm 1975)
Bengt Törnell: Berghangarer (Estland 2008).
Bengt Wallerfelt (red.) K 11928-200o (Stockholm 2001)
Bengt Wallerfelt: Si vic pacem - para bellum. Svensk säkerhetspolitik

och krigsplanering 1945-1975 (Probus 1999).
Carl-Axel Wangel (red.): Sveriges militära beredskap1939-1945

(Militärhistoriska förlaget 1982)
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Noter

# Se Hans Brask (#$%$-#&'(), biskop i Linköping.
! Nils Palmstierna ”Krigsplanläggningen vid krigsutbrottet” i 

Carl–Axel Wangel (red) Sveriges militära beredskap (Militär-
historiska förlaget #)(!) s. &(.

' Se Krigsarkivets beståndsöversikt del ' och * för respektive 
försvarsområde motsv. samt Krigsarkivet, Beredskapsverket, 
Avd. # volym A !# s. ! f.

$ Beredskapsverket, Avd. A Volym A !#, s. ## samt Björn Holm-
berg ”Arméns förband, skolor och staber” (Sveriges Militär-
historiska bibliotek #))'), s *$.

& Ett fältinfanteriregemente bestod enligt #)') års krigsorganisa-
tion främst av tre huvudsakligen marscherande bataljoner med 
fyra kompanier vardera samt av två självständiga kompanier 
med understödsvapen. Den sammanlagda styrkan var c:a ' &"" 
man.

% En fördelning bestod av tre infanteriregementen, ett artilleri-
regemente, en kavalleribataljon m m och omfattade totalt c:a 
#&+""" man.

* Arvid Croneberg ”Säkerhetspolitik och krigsplanering” i  
Bo Hugemark (red.) Neutralitet och försvar (Stockholm #)(%), 
s.##( f.

( Krigsarkivet, Beredskapsverket, Band A !#,s. ! och bilaga ', 
A Mob.

) Ibid. s ' f.
#" Herman Levin: ”Beredskapstjänst under andra världskriget” i 

Svea Livgardes historia IV  (Stockholm #)*&), s. ##*-#)%.
## Beredskapsverket , Avd A, volym A !# s. #! f.
#! Bataljon enligt senare nomenklatur.
#' Beredskapsverket, Avd A. volym A !# s. #* f.

Noter

1 S e  Hans Brask (1464-1538), biskop i Linköping.
2 N i l s  Palmstierna "Krigsplanläggningen vid krigsutbrottet" i

Carl-Axel Wangel (red) Sveriges militära beredskap (Militär-
historiska förlaget 1982) s. 58.

3 S e  Krigsarkivets beståndsöversikt del 3 och 7 för respektive
försvarsområde motsv. samt Krigsarkivet, Beredskapsverket,
Avd. volym A 21 S. 2 f.

4 Beredskapsverket, Avd. A Volym A 21, s. 11 samt Björn Holm-
berg "ArmMs förband, skolor och staber" (Sveriges Militär-
historiska bibliotek 1993), 5 74-

5 E t t  fältinfanteriregemente bestod enligt 1939 års krigsorganisa-
tion främst av tre huvudsakligen marscherande bataljoner med
fyra kompanier vardera samt av två självständiga kompanier
med understödsvapen. Den sammanlagda styrkan var c:a 3 500
man.

6 E n  fördelning bestod av tre infanteriregementen, ett artilleri-
regemente, en kavalleribataljon m m och omfattade totalt c:a
15 000 man.

7 A r v i d  Croneberg "Säkerhetspolitik och krigsplanering" i
Bo Hugemark (red.) Neutralitet och försvar (Stockholm 1986),
s.118 f.

8 Krigsarkivet, Beredskapsverket, Band A 21,s. 2 och bilaga 3,
A Mob.

9 I b i d .  s 3 f.
to Herman Levin: "Beredskapstjänst under andra världskriget" i

Svea Livgardes historia IV (Stockholm 1975), s. 117-196.
11 Beredskapsverket , Avd A, volym A 21 S. 12 f.
12 Bataljon enligt senare nomenklatur.
13 Beredskapsverket, Avd A. volym A 21 5. i7 f.
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#$ Under #%&"-talet hade minst en tredjedel av tillgängliga värn-
pliktiga årligen undantagits från utbildning. 

#' Stellan Bojerud “Våra okända landskapsregementen” i 
”Armémusei årsbok Nr !" #$$"”, s. #%( f.

#) Arvid Croneberg “Arméns krigsorganisation” i ”Sveriges mi-
litära beredskap #$%$-#$&!” red. Carl-Axel Wangel (Militär-
historiska förlaget Stockholm #%(!), s. !$%.

#* Levin, s.##*-#%).
#( Karl-Gunnar Norén ”Stockholms glömda bunkrar – Guiden 

till andra världskrigets fasta försvar” (Stockholm !""*) s. #" +.
#% Ibid.
!" Bengt Törnell ”Flygvapnets hemliga berg” i Flygvapenmuseums 

årsbok '(## (Linköping !"#!), s. !(.
!# Beredskapsverket, Avd A. volym A !!, s, ** f o (& f.
!! M för modi,erad
!& Croneberg ”Arméns krigsorganisation” s. &"$.
!$ Levin, s. ##*-#%),
!' Fälthandbok, Del # Organisation Brigad (FH # Brig), #%$& års 

upplaga.
!) Stefan Nilsson ”Märsgarn – Marinens och Sjövärnskårens 

övningsplats” (Huskvarna !""*) s. #$ +.
!* ”Kustförsvar – från kustbefästningar till am)biekår” (Västervik 

!""!), s. &"" f.f.
!( Bengt Törnell ”Berghangarer” (Estland !""(), s. !" f.
!% Holmberg, s. *$
&" Bengt Wallerfelt ”Si vis pacem – para bellum. Svensk säkerhets-

politik och krigsplanering #$&!-#$"!” (Probus #%%%), s $#-)%.
&# Wallerfelt s. %%-#"#. 
&! Bo Henrickson ”Södermanlands regemente #$"%-'((!” 

(Strängnäs !"")) s. %&-%' och !!%-!&).
&& För en detaljerad beskrivning av de olika brigadtypernas orga-

nisation hänvisas till författarens skri- ”Försvar för folkhem 
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SMB bevarar det militära kulturarvet – i dubbel bemärkelse!

Att bevara det militära kulturarvet handlar inte bara om att ge ut skrifter 
om militaria och militärhistoria. Det handlar också om att det som ges ut 
skall kunna bevaras för att läsas av kommande generationer.

En konsekvens av detta är att de böcker som har Svenskt Militärhistoriskt 
Bibliotek som utgivare skall produceras med en hållbar hög kvalitet. Det 
innebär att de är tryckta på träfritt papper av bästa märke som är ålders-
beständigt och inte gulnar. De är också inbundna med tråd av yrkesskick-
liga bokbindare för att förbli i gott skick långt in i framtiden.

I en bok från Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek är det en självklarhet med 
papper i rätt !berriktning, tryck med bra och jämn svärta samt precision i 
falsslagning och formering för att ge ett bra uppslag.

Böcker från Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek är en viktig och självklar del 
i våra hem. Som bokläsare och medlemmar i Svenskt Militärhistoriskt Bib-
liotek måste vi få välgjorda böcker som kan läsas om och om igen.

För att försäkra oss om denna kvalitet trycks och binds Svenskt Militär-
historiskt Biblioteks böcker enligt följande standarder för högsta profes-
sionella tekniska kvalitet:
Framställd enligt SS-ISO 118000
Standard för papperskvalitet: ISO 9706

Detta är en bok för evigheten.

Tekniska data för: Försvaret av Stockholm under kalla kriget
Tryckeri/tryckort: Livonia Print, Lettland
Typsnitt:
 brödtext: Minion regular 10,5/13
 bildtexter: Helvetica Neue condensed 9/11
 faktarutor: Helvetica Neue roman 10/13
 rubriker: Helvetica Neue medium condensed 16/19
 mellanrubriker: Helvetica Neue medium condensed 10/13

Papper inlaga: G-print matt, 130 gram
Papper för- och eftersätt: Toplin 416 (Ticotex Trading)
Pärmöverdragsmaterial: Miradur Metropolitan
Märkband: MB-SMB (Ticotex Trading)
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Försvaret av Sveriges huvudstad har gamla anor. Redan 
Gustav Vasa insåg behovet av att Stockholm hade ett 
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QMPMXmVE�TPERIVEVI�LYZYHFV]�QIH�EPPE�HIWW�ZEXXIRZmKEV�
och öar. 

I boken Försvaret av Stockholm under kalla kriget�OER�ZM�PmWE�
SQ�HIR�QMPMXmVE�J}VWZEVWTPERIVMRKIR�YRHIV�HIR�XYVFY-
PIRXE�XMHWTIVMSH�WSQ�FIXIGOREW�WSQ�OEPPE�OVMKIX���%XSQ-
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och insiktsfullt hur Stockholm skulle försvaras under kalla 
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Thomas Roth (född 1956) Fil. Mag., 
är 1:e intendent vid Armémuseum, 
kapten i Livgardets reserv och 
ledamot av Kungl. Krigsvetenskaps-
akademien.

Han har författat bland annat 
Försvar för folkhem och fosterland 
(FOKK nr 10), Fredrik Blom – Karl 
Johans arkitekt samt medarbetat i 
ett stort antal verk inom ämnesom-
rådena historia, militärhistoria och 
byggnadshistoria.
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Planerna, organisationen och hotbilden
mot Sveriges huvudstad

Försvaret av Sveriges huvudstad har gamla anor. Redan
Gustav Vasa insåg behovet av att Stockholm hade ett
fullgott försvar. Stadens geografiska läge har vållat många
militära planerare huvudbry med alla dess vattenvägar
och öar.

I boken Försvaret av Stockholm under kalla kriget kan vi läsa
om den militära försvarsplaneringen under den turbu-
lenta tidsperiod som betecknas som kalla kriget. Atom-
bomben utgjorde ett hot och hänsyn behövde tas till den
växande befolkningen. Var skulle förbanden grupperas för
bästa verkan och vilka objekt behövde skyddas?

Dessa frågor, och mycket mer, får du svar på i denna bok.
Reservofficeren och I. Intendenten vid Statens försvars-
historiska museer, Thomas Roth, beskriver här ingående
och insiktsfullt hur Stockholm skulle försvaras under kalla
krigets epok.
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