
Sten Ekman (f. !"#") är uppväxt 
i Kalixbygden och har de senaste 
åren blivit intresserad av den mili-
tära verksamhet som var så vanligt 
förekommande i hans hemtrakter.
 Under sin militärtjänst vid A $ 
i Boden utbildades Sten Ekman 
till eldledare för bandkanon !.% 
Han hann också delta i ett antal 
KFÖ (krigsförbandsövningar) och 
SÖB (särskild övning befäl), alla i 
Kalixlinjen.
 Sin civila gärning har Sten 
Ekman ägnat åt hälsovården i olika 
befattningar såsom primärvårds-
chef och lasarettschef.
 Under alla år har funderingarna 
om Kalixlinjens omfattning och 
betydelse funnits där och för cirka 
fem år sedan tog funderingarna 
en fastare form och blev till tankar 
om en bok om Kalixlinjen. E&er 
omfattande arkivforskning och in-
tervjuer med personer som verkat 
inom totalförvaret i övre Norrland 
föreligger nu denna bok om Sveri-
ges egen ”Maginotlinje”. 

%Om kalla kriget hade brutit ut i ett tredje världskrig räknade man från svenskt 
håll med ett storanfall från Sovjetunionens sida över hela Nordkalotten. 
 Sy&et skulle vara att nå fram till Nordsjön för att använda norska hamnar 

för att sedan kunna störa och förhindra vapen- och trupptransporter sjöledes över 
Atlanten till den europeiska krigsskådeplatsen. Att Sovjetunionen i detta läge skulle 
respektera svensk neutralitet var det ingen som trodde på.
 Under kalla kriget byggdes Kalixlinjen ut till ett starkt befäst område i östra 
Norrbotten där de ryska mekaniserade divisionerna skulle möta det svenska gräns-
försvaret. I ett område mellan Torne och Kalix älvar fanns drygt '%$(( befästningar, 
skyddsrum för !$%((( man som stod emot eld från grovt artilleri samt över '(( 
förberedda vägar och broar som direkt skulle sprängas vid ett krigsutbrott. Samt-
liga norrlandsbrigader ingick i detta försvar liksom bandkanoner och nedsprängt 
fartygs artilleri. I detta område har !(%(((-tals män från främst Mellansverige gjort 
sina ”repmånader”. Försvarsplaneringen var mycket detaljerad och övad.
 Kalixlinjen var det ”hemligaste av det hemligaste” Sverige hade. Kunskapen om 
försvarslinjen var begränsad till ett fåtal personer. E&er kalla krigets slut och av-
vecklandet av Kalixlinjen kan dess historia skrivas. Arkiv har öppnats och hemlig-
stämpeln hävts. Här redogörs för hur försvaret såg ut och hur man skulle möte den 
sovjetiska invasionsarmén. Många personer som var med berättar öppet om denna 
tid. Hade Sverige kunnat stå emot ett sovjetiskt storanfall? 
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betydelse funnits där och för cirka 
fem år sedan tog funderingarna 
en fastare form och blev till tankar 
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försvaret. I ett område mellan Torne och Kalix älvar fanns drygt '%$(( befästningar, 
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Sten Ekman (f. 1949) är uppväxt
i Kalixbygden och har de senaste
åren blivit intresserad av den mili-
tära verksamhet som var så vanligt
förekommande i hans hemtrakter.

Under sin militärtjänst vid A 8
i Boden utbildades Sten Ekman
till eldledare för bandkanon 1.
Han hann också delta i ett antal
KFÖ (krigsförbandsövningar) och
SÖB (särskild övning befäl), alla i
Kalixlinj en.

Sin civila gärning har Sten
Ekman ägnat åt hälsovården i olika
befattningar såsom primärvårds-
chef och lasarettschef.

Under alla år har funderingarna
om Kalixlinjens omfattning och
betydelse funnits där och för cirka
fem år sedan tog funderingarna
en fastare form och blev till tankar
om en bok om Kalixlinjen. Efter
omfattande arkivforskning och in-
tervjuer med personer som verkat
inom totalförvaret i övre Norrland
föreligger nu denna bok om Sveri-
ges egen "Maginotlinje".
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Kalixlinjen – kalla krigets lås i norr

Det är med stort nöje jag och Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek kan presentera 
denna bok om Kalixlinjen, det hemligaste av hemliga Sverige hade under kalla kri-
get. Idag är det drygt tjugo år e!er Sovjetunionens fall, vilket ledde till invasions-
försvarets avveckling"liksom"skyldigheten att e!er förmåga delta i landets försvar. 
Nu kan historien om denna svenska Maginotlinje i Övre Norrland berättas.

Första gången jag såg Kalix-linjen var för #$ år sedan som kadett. Det var en im-
ponerande försvarsanläggning där grovt fartygsartilleri från pansarskepp blanda-
des med kanoner från jagare av senare datum i starka befästningar. Ryssarna, å sin 
sida, sparade ett tungt artilleriregemente från andra världskriget i Leningrads milo 
för att kunna genombryta befästningslinjen utan kärnvapen. E!er hand fördjupa-
des försvaret"ända till Lule älv. Fo %& var"en pivå i gränsförsvaret och"ledningsstab 
GÚSڀNZDLFU�TUPSB�GÚSCBOE��4PN�DIFGڀ"�Š�ŝťťŞ�ĕDL�KBH�BOTWBSFU�UJMMTBNNBOT�NFE�"�ť�
för artilleriet inom fördelningarna häruppe. Om vi hunnit mobilisera hade ryssar-
na kanske satsat"längre norrut.

Författaren Sten Ekholm är att gratulera till en initierat skriven och lättläst bok 
– full med tekniska skisser och illustrationer – som verkligen platsar i både din 
och min bokhylla. Och i hyllan hos en och annan sovjetisk – förlåt, rysk – mili-
tär, som nu äntligen får den fulla historien om Kalixlinjens tillkomst och utföran-
EF��%FU�ÊS�FO�CPL�CBSB�GÚS�PTT�J�4.#�PDI�LPNNFS�BMESJH�BUU�ĕOOBT�J�CPLIBOEFMO�

Med förhoppning om en sann militärhistorisk läsupplevelse,

Lennart Uller
Överste, ordförande för sti!elsen Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek
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Det är med stort nöje jag och Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek kan presentera
denna bok om Kalixlinjen, det hemligaste av hemliga Sverige hade under kalla kri-
get. Idag är det drygt tjugo år efter Sovjetunionens fall, vilket ledde till invasions-
försvarets avveckling liksom skyldigheten att efter förmåga delta i landets försvar.
Nu kan historien om denna svenska Maginotlinje i Övre Norrland berättas.

Första gången jag såg Kalix-linjen var för 48 år sedan som kadett. Det var en im-
ponerande försvarsanläggning där grovt fartygsartilleri från pansarskepp blanda-
des med kanoner från jagare av senare datum i starka befästningar. Ryssarna, å sin
sida, sparade ett tungt artilleriregemente från andra världskriget i Leningrads milo
för att kunna genombryta befästningslinjen utan kärnvapen. Efter hand fördjupa-
des försvaret ända till Lule älv. Fo 67 var en pivå i gränsförsvaret och ledningsstab
för mycket stora förband. Som chef A 4 1992 fick jag ansvaret tillsammans med A 9
för artilleriet inom fördelningarna häruppe. Om vi hunnit mobilisera hade ryssar-
na kanske satsat längre norrut.

Författaren Sten Ekholm är att gratulera till en initierat skriven och lättläst bok
-  full med tekniska skisser och illustrationer - som verkligen platsar i både din
och min bokhylla. Och i hyllan hos en och annan sovjetisk - förlåt, rysk - mili-
tär, som nu äntligen får den fulla historien om Kalbdinjens tillkomst och utföran-
de. Det är en bok bara för oss i SMB, och kommer aldrig att finnas i bokhandeln.

Med förhoppning om en sann militärhistorisk läsupplevelse,

Lennart Uller
Överste, ordförande för stiftelsen Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek
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Förord

Den så kallade Kalixlinjen, med alla sina be-
fästningar och militära förband, utgör en del av 
lokalhistorien i östra Norrbotten. Ett stycke mili-
tärhistoria som nu mejslats ned med betongborrar 
och dynamit. En svunnen epok där det världspo-
litiska läget, under första världskriget, men främst 
under andra världskrigets beredskapsår och kalla 
kriget, i hög grad kom att påverka både den militä-
ra aktiviteten i östra Norrbotten och det civila sam-
hället. En del av Sverige där försvarets närvaro var 
högst påtaglig med pansarhindren ute på åkrar och 
i skogar samt ”repgubbarna” som regelbundet kom 
till området på vintrarna.

Den manliga befolkningen i östra Norrbotten 
kom i kontakt med försvaret vid sin värnplikts-
tjänstgöring i Boden. Men för den stora delen av 
befolkningen i östra Norrbotten var militär verk-
TBNIFU�FUU�PLÊOU�CFHSFQQ�GÚSF�ŝťşť��.BO�LBO�OPH�
säga att det fanns ett avstånd mellan militär och ci-
vil verksamhet. Militären levde i sin värld i Boden 
med liten kontakt med befolkningen i östra delen 
av Norrbotten. Detta kom att ändras fort i och med 
BUU�BOESB�WÊSMETLSJHFU�CSÚU�VU�ŝťşť��¯SFO�ŝťşťoŝťŠš�
ĕDL�CZHEFSOB�MÊOHT�5PSOF��PDI�,BMJY�ÊMWBS�MFWB�J�
daglig kontakt med militär personal och dess verk-
TBNIFUFS��/ÊS�MJWFU�ŝťŠš�ÌUFSHJDL�J�NFS�OPSNBMB�
förhållanden fanns det kvar försvarsanläggningar, 
barackläger, mobiliseringsförråd och en fredsor-
ganiserad försvarsområdesmyndighet. Kvar fanns 
också en orolig omvärld och beredskapsårens 

erfarenheter. Den militära verksamheten hade 
kommit till östra Norrbotten för att stanna.

6OEFS�ŝťšŜ��PDI�ŝťŢŜ�UBMFO�WÊYUF�KBH�VQQ�J�,B-
lix och såg försvarets närvaro, men visste egentli-
gen lite om vad militären höll på med. Områdets 
betydelse för försvaret såg man främst genom de 
stora skyltarna längs vägarna i östra Norrbotten. 
7JE�5ÚSF�TBNIÊMMF�ŞŜ�LN�WÊTUFS�PN�,BMJY�TBNU�
vid andra infarter till Kalix och Överkalix, fanns 
stora skyltar som upplyste om att man nu kom in i 
FUU�TLZEETPNSÌEF��5FYUFO�WBS�QÌ�UJP�TQSÌL�NFO�EFU�
som man kom ihåg var att det fanns text på ryska. 
Längs vägarna fanns också en rad betongklumpar 
med järnbalkar som gick att skjuta över vägarna så 
att de blockerades. Det var en massa mobiliserings-
förråd runt om i skogarna – men egentligen visste 
de !esta som bodde i östra Norrbotten mycket lite 
om försvarsförberedelserna i området. Det prata-
EFT�PN�BUU�JOTQSÊOHU�J�3BHHEZOBO�FUU�CFSH�ŝŜ�LN�
väster om Kalix samhälle, fanns ett sjukhus som 
var lika stort som Kalix lasarett. Men det var bara 
spekulationer. Vetskapen om Kalixlinjens försvar-
sanläggningar var mycket låg. 

Men en sak visste vi – angriparen skulle komma 
från öster, och det var ryssen. Vi i Norrbotten – lik-
TPN�BMMB�IVTIÌMM�J�4WFSJHF�o�ĕDL�J�CSFWMÌEBO�CÌEF�
ŝťšŝ�PDI�ŝťŢŝ�FO�CSPTDIZS�NFE�UJUFMO�Om kriget 
kommer. Broschyren stärkte våra farhågor – rys-
sen kommer, och då med atombomber. Och inte 
NJOTLBEF�PSPO�EÌ�NBO�ĕDL�VQQNBOJOHFO�BUU�BMMUJE�

Förord

Den så kallade Kalixlinj en, med alla sina be-
fästningar och militära förband, utgör en del av
lokalhistorien i östra Norrbotten. Ett stycke mili-
tärhistoria som nu mejslats ned med betongborrar
och dynamit. En svunnen epok där det världspo-
litiska läget, under första världskriget, men främst
under andra världskrigets beredskapsår och kalla
kriget, i hög grad kom att påverka både den militä-
ra aktiviteten i östra Norrbotten och det civila sam-
hället. En del av Sverige där försvarets närvaro var
högst påtaglig med pansarhindren ute på åkrar och
i skogar samt "repgubbarna" som regelbundet kom
till området på vintrarna.

Den manliga befolkningen i östra Norrbotten
kom i kontakt med försvaret vid sin värnplikts-
tjänstgöring i Boden. Men för den stora delen av
befolkningen i östra Norrbotten var militär verk-
samhet ett okänt begrepp före 1939. Man kan nog
säga att det fanns ett avstånd mellan militär och ci-
vil verksamhet. Militären levde i sin värld i Boden
med liten kontakt med befolkningen i östra delen
av Norrbotten. Detta kom att ändras fort i och med
att andra världskriget bröt ut 1939. Åren 1939-1945
fick bygderna längs Torne- och Kalix älvar leva i
daglig kontakt med militär personal och dess verk-
samheter. När livet 1945 återgick i mer normala
förhållanden fanns det kvar försvarsanläggningar,
barackläger, mobiliseringsförråd och en fredsor-
ganiserad försvarsområdesmyndighet. Kvar fanns
också en orolig omvärld och beredskapsårens

erfarenheter. Den militära verksamheten hade
kommit till östra Norrbotten för att stanna.

Under 1950- och 1960-talen växte jag upp i Ka-
lix och såg försvarets närvaro, men visste egentli-
gen lite om vad militären höll på med. Områdets
betydelse för försvaret såg man främst genom de
stora skyltarna längs vägarna i östra Norrbotten.
Vid Töre samhälle, 20 km väster om Kalix, samt
vid andra infarter till Kalix och Överkalix, fanns
stora skyltar som upplyste om att man nu kom in i
ett skyddsområde. Texten var på tio språk men det
som man kom ihåg var att det fanns text på ryska.
Längs vägarna fanns också en rad betongklumpar
med järnbalkar som gick att skjuta över vägarna så
att de blockerades. Det var en massa mobiliserings-
förråd runt om i skogarna - men egentligen visste
de flesta som bodde i östra Norrbotten mycket lite
om försvarsförberedelserna i området. Det prata-
des om att insprängt i Raggdynan, ett berg jo km
väster om Kalix samhälle, fanns ett sjukhus som
var lika stort som Kalix lasarett. Men det var bara
spekulationer. Vetskapen om Kalbdinjens försvar-
sanläggningar var mycket låg.

Men en sak visste vi - angriparen skulle komma
från öster, och det var ryssen. Vii Norrbotten - lik-
som alla hushåll i Sverige - fick i brevlådan både,
1951 och 1961, en broschyr med titeln Om kriget
kommer. Broschyren stärkte våra farhågor - rys-
sen kommer, och då med atombomber. Och inte
minskade oron då man fick uppmaningen att alltid
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ha broschyren inom räckhåll. I förordet skrev stats-
NJOJTUFS�5BHF�&SMBOEFS��w5JMM�4WFSJHFT�NFECPSHB-
re. Sverige vill ha fred. Vår förhoppning är att en 
avspänning mellan stormakterna skall vara möjlig 
och att världsfreden kan bevaras. Så länge de in-
UFSOBUJPOFMMB�NPUTÊUUOJOHBSOB�ĕOOT�LWBSTUÌS�EPDL�
hotet mot freden. Vårt land måste därför vara be-
rett på att det värsta kan hända – att kriget kom-
mer.” I broschyren anges också att ”Motstånd skall 
göras och i alla lägen. Det är på Dig det beror. Din 
insats – Din beslutsamhet. Din vilja att överleva. Vi 
ger aldrig upp!” I broschyren uppmanade regering-
en också alla som hade skjutvapen att ha dem inom 
räckhåll för att snabbt kunna bjuda motstånd.

För oss i Norrbotten var ryssen inte långt borta. 
%FU�WBS�CBSB�Şš�NJM�GSÌO�4PWKFUVOJPOFOT�HSÊOT�UJMM�
Haparanda. Kalixlinjen var en viktig del i försvaret 
av Norrbotten och landet, och omfattade området 
NFMMBO�5PSOF�ÊMW�PDI�,BMJY�ÊMW��%FU�WBS�IÊS�SZTTFO�
skulle hållas emot minst en vecka och sedan skul-
le hammarslaget ske längs Luleälven med Bodens 
fästning i centrum. Men krigsmakten gjorde un-
der andra världskriget förberedelser för att kunna 
möta ett sovjetiskt angrepp redan inne i Finland. 
Under stor sekretess byggdes under denna tid de 
första jägarförbanden upp som skulle verka bakom 
BOHSJQBSFOT�MJOKFS��%FTTB�GÚSCBOE�ĕDL�CFOÊNOJOH-
en ”timmerhuggarförband” och hade i krigsuppgi! 
att spränga broar och järnvägar inne i Finland för 
att redan där bjuda på motstånd mot ryssen.

Kalixlinjen ingick i försvarsområde "#, Fo "#, 
och var egentligen ingen befästningslinje typ Ma-
HJOPUMJOKFO�NFMMBO�'SBOLSJLF�PDI�5ZTLMBOE�ŝ Det 
var snarare ett område för försvar där angriparen 
skulle fördröjas i väntan på att manskap från söd-
ra Sverige skulle hinna komma upp till Norrbotten. 
5PUBMU�PNGBUUBEF�,BMJYMJOKFO�DJSLB�ŞڀŤŜŜ�CFGÊTU-
OJOHBS�PDI�IBEF�TLZEETSVN�GÚS�DJSLB�ŝŤڀŜŜŜ�TPMEB-
ter i splitterskydd för grovt artilleri. Det var främst 
under andra världskriget och åren däre!er som 
försvaret i området byggdes upp. Utbyggnaden av 

värn, skansar, skyddsrum och fasta kanoner pågick 
EPDL�ÊOEB�JO�QÌ�ŝťťŜ�UBMFU��4JTUB�TLBOTFO�CZHHEFT�J�
3ÌOFÌ�ŝťťŝ��4JTUB�TUPSB�LSJHTGÚSCBOETÚWOJOHFO�NFE�
TUÚSSF�USVQQFOIFUFS�J�PNSÌEFU�HFOPNGÚSEFT�ŝťťť��
Avvecklingen av befästningar i Kalixlinjen påbör-
KBEFT�J�NJUUFO�QÌ�ŝťŤŜ�UBMFU��'ÚSTWBSFU�FMMFS�,SP-
nan, som det o!a hette, hyrde mark för att bygga 
sina befästningar, värn och pansarhinder av priva-
ta markägare. Dessa hyresavtal var i regel femtio-
ÌSJHB�PDI�MÚQUF�VU�ŝťťŜ��6OEFS�TMVUFU�BW�ŝťŤŜ�UBMFU�
gjordes en inventering av befästningsanläggning-
arna inom försvarsområdet. En del visade sig inte 
passa in i de nya försvarsplanerna. De tömdes på 
innehåll, sprängdes bort, plomberades eller jäm-
nades med marken. Denna avveckling kom att in-
UFOTJĕFSBT�J�PDI�NFE�BUU�4WFSJHF�ÚWFSHJDL�GSÌO�FUU�
invasionsförsvar till ett insatsförsvar under mitten 
BW�ŝťťŜ�UBMFU�

Det är först nu när Kalixlinjen är avvecklad som 
mitt intresse vaknat för att dokumentera denna 
del av landets historia. En historia som framförallt 
startade i och med att andra världskriget bröt ut 
och sedan varade genom kalla kriget fram till slu-
UFU�QÌ�ŝťťŜ�UBMFU�EÌ�ĘFSB�GÚSTWBSTCFTMVU�HKPSEF�BUU�
huvuddelen av Kalixlinjen avvecklades. Försvarets 
närvaro i östra Norrbotten medförde att två mil-
KPOFS�NBO�GSÌO�ŝťşť�PDI�GSBN�UJMM�ŞŜŜŜ�UBMFU�OÌ-
gon gång sti!at bekantskap med östra Norrbotten. 
Försvarsområdets historia innefattar även $ykting-
strömmen i samband med evakueringen av nor-
ra Finland under slutet av andra världskriget där 
mina föräldrar var med och arbetade med $yk-
tingmottagandet. Försvaret hade en stor inverkan 
på samhällslivet i östra Norrbotten även om man 
inte direkt tänkte på det. Försvaret genererade en 
rad arbetstillfällen i en glesbygd med stor arbets-
löshet. Fartygskanoner byggdes in i berg med hjälp 
av o!ast lokal arbetslös arbetskra!. Militären köp-
te stora mängder materiel från lokala leverantö-
rer och handel och hotellrörelser levde upp under 
de månader när tusentals ”sörlänningar” kom på 

ha broschyren inom räckhåll. I förordet skrev stats-
minister Tage Erlander: "Till Sveriges medborga-
re. Sverige vill ha fred. Vår förhoppning är att en
avspänning mellan stormakterna skall vara möjlig
och att världsfreden kan bevaras. Så länge de in-
ternationella motsättningarna finns, kvarstår dock
hotet mot freden. Vårt land måste därför vara be-
rett på att det värsta kan hända - att kriget kom-
mer:' I broschyren anges också att "Motstånd skall
göras och i alla lägen. Det är på Dig det beror. Din
insats - Din beslutsamhet. Din vilja att överleva. Vi
ger aldrig upp!" I broschyren uppmanade regering-
en också alla som hade skjutvapen att ha dem inom
räckhåll för att snabbt kunna bjuda motstånd.

För oss i Norrbotten var ryssen inte långt borta.
Det var bara 25 mil från Sovjetunionens gräns till
Haparanda. Kalixlinjen var en viktig del i försvaret
av Norrbotten och landet, och omfattade området
mellan Torne älv och Kalix älv. Det var här ryssen
skulle hållas emot minst en vecka och sedan skul-
le hammarslaget ske längs Luleälven med Bodens
fästning i centrum. Men krigsmakten gjorde un-
der andra världskriget förberedelser för att kunna
möta ett sovjetiskt angrepp redan inne i Finland.
Under stor sekretess byggdes under denna tid de
första jägarförbanden upp som skulle verka bakom
angriparens linjer. Dessa förband fick benämning-
en "timmerhuggarförband" och hade i krigsuppgift
att spränga broar och järnvägar inne i Finland för
att redan där bjuda på motstånd mot ryssen.

Kalixlinjen ingick i försvarsområde 67, Fo 67,
och var egentligen ingen befästningslinje typ Ma-
ginotlinjen mellan Frankrike och Tyskland.' Det
var snarare ett område för försvar där angriparen
skulle fördröjas i väntan på att manskap från söd-
ra Sverige skulle hinna komma upp till Norrbotten.
Totalt omfattade Kalixlinjen cirka 2 8o o befäst-
ningar och hade skyddsrum för cirka 18 000 solda-
ter i splitterskydd för grovt artilleri. Det var främst
under andra världskriget och åren därefter som
försvaret i området byggdes upp. Utbyggnaden av

värn, skansar, skyddsrum och fasta kanoner pågick
dock ända in på 1990-talet. Sista skansen byggdes i
Rå' neå 1991. Sista stora krigsförbandsövningen med
större truppenheter i området genomfördes 1999.
Avvecklingen av befästningar i Kalixlinjen påbör-
jades i mitten på 1980-talet. Försvaret, eller Kro-
nan, som det ofta hette, hyrde mark för att bygga
sina befästningar, värn och pansarhinder av priva-
ta markägare. Dessa hyresavtal var i regel femtio-
åriga och löpte ut 1990. Under slutet av 1980-talet
gjordes en inventering av befästningsanläggning-
arna inom försvarsområdet. En del visade sig inte
passa in i de nya försvarsplanerna. De tömdes på
innehåll, sprängdes bort, plomberades eller jäm-
nades med marken. Denna avveckling kom att in-
tensifieras i och med att Sverige övergick från ett
invasionsförsvar till ett insatsförsvar under mitten
av 1990-talet.

Det är först nu när Kalixlinjen är avvecklad som
mitt intresse vaknat för att dokumentera denna
del av landets historia. En historia som framförallt
startade i och med att andra världskriget bröt ut
och sedan varade genom kalla kriget fram till slu-
tet på 1990-talet då flera försvarsbeslut gjorde att
huvuddelen av Kalixlinjen avvecklades. Försvarets
närvaro i östra Norrbotten medförde att två mil-
joner man, från 1939 och fram till moo-talet, nå-
gon gång stiftat bekantskap med östra Norrbotten.
Försvarsområdets historia innefattar även flykting-
strömmen i samband med evakueringen av nor-
ra Finland under slutet av andra världskriget där
mina föräldrar var med och arbetade med flyk-
tingmottagandet. Försvaret hade en stor inverkan
på samhällslivet i östra Norrbotten även om man
inte direkt tänkte på det. Försvaret genererade en
rad arbetstillfällen i en glesbygd med stor arbets-
löshet. Fartygskanoner byggdes in i berg med hjälp
av oftast lokal arbetslös arbetskraft. Militären köp-
te stora mängder materiel från lokala leverantö-
rer och handel och hotellrörelser levde upp under
de månader när tusentals "sörlänningar" kom på
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Hela vårt långa land skulle försvaras! Foto: Lasse Sjögren.

a I

; . r '
,›; -1.>.i0""

,  f i S t
" ; 5 4

.

_ Hela vårt långa land skulle försvaras! Foto Lasse Sjögren.

F Ö R O R D  •  9



ŝŜ� t� ĸĮĹĶŅĹĶĻķĲĻ

repmånad. Försvarsområdesmyndigheten var ock-
TÌ�FO�TUPS�BSCFUTHJWBSF�NFE�VQQ�UJMM�ŝŠŜ�BOTUÊMMEB�
– både o!cerare och civilanställda. Kommuner-
na hade en nära samplanering med försvarsområ-
desstaben och militären kom i vissa avseende sätta 
sin prägel på den kommunala fysiska planeringen. 
Det var till exempel mycket svårt, eller omöjligt, att 
få bygga vägar mellan vissa byar som ur försvars-
synpunkt låg på ”fel ställe”. Skyddsområdesstatusen 
gjorde det också svårt att utveckla turismen.

De stora nedskärningarna inom Försvarsmak-
ten som inleddes e"er kalla krigets slut, i början 
QÌ�ŝťťŜ�UBMFU�IBS�NFEGÚSU�BUU�FUU�TUPSU�BOUBM�NJ-
litära objekt successivt avvecklats – allt från enk-
la skyttevärn till komplicerade ledningscentraler. 
Det handlar om välkända ”landmärken” som un-
der lång tid satt sin prägel på landskapet i Norr-
botten, men också om dolda anläggningar som 
allmänheten ha" mycket begränsad insyn i. Ett gi-
gantiskt arbete håller på att falla i glömska liksom 
alla de människor som med otaliga arbetstimmar 
förberedde landet för det värsta. Förhoppningsvis 

kan denna bok bidra till att bevara en del av den-
na historia.

Dokumentationen i denna bok bygger framför-
allt på två källor. Många personer som på ett eller 
annat sätt verkat inom totalförsvaret i Norrbotten 
har genom ett #ertal intervjuer bidragit med vär-
defulla uppgi"er. Sekretessbestämmelserna har 
gjort att en rad handlingar som tidigare varit hem-
ligstämplade nu blivit tillgängliga. Vid Krigsarki-
vet i Stockholm har jag varit den förste att bryta 
sekretessen för en rad tidigare hemligstämplade 
handlingar från Kalix försvarsområde och övre 
Norrlands militärområde. Allt e"ersom uppgi"-
erna insamlats och bearbetats är det en sak som 
framträtt allt mer – vi var förberedda. Hela sam-
hället, både det civila och militära hade genom-
tänkta planer och hade gjort föreberedelser för det 
värsta – en invasion från öster. 

4UPDLIPMN�NBK�ŞŜŝş�����������������
Sten Ekman

repmånad. Försvarsområdesmyndigheten var ock-
så en stor arbetsgivare med upp till 140 anställda
-  både officerare och civilanställda. Kommuner-
na hade en nära samplanering med försvarsområ-
desstaben och militären kom i vissa avseende sätta
sin prägel på den kommunala fysiska planeringen.
Det var till exempel mycket svårt, eller omöjligt, att
få bygga vägar mellan vissa byar som ur försvars-
synpunkt låg på "fel ställe". Skyddsområdesstatusen
gjorde det också svårt att utveckla turismen.

De stora nedskärningarna inom Försvarsmak-
ten som inleddes efter kalla krigets slut, i början
på 1990-talet, har medfört att ett stort antal mi-
litära objekt successivt avvecklats - allt från enk-
la skyttevärn till komplicerade ledningscentraler.
Det handlar om välkända "landmärken" som un-
der lång tid satt sin prägel på landskapet i Norr-
botten, men också om dolda anläggningar som
allmänheten haft mycket begränsad insyn i. Ett gi-
gantiskt arbete håller på att falla i glömska liksom
alla de människor som med otaliga arbetstimmar
förberedde landet för det värsta. Förhoppningsvis

kan denna bok bidra till att bevara en del av den-
na historia.

Dokumentationen i denna bok bygger framför-
allt på två källor. Många personer som på ett eller
annat sätt verkat inom totalförsvaret i Norrbotten
har genom ett flertal intervjuer bidragit med vär-
defulla uppgifter. Sekretessbestämmelserna har
gjort att en rad handlingar som tidigare varit hem-
ligstämplade nu blivit tillgängliga. Vid Krigsarki-
vet i Stockholm har jag varit den förste att bryta
sekretessen för en rad tidigare hemligstämplade
handlingar från Kalix försvarsområde och övre
Norrlands militärområde. Allt eftersom uppgift-
erna insamlats och bearbetats är det en sak som
framträtt allt mer - vi var förberedda. Hela sam-
hället, både det civila och militära hade genom-
tänkta planer och hade gjort föreberedelser för det
värsta - en invasion från öster.

Stockholm maj 2013
Sten Ekman
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Anfall över svensk-finska gränsen
,MPDLBO�ŝş�ŜŜ�HJDL�UJETGSJTUFO�VU��6OEFS�FUU�BOUBM�
veckor hade Sverige varit utsatt för påtryckning-
ar från Sovjetunionen om att släppa fram trupp-
transporter genom de norra delarna av landet till 
Nordnorge. Men regeringen hade hänvisat till lan-
dets neutralitet och sagt nej till sovjetiska genom-
transporter. Och då kom det man fruktat.  Ett anfall 
ÚWFS�TWFOTL�ĕOTLB�HSÊOTFO�MÊOHT�5PSOFÊMWFO��&Y-
BLU�LMPDLBO�ŝş�Ŝš�IÚSEFT�LSBęJHB�EÌO�MÊOHT�5PSOF-
älven. Det var hemvärnet som sprängde broarna 
och färjorna över älven. Även järnvägsbron mel-
MBO�)BQBSBOEB�PDI�5PSOFÌ�TKÚOL�JIPQ�QÌ�NJUUFO��
Men dånet kom också från den sovjetiska artille-
SJFMEFO�TPN�JOMFEEFT�LMPDLBO�ŝş�ŝŜ���%FU�CFGBSBEF�
anfallet inleddes på sedvanligt ryskt sätt med en in-
tensiv artilleribeskjutning. En kanonad av granater 
TMPH�OFS�MÊOHT�IFMB�EFO�TWFOTLB�TJEBO�BW�5PSOFÊM-
ven. Kriget, och den fruktade ryssen, hade kommit 
till övre Norrlands gränstrakter.

Den intensiva artillerielden följdes av landsätt-
ning på stor bredd i stormbåtar över älven under 
fortsatt kra!igt eldunderstöd. Samtidigt gjordes 
luftlandsättningar i områdena kring Haparan-
da och Övertorneå. De sovjetiska förbanden möt-
tes av en intensiv eldgivning från de hundratalet 
värn som fanns längs älven på den svenska sidan. 
Det var hemvärnet och lokalförsvarsförbanden 
som öppnade eld. Haubitskompaniet, strax väs-
ter om Haparanda, besvarade den sovjetiska el-
den och lade salva e!er salva mot den sovjetiska 

anstormningen. Det fasta batteriet i Parvianen, 
några kilo meter in i landet, öppnade också eld med 
TJOB�USF�ŝŞڀDN�GBSUZHTLBOPOFS��4USJETMBSNFU�MÊOHT�
älven var öronbedövande.

I Haparanda tog ryssen, e!er några timmars 
strid, ett brohuvud men hejdades i stadens västra 
del. Den lu!landsatta truppen lyckades i samband 

Inledning

De sovjetiska stridsvagnarnas framkomlighet och förmåga till strid i Norrlandsterräng kunde 
testas efter murens fall då Sverige fick möjlighet att köpa in fem T-!"M# och fem pansarskytte-
bandvagnar av typ MT-LB. Fordonen visade sig ha en framkomlighet i övre Norrland men också 
skydd, e$ektiv kanon och ABC-skydd som överträ$ade förväntningarna – eller farhågorna.  
Foto: SMB via Carl-Gustav Svantesson.

Inledning

Anfall över svensk-finska gränsen
Klockan 13.00 gick tidsfristen ut. Under ett antal
veckor hade Sverige varit utsatt för påtryckning-
ar från Sovjetunionen om att släppa fram trupp-
transporter genom de norra delarna av landet till
Nordnorge. Men regeringen hade hänvisat till lan-
dets neutralitet och sagt nej till sovjetiska genom-
transporter. Och då kom det man fruktat. Ett anfall
över svensk-finska gränsen längs Torneälven. Ex-
akt klockan 13.05 hördes kraftiga dån längs Torne-
älven. Det var hemvärnet som sprängde broarna
och färjorna över älven. Även järnvägsbron mel-
lan Haparanda och Torneå sjönk ihop på mitten.
Men dånet kom också från den sovjetiska artille-
rielden som inleddes klockan 13.1o. Det befarade
anfallet inleddes på sedvanligt ryskt sätt med en in-
tensiv artilleribeskjutning. En kanonad av granater
slog ner längs hela den svenska sidan av Torneäl-
ven. Kriget, och den fruktade ryssen, hade kommit
till övre Norrlands gränstrakter.

Den intensiva artillerielden följdes av landsätt-
ning på stor bredd i stormbåtar över älven under
fortsatt kraftigt eldunderstöd. Samtidigt gjordes
luftlandsättningar i områdena kring Haparan-
da och Övertorneå. De sovjetiska förbanden möt-
tes av en intensiv eldgivning från de hundratalet
värn som fanns längs älven på den svenska sidan.
Det var hemvärnet och lokalförsvarsförbanden
som öppnade eld. Haubitskompaniet, strax väs-
ter om Haparanda, besvarade den sovjetiska el-
den och lade salva efter salva mot den sovjetiska

anstormningen. Det fasta batteriet i Parvianen,
några kilometer in i landet, öppnade också eld med
sina tre 12 cm fartygskanoner. Stridslarmet längs
älven var öronbedövande.

I Haparanda tog ryssen, efter några timmars
strid, ett brohuvud men hejdades i stadens västra
del. Den luftlandsatta truppen lyckades i samband

De sovjetiska stridsvagnarnas framkomlighet och förmåga till strid i Norrlandsterräng kunde
testas efter murens fall då Sverige fick möjlighet att köpa in fem T-72M1 och fem pansarskytte-
bandvagnar av typ MT-LB. Fordonen visade sig ha en framkomlighet i övre Norrland men också
skydd, effektiv kanon och ABC-skydd som överträffade förväntningarna — eller farhågorna.
Foto: SMB via Carl-Gustav Svantesson.
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med anfallet bryta sig ut och förena sig med de 
över gränsen anfallande trupperna. Anfallet norr 
om Haparanda utfördes med attack!yg och e"er 
stormeld från artilleri. Nu lyckades ryssen även 
ta brohuvuden i områdena kring Övertorneå och 

Karungi. Fortsatt framryckning västerut hej-
dades dock i slutet av den första stridsdagen. 
Under den kommande natten utförde rys-
sen upprepade anfall, med kompanis styr-
ka, mot kvarstående försvar i Haparanda.

De sovjetiska markstridskra"erna be-

räknades, denna första stridsdag, uppgå till högst 
tre mekaniserade infanteridivisioner, vissa under-
stödsförband samt fallskärmstrupper. Flygstrids-
LSBGUFSOB�CFEÚNEFT�LVOOB�VQQHÌ�UJMM�DJSLB�ŝšŜ�
CPNCQMBO�PDI�şšŜ�BUUBDL��PDI�KBLUQMBO�EÊS�IV-
vuddelen utgick från !ygbaser i Rovaniemi och 
Uleåborg i det ockuperade Finland. Infanteridivi-
sionerna var med sina hjulfordon bundna till de 
fem vägarna som fanns västerut från gränsälven 
inom Kalix försvarsområde. Och det var här rys-
sen mötte sina första stora transportsvårigheter. 
Det fanns inte en enda väg västerut som var intakt. 
Längs varje väg stötte han på !era cirka #$ me-
ter långa och djupa hål i vägen som lokalförsvars-
förbanden sprängt och sedan minerat områdena 
runt.  Ett mycket bra utgångsläge för en försva-
rare som får en lång rad fordon i fasta köer bak-
om vägbankssprängningarna. Ryssarnas arbete 
med att reparera de förstörda vägsträckorna stör-
des ideligen av lokalförsvarsförbandens korta eld-
överfall, där prickskyttarna främst riktade in sig på 
grävmaskinisterna och annan viktig personal för 
vägreparationen.

Men den intensiva sovjetiska artillerielden, de 
ständiga angreppen från attackflyget gjorde att 
lokalförsvarsförbanden under kvällen den för-
sta stridsdagen sakta drog sig västerut, genom att 
föra så kallad fördröjningsstrid. Ett stridssätt som 
innebar att fördröja motståndarens framryckning 
samt försvåra dennes möjligheter att få fram för-
stärkningar och eller förnödenheter. Man hade 
också i förväg minerat omfattande områden med 
trupp- och stridsvagnsminor som bromsade upp 
BOGBMMTLSBęFO��5JMMCBLBESBHOJOHFO�GÚMKEFT�BW�CSÊO-
da jordens taktik. Den materiel och drivmedel man 
inte kunde ta med sig förstördes. Hus, hotell, järn-
vägar brändes och förstördes allteftersom man 
drog sig tillbaka. Inget av värde skulle lämnas kvar 
till ryssen. Lokalförsvarsförbandens artilleri med 
ammunition, som man inte kunde ta med sig väs-
terut, gjordes obrukbar. 

med anfallet bryta sig ut och förena sig med de
över gränsen anfallande trupperna. Anfallet norr
om Haparanda utfördes med attackflyg och efter
stormeld från artilleri. Nu lyckades ryssen även
ta brohuvuden i områdena kring Övertorneå och

Karungi. Fortsatt framryckning västerut hej-
dades dock i slutet av den första stridsdagen.
Under den kommande natten utförde rys-
sen upprepade anfall, med kompanis styr-

 k a ,  mot kvarstående försvar i Haparanda.
De sovjetiska markstridskrafterna be-
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räknades, denna första stridsdag, uppgå till högst
tre mekaniserade infanteridivisioner, vissa under-
stödsförband samt fallskärmstrupper. Flygstrids-
krafterna bedömdes kunna uppgå till cirka 150
bombplan och 35o attack- och jaktplan där hu-
vuddelen utgick från flygbaser i Rovaniemi och
Uleåborg i det ockuperade Finland. Infanteridivi-
sionerna var med sina hjulfordon bundna till de
fem vägarna som fanns västerut från gränsälven
inom Kalix försvarsområde. Och det var här rys-
sen mötte sina första stora transportsvårigheter.
Det fanns inte en enda väg västerut som var intakt.
Längs varje väg stötte han på flera cirka 6o me-
ter långa och djupa hål i vägen som lokalförsvars-
förbanden sprängt och sedan minerat områdena
runt. Ett  mycket bra utgångsläge för en försva-
rare som får en lång rad fordon i fasta köer bak-
om vägbankssprängningarna. Ryssarnas arbete
med att reparera de förstörda vägsträckorna stör-
des ideligen av lokalförsvarsförbandens korta eld-
överfall, där prickskyttarna främst riktade in sig på
grävmaskinisterna och annan viktig personal för
vägreparationen.

Men den intensiva sovjetiska artillerielden, de
ständiga angreppen från attackflyget gjorde att
lokalförsvarsförbanden under kvällen den för-
sta stridsdagen sakta drog sig västerut, genom att
föra så kallad fördröjningsstrid. Ett stridssätt som
innebar att fördröja motståndarens framryckning
samt försvåra dennes möjligheter att få fram för-
stärkningar och eller förnödenheter. Man hade
också i förväg minerat omfattande områden med
trupp- och stridsvagnsminor som bromsade upp
anfallskraften. Tillbakadragningen följdes av brän-
da jordens taktik. Den materiel och drivmedel man
inte kunde ta med sig förstördes. Hus, hotell, järn-
vägar brändes och förstördes allteftersom man
drog sig tillbaka. Inget av värde skulle lämnas kvar
till ryssen. Lokalförsvarsförbandens artilleri med
ammunition, som man inte kunde ta med sig väs-
terut, gjordes obrukbar.
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Gränsjägarförband lämnades kvar i de av ryssen 
ockuperade områdena närmast gränsen. Dessa för-
band hade redan i fredstid upplagda förråd i kojor 
och andra ställen i skogarna med mat, ammunition 
och övriga utrustning för lång vistelse bakom an-
griparens linjer. Jägarförbanden svarade för spa-
ningsuppgi!er men gjorde även sabotageaktioner 
mot ryssarnas staber och andra viktiga mål. Vis-
sa jägarförband tog sig över gränsen in i Finland. 
Deras främsta uppgi! var spaning längs vägarna 
in mot Sverige, inte att röja sin närvaro med an-
fall. Allt e!ersom det massiva sovjetiska anfallet 
sakta avancerade västerut möttes man av allt hår-
dare motstånd. Man närmade sig områden längs 
Kalixälven med tusentalet befästningar. Här fanns 
ett hundratal värnkanoner och en rad fartygska-
noner nedsprängda i berggrunden som understöd 
för värnförbandens försvar mot den framstorman-
de ryssen.

Men han möttes även av de för norrlandster-
rängen välutbildade förbanden. Längs en lin-
je från Bottenviken och norrut ovanför Överkalix 
låg tre fördelningar, med bland annat fem norr-
landsbrigader, beredda för avvärjningsstrid. Här 
var målsättningen att ryssen skulle stoppas av 
norrlandsbrigaderna och ett antal infanteribriga-
der som ingick i de tre fördelningarna. Samtliga 
ŞŠ�CBOELBOPOFS�TPN�JOHJDL�J�EFU�TWFOTLB�GÚSTWB-
ret stod beredda att lägga grov artillerield över de 
anfallande trupperna. Stridsplanerna var väl in-
övade ner på plutonsnivå. Man kunde terrängen 
utan och innan och visste hur försvarsstriden skul-
le föras för att hejda anfallet. Men nu kom det för-
sta gasanfallet över truppsamlingar och det följdes 
de kommande dagarna av "er sådana anfall. Inten-
siva lu!strider fördes mellan det svenska jakt"yget 
och det sovjetiska, med stora förluster på båda sid-
or. De svenska arméförbandens utsattes inte bara 
för den intensiva sovjetiska artillerielden och elden 
från salvpjäser, utan även för angrepp från hundra-
talet attack – och bombplan. Frågan var, skulle 

man söka slå ryssen längs Kalixlinjen eller sakta 
dra tillbaka sina återstående förband till områdena 
längs Luleälven?

Försvarsförberedelser i östra Norrbotten
4Ì�IÊS�LVOEF�FUU�TPWKFUJTLU�BOGBMM�ÚWFS�5PSOFÊMWFO�
ha inletts under kalla krigets dagar. Och det var 
just ett sådant här storanfall över landgränsen som 
Kalix försvarsområde, Fo #$, var förberedda på 
med sina stridsplaner och många övningar av för-
banden i området.

%FUUB�LSJHTGBMM�Ş�FUU�BOGBMM�ÚWFS�EFO�TWFOTL�ĕO-
ska gränsen i norr, var under hela kalla kriget ett av 
de mest troliga anfallsalternativen från öster. Där-
för var försvarsförberedelserna mycket omfattan-
EF�J�IFMB�ÚWSF�/PSSMBOE��5FSSÊOHFO�LÊOEF�NBO�UJMM�
– varenda liten skogsväg och myr. Här fanns skan-
TBS�NFE�LVMTQSVUFWÊSO�OFEHSÊWEB�NFE�DJSLB�šŜŜ�
NFUFST�NFMMBOSVN�OÊSNBTU�5PSOFÊMWFO��)ÊS�GBOOT�
hundratusentals pansarhinder i betong längs med 
älven och andra ur försvarssynpunkt viktiga om-
råden. Mobiliseringsförråden för manskapet i lo-
kalförsvarsförbanden och hemvärnet låg inte långt 
från hemmet. Här fanns också fartygskanoner in-
sprängda i berggrunden. Och här fanns en försvar-
svilja som var den högsta i landet. En stor del av 
befolkningen var med i hemvärnet eller i någon av 
de många frivilligorganisationerna. Gränsbygden 
skulle ju inledningsvis försvaras av gränsbygdens 
egen befolkning. Så hemvärnet och lokalförsvars-
förbanden var tränade och snabbt tillgängliga. 
Ivans ankomst var planlagd och övad.

Under kalla kriget var försvaret i övre Norrland 
helt inriktat på att Sovjetunionen skulle ta vägen 
genom Sverige för att nå den norska Atlantkusten 
med sina hamnar och "ygbaser. ”Möta-hejda-slå” 
var principen som skulle stoppa anfallet. Under 
ŝťšŜ�UBMFU�PDI�GSBN�UJMM�ŝťťŜ�UBMFU�VUCJMEBEFT�EÊSGÚS�
ŝŜŜڀŜŜŜ�UBMT�WÊSOQMJLUJHB�GÚS�BUU�TLZEEB�HSÊOTFO�J�
norr. Sy!et med alla förberedelser var att visa om-
världen att landet verkligen menade allvar med sin 

Heraldiskt vapen Norr-
bottens gränsjägare 
!""#–$%%%, Norrbottens 
gränsjägargrupp i Kalix 
$%%%–$%%&.  
Foto: Statens försvars historiska 
museer.

Gränsjägarförband lämnades kvar i de av ryssen
ockuperade områdena närmast gränsen. Dessa för-
band hade redan i fredstid upplagda förråd i kojor
och andra ställen i skogarna med mat, ammunition
och övriga utrustning för lång vistelse bakom an-
griparens linjer. Jägarförbanden svarade för spa-
ningsuppgifter men gjorde även sabotageaktioner
mot ryssarnas staber och andra viktiga mål. Vis-
sa jägarförband tog sig över gränsen in i Finland.
Deras främsta uppgift var spaning längs vägarna
in mot Sverige, inte att röja sin närvaro med an-
fall. Allt eftersom det massiva sovjetiska anfallet
sakta avancerade västerut möttes man av allt hår-
dare motstånd. Man närmade sig områden längs
Kalixälven med tusentalet befästningar. Här fanns
ett hundratal värnkanoner och en rad fartygska-
noner nedsprängda i berggrunden som understöd
för värnförbandens försvar mot den framstorman-
de ryssen.

Men han möttes även av de för norrlandster-
rängen välutbildade förbanden. Längs en lin-
je från Bottenviken och norrut ovanför Överkalix
låg tre fördelningar, med bland annat fem norr-
landsbrigader, beredda för avvärjningsstrid. Här
var målsättningen att ryssen skulle stoppas av
norrlandsbrigaderna och ett antal infanteribriga-
der som ingick i de tre fördelningarna. Samtliga
24 bandkanoner som ingick i det svenska försva-
ret stod beredda att lägga grov artillerield över de
anfallande trupperna. Stridsplanerna var väl in-
övade ner på plutonsnivå. Man kunde terrängen
utan och innan och visste hur försvarsstriden skul-
le föras för att hejda anfallet. Men nu kom det för-
sta gasanfallet över truppsamlingar och det följdes
de kommande dagarna av fler sådana anfall. Inten-
siva luftstrider fördes mellan det svenska jaktflyget
och det sovjetiska, med stora förluster på båda sid-
or. De svenska armsförbandens utsattes inte bara
för den intensiva sovjetiska artillerielden och elden
från salvpjäser, utan även för angrepp från hundra-
talet attack -  och bombplan. Frågan var, skulle

man söka slå ryssen längs Kalixlinjen eller sakta
dra tillbaka sina återstående förband till områdena
längs Luleälven?

Försvarsförberedelser i östra Norrbotten
Så här kunde ett sovjetiskt anfall över Torneälven
ha inletts under kalla krigets dagar. Och det var
just ett sådant här storanfall över landgränsen som
Kalix försvarsområde, Fo 67, var förberedda på
med sina stridsplaner och många övningar av för-
banden i området.

Detta krigsfall 2, ett anfall över den svensk-fin-
ska gränsen i norr, var under hela kalla kriget ett av
de mest troliga anfallsalternativen från öster. Där-
för var försvarsförberedelserna mycket omfattan-
de i hela övre Norrland. Terrängen kände man till
-  varenda liten skogsväg och myr. Här fanns skan-
sar med kulsprutevärn nedgrävda med cirka 500
meters mellanrum närmast Torneälven. Här fanns
hundratusentals pansarhinder i betong längs med
älven och andra ur försvarssynpunkt viktiga om-
råden. Mobiliseringsförråden för manskapet i lo-
kalförsvarsförbanden och hemvärnet låg inte långt
från hemmet. Här fanns också fartygskanoner in-
sprängda i berggrunden. Och här fanns en försvar-
svilja som var den högsta i landet. En stor del av
befolkningen var med i hemvärnet eller i någon av
de många frivilligorganisationerna. Gränsbygden
skulle ju inledningsvis försvaras av gränsbygdens
egen befolkning. Så hemvärnet och lokalförsvars-
förbanden var tränade och snabbt tillgängliga.
Ivans ankomst var planlagd och övad.

Under kalla kriget var försvaret i övre Norrland
helt inriktat på att Sovjetunionen skulle ta vägen
genom Sverige för att nå den norska Atlantkusten
med sina hamnar och flygbaser. "Möta-hejda-slå"
var principen som skulle stoppa anfallet. Under
1950-talet och fram till 1990-talet utbildades därför
100 000-tals värnpliktiga för att skydda gränsen i
norr. Syftet med alla förberedelser var att visa om-
världen att landet verkligen menade allvar med sin

Heraldiskt vapen Norr-
bottens gränsjägare
1994-2000, Norrbottens
gränsjägargrupp i Kalix
2000-2005.
Foto: Statens försvarshistoriska
museer.
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neutralitetspolitik och att försvara hela landet. Det 
svenska försvaret skulle vara krigsavhållande. An-
griparen skulle inse att landet var så väl förberett 
att priset för ett anfall skulle bli för högt. Hela sam-
hället var mer eller mindre involverat i detta total-
försvar. Civilbefälhavarna ansvarade för det civila 
samhällets krigsplanering i samverkan med mili-
tärbefälhavarna runt om i landet. I övre Norrland 
var denna samverkan mycket omfattande och sam-
övad. Sammanlagt förbereddes ett försvar av hela 
/PSSMBOE�NFE�TPN�NFTU�ÚWFS�ŞŜŜڀŜŜŜ�TPMEBUFS�
från de !esta delarna av landet.

Den lättaste och kortaste vägen från den sov-
jetiska gränsen till Atlantkusten gick över Fin-
land och vidare över gränsälven in genom norra 
Sverige. Här fanns bara några få alternativa väg-
ar för de sovjetiska förbanden. Ett anfall beräk-
nade man krävde minst sex divisioner och några 
månaders förberedelser med tilltransport och un-
derhåll till deras utgångsläge. En osäkerhet fanns 
kring Finlands möjligheter att stå emot ett sovje-
tiskt anfall. Man hade ju en Vänskaps-, samarbets- 
och biståndspakt med Sovjetunionen som gjorde 
det osäkert hur landet skulle agera vid sovjetis-
ka påtryckningar.  Beräkningar fanns som visade 
att när Finland mobiliserat skulle man kunna stå 
emot under två veckors strider. Utan strid räknade 
man med att Sovjetunionen behövde tre dagar för 
att få fram huvuddelen av sina divisioner till den 
TWFOTL�ĕOTLB�HSÊOTFO�

Spräng vägar och broar
%FU�HMFTB�WÊHOÊUFU�WÊTUFSVU�GSÌO�5PSOFÊMWFO�JO�J�
Sverige, gjorde att det bara fanns en väg per divi-
sion för den första anfallsomgången. Man utgick 
i stridsplanerna från att även en rad lu"landsätt-
ningar skulle göras vid broar och flygplatser i 
Norrbotten samt intensiva lu"angrepp med at-
tack!yg mot truppsamlingar och !ygbaser. För-
svaret i övre Norrlands militärområde byggde på 
att utnyttja den svårgenomträngliga terrängen, de 

Kalixälven låg som en 
naturlig broms för en 
anryckande fiende och av 
försvarsskäl hölls antalet 
broar över älven nere. 
Broarna skulle sprängas 
först efter att de sista 
svenska trupperna dragit 
sig över älven. 
Foto: Ing !.

Kalixälven låg som en
naturlig broms för en
anryckande fiende och av
försvarsskäl hölls antalet
broar över älven nere.
Broarna skulle sprängas
först efter att de sista
svenska trupperna dragit
sig över älven.
Foto: Ing 3.

neutralitetspolitik och att försvara hela landet. Det
svenska försvaret skulle vara krigsavhållande. An-
griparen skulle inse att landet var så väl förberett
att priset för ett anfall skulle bli för högt. Hela sam-
hället var mer eller mindre involverat i detta total-
försvar. Civilbefälhavarna ansvarade för det civila
samhällets krigsplanering i samverkan med mili-
tärbefälhavarna runt om i landet. I övre Norrland
var denna samverkan mycket omfattande och sam-
övad. Sammanlagt förbereddes ett försvar av hela
Norrland med som mest över 200 000 soldater
från de flesta delarna av landet.

Den lättaste och kortaste vägen från den sov-
jetiska gränsen till Atlantkusten gick över Fin-
land och vidare över gränsälven in genom norra
Sverige. Här fanns bara några få alternativa väg-
ar för de sovjetiska förbanden. Ett anfall beräk-
nade man krävde minst sex divisioner och några
månaders förberedelser med tilltransport och un-
derhåll till deras utgångsläge. En osäkerhet fanns
kring Finlands möjligheter att stå emot ett sovje-
tiskt anfall. Man hade ju en Vänskaps-, samarbets-
och biståndspakt med Sovjetunionen som gjorde
det osäkert hur landet skulle agera vid sovjetis-
ka påtryckningar. Beräkningar fanns som visade
att när Finland mobiliserat skulle man kunna stå
emot under två veckors strider. Utan strid räknade
man med att Sovjetunionen behövde tre dagar för
att t  fram huvuddelen av sina divisioner till den
svensk-finska gränsen.

Spräng vägar och broar
Det glesa vägnätet västerut från Torneälven, in i
Sverige, gjorde att det bara fanns en väg per divi-
sion för den första anfallsomgången. Man utgick
i stridsplanerna från att även en rad luftlandsätt-
ningar skulle göras vid broar och flygplatser i
Norrbotten samt intensiva luftangrepp med at-
tackflyg mot truppsamlingar och flygbaser. För-
svaret i övre Norrlands militärområde byggde på
att utnyttja den svårgenomträngliga terrängen, de
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många älvarna och de fåtaliga vägarna. På mer än 
tvåhundra vägsträckor i östra Norrbotten fanns 
förberedda vägbankssprängningar och i mobili-
seringsförråden fanns över en halv miljon minor 
som skulle bidra till att bromsa upp anfallet. Varen-
da bro i gränstrakterna var förberedd för att snabbt 
kunna sprängas. Ju närmare Kalixälven man kom 
desto mer var försvarsanläggningarna utbyggda.

Kalixlinjen
Kalixlinjen var inte en befästningslinje som man 
vanligen föreställer sig utan bestod av ett antal för-
dröjningsområden som var förstärkta med spärrar, 
skansar och artilleribatterier. Inom fördröjnings-
områdena utnyttjades terrängens naturliga hinder 
som myrar och sjöar. Kalixlinjen bestod av över 
ŞڀŤŜŜ�CFGÊTUOJOHBS�PDI�TLZEETSVN�GÚS�ŝŤڀŜŜŜ�NBO�
för skydd mot grovt artilleri. I områdena längs äl-
ven var tre arméfördelningar grupperade som 
bland annat innehöll landets samtliga fem norr-
landsbrigader. I området fanns även grovt artille-
ri med kanoner från marinens skrotade fartyg. 
"SNÏOT�TBNUMJHB�ŝšš�DN�CBOELBOPOFS�WBS�HSVQ-
perade i området. Dessutom fanns en mycket de-
taljerad planläggning för hur försvarsstriden skulle 
föras i varje ”vrå” av gränsområdet.

Den operativa principen byggde på tre fa-
ser. Först möta angriparen med lokalförsvarsför-
CBOEFO�MÊOHT�5PSOFÊMWFO�TFEBO�GÚSESÚKB�IPOPN�
genom Kalixlinjen för att slutligen slå honom i 
områdena längs Luleälven. Detta försvar krävde 
att huvuddelen av manskapet till brigadförbanden 
transporterades upp från främst Mellansverige. In-
ledningsvis skulle alltså de sovjetiska förbanden 
fördröjas närmast gränsen genom bro- och väg-
bankssprängningar och genom anfall mot täter-
na på röjningsförbanden. Norrlandsjägarförband 
grupperades för spaning och överfall och skulle 
sedan stanna kvar när angriparen ryckt förbi, för 
att anfalla !ankerna på de sovjetiska förbanden. 
Jägarförbanden hade även i uppgi" att angripa 

ledningsplatser och underhållsförband. När an-
griparen avancerade västerut drogs det svenska 
försvaret tillbaka under ordnade former mot om-
rådena kring Kalixälven. Här väntade den väl ut-
byggda Kalixlinjen.

Avsikten med hejda-fasen var att säkra ett områ-
de från vilken angriparen kunde bekämpas. Vidare 
e"ersträvade man att kanalisera de anfallande styr-
kornas framryckning till vissa vägar tills de nådde 
de platser där försvaret var förberett för att hej-
da dem. Avsikten med slå-fasen var att kra"sam-
lat anfalla och skära av angriparens främre förband 
samt att bryta hans motståndskra", antingen norr-
ut mot Kiruna och Gällivare eller söderut längs 
E#:an från Haparanda mot Luleå-Bodenområdet. 
Anfallskra"en skulle brytas genom att slå i !anken 
mot ryssens mjuka delar, som stabs- och trossför-
band, med en eller två fördelningar bestående av 
norrlandsbrigader.

Uppgi"en för fördelningarna var att först ta ter-
räng på djupet av angriparens gruppering för att 
sedan anfalla och skära av angriparen i mindre 
delar genom att slå hans artilleri- och underhålls-
GÚSCBOE��&SGBSFOIFUFS�GSÌO�UJMM�FYFNQFM�EFU�ĕOTLB�
vinterkriget visade att isolerade förband inte kla-
rar sig i många dagar utan underhåll, understöd 
och ersättning. De fem norrlandsbrigaderna var 
väl övade. De kunde rycka fram miltals i terrängen 
med sina stridande enheter i bandvagnar. 

Skansstrider
Striderna i östra Norrbotten räknade man med 
i hög utsträckning skulle ske vid skansar som var 
uppbyggda inom en rad ur försvarssynpunkt vik-
tiga områden. I fred färdigbyggda skansar fanns 
i tusental i Norrbotten. Det var skansar med kul-
sprutevärn, värn med gamla stridvagnskanoner, 
rörliga pansarvärnskanoner och skyddsrum. I tid-
ningen Utposten, från Kalix försvarsområde, re-
dogörs för hur striden i en sådan skans skulle 
genomföras.

”I som här inträder.”  
Foto: Sten Ekman.

många älvarna och de fåtaliga vägarna. På mer än
tvåhundra vägsträckor i östra Norrbotten fanns
förberedda vägbankssprängningar och i mobili-
seringsförråden fanns över en halv miljon minor
som skulle bidra till att bromsa upp anfallet. Varen-
da bro i gränstrakterna var förberedd för att snabbt
kunna sprängas. Ju närmare Kalixälven man kom
desto mer var försvarsanläggningarna utbyggda.

Kalixlinjen
Kalixlinjen var inte en befästningslinje som man
vanligen föreställer sig utan bestod av ett antal för-
dröjningsområden som var förstärkta med spärrar,
skansar och artilleribatterier. Inom fördröjnings-
områdena utnyttjades terrängens naturliga hinder
som myrar och sjöar. Kalixlinjen bestod av över
2 80o befästningar och skyddsrum för 18 000 man
för skydd mot grovt artilleri. I områdena längs äl-
ven var tre armsfördelningar grupperade som
bland annat innehöll landets samtliga fem norr-
landsbrigader. I området fanns även grovt artille-
ri med kanoner från marinens skrotade fartyg.
Armens samtliga 15,5 cm bandkanoner var grup-
perade i området. Dessutom fanns en mycket de-
taljerad planläggning för hur försvarsstriden skulle
föras i varje "vrå" av gränsområdet.

Den operativa principen byggde på tre fa-
ser. Först möta angriparen med lokalförsvarsför-
banden längs Torneälven, sedan fördröja honom
genom Kalixlinjen för att slutligen slå honom i
områdena längs Luleälven. Detta försvar krävde
att huvuddelen av manskapet till brigadförbanden
transporterades upp från främst Mellansverige. In-
ledningsvis skulle alltså de sovjetiska förbanden
fördröjas närmast gränsen genom bro- och väg-
bankssprängningar och genom anfall mot täter-
na på röjningsförbanden. Norrlandsjägarförband
grupperades for spaning och överfall och skulle
sedan stanna kvar när angriparen ryckt förbi, for
att anfalla flankerna på de sovjetiska förbanden.
Jägarförbanden hade även i uppgift att angripa

ledningsplatser och underhållsförband. När an-
griparen avancerade västerut drogs det svenska
försvaret tillbaka under ordnade former mot om-
rådena kring Kalixälven. Här väntade den väl ut-
byggda Kalixlinjen.

Avsikten med hejda-fasen var att säkra ett områ-
de från vilken angriparen kunde bekämpas. Vidare
eftersträvade man att kanalisera de anfallande styr-
kornas framryckning till vissa vägar tills de nådde
de platser där försvaret var förberett för att hej-
da dem. Avsikten med slå-fasen var att kraftsam-
lat anfalla och skära av angriparens främre förband
samt att bryta hans motståndskraft, antingen norr-
ut mot Kiruna och Gällivare eller söderut längs
E4:an från Haparanda mot Luleå-Bodenområdet.
Anfallskraften skulle brytas genom att slå i flanken
mot ryssens mjuka delar, som stabs- och trossför-
band, med en eller två fördelningar bestående av
norrlandsbrigader.

Uppgiften för fördelningarna var att först ta ter-
räng på djupet av angriparens gruppering för att
sedan anfalla och skära av angriparen i mindre
delar genom att slå hans artilleri- och underhålls-
förband. Erfarenheter från till exempel det finska
vinterkriget visade att isolerade förband inte kla-
rar sig i många dagar utan underhåll, understöd
och ersättning. De fem norrlandsbrigaderna var
välövade. De kunde rycka fram miltals i terrängen
med sina stridande enheter i bandvagnar.

Skansstrider
Striderna i östra Norrbotten räknade man med
i hög utsträckning skulle ske vid skansar som var
uppbyggda inom en rad ur försvarssynpunkt vik-
tiga områden. I fred färdigbyggda skansar fanns
i tusental i Norrbotten. Det var skansar med kul-
sprutevärn, värn med gamla stridvagnskanoner,
rörliga pansarvärnskanoner och skyddsrum. I tid-
ningen Utposten, från Kalix försvarsområde, re-
dogörs för hur striden i en sådan skans skulle
genomföras.

"I som här inträder
Foto: Sten Ekman.
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”Skansstrider sy!ar till att försvåra framkom-
ligmöjligheterna för angriparen. Angriparens eld-
kra! bedömdes bli mycket stor. Det gällde därför 
att planera för att utnyttja angriparens svagheter. 
Svagheterna bestod av att han hade svårigheter att 
transportera fram sina artilleriförband som kun-
de verka mot skansarna. De "esta sovjetiska divi-
sionerna skulle ju fraktas upp genom hela Finland, 
från Leningradområdet, samtidigt som den sovje-
tiska anfallsstrategin byggde på en intensiv förbe-
kämpning med artillerield. Angriparen hade dock 
begränsad framkomlighet om man såg till hela sys-
temet med eldledning, pjäsför"yttning, ammuni-
tionstransporter, reparationsresurser med mera. 
Det skulle troligen uppstå problem för honom att 
underhålla sina förband. Han behöver alltid utfö-
ra transporterna till och från sina främsta förband, 
i form av sjuktransporter, ammunition, reparation 
och materielersättning. Ju svårare och mer riskfyll-
da dessa transporter blir genom terrängen desto 
mer bromsas anfallskra!en upp. Ett försvar byggt 
på skansar längs en väg kunde på detta sätt bli av-
görande för hur långt de framskjutna enheterna 
kunde nå. Striden i skansen kunde utföras aktivt 
och rörligt, med utfall och motstötar. Snabba om-
grupperingar i skansen medverkade till maximal 
verkan i varje situation. Skansen skyddades med 
stridsvagns- och truppmineringar, förbindelseav-
brott, hinder samt med understöd av tung eld.”

*OPN�,BMJY�GÚSTWBSTPNSÌEF�CZHHEFT�VOEFS�ŝťšŜ��
PDI�ŝťŢŜ�UBMFO�GZSB�LBOPOCBUUFSJFS�NFE�TBNNBO-
MBHU�ŝŢ�TUZDLFO�HBNMB�GBSUZHTLBOPOFS��6UCZHHOBEFO�
av dessa fasta anläggningar blev för armén billiga 
då pjäserna kom från "ottans skrotade fartyg, ar-
betskra!en för byggandet betalades av staten och 
ammunition fanns i stora mängder. Med tanke på 
de fåtaliga vägarna i Norrbotten för en invasions-
styrka att rycka fram på, placerades batterierna så 
att de kunde lägga eld över vägar, broar och järn-
vägar. Förutom det grova fartygsartilleriet fanns i 

,BMJY�GÚSTWBSTPNSÌEF�BSNÏOT�TBNUMJHB�ŞŠ�CBOELB-
noner. Bandkanonen var den första helautomatiska 
självgående kanonen i den svenska Försvarsmak-
UFO�FO�UVOH�QKÊT�QÌ�šş�UPO�NFE�FO�ŝšš�DN�LBOPO��

Norrlandsbrigaden
Norrlandsbrigaden var ett ”skräddarsytt” förband 
för strid under vinterförhållanden i övre Norrland 
och var främst utformad för anfall och fördröj-
ningsstrid i betäckt och småbruten terräng. Norr-
landsbrigaden hade närmare #$%%% man och &%% 
bandvagnar. Krigsplacering i brigaden gjordes ef-
UFS�HFOPNGÚSE�HSVOEVUCJMEOJOH��7JE�şŞoşŢ�ÌST�ÌM-
der ansågs soldaten inte ”orka med” den krävande 
tjänsten vid norrlandsbrigaden utan fick en ny 
krigsplacering vid ett lokalförsvarsförband. Norr-
landsbrigaden skulle kunna slå ett mekaniserat re-
HFNFOUF�DJSLB�šڀŜŜŜ�NBO,�şŜ�LN�GSÌO�WÊHTMVU��'ÚS�
fördröjningsstrid skulle brigaden kunna fördrö-
KB�FO�NFLBOJTFSBE�EJWJTJPO�DJSLB�ŝšڀŜŜŜ�NBO�QÌ�
FO�CSFEE�BW�şŜoŠŜ�LN�PDI�šŜoŢŜ�LN�EKVQ�VOEFS�
minst tre dygn. 

Norrlandsspaningskompaniet i brigaden skulle 
LVOOB�EFUBMKTQBOB�JOPN�FO�ZUB�BW�IÚHTU�ŝŜŜ�LWB-
dratkilometer och övervaka en yta av högst &%% 
kvadratkilometer. Kompaniet skulle även bedriva 
fast och rörlig spaning under minst fyra dygn utan 
tillgång till egen tross samt ta, och hålla känning 
NFE�GSBNSZDLBOEF�ĕFOEF�MÊOHT�USF�WÊHBS��*�VQQ-
gi!en ingick även att fastställa utbredningen av en 
MVęMBOETBUU�ĕFOEF�TBNU�GBTUTUÊMMB�ĕFOEFOT�HSVQQF-
ring på djupet.

Hemvärnet och frivilligorganisationerna
Hemvärnet och frivilligorganisationerna utgjor-
de en betydelsefull del av försvarsverksamheten i 
övre Norrland. Kalix försvarsområde var landets 
enda försvarsområde utan egen grundutbildning 
och värnpliktiga. Organisationerna hade därför 
stor betydelse av beredskapsskäl med hänsyn till 

Fo !" fana. Foto: Sten Ekman.Fo 67 fana. Foto: Sten Ekman.

"Skansstrider syftar till att försvåra framkom-
ligmöjligheterna för angriparen. Angriparens eld-
kraft bedömdes bli mycket stor. Det gällde därför
att planera för att utnyttja angriparens svagheter.
Svagheterna bestod av att han hade svårigheter att
transportera fram sina artilleriförband som kun-
de verka mot skansarna. De flesta sovjetiska divi-
sionerna skulle ju fraktas upp genom hela Finland,
från Leningradområdet, samtidigt som den sovje-
tiska anfallsstrategin byggde på en intensiv förbe-
kämpning med artillerield. Angriparen hade dock
begränsad framkomlighet om man såg till hela sys-
temet med eldledning, pjäsförflyttning, ammuni-
tionstransporter, reparationsresurser med mera.
Det skulle troligen uppstå problem för honom att
underhålla sina förband. Han behöver alltid utfö-
ra transporterna till och från sina främsta förband,
i form av sjuktransporter, ammunition, reparation
och materielersättning. Ju svårare och mer riskfyll-
da dessa transporter blir genom terrängen desto
mer bromsas anfallskraften upp. Ett försvar byggt
på skansar längs en väg kunde på detta sätt bli av-
görande för hur långt de framskjutna enheterna
kunde nå. Striden i skansen kunde utföras aktivt
och rörligt, med utfall och motstötar. Snabba om-
grupperingar i skansen medverkade till maximal
verkan i varje situation. Skansen skyddades med
stridsvagns- och truppmineringar, förbindelseav-
brott, hinder samt med understöd av tung eld:'

Inom Kalix försvarsområde byggdes under 1950-
och 1960-talen fyra kanonbatterier med samman-
lagt 16 stycken gamla fartygskanoner. Utbyggnaden
av dessa fasta anläggningar blev för armen billiga
då pjäserna kom från flottans skrotade fartyg, ar-
betskraften för byggandet betalades av staten och
ammunition fanns i stora mängder. Med tanke på
de fåtaliga vägarna i Norrbotten för en invasions-
styrka att rycka fram på, placerades batterierna så
att de kunde lägga eld över vägar, broar och järn-
vägar. Förutom det grova fartygsartilleriet fanns i

Kalix försvarsområde armens samtliga 24 bandka-
noner. Bandkanonen var den första helautomatiska
självgående kanonen i den svenska Försvarsmak-
ten, en tung pjäs på 53 ton med en 15,5 cm kanon.

Norrlandsbrigaden
Norrlandsbrigaden var ett "skräddarsytt" förband
för strid under vinterförhållanden i övre Norrland
och var främst utformad för anfall och fördröj-
ningsstrid i betäckt och småbruten terräng. Norr-
landsbrigaden hade närmare 6 000 man och 400
bandvagnar. Krigsplacering i brigaden gjordes ef-
ter genomförd grundutbildning. Vid 32-36 års ål-
der ansågs soldaten inte "orka med" den krävande
tjänsten vid norrlandsbrigaden utan fick en ny
krigsplacering vid ett lokalförsvarsförband. Norr-
landsbrigaden skulle kunna slå ett mekaniserat re-
gemente, cirka 5 000 man, 3o km från vägslut. För
fördröjningsstrid skulle brigaden kunna fördrö-
ja en mekaniserad division, cirka 15 000 man, på
en bredd av 30-4o km och 50-6o km djup under
minst tre dygn.

Norrlandsspaningskompaniet i brigaden skulle
kunna detaljspana inom en yta av högst loo kva-
dratkilometer och övervaka en yta av högst 400
kvadratkilometer. Kompaniet skulle även bedriva
fast och rörlig spaning under minst fyra dygn utan
tillgång till egen tross samt ta, och hålla känning
med framryckande fiende längs tre vägar. I upp-
giften ingick även att fastställa utbredningen av en
luftlandsatt fiende samt fastställa fiendens gruppe-
ring på djupet.

Hemvämet och frivilligorganisationerna
Hemvärnet och frivilligorganisationerna utgjor-
de en betydelsefull del av försvarsverksamheten i
övre Norrland. Kalix försvarsområde var landets
enda försvarsområde utan egen grundutbildning
och värnpliktiga. Organisationerna hade därför
stor betydelse av beredskapsskäl med hänsyn till
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försvarsområdets uppgi!er i krig och bidrog även 
till att hålla försvarssträvandena levande i fredstid. 
Hemvärnet var det militära förband som hade högst 
beredskap. Det skulle vara först på plats vid en mo-
bilisering och inledningsvis försvara de viktigas-
te platserna för försvarsområdets fortsatta försvar 
och styrketillväxt. Frivilligorganisationernas verk-
samhet var en del av totalförsvaret och omfattade 

försvarsupplysning samt rekrytering och utbild-
ning av frivilliga för uppgi!er i totalförsvaret.

Den höga försvarsviljan i gränslandet tog sig 
bland annat uttryck i att övningsdeltagandet i 
hemvärnet i östra Norrbotten var det högsta i lan-
det under större delen av e!erkrigstiden. En av 
anledningarna var minnena från andra världskri-
get och de umbäranden som befolkningen på den 

NORRLANDSBRIGAD !"
Av Lars Hjeltman

Vid vinterfälttjänstövning Snö!ingan i februari–
mars "#$% blev det med all önskvärd tydlighet 
klart att de dåvarande infanteribrigaderna med 
sin traktorbaserade organisation inte dög att 
föra strid med i övre Norrland.

Efter övningen &ck I "# i uppdrag att ut-
veckla ett förband, helt anpassat för strid i 
övre Norrland, vad som skulle komma att bli 
norrlandsbrigaden.

Då striden till stor del fördes via omfattnings-
rörelser i väglös terräng, gällde det att förban-
den snabbt och smidigt skulle kunna för!yttas 
och därtill ha sitt underhåll med. Tidigt stod 
det klart att enda sättet att klara detta var med 
översnöfordon, det vill säga bandvagnar. Så 
kom bandvagn '(' fram. Vagnen hade mycket 
god framkomlighet både på barmark och i snö. 
Men, truppen var fortfarande skidtolkande vid 
för!yttning varför stridsvärdet efter tolkningen 
blev nedsatt. 

Efter mängder av försök med olika organi-
sationsmodeller utformades norrlandskytteba-
taljonen som skulle utgöra stommen i den nya 
norrlandsbrigaden. Utbildningsåret "#)*/"#)$ 
utbildades de första norrlandsbrigadförban-
den vid I "# och under vinterfälttjänstövningen 
"#)$, prövades norrlandsbrigaden.  

Totalt blev fem brigader omorganiserade till 
norrlandsbrigader. 

Norrlandsbrigaden organiserades i
" norrlandsbrigadstabskompani
" norrlandsspaningskompani
* norrlandsskyttebataljoner
" norrlandsbandpansarvärnskompani IKV #"
" norrlandshaubitsbataljon
" norrlandsluftvärnskompani rb +(
" norrlandspansarvärnskompani rb $$
" norrlandsingenjörbataljon
" norrlandsunderhållsbataljon
Exkl. norrlandsbrigadstabskompani (ej öppen 
organisation) omfattade norrlandsbrigaden 
$*+# personer.

Norrlandsbrigaden organiserades för huvud-
uppgifterna anfall och fördröjningsstrid i be-
täckt och småbruten terräng i övre Norrland. 

Brigaden skulle vid anfall kunna slå ett meka-
niserat regemente cirka ' ,(( man, ,( km från 
vägslut och inom tre dygn.

Vid fördröjningsstrid skulle brigaden kunna 
fördröja en mekaniserad division cirka ", $(( 
man på en bredd av ,(–*( km och på ett djup 
av $(–)( km under minst tre dygn. 

försvarsområdets uppgifter i krig och bidrog även
till att hålla försvarssträvandena levande i fredstid.
Hemvärnet var det militära förband som hade högst
beredskap. Det skulle vara först på plats vid en mo-
bilisering och inledningsvis försvara de viktigas-
te platserna för försvarsområdets fortsatta försvar
och styrketillväxt. Frivilligorganisationernas verk-
samhet var en del av totalförsvaret och omfattade

NORRLANDSBRIGAD 85
Av Lars Hjeltman

Vid vinterfälttjänstövning Snöflingan i februari-
mars 1958 blev det med all önskvärd tydlighet
klart att de dåvarande infanteribrigaderna med
sin traktorbaserade organisation inte dög att
föra strid med i övre Norrland.

Efter övningen fick119 i uppdrag att ut-
veckla ett förband, helt anpassat för strid i
övre Norrland, vad som skulle komma att bli
norrlandsbrigaden.

Då striden till stor del fördes via omfattnings-
rörelser i väglös terräng, gällde det att förban-
den snabbt och smidigt skulle kunna förflyttas
och därtill ha sitt underhåll med. Tidigt stod
det klart att enda sättet att klara detta var med
översnöfordon, det vill säga bandvagnar. Så
kom bandvagn 202 fram. Vagnen hade mycket
god framkomlig het både på barmark och i snö.
Men, truppen var fortfarande skidtolkande vid
förflyttning varför stridsvärdet efter tolkningen
blev nedsatt.

Efter mängder av försök med olika organi-
sationsmodeller utformades norrlandskytteba-
taljonen som skulle utgöra stommen i den nya
norrlandsbrigaden. Utbildningsåret 1964/1965
utbildades de första norrlandsbrigadförban-
den vid 119 och under vinterfälttjänstövningen
1965, prövades norrlandsbrigaden.

försvarsupplysning samt rekrytering och utbild-
ning av frivilliga för uppgifter i totalförsvaret.

Den höga försvarsviljan i gränslandet tog sig
bland annat uttryck i  att övningsdeltagandet i
hemvärnet i östra Norrbotten var det högsta i lan-
det under större delen av efterkrigstiden. En av
anledningarna var minnena från andra världskri-
get och de umbäranden som befolkningen på den

Totalt blev fem brigader omorganiserade till
norrlandsbrigader.

Norrlandsbrigaden organiserades i
1 norrlandsbrigadstabskompani
1 norrlandsspaningskompani
4 norrlandsskyttebataljoner
1 norrlandsbandpansarvärnskompani IKV 91
1 norrlandshaubitsbataljon
1 norrlandsluftvärnskompani rb 7o
1 norrlandspansarvärnskompani rb 55
1 norrlandsingenjörbataljon
1 norrlandsunderhållsbataljon
Exkl. norrlandsbrigadstabskompani (ej öppen
organisation) omfattade norrlandsbrigaden
5479 personer.

Norrlandsbrigaden organiserades för huvud-
uppgifterna anfall och fördröjningsstrid i be-
täckt och småbruten terräng i övre Norrland.

Brigaden skulle vid anfall kunna slå ett meka-
niserat regemente cirka 2 300 man, 30 km från
vägslut och inom tre dygn.

Vid fördröjningsstrid skulle brigaden kunna
fördröja en mekaniserad division cirka 13 500
man på en bredd av 30-4o km och på ett djup
av 50-6o km under minst tre dygn.
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ĕOTLB�TJEBO�BW�5PSOFÊMWFO�ĕDL�VUTUÌ���&O�BOOBO�BO-
ledning var att en stor av den manliga befolkning-
en i östra Norrbotten kunde betraktas som jägare 
eller skogsfolk i allmänhet, där en kall natt ute i ter-
rängen inte var något problem.  I många jaktlag var 
det hundraprocentig anslutning till hemvärnet. 

Flygvapnet i norr
Jakt!yget utgjorde en viktig del i försvaret av övre 
Norrland. Det hade i uppgi" att med jaktsvep för-
svara Luleå-Bodenområdena samt att skydda kon-
centreringstransporterna från södra Sverige och 
förbandens grupperingar. Jakt!yget skulle dess-
utom bidra till bekämpning av lu"landsättning-
BS��%FO�UVOHB�BUUBDLFO�NFE�"+�şţ�7JHHFO�GSÌO�
CMBOE�BOOBU�'�ŝš�J�4ÚEFSIBNO�TLVMMF�TMÌ�VU�GBTUB�

förbindelser och angriparens reservbroar och fär-
KPS�ÚWFS�UJMM�FYFNQFM�5PSOFÊMWFO��4QBOJOHTĘZHFU�QÌ�
'�Şŝ�J�-VMFÌ�TLVMMF�GBTUTUÊMMB�WBS�BOHSJQBSFO�SZDLUF�
fram och e#ekten av det svenska attack!ygets in-
satser. Det fanns en omfattande kedja av radarsta-
tioner i övre Norrland liksom en rad !ygbaser för 
spridning av planen.

Den lätta attacken, SK $%-plan, skulle bekäm-
pa markmål och samverka med arméstridskra"er-
na i frontnära områden. Anfall skulle kunna göras 
mot förutbestämda mål, som exempelvis broar och 
vägar. Den lätta attacken hade även i uppgi" att ut-
föra patrulluppdrag, där en grupp om fyra !yg-
plan, gav sig ut på jakt e"er mål, exempelvis längs 
landsvägar. 

Grupp med SK !" från 
F #$ i Luleå
Foto: Lasse Sjögren.

Grupp med SK 6o från
F 211 Luleå
Foto: Lasse Sjögren.

finska sidan av Torneälven fick utstå. En annan an-
ledning var att en stor av den manliga befolkning-
en i östra Norrbotten kunde betraktas som jägare
eller skogsfolk i allmänhet, där en kall natt ute i ter-
rängen inte var något problem. I  många jaktlag var
det hundraprocentig anslutning till hemvärnet.

Flygvapnet i norr
Jaktflyget utgjorde en viktig del i försvaret av övre
Norrland. Det hade i uppgift att med jaktsvep för-
svara Luleå-Bodenområdena samt att skydda kon-
centreringstransporterna från södra Sverige och
förbandens grupperingar. Jaktflyget skulle dess-
utom bidra till bekämpning av luftlandsättning-
ar. Den tunga attacken med AJ 37 Viggen, från
bland annat F 15 i Söderhamn, skulle slå ut fasta

förbindelser och angriparens reservbroar och fär-
jor över till exempel Torneälven. Spaningsflyget på
F 21 i Luleå skulle fastställa var angriparen ryckte
fram och effekten av det svenska attackflygets in-
satser. Det fanns en omfattande kedja av radarsta-
tioner i övre Norrland liksom en rad flygbaser för
spridning av planen.

Den lätta attacken, SK 6o-plan, skulle bekäm-
pa markmål och samverka med armsstridskrafter-
na i frontnära områden. Anfall skulle kunna göras
mot förutbestämda mål, som exempelvis broar och
vägar. Den lätta attacken hade även i uppgift att ut-
föra patrulluppdrag, där en grupp om fyra flyg-
plan, gav sig ut på jakt efter mål, exempelvis längs
landsvägar.
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Gränsstrid 
Gränsstrider har genom historien i många länder 
vållat särskilda operativa problem och många lös-
ningar har prövats. Speciellt tydliga har problemen 
CMJWJU�J� MÊOEFS�NFE�TUPS�HFPHSBĕTL�VUTUSÊDLOJOH�
och där gränstrakterna är glest befolkade. Svårig-
heterna har blivit uppenbara i de fall angriparen 
har kommit en bra bit in i landet med sina anfalls-
trupper innan de egna förbanden hunnit mobi-
lisera och kommit fram till gränstrakterna. Den 
inledande striden har då fått föras i det egna lan-
det. Det har också varit ett problem för gränstrakt-
ernas befolkning, som o!a och med rätta, känt sig 
utsatta och ibland övergivna av landets ledning. 
Många lösningar har prövats för att drömmen 
om hur trygghet i gränstrakter ska kunna uppfyl-
las. Kinesiska muren var ett storartat försök – och 
sannolikt det mest lyckade – att med befästnings-
linjer hålla angripare borta från gränsen. Försöket 
har fått många e!erföljare också i modern tid, Ma-
HJOPUMJOKFO�NFMMBO�5ZTLMBOE�PDI�'SBOLSJLF�.BO-
nerheimlinjen mellan Sovjetunionen och Finland 
och Per Albinlinjen längs den skånska kusten.Ş

I en operationsorder från Överbefälhavaren 
ŝťŢŢ�MBEFT�UPOWJLUFO�QÌ�GÚSTWBSFU�NPU�JOWBTJPO�
av Sverige i att ”möta, hejda och slå en angripare 
som försöker tränga in på svenskt territorium”. För 
försvaret i norr angavs att ”vid försvar mot anfall 
ÚWFS�EFO�TWFOTL�ĕOTLB�HSÊOTFO�TLBMM�TUSJEFO�VQQ-
tas så nära gränsen som möjligheterna medger, 
med "ygstridskra!er och lämpliga markförband 

!"#$%&'  (

Försvar i gränstrakter

även utanför gränsen. Striden skall föras på dju-
pet i ett successivt hårdnande och med befästning-
ar förstärkt försvarssystem”. Detta framskjutna 
försvar skulle, i ett läge där Finland var ockuperat 
av Sovjetunionen, även göra stridsinsatser inne på 
ĕOMÊOETLU�UFSSJUPSJVN�ş� Det var alltså gränstrakt-
FSOB�MÊOHT�5PSOFÊMWFO�NFE�EFTT�CFGPMLOJOH�IFN-
värn och lokalförsvarsförband, som skulle få ta den 
första stöten vid ett anfall från öster. Under andra 
världskriget var krigets närhet särskilt tydligt 
J�ÚTUSB�/PSSCPUUFO�VOEFS�IÚTUFO�ŝťŠŠ�EÌ�
man på den svenska sidan kunde se 

K A P I T E L  I

Försvar i gränstrakter

Gränsstrid
Gränsstrider har genom historien i många länder
vållat särskilda operativa problem och många lös-
ningar har prövats. Speciellt tydliga har problemen
blivit i länder med stor geografisk utsträckning
och där gränstrakterna är glest befolkade. Svårig-
heterna har blivit uppenbara i de fall angriparen
har kommit en bra bit in i landet med sina anfalls-
trupper innan de egna förbanden hunnit mobi-
lisera och kommit fram till gränstrakterna. Den
inledande striden har då fatt föras i det egna lan-
det. Det har också varit ett problem för gränstrakt-
ernas befolkning, som ofta och med rätta, känt sig
utsatta och ibland övergivna av landets ledning.
Många lösningar har prövats för att drömmen
om hur trygghet i gränstrakter ska kunna uppfyl-
las. Kinesiska muren var ett storartat försök - och
sannolikt det mest lyckade - att med befästnings-
linjer hålla angripare borta från gränsen. Försöket
har fått många efterföljare också i modern tid, Ma-
ginotlinjen mellan Tyskland och Frankrike, Man-
nerheimlinjen mellan Sovjetunionen och Finland
och Per Albinlinjen längs den skånska kusten.2

I en operationsorder från överbefälhavaren
1966, lades tonvikten på försvaret mot invasion
av Sverige i att "möta, hejda och slå en angripare
som försöker tränga in på svenskt territorium". För
försvaret i norr angavs att "vid försvar mot anfall
över den svensk-finska gränsen skall striden upp-
tas så nära gränsen som möjligheterna medger,
med flygstridskrafter och lämpliga markförband

även utanför gränsen. Striden skall föras på dju-
pet i ett successivt hårdnande och med befästning-
ar förstärkt försvarssystem". Detta framskjutna
försvar skulle, i ett läge där Finland var ockuperat
av Sovjetunionen, även göra stridsinsatser inne på
finländskt territorium.3 Det var alltså gränstrakt-
erna längs Torneälven, med dess befolkning, hem-
värn och lokalförsvarsförband, som skulle få ta den
första stöten vid ett anfall från öster. Under andra
världskriget var krigets närhet särskilt tydligt
i östra Norrbotten under hösten 1944, då
man på den svenska sidan kunde se

F Ö R S VA R S P R I N C I P :
1. MÖTA
2. HEJDA
3. SLÅ
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IVS�UZTLBSOB�CSÊOEF�OFS�EFO�ĕOTLB�5PSOFEBMFO�PDI�
tusentals !yktingar kom över gränsen till Sverige.

Lokalbefolkningens insatser nödvändiga
För att nå en rimlig lösning både för ledningen 
av landet och för gränsbefolkningen valde Sveri-
ge att med lokalbefolkningens hjälp – hemvärnet 
och frivilligorganisationer – skapa ett fördröjande 
och därmed tidsvinnande försvar. Sy"e var att ska-
pa tid för en trolig utrymning av civilbefolkning-
en från stridsområdet och att få tid för förband 
från södra Sverige att ta sig upp till stridsområdet. 
För att klara detta har gränsbefolkningen själva 
fått förbereda sig för att delta i fördröjningsstri-
den. Insikten om att ”själv är bästa dräng” när det 
gäller att skydda hembygden har lett till att för-
svarsviljan i gränsbygderna var särskilt stor. Det-
ta märktes genom att medverkan i hemvärnet och 

frivilligorganisationerna i gränsområdena i landet 
låg betydligt över riksgenomsnittet. Hemvärnsför-
banden gav redan i fredstid uttryck för en vilja att 
försvara landet mot yttre hot också i ”avlägsna” 
gränstrakter. En vilja som är genuin och inte kan 
framtvingas lagvägen. Denna vilja bidrog till det 
yttersta sy"et med Krigsmakten, senare Försvars-
makten, att vara krigsavhållande. Hemvärnet och 
de frivilliga försvarsorganisationerna blev en styr-
kefaktor i stridssituationen genom sin snabbhet i 
att mobilisera, sina noggranna förberedelser och 
sin lokalkännedom. Historien visar också att sol-
dater som försvarar sina egna hemtrakter är svå-
ra motståndare för en angripare.  Hemvärn betyder 
”skydd av hem och hembygd”. 

Norrbotten militärt betydelsefullt redan !"!#
Redan under första världskriget tillmättes östra 

Den lätta attacken ut-
gjordes av skolflygplanet 
SAAB SK !" som skulle 
bekämpa markmål. Be-
sättningarna utgjordes av 
flyglärare från Krigsflyg-
skolan i Ljungbyhed som 
hade många flygtimmar 
bakom sig och visste hur 
man skulle utnyttja detta 
flygplans potential trots 
en relativt klen motor-
styrka. Foto: SFF flygförening.

Den lätta attacken ut-
gjordes av skolflygplanet
SAAB SK 6o som skulle
bekämpa markmål. Be-
sättningarna utgjordes av
flyglärare från Krigsflyg-
skolan i Ljungbyhed som
hade många flygtimmar
bakom sig och visste hur
man skulle utnyttja detta
flygplans potential trots
en relativt klen motor-
styrka. Foto: SFF flygförening.

hur tyskarna brände ner den finska Tornedalen och
tusentals flyktingar kom över gränsen till Sverige.

Lokalbefolkningens insatser nödvändiga
För att nå en rimlig lösning både för ledningen
av landet och för gränsbefolkningen valde Sveri-
ge att med lokalbefolkningens hjälp - hemvärnet
och frivilligorganisationer - skapa ett fördröjande
och därmed tidsvinnande försvar. Syfte var att ska-
pa tid för en trolig utrymning av civilbefolkning-
en från stridsområdet och att få tid för förband
från södra Sverige att ta sig upp till stridsområdet.
För att klara detta har gränsbefolkningen själva
fått förbereda sig för att delta i fördröjningsstri-
den. Insikten om att "själv är bästa dräng" när det
gäller att skydda hembygden har lett till att för-
svarsviljan i gränsbygderna var särskilt stor. Det-
ta märktes genom att medverkan i hemvärnet och

frivilligorganisationerna i gränsområdena i landet
låg betydligt över riksgenomsnittet. Hemvärnsför-
banden gav redan i fredstid uttryck för en vilja att
försvara landet mot yttre hot också i "avlägsna"
gränstrakter. En vilja som är genuin och inte kan
framtvingas lagvägen. Denna vilja bidrog till det
yttersta syftet med Krigsmakten, senare Försvars-
makten, att vara krigsavhållande. Hemvärnet och
de frivilliga försvarsorganisationerna blev en styr-
kefaktor i stridssituationen genom sin snabbhet i
att mobilisera, sina noggranna förberedelser och
sin lokalkännedom. Historien visar också att sol-
dater som försvarar sina egna hemtrakter är svå-
ra motståndare för en angripare. Hemvärn betyder
"skydd av hem och hembygd".

Norrbotten militärt betydelsefullt redan1914
Redan under första världskriget tillmättes östra
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Norrbotten stor militär betydelse. Då, och en bit 
JO�QÌ�ŝťŠŜ�UBMFU�CZHHEFT�GÚSTWBSFU�VQQ�IVWVETBL-
ligen längs en linje, det som kom att kallas Hap-
BSBOEBMJOKFO�WJE�PDI�MÊOHT�5PSOF�ÊMW��'ÚSTWBSFU�BW�
landet skulle koncentreras direkt till gränsen. Er-
GBSFOIFUFSOB�GSÌO�5ZTLMBOET�CMJYUBOGBMM�NPU�1PMFO�J�
TFQUFNCFS�ŝťşť�HKPSEF�EPDL�BUU�FO�OZ�GÚSTWBSTQSJO-
cip infördes i Sverige. Istället för att hejda angripa-
ren i en linje längs gränsen skulle man nu bromsa 
VQQ�IPOPN�JOPN�FUU�TUÚSSF�HFPHSBĕTLU�PNSÌEF��
Befästningar, fördröjande fältarbeten, bland annat 
väg- och broförstöringar samt motanfall på djupet, 
skulle e!erhand nöta ut angriparen så att områ-
EFU�JOUF�LVOEF�CSZUBT�JHFOPN��'SÌO�PDI�NFE�ŝťŠŜ�
påbörjades alltså den stora utbyggnaden av be-
GÊTUOJOHBS�J�IFMB�PNSÌEFU�NFMMBO�5PSOF�PDI�,BMJY�
älvar, det som kom att benämnas Kalixlinjen. 

Efter andra världskriget försvarades östra 

Norrbotten, förutom av alla lokalförsvarsförban-
EFO�BW�ş��PDI�ŝŞ��TBNU�ŝš��GÚSEFMOJOHBSOB��&O�GÚS-
delning bestod av två till fyra brigader. I en brigad 
JOHJDL�DJSLB�šڀŜŜŜ�NBO�� *�LSJHTQMBOFSJOHFO� JO-
HJDL�PęBTU�BUU�ŝš��GÚSEFMOJOHFO�TLVMMF�HSVQQFSBT�
i Kalixlinjen då den redan fanns förrådsställd i 
Norrbotten och utbildades främst i Boden. Näs-
UB�UJMMLPNNBOEF�GÚSEFMOJOH�CFEÚNEFT�WBSB�ş��GÚS-
delningen från Skövde som hade olika alternativa 
grupperingar. Om ryssen redan tagit Finland och 
påbörjat angreppet mot Sverige skulle fördelningen 
grupperas mellan Råne- och Luleälvarna. Om dä-
remot Finland beräknades hålla emot ett sovjetiskt 
anfall skulle fördelningen grupperas framför, öster 
Kalixlinjen och då i bästa fall ända fram till grän-
sälven. Om däremot ryssen redan börjat bryta in i 
,BMJYMJOKFO�TLVMMF�ŝš��GÚSEFMOJOHFO�GÚSESÚKB�TUSJEFO�
PDI�ş��GÚSEFMOJOHFO�HSVQQFSBT�J�-VMFÊMWEBMTMJOKFO��

SK !" i attackposition 
med attackraketer. Många 
större skolflygplan runt 
om i världen har en 
sekundär funktion som 
lätt attack. Notabelt 
är finska flygvapnets 
skolplan BAe Hawk som 
från början valdes med 
hänsyn till dess förmåga 
att bära vapen, detta 
mot bakgrund av Sovjets 
kontroll av finska arméns 
o#ensiva slagkraft. 
Foto: Svensk flyghistorisk 
förening.

Norrbotten stor militär betydelse. Då, och en bit
in på 1940-talet, byggdes försvaret upp huvudsak-
ligen längs en linje, det som kom att kallas Hap-
arandalinjen, vid och längs Torne älv. Försvaret av
landet skulle koncentreras direkt till gränsen. Er-
farenheterna från Tysklands blixtanfall mot Polen i
september 1939 gjorde dock att en ny försvarsprin-
cip infördes i Sverige. Istället för att hejda angripa-
ren i en linje längs gränsen skulle man nu bromsa
upp honom inom ett större geografiskt område.
Befästningar, fördröjande fältarbeten, bland annat
väg- och broförstöringar samt motanfall på djupet,
skulle efterhand nöta ut angriparen så att områ-
det inte kunde brytas igenom. Från och med 1940
påbörjades alltså den stora utbyggnaden av be-
fästningar i hela området mellan Torne och Kalix
älvar, det som kom att benämnas Kalixlinjen.

Efter andra världskriget försvarades östra

SK 6o i attackposition
med attackraketer. Många
större skolflygplan runt
om i världen har en
sekundär funktion som
lätt attack. Notabelt
är finska flygvapnets
skolplan BAe Hawk som
från början valdes med
hänsyn till dess förmåga
att bära vapen, detta
mot bakgrund av Sovjets
kontroll av finska armens
offensiva slagkraft.
Foto: Svensk flyghistorisk
förening.

Norrbotten, förutom av alla lokalförsvarsförban-
den, av 3. och 12. samt 15. fördelningarna. En för-
delning bestod av två till fyra brigader. I en brigad
ingick cirka 5 000 man. I krigsplaneringen in-
gick oftast att 15. fördelningen skulle grupperas
i Kalixlinjen då den redan fanns förrådsställd i
Norrbotten och utbildades främst i Boden. Näs-
ta tillkommande fördelning bedömdes vara 3. för-
delningen från Skövde som hade olika alternativa
grupperingar. Om ryssen redan tagit Finland och
påbörjat angreppet mot Sverige skulle fördelningen
grupperas mellan Råne- och Luleälvarna. Om dä-
remot Finland beräknades hålla emot ett sovjetiskt
anfall skulle fördelningen grupperas framför, öster
Kalixlinjen och då i bästa fall ända fram till grän-
sälven. Om däremot ryssen redan börjat bryta in i
Kalixlinjen skulle 15. fördelningen fördröja striden
och 3. fördelningen grupperas i Luleälvdalslinjen.
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Planeringen ändrades ett !ertal gånger under årti-
ondenas gång. Finlands vilja och förmåga att käm-
pa mot ryssen skrevs upp och ned av den svenska 
försvarsledningen. Detta kom att påverka krigs-
planeringen som ibland blev o"ensiv, alltså långt 
GSBNTLKVUOB�GÚSCBOE�MÊOHT�5PSOF�ÊMW�PDI�JCMBOE�
mer defensiv, med placering av brigadförbanden 
längs Luleälven eller däremellan, i Kalixlinjen. 

I planläggningen inför ett anfall över gränsen 
ingick beräkningen att sovjetiska förband från 
Karelska näset och sovjetkarelen skulle kunna 

koncentreras mot norra Sverige på mellan fyra till 
tolv dygn. Vissa enheter vid Vita havet beräkna-
EFT�LVOOB�OÌ�5PSOFEBMFO�QÌ�LPSUBSF�UJE��'ÚSTWBST-
betingelserna i norr var dock så gynnsamma att 
det svenska försvaret räknade med att själva hinna 
mobilisera under denna sovjetiska uppmarschtid.

Bristen på vägar och naturens karaktär  
gynnsamt för försvaret
Försvarsplaneringen utgick ifrån att ett anfall över 
5PSOFÊMWFO�IVWVETBLMJHFO�TLVMMF�TLF�MÊOHT�NFE�
vägarna som ledde västerut in i Norrbotten. Vis-
serligen kunde trupper lu#landsättas men man 
räknade med att det var mindre enheter som hade 
enstaka begränsade mål, som att till exempel säkra 
en bro. Inte heller räknade man med att några stör-
re truppenheter skulle komma över Bottenhavet 
då skärgården i östra Norrbotten var svårnavige-
rad och hamnkapaciteten begränsad. Huvuddelen 
av de sovjetiska divisionernas fordon var hjulfor-
don och bundna till vägarna.  I östra Norrbotten, 
inom Fo $%, fanns bara fem genomgående vägar 

Vägen från Boden fram till Karungi vid Torneälvens strand 
byggdes samtidigt som järnvägen drogs denna sträcka. Vägen 
och järnvägen går nästan helt parallellt och vägen kallas oftast 
militärvägen. Den är ur försvarssynpunkt byggd mycket krokig 
och passerar en rad myrar där vägsprängningar hade förberetts. 
Foto: Sten Ekman
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Planeringen ändrades ett flertal gånger under årti-
ondenas gång. Finlands vilja och förmåga att käm-
pa mot ryssen skrevs upp och ned av den svenska
försvarsledningen. Detta kom att påverka krigs-
planeringen som ibland blev offensiv, alltså långt
framskjutna förband längs Torne älv, och ibland
mer defensiv, med placering av brigadförbanden
längs Luleälven eller däremellan, i Kalixlinjen.

I planläggningen inför ett anfall över gränsen
ingick beräkningen att sovjetiska förband från
Karelska näset och sovjetkarelen skulle kunna
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koncentreras mot norra Sverige på mellan fyra till
tolv dygn. Vissa enheter vid Vita havet beräkna-
des kunna nå Tornedalen på kortare tid. Försvars-
betingelserna i norr var dock så gynnsamma att
det svenska försvaret räknade med att själva hinna
mobilisera under denna sovjetiska uppmarschtid.

Bristen på vägar och naturens karaktär
gynnsamt för försvaret
Försvarsplaneringen utgick ifrån att ett anfall över
Torneälven huvudsakligen skulle ske längs med
vägarna som ledde västerut in i Norrbotten. Vis-
serligen kunde trupper luftlandsättas men man
räknade med att det var mindre enheter som hade
enstaka begränsade mål, som att till exempel säkra
en bro. Inte heller räknade man med att några stör-
re truppenheter skulle komma över Bottenhavet
då skärgården i östra Norrbotten var svårnavige-
rad och hamnkapaciteten begränsad. Huvuddelen
av de sovjetiska divisionernas fordon var hjulfor-
don och bundna till vägarna. I  östra Norrbotten,
inom Fo 67, fanns bara fem genomgående vägar

Vägen från Boden fram till Karungi vid Torneälvens strand
byggdes samtidigt som järnvägen drogs denna sträcka. Vägen
och järnvägen går nästan helt parallellt och vägen kallas oftast
militärvägen. Den är ur försvarssynpunkt byggd mycket krokig
och passerar en rad myrar där vägsprängningar hade förberetts.
Foto: Sten Ekman
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GSÌO�5PSOF�ÊMW�NPU�,BMJY�ÊMW��/PSSJGSÌO�SÊLOBU�WBS�
det vägen mellan Övertorneå och Överkalix, väg 
ťŤ�TPN�GSBN�UJMM�NJUUFO�BW�ŝťţŜ�UBMFU�WBS�FO�TNBM�
och krokig väg. En annan väg gick från Luppio vid 
5PSOFÊMWFO�GSBN�UJMM�&�ŝŜ�NFMMBO�½WFSLBMJY�PDI�
Morjärv. Den så kallade ”militärvägen” började i 
Karungi, gick via Vitvattnet till Morjärv, till sto-
ra delar parallellt med järnvägen, fram till Boden. 
Den ”norra Mellanvägen” gick från Kukkola – via 
Björkfors fram till Kamlunge vid Kalix älv, och se-
dan fanns ”Kustlandsvägen” E!:an från Haparan-
da-Kalix och söderut som var den kvalitetsmässigt 
bästa vägen. 

Det var längs med dessa vägar som försva-
ret främst byggdes upp med pansarhinder, värn-
kanoner, skansar och förberedda vägbanks- och 
brosprängningar för att kunna föra en fördröj-
ningsstrid.  Angriparens frammarsch skulle för-
dröjas medan den egna truppen under ordnade 
former drog sig västerut i avvaktan på att brigader-
na skulle hinna mobiliseras. Försvaret skulle alltså 
de första dygnen i huvudsak baseras på lokalför-
svarsförbandens och hemvärnets möjligheter att 
fördröja angriparens framryckning. 

Försvaret av östra Norrbotten underlättades av 
naturen i dessa trakter. Gränsområdet mot Fin-
land karaktäriseras av stora skogar och myrar och 
ett relativt glest vägnät. Många av de stora myrar-
OB�J�GSÊNTU�5PSOFEBMFO�TUSÊDLFS�TJH�GÚSTWBSTWÊO-
ligt i nord-sydlig riktning. Närmast kusten är dock 
terrängen delvis öppen, bebyggelsen tätare och 
vägnätet rikare. De öppna myrarna, som sommar-
tid är blöta, medger vintertid god framkomlighet 
– särskilt om kylan kommer före snön och ger or-
dentlig tjäle. O"a kommer dock snön innan my-
rarna hunnit frysa till. I Norrbotten rinner också 
samtliga älvar i en ur försvarssynpunkt lämp-
MJH�SJLUOJOH�TZEPTUMJH��5PSOFÊMWFO�MÊOHTU�UJMM�ÚTUFS�
har låga stränder och på många ställen en relativt 
jämn sandbotten. Älven är lätt att gå över med am-
ĕCJFGPSEPO��,BMJY�ÊMW�ÊS�CÊUUSF�VS�GÚSTWBSTTZOQVOLU�

med sina branta stränder och ofta stenig och 
PKÊNO�CPUUFO��½WFS�ÊMWFO�ĕOOT�JOPN�,BMJY�GÚS-
svarsområde åtta landsvägsbroar och två järnvägs-
broar. Råneå älv och Sangis älv är avsevärt mindre 
än de två andra älvarna och utgjorde inte ett lika 
TUPSU� UFSSÊOHIJOEFS� TPN�,BMJYÊMWFO��½WFS�5PS-
ne älv fanns inom försvarsområdet bara en lands-
vägsbro, mellan Övertorneå och Aavasaksa. Vägen 
NFMMBO�)BQBSBOEB�PDI�5PSOFÌ�ÚWFS�5PSOF�ÊMW�NFE�
FO�MBOETWÊHTCSP�HJDL�QÌ�ĕOTLU�PNSÌEF�ÚTUFS�PN�
5PSOFÌ�DFOUSVN�

Ett problem i planläggningen av försvaret av 
Norrbotten utgjorde Bottenvikens isar som kun-
de utnyttjas av angriparens mekaniserade förband. 
5SVQQFS�LVOEF�VUF�QÌ�IBWTJTFO�HÌ�GÚSCJ�EF�GÚSCBOE�
som var grupperade längs Kalixlinjen, för opera-
UJPOFS�NPU�5ÚSF��PDI�-VMFPNSÌEFOB��½O�.BMÚ-
SFO�DJSLB�şŜ�LN�GSÌO�GBTUMBOEFU�WBS�EFO�ZUUFSTUB�
utposten i Kalix-Haparandaskärgården och i Bot-
tenviken. Under både första och andra världskriget 
förlades svensk militär till ön. Under andra världs-
kriget var ön ständigt besatt av beredskapstrupp. 

Bron från Övertorneå till 
den finska sidan är den 
enda landsvägsbron inom 
Kalix försvarsområde. 
Landsvägsbron över 
Torne älv vid Haparanda 
och Torneå ligger på den 
finska sidan. 
Foto: Sten Ekman.

från Torne älv mot Kalix älv. Norrifrån räknat var
det vägen mellan Övertorneå och Överkalix, väg
98, som fram till mitten av 1970-talet var en smal
och krokig väg. En annan väg gick från Luppio vid
Torneälven fram till E io mellan Överkalix och
Morjärv. Den så kallade "militärvägen" började i
Karungi, gick via Vitvattnet till Morjärv, till sto-
ra delar parallellt med järnvägen, fram till Boden.
Den "norra Mellanvägen" gick från Kukkola - via
Björkfors fram till Kamlunge vid Kalix älv, och se-
dan fanns "Kustlandsvägen" E4:an från Haparan-
da-Kalix och söderut som var den kvalitetsmässigt
bästa vägen.

Det var längs med dessa vägar som försva-
ret främst byggdes upp med pansarhinder, värn-
kanoner, skansar och förberedda vägbanks- och
brosprängningar för att kunna föra en fördröj-
ningsstrid. Angriparens frammarsch skulle för-
dröjas medan den egna truppen under ordnade
former drog sig västerut i avvaktan på att brigader-
na skulle hinna mobiliseras. Försvaret skulle alltså
de första dygnen i huvudsak baseras på lokalför-
svarsförbandens och hemvärnets möjligheter att
fördröja angriparens framryckning.

Försvaret av östra Norrbotten underlättades av
naturen i dessa trakter. Gränsområdet mot Fin-
land karaktäriseras av stora skogar och myrar och
ett relativt glest vägnät. Många av de stora myrar-
na i främst Tornedalen, sträcker sig försvarsvän-
ligt i nord-sydlig riktning. Närmast kusten är dock
terrängen delvis öppen, bebyggelsen tätare och
vägnätet rikare. De öppna myrarna, som sommar-
tid är blöta, medger vintertid god framkomlighet
-  särskilt om kylan kommer före snön och ger or-
dentlig tjäle. Ofta kommer dock snön innan my-
rarna hunnit frysa till. I Norrbotten rinner också
samtliga älvar i en ur försvarssynpunkt lämp-
lig riktning, sydostlig. Torneälven längst till öster
har låga stränder och på många ställen en relativt
jämn sandbotten. Älven är lätt att gå över med am-
fibiefordon. Kalix älv är bättre ur försvarssynpunkt

med sina branta stränder och ofta stenig och
ojämn botten. Över älven finns inom Kalix för-
svarsområde åtta landsvägsbroar och två järnvägs-
broar. Råneå älv och Sangis älv är avsevärt mindre
än de två andra älvarna och utgjorde inte ett lika
stort terränghinder som Kalixälven. Över Tor-
ne älv fanns inom försvarsområdet bara en lands-
vägsbro, mellan Övertorneå och Aavasaksa. Vägen
mellan Haparanda och Torneå över Torne älv med
en landsvägsbro gick på finskt område, öster om
Torneå centrum.

Ett problem i planläggningen av försvaret av
Norrbotten utgjorde Bottenvikens isar som kun-
de utnyttjas av angriparens mekaniserade förband.
Trupper kunde ute på havsisen gå förbi de förband
som var grupperade längs Kalixlinjen, för opera-
tioner mot Töre- och Luleområdena. Ön Malö-
ren, cirka 3o km från fastlandet, var den yttersta
utposten i Kalix-Haparandaskärgå' rden och i Bot-
tenviken. Under både första och andra världskriget
förlades svensk militär till ön. Under andra världs-
kriget var ön ständigt besatt av beredskapstrupp.

Bron från Övertorneå till
den finska sidan är den
enda landsvägsbron inom
Kalix försvarsområde.
Landsvägsbron över
Torne älv vid Haparanda
och Torneå ligger på den
finska sidan.
Foto: Sten Ekman.
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På ön fanns radaranläggning, mobiliseringsför-
råd, skyddsrum och befästningar. Anläggningarna 
skulle vid krig bemannas av Norrlandskustens ma-
rinkommando och kusthemvärnet.

Motsättningar militärt – civilt om väg-  
och järnvägsutbyggnader
Försvarsplaneringen för Norrbotten innebar på-
verkan på uppbyggnaden av den civila infrastruk-
turen i länet. Kommunerna som ville bygga vägar 
mellan vissa byar möttes ibland av ett nej från mi-
litären, då vägutbyggnad kunde försvåra försvaret 
i ett område. Detta gällde till exempel vägutbygg-
naden mellan de två byarna vid kusten, Storöhamn 
och Påläng. Planerna på utbyggnad av en oljehamn 
J�4UPSÚIBNO�ŞŜ�LN�TÚEFS�PN�,BMJY�LPN�PDLTÌ�

Vid framdragandet av 
järnvägen från Boden 
fram till finska gränsen 
i början på !"##-talet, 
byggdes ett antal 
skansar för att främst 
skydda järnvägsbroarna. 
Denna skans ligger vid 
järnvägsbron i Morjärv. 
Foto: Sten Ekman.

En förfallen stationsbyggnad och överväxta järnvägsspår är 
allt som återstår av den en gång så livliga järnvägstrafiken vid 
Karungi station. Foto: Sten Ekman.

På ön fanns radaranläggning, mobiliseringsför-
råd, skyddsrum och befästningar. Anläggningarna
skulle vid krig bemannas av Norrlandskustens ma-
rinkommando och kusthemvärnet.

Motsättningar militärt — civilt om väg-
och järnvägsutbyggnader
Försvarsplaneringen för Norrbotten innebar på-
verkan på uppbyggnaden av den civila infrastruk-
turen i länet. Kommunerna som ville bygga vägar
mellan vissa byar möttes ibland av ett nej från mi-
litären, då vägutbyggnad kunde försvåra försvaret
i ett område. Detta gällde till exempel vägutbygg-
naden mellan de två byarna vid kusten, Storöhamn
och Påläng. Planerna på utbyggnad av en oljehamn
i Storöhamn, 20 km söder om Kalix, kom också

Vid framdragandet av
järnvägen från Boden
fram till finska gränsen
i början på 1900-talet,
byggdes ett antal
skansar för att främst
skydda järnvägsbroarna.
Denna skans ligger vid
järnvägsbron i Morjärv.
Foto: Sten Ekman.

En förfallen stationsbyggnad och överväxta järnvägsspår är
allt som återstår av den en gång så livliga järnvägstrafiken vid
Karungi station. Foto: Sten Ekman.
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Haparanda stationshus. 
Stationen som sådan öpp-
nades för provisorisk trafik 
den !" juni !#!$ och för 
allmän trafik den ! de-
cember !#!". Från början 
var stationshuset, ban-
gårdsanläggningen och 
tillhörande bostäder pro-
visoriska. Dessa anlägg-
ningar var delvis färdiga 
vid öppningen !#!" och 
var fullt klara hösten !#!#. 
Foto: Sten Ekman.

På en av stationshusets väggar har värnpliktige %%! Helleborg lämnat en glad påskhälsning 
skärtorsdag den &! mars !#%' och som än i denna dag är kvar! Foto: Sten Ekman.

att stoppas av den dåvarande Krigsmakten då dess 
placering var olämplig ur försvarssynpunkt. Re-
EBO�J�CÚSKBO�BW�ŝťŜŜ�UBMFU�WBS�PDLTÌ�,SJHTNBLUFO�
skeptisk till en utbyggnad av järnvägen fram till 
Haparanda.

¯S�ŝŤťŜ�UPHT�CFTMVU�J�SJLTEBHFO�PN�KÊSOWÊHFOT�
utdragning från Boden till Morjärv. Denna ut-
CZHHOBE�TUPE�LMBSU�ŝťŜŞ��7JE�ŝťŜŠ�ÌST�SJLTEBH�GÚ-
relåg en proposition om banans framdragning 
ÚTUFSVU�UJMM�,BSVOHJ�JOWJE�5PSOFÊMWFO��(FOFSBMTUBC-
schefen uttryckte dock starka betänkligheter över 
att bygga en järnväg i detta ur militärstrategisk 
synpunkt ömtåliga gränsområde. En järnväg kun-
de tänkas underlätta en invasion. Riksdagen beslöt 
EÌ�BUU�CZHHB�VU�KÊSOWÊHFO�CBSB�UJMM�-BQQUSÊTL�Şš�LN�
GSÌO�HSÊOTFO��(FOFSBMTUBCFO�ĕDL�J�TBNCBOE�NFE�

att stoppas av den dåvarande Krigsmakten då dess
placering var olämplig ur försvarssynpunkt. Re-
dan i början av 1900-talet var också Krigsmakten
skeptisk till en utbyggnad av järnvägen fram till
Haparanda.

År 1890 togs beslut i riksdagen om järnvägens
utdragning från Boden till Morjärv. Denna ut-
byggnad stod klart 1902. Vid 1904 års riksdag fö-
relåg en proposition om banans framdragning
österut till Karungi invid Torneälven. Generalstab-
schefen uttryckte dock starka betänkligheter över
att bygga en järnväg i detta ur militärstrategisk
synpunkt ömtåliga gränsområde. En järnväg kun-
de tänkas underlätta en invasion. Riksdagen beslöt
då att bygga ut järnvägen bara till Lappträsk 25 km
från gränsen. Generalstaben fick i samband med

Haparanda stationshus.
Stationen som sådan öpp-
nades för provisorisk trafik
den18 juni 1915 och för
allmän trafik den i de-
cennber 1918. Från början
var stationshuset, ban-
gårdsanläggningen och
tillhörande bostäder pro-
visoriska. Dessa anlägg-
ningar var delvis färdiga
vid öppningen 1918 och
var fullt klara hösten 1919.
Foto: Sten Ekman.

På en av stationshusets väggar har värnpliktige 441 Helleborg lämnat en glad påskhälsning
skärtorsdag den 21 mars 1940 och som än i denna dag är kvar! Foto: Sten Ekman.
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detta beslut igenom sitt krav på att det skulle byg-
gas befästningar i anslutning till järnvägen.

Ryssarna gillade norsk och bohuslänsk sill. Den 
transporterades på järnväg så långt som den var 
färdigbyggd, första tiden fram till Morjärv och se-
OBSF�UJMM�-BQQUSÊTL��5PSOFEBMTCÚOEFSOB�NÚUUF�NFE�
hästforor vid järnvägsslutet och transporterade sil-
MFO�WJEBSF�UJMM�KÊSOWÊHFO�J�5PSOFÌ�J�'JOMBOE�TPN�SF-
EBO�ÌS�ŝťŜş�GÌUU�KÊSOWÊH��+ÊSOWÊHFO�WBS�GSBNESBHFO�
UJMM�-BQQUSÊTL�GÚSTU�ŝťŝŜ��

Generalstabschefen avstyrkte järnvägsstyrel-
sens förslag om fortsatt utbyggnad fram till grän-
TFO�WJE�5PSOFÊMW��'JOMBOE�UJMMIÚSEF�EÌ�EFU�SZTLB�
riket.  Pengar fattades inte utan det var militä-
ren som bromsade. Redan då var det ryssen som 
TLSÊNEF��6UCZHHOBEFSOB�CMFW�LMBSB�GÚSTU�ŝťŝŞ�UJMM�
,BSVOHJ�PDI�ŝťŝŠ�UJMM�½WFSUPSOFÌ��%FO�TÌ�LBMMBEF�

militärvägen mellan Boden och Karungi bygg-
des av Statens Järnvägar samtidigt som järnvägen 
drogs. 

6OEFS�IÚTUFO�ŝťŝŠ�EÌ�GÚSTUB�WÊSMETLSJHFU�JO-
MFUUT�WJEUPH�FO�FOPSN�USBĕL�ÚWFS�EFU�TWFOTLB�KÊSO-
vägsnätet upp till Karungi för vidaretransporter 
till Ryssland. Dessa transporter hade en stor bety-
delse för Rysslands varuförsörjning. Från Karungi 
gick transporterna vidare på landsväg till Haparan-
EB�PDI�EÊSJGSÌO�ÚWFS�ÊMWFO�UJMM�KÊSOWÊHFO�J�5PSOFÌ��
Dessa transporter tog för lång tid. Ryssarna byggde 
EÌ�FO�KÊSOWÊH�GSÌO�5PSOFÌ�UJMM�ĕOTLB�,BSVOHJ�TPN�
UPHT�J�CSVL�ŝťŝš��%FU�TLFEEF�PDLTÌ�FO�PNGBUUBOEF�
utväxling av skadade och fångar över Karungi och 
Haparanda.

5SBOTQPSUFSOB�GSÌO�TWFOTLB�UJMM�ĕOTLB�,BSVOHJ�
gick vintertid över en två kilometer lång isväg över 

Järnvägsbron mellan 
Haparanda och Torneå 
byggdes !"!". Den har 
två spårbredder, den 
svenska och den bredare 
finska spårbredden. 
Mitt på bron finns en 
del som kan svängas för 
att medge högre båtar 
att passera. Denna del 
liksom andra delar av 
bron var förberedda 
för sprängning. 
Vapenkassuner för detta 
fanns vid brofästena på 
den svenska sidan. 
Foto: Sten Ekman

Järnvägsbron mellan
Haparanda och Torneå
byggdes 1919. Den har
två spårbredder, den
svenska och den bredare
finska spårbredden.
Mitt på bron finns en
del som kan svängas för
att medge högre båtar
att passera. Denna del
liksom andra delar av
bron var förberedda
för sprängning.
Vapenkassuner för detta
fanns vid brofästena på
den svenska sidan.
Foto: Sten Ekman

detta beslut igenom sitt krav på att det skulle byg-
gas befästningar i anslutning till järnvägen.

Ryssarna gillade norsk och bohuslänsk sill. Den
transporterades på järnväg så långt som den var
färdigbyggd, första tiden fram till Morjärv och se-
nare till Lappträsk. Tornedalsbönderna mötte med
hästforor vid järnvägsslutet och transporterade sil-
len vidare till järnvägen i Torneå i Finland, som re-
dan år 1903 fått järnväg. Järnvägen var framdragen
till Lappträsk först 1910.

Generalstabschefen avstyrkte järnvägsstyrel-
sens förslag om fortsatt utbyggnad fram till grän-
sen vid Torneälv. Finland tillhörde då det ryska
riket. Pengar fattades inte utan det var militä-
ren som bromsade. Redan då var det ryssen som
skrämde. Utbyggnaderna blev klara först 1912 till
Karungi och 1914 till Övertorneå. Den så kallade

militärvägen mellan Boden och Karungi bygg-
des av Statens Järnvägar samtidigt som järnvägen
drogs.

Under hösten 1914, då första världskriget in-
letts, vidtog en enorm trafik över det svenska järn-
vägsnätet upp till Karungi för vidaretransporter
till Ryssland. Dessa transporter hade en stor bety-
delse för Rysslands varuförsörjning. Från Karungi
gick transporterna vidare på landsväg till Haparan-
da och därifrån över älven till järnvägen i Torneå.
Dessa transporter tog för lång tid. Ryssarna byggde
då en järnväg från Torneå till finska Karungi som
togs i bruk 1915. Det skedde också en omfattande
utväxling av skadade och fångar över Karungi och
Haparanda.

Transporterna från svenska till finska Karungi
gick vintertid över en två kilometer lång isväg över
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Skansen intill järnvägsbron mellan Haparanda och Torneå består av två värn av betong, med mellanliggande förbindelsegång under järnvägen. Värnen byggdes hösten 
!"#" med uppgift att försvara bron mot flyganfall och mot anfall från älven och från land. Det var efter det ryska anfallet mot Finland den #$ november !"#" som Sverige 
började bygga upp ett försvar mot öster.   Denna bro var den enda järnvägsbron mellan Sverige och Finland. Värnen är byggda i två plan med luftvärnsplattform på taken.  
Varje värn har ## skjutgluggar för gevär eller kulsprutegevär. Foto: Sten Ekman. 

5PSOF�ÊMW�WJE�,BSVOHJUSÊTLFU��3ZTTBSOB�WJMMF�IB�FO�
järnvägsbro söder om Karungi men det stred mot 
generalstabens framförda uppfattning. Sverige vil-
le ha förbindelsen i Haparanda. Banan till Hapar-
BOEB�LVOEF�UBT�J�CSVL�ŝťŝš�NFO�GÚSTU�FUU�ÌS�TFOBSF�
trä!ades en överenskommelse om bygget av en 
KÊSOWÊHTCSP�NFMMBO�)BQBSBOEB�PDI�5PSOFÌ��)BQ-
aranda station och järnvägen öppnades sedan för 
BMMNÊO�USBĕL�ŝťŝŤ��%FU�UPH�NFS�ÊO�UJP�ÌS�BUU�CZHHB�

ŝŢ�NJM�KÊSOWÊH�PDI�OÊS�EFO�WBS�LMBS�WBS�EFTT�HMBOT-
tid i stort sett över.

Haparanda var den enda svenska järnvägsför-
CJOEFMTFO�NFE�BOTMVUOJOH�UJMM�EFU�ĕOTLB�KÊSOWÊHT-
OÊUFU��#SPO�ÚWFS� HSÊOTÊMWFO�CZHHEFT� ŝťŝť��%FU�
ĕOMÊOETLB�KÊSOWÊHTOÊUFU�IBS�FO�BOOBO�CSFEBSF�
spårvidd, samma som Ryssland, varför normala 
järnvägsvagnar inte kan passera från det ena landet 
UJMM�EFU�BOESB��(PET�ĕDL�EÊSGÚS�MBTUBT�ÚWFS�UJMM�OZB�

Skansen intill järnvägsbron mellan Haparanda och Torneå består avtvå värn av betong, med mellanliggande förbindelsegång under järnvägen. Värnen byggdes hösten
1939 med uppgift att försvara bron mot flyganfall och mot anfall från älven och från land. Det var efter det ryska anfallet mot Finland den 3o novennber1939 som Sverige
började bygga upp ett försvar mot öster. Denna bro var den enda järnvägsbron mellan Sverige och Finland. Värnen är byggda i två plan med luftvärnsplattform på taken.
Varje värn har 33 skjutgluggar för gevär eller kulsprutegevär. Foto: Sten Ekman.

Torne älv vid Karungiträsket. Ryssarna ville ha en
järnvägsbro söder om Karungi men det stred mot
generalstabens framförda uppfattning. Sverige vil-
le ha förbindelsen i Haparanda. Banan till Hapar-
anda kunde tas i bruk 1915 men först ett år senare
träffades en överenskommelse om bygget av en
järnvägsbro mellan Haparanda och Torneå. Hap-
aranda station och järnvägen öppnades sedan för
allmän trafik 1918. Det tog mer än tio år att bygga

16 mil järnväg och när den var klar var dess glans-
tid i stort sett över.

Haparanda var den enda svenska järnvägsför-
bindelsen med anslutning till det finska järnvägs-
nätet. Bron över gränsälven byggdes 1919. Det
finländska järnvägsnätet har en annan, bredare
spårvidd, samma som Ryssland, varför normala
järnvägsvagnar inte kan passera från det ena landet
till det andra. Gods fick därför lastas över till nya
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godsvagnar. Det fanns spår med svensk spårvidd 
ÚWFS�UJMM�ĕOTLB�TJEBO�EVCCMB�TQÌS�J�WBSBOESB�UJMM�TUB-
UJPOFO�J�5PSOFÌ��#BOBO�WBS�EFO�FOEB�GÚSCJOEFMTFO�
NFMMBO�5ZTLMBOE�PDI�3ZTTMBOE�VOEFS�GÚSTUB�WÊSMET-
kriget och åren under andra världskriget kom att 
bli Haparanda stations och Haparandabanans stor-
IFUTUJE��)ÊS�LPN�GSJWJMMJHB�UJMM�ĕOTLB�WJOUFSLSJHFU�
PDI�ĕOTLB�LSJHTCBSO�LPN�GSÌO�BOESB�IÌMMFU�VOEFS�
bevakning av svensk militär. Banan var viktig för 
Finlands försörjning, då detta var den enda öpp-
na järnvägsförbindelsen till icke krigförande land. 
Den var också viktig för Sverige. Petsamo, vid Ba-
SFOUT�IBW�WBS�VOEFS�EFOOB�UJE�FO�ĕOTL�TUBE�PDI�FO�
stor importhamn både för Sverige och för Finland. 
'SÌO�1FUTBNP�LÚSEFT�HPET�OFS�UJMM�5PSOFÌ�PDI�)BQ-
aranda med lastbilar för att sedan fraktas vidare 
ner i Sverige på järnväg från Haparanda.

Flygvapenresurser i övre Norrland svagt utbyggda
I början av andra världskriget var det militära !yg-
vapnet svagt utbyggt i norra Sverige. I Kalix hade 

LPNNVOFO�J�TMVUFU�BW�ŝťşŜ�UBMFU�NFE�IKÊMQ�BW�TÌ�
kallade AK-arbeten, arbeten för arbetslösa betal-
da av staten, byggt ett !ygfält som ursprungligen 
var avsett som ett civilt kommersiellt !ygfält. Fältet 
kom dock att få en militär användning. För detta 
ändamål inköpte kommunen ytterligare mark för 
att förlänga de startbanor som byggts och för att 
möjliggöra utbyggnad av ytterligare startbanor. I 
BQSJM�ŝťŠŜ�HJDL�,BMJY�LPNNVO�JO�NFE�FO�BOTÚLBO�
till regeringen om största möjliga statsbidrag för att 
BOMÊHHB�FUU�CPNCTÊLFSU�CFOTJOVQQMBH�QÌ�ŝš�NJMKP-
OFS�MJUFS�J�,BSMTCPSH�ŝŜ�LN�TZEPTU�PN�,BMJY��6QQ-
laget skulle förse både militärt och civilt !yg på 
Kalix !ygfält med !ygbränsle. Det blev dock inget 
av dessa planer." Det militära !yg som kom att sta-
tioneras på !ygfältet under beredskapsåren hade 
i uppgi# att samla in uppgi#er om truppför!ytt-
OJOHBS�MÊOHT�5PSOF�ÊMW�NFMMBO�1FMMP�PDI�)BQBSBO-
da samt bevaka överskeppningsföretag. Flygfältet 
TUPE�GÊSEJHU�WJOUFSO�ŝťŠŝ�NFO�LPN�TFEBO�BUU�VU-
WJEHBT�VOEFS�ŝťŠş�PDI�ŝťŠŠ��1MBOFS�GBOOT�EÌ�QÌ�BUU�
Kalix skulle få ett stort utbyggt militärt och civilt 
!ygfält i Norrbotten. Istället gjordes utbyggnaden 
i Luleå. Ur militär synvinkel kom fältet att förlora 
TJO�CFUZEFMTF�VOEFS�ŝťšŜ�UBMFU�EÌ�ĘZHUFLOJLFO�NFE�
så kallade reaplan gjorde att fältet mycket snabbt 
skulle kunna intas eller bombas då det låg så nära 
gränsen. Kalix !ygfält skulle enligt försvarspla-
OFO�GÚSTWBSBT�BW�,BMJY�ĘZHGÊMUTQMVUPO�VS�ŢşŤ��WÊSO-
kompaniet och runt fältet fanns en rad utbyggda 
befästningar, två !yghangarer och sex lu#bevak-
ningstorn med kulsprutor

Förutom !ygfältet i Kalix anlades under åren 
ŝťŠŞoŝťŠş�FUU�ĘZHGÊMU�J�/BJTIFEFO�şŜ�LN�OPSEWÊTU�
om Överkalix. Banan var gräsbevuxen och invid 
banan uppfördes expeditionsbarack, !ygtjänstba-
rack, fyra förläggningsbaracker, förrådsbarack, två 
avträden och en station för väderobservation. Från 
ŝťŠţ�TLVMMF�GÊMUFU�JOUF�BOWÊOEBT�J�LSJH�PDI�CÌEF�EFU-
ta !ygfält och Kalix !ygfält skulle spärras helt före 
ett krigsutbrott och förstöras vid krigsutbrott utan 

Denna skylt är den 
enda kvarvarande 
skyddsområdesskylten 
i Norrbotten. Den står 
idag uppe på toppen av 
ett av forten i Boden, 
Rödbergsfortet, med som 
synes överklistrad text. 
Foto: Sten Ekman.

Denna skylt är den
enda kvarvarande
skyddsonnrådesskylten
i Norrbotten. Den står
idag uppe på toppen av
ett av forten i Boden,
Rödbergsfortet, med som
synes överklistrad text.
Foto: Sten Ekman.

godsvagnar. Det fanns spår med svensk spårvidd
över till finska sidan, dubbla spår i varandra, till sta-
tionen i Torneå. Banan var den enda förbindelsen
mellan Tyskland och Ryssland under första världs-
kriget och åren under andra världskriget kom att
bli Haparanda stations och Haparandabanans stor-
hetstid. Här kom frivilliga till finska vinterkriget
och finska krigsbarn kom från andra hållet under
bevakning av svensk militär. Banan var viktig for
Finlands försörjning, då detta var den enda öpp-
na järnvägsförbindelsen till icke krigförande land.
Den var också viktig för Sverige. Petsamo, vid Ba-
rents hav, var under denna tid en finsk stad och en
stor importhamn både för Sverige och för Finland.
Från Petsamo kördes gods ner till Torneå och Hap-
aranda med lastbilar för att sedan fraktas vidare
ner i Sverige på järnväg från Haparanda.

Flygvapenresurser i övre Norrland svagt utbyggda
I början av andra världskriget var det militära flyg-
vapnet svagt utbyggt i norra Sverige. I Kalix hade
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kommunen i slutet av 1930-talet med hjälp av så
kallade AK-arbeten, arbeten för arbetslösa betal-
da av staten, byggt ett flygfält som ursprungligen
var avsett som ett civilt kommersiellt flygfält. Fältet
kom dock att få en militär användning. För detta
ändamål inköpte kommunen ytterligare mark för
att förlänga de startbanor som byggts och för att
möjliggöra utbyggnad av ytterligare startbanor. I
april 1940 gick Kalix kommun in med en ansökan
till regeringen om största möjliga statsbidrag för att
anlägga ett bombsäkert bensinupplag på 1,5 miljo-
ner liter i Karlsborg, io km sydost om Kalix. Upp-
laget skulle förse både militärt och civilt flyg på
Kalix flygfält med flygbränsle. Det blev dock inget
av dessa planer.4 Det militära flyg som kom att sta-
tioneras på flygfältet under beredskapsåren hade
i uppgift att samla in uppgifter om truppförflytt-
ningar längs Torne älv mellan Pello och Haparan-
da samt bevaka överskeppningsföretag. Flygfältet
stod färdigt vintern 1941 men kom sedan att ut-
vidgas under 1943 och 1944. Planer fanns då på att
Kalix skulle få ett stort utbyggt militärt och civilt
flygfält i Norrbotten. Istället gjordes utbyggnaden
i Luleå. Ur militär synvinkel kom fältet att förlora
sin betydelse under 1950-talet då flygtekniken med
så kallade reaplan gjorde att fältet mycket snabbt
skulle kunna intas eller bombas då det låg så nära
gränsen. Kalix flygfält skulle enligt försvarspla-
nen försvaras av Kalix flygfältspluton ur 638. värn-
kompaniet och runt fältet fanns en rad utbyggda
befästningar, två flyghangarer och sex luftbevak-
ningstorn med kulsprutor

Förutom flygfältet i Kalix anlades under åren
1942-1943 ett flygfält i Naisheden 3o km nordväst
om Överkalix. Banan var gräsbevuxen och invid
banan uppfördes expeditionsbarack, flygtjänstba-
rack, fyra förläggningsbaracker, förrådsbarack, två
avträden och en station för väderobservation. Från
1947 skulle fältet inte användas i krig och både det-
ta flygfält och Kalix flygfält skulle spärras helt före
ett krigsutbrott och förstöras vid krigsutbrott utan
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Större delen av Kalix 
älvdal, från Kalix vid 
kusten, upp till Överkalix 
var ett skyddsområde som 
var av särskild betydelse 
för försvaret. Bilden visar 
Överkalix samhälle där 
Kalix älv och Ängesån 
flyter samman. 
Foto: Sten Ekman

Områdena kring Överkalix 
var mycket starkt befästa. 
Här sammanföll ett 
antal viktiga vägar. Det 
var bara !" kilometer 
till gränsälven och här 
passerade väg E #" från 
Töre vid kusten upp mot 
Kiruna. Foto: Sten Ekman.

Större delen av Kalix
älvdal, från Kalix vid
kusten, upp till Överkalix
var ett skyddsområde som
var av särskild betydelse
för försvaret. Bilden visar
Överkalix samhälle där
Kalix älv och Ängesån
flyter samman.
Foto: Sten Ekman

Områdena kring Överkalix
var mycket starkt befästa.
Här sammanföll ett
antal viktiga vägar. Det
var bara so kilometer
till gränsälven och här
passerade väg E io från
Tore vid kusten upp mot
Kiruna. Foto: Sten Ekman.
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särskilda order. Naishedens !ygfält gjordes obruk-
CBSU�ŝťšŞ�EÌ�EFU�BOTÌHT�VUHÚSB�FO�BMMUGÚS�CSB�MBOE-
ningsplats för en angripares fallskärmstrupper.

Militära skyddsområden införs
Som en del av uppbyggnaden av gränsförsva-
ret infördes i Sverige i början av andra världskri-
get så kallade militära skyddsområden. Av Kungl 
.BKU�T�LVOHÚSFMTF�GSÌO�EFO�Š�PLUPCFS�ŝťŠŢ�GSBNHÌS��
w*OPN�ÚWSF�/PSSMBOE�TLBMM�ĕOOBT�FUU�TLZEETPN-
råde, Kalix skyddsområde.” Skyddsområdet kom 
BUU�PNGBUUB�,BMJY�LPNNVO�PDI�EÌWBSBOEF�5ÚSF�

kommun samt delar av Överkalix kommun. Den-
OB�TUSÊDLOJOH�LPN�BUU�WBSB�GSBN�UJMM�ŝťťŝ�EÌ�PN-
SÌEFU�VUTUSÊDLUFT�ÚTUFSVU�NPU�ĕOTLB�HSÊOTFO��¯S�
ŝťťţ�VQQIÚSEF�TLZEETPNSÌEFU�HFOPN�FUU�SJLTEBHT-
beslut men vid skärpt läge skulle skyddsområdet 
kunna återinföras.š

Skyddsområdena var områden som var av sär-
skild betydelse för det militära försvaret och inne-
bar tillträdesförbud för utlänningar. Sy"et var att 
försvåra för främmande makts underrättelsein-
hämtning inom dessa områden. Skyddsområdena 
innebar en begränsning i allemansrätten enbart för 
utländska medborgare.  Vid vägarna in till skydds-
områdena fanns stora skyltar som på !era språk 
VQQMZTUF�PN�BUU�VUMÊOOJOHBS�CBSB�ĕDL�QBTTFSB�JOUF�
TUBOOB�J�PNSÌEFU��1BTTBHF�ĕDL�TLF�MÊOHT�&Š�BO�PDI�
vägen från Övertorneå till Överkalix samt med 
järnväg. Utländska medborgare, som ville vistas 
inom området, måste söka tillstånd för att komma 
in i området, även om de medföljde en person som 
var svensk medborgare. Detta medförde en del olä-
genheter då man var tvungen att gå till polisen för 
att söka tillstånd att ta emot sina utländska släk-
tingar. Kustområdena utanför Kalix och Luleå var 
kontrollområden vilket innebar restriktioner för 
utländska fartyg. Inom skydds- och kontrollområ-
dena gällde begränsningar i rätten att utföra mät-
ningar och fotografera. Skyddsområdesstatusen 
medförde att utbyggnad av turism var begränsad. 
Bevakningen av skyddsområdena sköttes av poli-
sen, militär personal eller andra särskilt utsedda 
skyddsområdesvakter. Dessa hade rätt att begära 
att få kontrollera pass, rätt av avvisa eller att till-
fälligt omhänderta en person som på ett otillåtet 
sätt befann sig inom skyddsområdet. Andra länder 
har ha" skyddsområden i anslutning till militära 
anläggningar, skjutfält och militära övningsområ-
den, men inte för i övrigt fredade områden som de 
svenska skyddsområdena.

Skyddsområde,
i praktiken "Kalixlinjen"

Överkalix

Morjärv

e r t n e å

Kalix ° °  Haparan

särskilda order. Naishedens flygfält gjordes obruk-
bart 1952 då det ansågs utgöra en alltför bra land-
ningsplats för en angripares fallskärmstrupper.

Militära skyddsområden införs
Som en del av uppbyggnaden av gränsförsva-
ret infördes i Sverige i början av andra världskri-
get så kallade militära skyddsområden. Av Kungl
Majt:s kungörelse från den 4 oktober 1946 framgår:
"Inom övre Norrland skall finnas ett skyddsom-
råde, Kalix skyddsområde" Skyddsområdet kom
att omfatta Kalix kommun och dåvarande Töre

kommun samt delar av Överkalix kommun. Den-
na sträckning kom att vara fram till 1991 då om-
rådet utsträcktes österut mot finska gränsen. År
1997 upphörde skyddsområdet genom ett riksdags-
beslut men vid skärpt läge skulle skyddsområdet
kunna återinföras.5

Skyddsområdena var områden som var av sär-
skild betydelse för det militära försvaret och inne-
bar tillträdesförbud för utlänningar. Syftet var att
försvåra för främmande makts underrättelsein-
hämtning inom dessa områden. Skyddsområdena
innebar en begränsning i allemansrätten enbart för
utländska medborgare. Vid vägarna in till skydds-
områdena fanns stora skyltar som på flera språk
upplyste om att utlänningar bara fick passera, inte
stanna i området. Passage fick ske längs E4:an och
vägen från Övertorneå till Överkalix samt med
järnväg. Utländska medborgare, som ville vistas
inom området, måste söka tillstånd för att komma
in i området, även om de medföljde en person som
var svensk medborgare. Detta medförde en del olä-
genheter då man var tvungen att gå till polisen för
att söka tillstånd att ta emot sina utländska släk-
tingar. Kustområdena utanför Kalix och Luleå var
kontrollområden vilket innebar restriktioner för
utländska fartyg. Inom skydds- och kontrollområ-
dena gällde begränsningar i rätten att utföra mät-
ningar och fotografera. Skyddsområdesstatusen
medförde att utbyggnad av turism var begränsad.
Bevakningen av skyddsområdena sköttes av poli-
sen, militär personal eller andra särskilt utsedda
skyddsområdesvakter. Dessa hade rätt att begära
att få kontrollera pass, rätt av avvisa eller att till-
fälligt omhänderta en person som på ett otillåtet
sätt befann sig inom skyddsområdet. Andra länder
har haft skyddsområden i anslutning till militära
anläggningar, skjutfält och militära övningsområ-
den, men inte för i övrigt fredade områden som de
svenska skyddsområdena.
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Bodens fästning grundbulten i övre Norrlands försvar
'ÚSTWBSFU�J�/PSSCPUUFO�CZHHEF�J�CÚSKBO�QÌ�ŝťŜŜ�UB-
let främst på Bodens fästning och de arméfördel-
ningar som skulle avsättas för denna landsdel. Det 
gällde då att ta upp striden så nära gränsen som 
möjligt.

¯SFO�FęFS�ŝťŝŜ�HKPSEFT�JOPN�HFOFSBMTUBCFO�FO�
genomgripande översyn av den operativa militä-
ra planeringen för hela landet. Skälet var det nya 
militärpolitiska läge som uppstått genom upp-
lösningen av unionen mellan Sverige och Norge 
ŝťŜš��*�ÚWSF�/PSSMBOE�QÌHJDL�CZHHBOEFU�BW�#PEFOT�
fästning, alltså den anläggning som skulle utgö-
ra själva grundbulten i det norrbottniska försva-
ret. Fästningen gjorde nu sitt intåg i den operativa 
planeringen. 

Det var mycket nära att den fästning som bygg-
des i Boden hade hamnat i Kalixområdet. Vid slu-
UFU�BW�ŝŤŜŜ�UBMFU�GBOOT�LSBęFS�JOPN�GÚSTWBSFU�TPN�
förordade att det i den norra landsändan måste 
byggas ett försvarssystem som skulle kunna hindra 
BOHSJQBSFOT�JOUSÊOHBOEF�ÚTUFSJGSÌO��5BOLBSOB�PN�
EFTT�HFPHSBĕTLB�QMBDFSJOH�WBS�BUU�IVWVEGÚSTWBSTMJO-
jen skulle förläggas nära gränsen, men inte för nära 
då det ökade risken för överrumpling, medan en-
dast mindre terrängområden skulle tappas om den 
förlades lite längre in i landet. Generalstaben och 
,VOHMJHB�'PSUJĕLBUJPOFO�GSÌO�ŝťşţ�'PSUJĕLBUJPOT-
kåren, genomförde fältövningar i områdena kring 
Luleå, Boden och Kalix för att på plats undersöka 
var en fästning kunde uppföras. En grupp föror-
dade att försvarslinjen skulle förläggas i områden 

kring Kalix älv för att snabbt hindra angriparens 
framfart. Den andra gruppen, som förordade Bo-
den som alternativ, menade att en försvarslinje vid 
Kalixälven lätt skulle kunna kringgås sjövägen och 
bli anfallen i ryggen. Kalixförespråkarna ansåg att 
Boden låg för långt in i landet och att angriparen 
skulle hinna tillskansa sig för mycket mark innan 
han stoppades. I tiotals år skedde dessa utrednings-
arbeten. Delegation på delegation kom till länet för 
att bilda sig en egen uppfattning. Boden bedömdes 
bland annat ur kommunikationssynpunkt dock så 
WJLUJH�BUU�SJLTEBHFO�ÌS�ŝťŜŜ�GBTUTUÊMMEF�BUU�GÊTUOJOH-
en skulle byggas i områdena runt Boden. 

!"#$%&'  (

Försvaret i Norrbotten  
innan andra världskriget

Kanoner på Rödbergs-
fortet i Boden. Det enda 
fortet som i dag är öppet 
för allmänheten. Fortet 
utgjorde ett av fem fort 
som omgav Bodenområ-
det. Boden med omnejd 
var ett mycket viktigt om-
råde för försvaret i norr 
med järnväg till och från 
Luleå och Kiruna samt 
med en rad förråd och  
militära anläggningar. 
Foto: Sten Ekman.
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Försvaret i Norrbotten
innan andra världskriget

Bodens fästning grundbulten i övre Norrlands försvar
Försvaret i Norrbotten byggde i början på 1900-ta-
let främst på Bodens fästning och de armsfördel-
ningar som skulle avsättas för denna landsdel. Det
gällde då att ta upp striden så nära gränsen som
möjligt.

Åren efter 1910 gjordes inom generalstaben en
genomgripande översyn av den operativa militä-
ra planeringen för hela landet. Skälet var det nya
militärpolitiska läge som uppstått genom upp-
lösningen av unionen mellan Sverige och Norge
1905. I övre Norrland pågick byggandet av Bodens
fästning, alltså den anläggning som skulle utgö-
ra själva grundbulten i det norrbottniska försva-
ret. Fästningen gjorde nu sitt intåg i den operativa
planeringen.

Det var mycket nära att den fästning som bygg-
des i Boden hade hamnat i Kalixområdet. Vid slu-
tet av 1800-talet fanns krafter inom försvaret som
förordade att det i den norra landsändan måste
byggas ett försvarssystem som skulle kunna hindra
angriparens inträngande österifrån. Tankarna om
dess geografiska placering var att huvudförsvarslin-
jen skulle förläggas nära gränsen, men inte för nära
då det ökade risken för överrumpling, medan en-
dast mindre terrängområden skulle tappas om den
förlades lite längre in i landet. Generalstaben och
Kungliga Fortifikationen, från 1937 Fortifikations-
kåren, genomförde fältövningar i områdena kring
Luleå, Boden och Kalix för att på plats undersöka
var en fästning kunde uppföras. En grupp föror-
dade att försvarslinjen skulle förläggas i områden

kring Kalix älv för att snabbt hindra angriparens
framfart. Den andra gruppen, som förordade Bo-
den som alternativ, menade att en försvarslinje vid
Kalixälven lätt skulle kunna kringgås sjövägen och
bli anfallen i ryggen. Kalixföresprå' karna ansåg att
Boden låg för långt in i landet och att angriparen
skulle hinna tillskansa sig för mycket mark innan
han stoppades. I tiotals år skedde dessa utrednings-
arbeten. Delegation på delegation kom till länet för
att bilda sig en egen uppfattning. Boden bedömdes
bland annat ur kommunikationssynpunkt dock så
viktig att riksdagen år 1900 fastställde att fästning-
en skulle byggas i områdena runt Boden.

Kanoner på Rödbergs-
fortet i Boden. Det enda
fortet som i dag är öppet
för allmänheten. Fortet
utgjorde ett av fem fort
som omgav Bodenområ-
det. Boden med omnejd
var ett mycket viktigt om-
råde för försvaret i norr
med järnväg till och från
Luleå och Kiruna samt
med en rad förråd och
militära anläggningar.
Foto: Sten Ekman.
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Försvarsplanering utifrån två angreppsscenarier 
Inom generalstaben var uppfattningen kring upp-
takten av ett krig med Ryssland att ryssarna skul-
le rikta sitt huvudangrepp antingen över Östersjön 
NPU�.FMMBOTWFSJHF�FMMFS�ÚWFS�TWFOTLĕOTLB�HSÊO-
TFO�MÊOHT�5PSOFÊMWFO��%FU�GBOOT�ÊWFO�BMUFSOBUJWFU�
med en kombination av de två scenarierna.  Den 
svenska armén, eller fälthären som den benämn-
EFT�WJE�EFOOB�UJE�CFTUPE�WJE�NJUUFO�BW�ŝťŝŜ�UBMFU�

av sex arméfördelningar, en kavallerifördelning 
samt vissa kårförband. Fälthären avsåg man att 
GÚSEFMB�QÌ�UWÌ�BSNÏFS�WBSWJE�ŝ��BSNÏO�TLVMMF�PQF-
SFSB�J�4ZE��PDI�.FMMBOTWFSJHF�PDI�Ş��BSNÏO�J�ÚWSF�
Norrland. Sammansättningen av de båda arméer-
na berodde på årstiden. Vid krig sommartid, då 
förutsättningarna för ett ryskt anfall över havet be-
dömdes gynnsamma, avsåg man att gruppera tre 
till fyra fördelningar samt kavallerifördelningen 

Rödbergsfortet anlades söder om staden, på den västra sidan av Luleälven under åren !"#$–!"#%. Fortet bestyckades med fyra !& cm haubitsar i pansartorn, fyra % cm 
kanoner i pansartorn och åtta ' cm kanoner i kaponjärlavett. Kärnanläggningen är på tre sidor omgiven av en sprängd grav. På den västra sidan är berget eskaperat 
till ett stup. I slutet av !"(#-talet moderniserades fortets bestyckning då !& cm haubitsarna ersattes med moderna !) cm kanoner. I anslutning till fortet anlades också 
ett modernt batteri - ”Satelliten” - med två !) cm kanoner. Till fortets yttre försvarsanläggningar hör bland annat två observationsplatser, fyra infanteriskansar och två 
strålkastarbanor. Foto: Sten Ekman.

Rödbergsfortet anlades söder om staden, på den västra sidan av Luleälven under åren 1903-1908. Fortet bestyckades med fyra is cm haubitsar i pansartorn, fyra 8 cm
kanoner i pansartorn och åtta 6 cm kanoner i kaponjärlavett. Kärnanläggningen är på tre sidor omgiven av en sprängd grav. På den västra sidan är berget eskaperat
till ett stup. I slutet av 1970-talet moderniserades fortets bestyckning då is cm haubitsarna ersattes med modernau cm kanoner. I anslutning till fortet anlades också
ett modernt batteri - "Satelliten"- med två i2 cm kanoner. Till fortets yttre försvarsanläggningar hör bland annat två observationsplatser, fyra infanteriskansar och två
strålkastarbanor. Foto: Sten Ekman.

Försvarsplanering utifrån två angreppsscenarier
Inom generalstaben var uppfattningen kring upp-
takten av ett krig med Ryssland att ryssarna skul-
le rikta sitt huvudangrepp antingen över Östersjön
mot Mellansverige eller över svenskfinska grän-
sen längs Torneälven. Det fanns även alternativet
med en kombination av de två scenarierna. Den
svenska armen, eller fälthären som den benämn-
des vid denna tid, bestod vid mitten av 1910-talet

av sex armsfördelningar, en kavallerifördelning
samt vissa kårförband. Fälthären avsåg man att
fördela på två armeer, varvid i. armen skulle ope-
rera i Syd- och Mellansverige och 2. armen i övre
Norrland. Sammansättningen av de båda armeer-
na berodde på årstiden. Vid krig sommartid, då
förutsättningarna för ett ryskt anfall över havet be-
dömdes gynnsamma, avsåg man att gruppera tre
till fyra fördelningar samt kavallerifördelningen
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J�.FMMBO��PDI�4ZETWFSJHF��%Ì�ĕDL�GÚSTWBSFU�J�ÚWSF�
Norrland nöja sig med två till tre fördelningar. Vin-
tertid däremot, när en överskeppning var mindre 
trolig, tänkte man sig tilldela övre Norrland ytter-
MJHBSF�NJOTU�FO�GÚSEFMOJOH�QÌ�ŝ��BSNÏOT�CFLPTUOBE��
Norra stambanan var i detta sammanhang en lika 
betydelsefull som sårbar förbindelselinje. På denna 
berodde möjligheterna till en snabb koncentrering 
i övre Norrland samt till strategiska omgruppe-
ringar mellan de båda krigsskådeplatserna.!

I de order och instruktioner som utarbetades 
JOPN�HFOFSBMTUBCFO�UJMM�DIFGFO�GÚS�Ş��BSNÏO�GSBN-
går hur man tänkte sig en koncentrering till Norr-
botten under sommaralternativet. Uppgi"en för 
Ş��BSNÏO�WBS�BUU�GÚSTWBSB�/PSSCPUUFO�VQQUB�TUSJ-
derna så nära gränsen som möjligt samt att tryg-
ga förbindelserna mellan Norrbotten och mellersta 
Sverige. Slutligen skulle den så långt möjligt för-
CFSFEB�FO�ÚWFSĘZUUOJOH�BW�TUSJEFSOB�JO�QÌ�ĕOTL�
mark. Arméns operationsområde fastställdes till 
att omfatta länen Norrbotten, Västerbotten, delar 
av Väster norrlands- och Jämtlands län. 

Militärgeografiskt hänsynstagande
För koncentreringen av försvaret NPU�ĕOTLB�HSÊO-
TFO�HÊMMEF�J�TUPSU�GÚMKBOEF�NJMJUÊSHFPHSBĕTLB�VU-
HÌOHTQVOLUFS��'ÚS�ÚWFSHÌOHFO�BW�5PSOF�ÊMW�WBS�
ryssarna, enligt den allmänna uppfattningen, för 
huvudstyrkan hänvisade till älvens nedre lopp mel-
lan Karungi och Haparanda. Från gränsen fram till 
Lule älv fanns vid denna tid endast två genomgå-
ende operativt intressanta vägar, dels kustvägen 
mellan Haparanda och Luleå och dels militärvägen 
från Karungi över Morjärv till Boden. På svensk 
TJEB�WBS�Ş��BSNÏOT�LPODFOUSFSJOH�IFMU�CFSPFOEF�BW�
transport av trupp från södra Sverige på stamba-
nan och järnvägen mot Karungi, som vid det här 
MBHFU�OÌUU�,ÊSSCÊDL�DJSLB�ŝš�LN�WÊTUFS�PN�,BSVOHJ��
Av största betydelse för båda sidor var också de tre 
CSFEB�UWÊSHÌFOEF�ÊMWBSOB�5PSOF�,BMJY�PDI�-VMF�ÊM-
var. Utifrån dessa förutsättningar grupperades två 

fördelningar i anslutning till var sin av de båda ge-
nomgående vägarna. 

*�5PSOFEBMTBMUFSOBUJWFU�TPN�WBS�IVWVEBMUFSOBUJ-
WFU�HSVQQFSBEFT�GÚSEFMOJOHBSOB�UÊUU�JOUJMM�5PSOFÊM-
ven på den svenska sidan. I det mer tillbakadragna 
Kalixalternativet grupperades fördelningarnas hu-
vuddelar öster om Kalixälven. I Luleälvdalsalterna-
tivet slutligen låg de främsta förbanden i höjd med 
Råneå.#

i Mellan- och Sydsverige. Då fick försvaret i övre
Norrland nöja sig med två till tre fördelningar. Vin-
tertid däremot, när en överskeppning var mindre
trolig, tänkte man sig tilldela övre Norrland ytter-
ligare minst en fördelning på i. armens bekostnad.
Norra stambanan var i detta sammanhang en lika
betydelsefull som sårbar förbindelselinje. På denna
berodde möjligheterna till en snabb koncentrering
i övre Norrland samt till strategiska omgruppe-
ringar mellan de båda krigsskådeplatserna.6

I de order och instruktioner som utarbetades
inom generalstaben till chefen för 2. armen fram-
går hur man tänkte sig en koncentrering till Norr-
botten under sommaralternativet. Uppgiften för
2. armen var att försvara Norrbotten, uppta stri-
derna så nära gränsen som möjligt samt att tryg-
ga förbindelserna mellan Norrbotten och mellersta
Sverige. Slutligen skulle den så långt möjligt för-
bereda en överflyttning av striderna in på finsk
mark. Arm&B operationsområde fastställdes till
att omfatta länen Norrbotten, Västerbotten, delar
av Västernorrlands- och Jämtlands län.

Militärgeografiskt hänsynstagande
För koncentreringen av försvaret mot finska grän-
sen gällde i stort följande militärgeografiska ut-
gångspunkter. För övergången av Torne älv var
ryssarna, enligt den allmänna uppfattningen, för
huvudstyrkan hänvisade till älvens nedre lopp mel-
lan Karungi och Haparanda. Från gränsen fram till
Lule älv fanns vid denna tid endast två genomgå-
ende operativt intressanta vägar, dels kustvägen
mellan Haparanda och Luleå och dels militärvägen
från Karungi över Morjärv till Boden. På svensk
sida var 2. armens koncentrering helt beroende av
transport av trupp från södra Sverige på stamba-
nan och järnvägen mot Karungi, som vid det här
laget nått Kärrbäck, cirka 15 km väster om Karungi.
Av största betydelse för båda sidor var också de tre
breda tvärgående älvarna, Torne, Kalix och Lule äl-
var. Utifrån dessa förutsättningar grupperades två
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fördelningar i anslutning till var sin av de båda ge-
nomgående vägarna.

I Tornedalsalternativet, som var huvudalternati-
vet, grupperades fördelningarna tätt intill Torneäl-
ven på den svenska sidan. I det mer tillbakadragna
Kalixalternativet grupperades fördelningarnas hu-
vuddelar öster om Kalixälven. I Luleälvdalsalterna-
tivet slutligen låg de främsta förbanden i höjd med
Rå'neå.7
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Planläggning för tre olika krigsfall 
Boden och dess fästning skulle i första hand tjä-
na som operationsbas samt förråds- och depåort 
för de rörliga stridskra!erna längs de två tilltänk-
ta anfallsvägarna. Fästningens roll som spärrfäst-
ning fanns visserligen med i bilden men hamnade i 
bakgrunden. Fästningen skulle endast kunna verka 
om striderna närmade sig Luleälven, en händelse-
utveckling som bedömdes mindre aktuell. Istället 
blev det områdena kring Kalixälven som i tilltagan-
de grad kom att tilldra sig militärernas intresse."

¯SFO�FęFS�GÚSTUB�WÊSMETLSJHFU�CZHHEF�TFEBO�EFO�
militära operativa planläggningen på tre krigsfall, 
eller olika alternativa scenarier, vid ett framtida 
anfall mot Sverige. Krigsfall I avsåg angrepp från 
5ZTLMBOE�LSJHTGBMM�**�GSÌO�4PWKFUVOJPOFO�PDI�LSJHT-
fall III från västmakterna. Dessa tre alternativa an-
fallsscenarier kom under beredskapsåren att mer 
eller mindre styra försvarsberedskapen i landet. 
4PWKFUVOJPOFOT�BOGBMM�QÌ�'JOMBOE�EFO�şŜ�OPWFNCFS�
ŝťşť�WBS�FO�GÚSVUTÊHCBS�JOMFEOJOH�QÌ�LSJHTGBMM�**��
5ZTLMBOET�BOHSFQQ�QÌ�%BONBSL�PDI�/PSHF�EFO�ť�
BQSJM�ŝťŠŜ�CMFW�BWHÚSBOEF�GÚS�GÚSTWBSTCFSFE�TLBQFO�
enligt krigsfall I. Detta krigsfall aktualiserade även 
anfall från västmakternas sida gentemot Sverige, 
enligt krigsfall III, för att besätta malmfälten.

Översiktskarta Bodens 
fästning. Statens 
fastighetsverk.

r

Rodbergsfortet

_

Översiktskarta Bodens
fästning. Statens
fastighetsverk.

Översiktskarta Bodens fastning
RÖDBERÖSFORTET
For informeh ro on ng FASTNINGSGUIDEN
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I Upp och nedfarlsväg, här markerad med rätt
I är enkelriktad.
Uppfart sker via parkeringen vid fortväbelsbostäderna
nedfart via marketenteriet ned till P49.
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Planläggning för tre olika krigsfall
Boden och dess fästning skulle i första hand tjä-
na som operationsbas samt förråds- och depåort
för de rörliga stridskrafterna längs de två tilltänk-
ta anfallsvägarna. Fästningens roll som spärrfäst-
ning fanns visserligen med i bilden men hamnade i
bakgrunden. Fästningen skulle endast kunna verka
om striderna närmade sig Luleälven, en händelse-
utveckling som bedömdes mindre aktuell. Istället
blev det områdena kring Kalixälven som i tilltagan-
de grad kom att tilldra sig militärernas intresse.8

Åren efter första världskriget byggde sedan den
militära operativa planläggningen på tre krigsfall,
eller olika alternativa scenarier, vid ett framtida
anfall mot Sverige. Krigsfall I avsåg angrepp från
Tyskland, krigsfall II från Sovjetunionen och krigs-
fall III från västmakterna. Dessa tre alternativa an-
fallsscenarier kom under beredskapsåren att mer
eller mindre styra försvarsberedskapen i landet.
Sovjetunionens anfall på Finland den 3o november
1939 var en förutsägbar inledning på krigsfall II.
Tysklands angrepp på Danmark och Norge den 9
apri11940 blev avgörande för försvarsberedskapen
enligt krigsfall I. Detta krigsfall aktualiserade även
anfall från västmakternas sida gentemot Sverige,
enligt krigsfall III, för att besätta malmfälten.
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Sovjetiskt anfall med fem divisioner
ŝťşŜ�ÌST�GÚSTWBSTCFUÊOLBOEF�UJMM�SJLTEBHFO�IBEF�
som ett alternativ bedömt att en angripare kun-
EF�TÊUUB�JO�PNLSJOH�GFN�EJWJTJPOFS�DJSLB�ţšڀŜŜŜ�
NBO�GÚS�BOGBMM�QÌ�CSFE�GSPOU�ÚWFS�5PSOF�ÊMW��*�CF-
tänkandet angavs att landsstormsförband, det vill 
säga främst lokalt rekryterade förband, skulle ta 
VQQ�GÚSTWBSFU�WJE�SJLTHSÊOTFO�MÊOHT�5PSOF�ÊMW��'ÚS-
delningsförband, med manskap från främst södra 
och mellersta Sverige, skulle sedan försvara och be-
HSÊOTB�BOHSJQBSFOT�ÚWFSHÌOH�BW�5PSOF�,BMJY�PDI�
Råne älvar. Med stöd av Bodens fästnings skulle 
BOHSJQBSFOT�GSBNSZDLOJOH�EFĕOJUJWU�IFKEBT�WJE�-V-
leälv. I första hand byggde försvaret i övre Norrland 
på övre Norrlands trupper. Dessa uppgick i slutet 
QÌ�ŝťşŜ�UBMFU�UJMM�UWÌ�JOGBOUFSJSFHFNFOUFO�PDI�UWÌ�
artilleriregementen. Av dessa avsågs Norrbottens 
SFHFNFOUF�*�ŝť�PDI�#PEFOT�BSUJMMFSJSFHFNFOUF�"�
!, huvudsakligen för försvaret av Bodens fästning. 
För gränsskydd och rörlig strid återstod ett infante-
SJSFHFNFOUF�7ÊTUFSCPUUFOT�SFHFNFOUF�*�ŞŜ�PDI�FO�
BSUJMMFSJLÌS�/PSSCPUUFOT�BSUJMMFSJLÌS�"�š�TBNU�VO-
derstöds- och underhållsförband.ť

*�TBNCBOE�NFE�5ZTLMBOET�BOTQSÌL�QÌ�4VEFUMBO-
EFU�J�5KFDLPTMPWBLJFO�J�TFQUFNCFS�ŝťşŤ�CFWJMKBEFT�
vissa medel för att öka stridsberedskapen i Bodens 
fästning. Bland annat ökades livsmedelsförråden 
så att dessa skulle räcka till omkring sex månaders 
förbrukning.  Fästningens viktigaste uppgi" var att 
skydda de förråd som lades upp. Den artilleritek-
niska utvecklingen hade nämligen medfört att Bo-
dens fästning blivit relativt svagare än under första 

världskriget. Fästningens artilleri var inte längre 
tillräckligt långskjutande. En angripare som lyck-
ades tränga fram till Bodens närhet, kunde belägga 
broarna över Lule älv med artillerield, utan att det-
ta kunde hindras av fästningens artilleri. Fästning-
en var dock fortfarande defensivt stark.

!"#$%&'  (

Försvaret i Norrbotten  
under andra världskriget

Infanteriförbanden i Norrland hade en god utbildning i vinterkrigföring och de värnpliktiga 
kom oftast från dessa trakter. De var duktiga skidåkare, vana att vistas ute i naturen och var inte 
sällan jägare och vana vid klimatet. Finlands exempel under vinterkriget !"#"–!"$% fick den 
svenska armén att inse nyttan av dugligt skogsfolk mot skogs- och vinterovana motståndare. Här 
en stämningsfylld bild från en övning i Norrland vårvintern !"$&. Soldaterna är utrustade med 
skafthandgranater och karbiner. Foto: Krigsarkivet.
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Försvaret i Norrbotten
under andra världskriget

Sovjetiskt anfall med fem divisioner
193o års försvarsbetänkande till riksdagen hade
som ett alternativ bedömt att en angripare kun-
de sätta in omkring fem divisioner, cirka 75 000
man, för anfall på bred front över Torne älv. I be-
tänkandet angavs att landsstormsförband, det vill
säga främst lokalt rekryterade förband, skulle ta
upp försvaret vid riksgränsen längs Torne älv. För-
delningsförband, med manskap från främst södra
och mellersta Sverige, skulle sedan försvara och be-
gränsa angriparens övergång av Torne, Kalix och
Rå' ne älvar. Med stöd av Bodens fästnings skulle
angriparens framryckning definitivt hejdas vid Lu-
leälv. I första hand byggde försvaret i övre Norrland
på övre Norrlands trupper. Dessa uppgick i slutet
på 1930-talet till två infanteriregementen och två
artilleriregementen. Av dessa avsågs Norrbottens
regemente, I 19, och Bodens artilleriregemente, A
8, huvudsakligen för försvaret av Bodens fästning.
För gränsskydd och rörlig strid återstod ett infante-
riregemente, Västerbottens regemente, I zo, och en
artillerikår, Norrbottens artillerikår, A 5, samt un-
derstöds- och underhållsförband.9

I samband med Tysklands anspråk på Sudetlan-
det i Tjeckoslovakien, i september 1938, beviljades
vissa medel för att öka stridsberedskapen i Bodens
fästning. Bland annat ökades livsmedelsförråden
så att dessa skulle räcka till omkring sex månaders
förbrukning. Fästningens viktigaste uppgift var att
skydda de förråd som lades upp. Den artilleritek-
niska utvecklingen hade nämligen medfört att Bo-
dens fästning blivit relativt svagare än under första

världskriget. Fästningens artilleri var inte längre
tillräckligt långskjutande. En angripare som lyck-
ades tränga fram till Bodens närhet, kunde belägga
broarna över Lule älv med artillerield, utan att det-
ta kunde hindras av fästningens artilleri. Fästning-
en var dock fortfarande defensivt stark.

Infanteriförbanden i Norrland hade en god utbildning i vinterkrigföring och de värnpliktiga
kom oftast från dessa trakter. De var duktiga skidåkare, vana att vistas ute i naturen och var inte
sällan jägare och vana vid klimatet. Finlands exempel under vinterkriget1939-190 fick den
svenska armen att inse nyttan av dugligt skogsfolk mot skogs- och vinterovana motståndare. Här
en stännningsfylld bild från en övning i Norrland vårvintern 1942. Soldaterna är utrustade med
skafthandgranater och karbiner. Foto: Krigsarkivet.
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Beredskapen i övre Norrland efter krigsutbrottet !"#"
%FO�ŝ�TFQUFNCFS�ŝťşť�HJDL�5ZTLMBOE�UJMM�BOHSFQQ�
mot Polen och andra världskriget bröt ut. 

Vid denna tidpunkt upprätthölls beredskapen 
i övre Norrland endast av ett skyttekompani ur I 
ŝť�TBNU�EFU�TUBUJPOÊSB�MVęWÊSOFU�J�#PEFO��4WFSJHF�
förklarade sig neutralt i den kon!ikt som utbrutit. 
De förband som denna dag uppsattes av inkallade 
värnpliktiga och landstormen organiserades som 
neutralitetsvakt. Huvuddelen av de inkallelser som 
sedan gjordes i början av september berörde söd-
ra delen av Sverige. Sammanlagt inkallades i landet 
PNLSJOH�ŞšڀŜŜŜ�NBO�WBSBW�ŝ�ŞŜŜ�UJMM�GÚSCBOE�JO-
gående i övre Norrlands trupper. Av landstormen 

JOLBMMBEFT�J�IFMB�MBOEFU�PNLSJOH�ŞţڀŜŜŜ�NBO�WBSBW�
PNLSJOH�ŝ�ŞŜŜ�J�ÚWSF�/PSSMBOE��*�ÚTUSB�/PSSCPU-
UFO�NPCJMJTFSBEFT�FUU�şŜ�UBM�TNÌ�MBOETTUPSNTBWEFM-
ningar som svarade för bevakningen av riksgränsen 
mot Finland, från Kolari ner till Haparanda, en 
TUSÊDLB�QÌ�Şš�NJM��.BSLCFWBLOJOHFO�PSHBOJTFSB-
des över järnvägs- och landsvägsbroar av förband 
i vilka ingick kanonavdelning, kulsprute- och ge-
värsgrupp och dessutom upprättades ett antal lu"-
bevakningsstationer. Enstaka bristfälligt utbildade 
plutoner grupperades vid järnvägsknutpunkter. 
Vid denna tid fanns inte något !ygvapen statione-
rat i Norrbotten. 

3FEBO� J� TMVUFU� QÌ� TFQUFNCFS� ŝťşť� FGUFS� EFO�

!" mm pansarvärnskanon m/#$!% som står uppställd på Armémuseum i Stockholm. Kanonen utgjorde det viktigaste pansarvärnsvapnet 
vid beredskapstidens början. Varje infanteriregemente, cirka ! &'' man, utrustades med fyra pjäser. Under andra världskriget utvecklades 
allt tyngre stridsvagnar med tjockare pansar vilket gjorde att kanonen blev föråldrad med sin klena kaliber. Under #$(! infördes en &" mm 
pansarvärnskanon som bättre motsvarade kraven. Foto: Sten Ekman.

Beredskapen i övre Norrland efter krigsutbrottet1939
Den i september 1939 gick Tyskland till angrepp
mot Polen och andra världskriget bröt ut.

Vid denna tidpunkt upprätthölls beredskapen
i övre Norrland endast av ett skyttekompani ur I
19, samt det stationära luftvärnet i Boden. Sverige
förklarade sig neutralt i den konflikt som utbrutit.
De förband som denna dag uppsattes av inkallade
värnpliktiga och landstormen organiserades som
neutralitetsvakt. Huvuddelen av de inkallelser som
sedan gjordes i början av september berörde söd-
ra delen av Sverige. Sammanlagt inkallades i landet
omkring 25 000 man, varav 1 200 till förband in-
gående i övre Norrlands trupper. Av landstormen

'MEP'

37 mm pansarvärnskanon m/1938 som står uppställd på Armömuseum i Stockholm. Kanonen utgjorde det viktigaste pansarvärnsvapnet
vid beredskapstidens början. Varje infanteriregemente, cirka 350o man, utrustades med fyra pjäser. Under andra världskriget utvecklades
allt tyngre stridsvagnar med tjockare pansar vilket gjorde att kanonen blev föråldrad med sin klena kaliber. Under1943 infördes en 57 mm
pansarvärnskanon som bättre motsvarade kraven. Foto: Sten Ekman.

inkallades i hela landet omkring 27 000 man, varav
omkring 1 200 i övre Norrland. I östra Norrbot-
ten mobiliserades ett 3o-tal små landsstormsavdel-
ningar som svarade för bevakningen av riksgränsen
mot Finland, från Kolari ner till Haparanda, en
sträcka på 25 mil. Markbevakningen organisera-
des över järnvägs- och landsvägsbroar av förband
i vilka ingick kanonavdelning, kulsprute- och ge-
värsgrupp och dessutom upprättades ett antal luft-
bevakningsstationer. Enstaka bristfälligt utbildade
plutoner grupperades vid järnvägsknutpunkter.
Vid denna tid fanns inte något flygvapen statione-
rat i Norrbotten.

Redan i slutet på september 1939, efter den
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snabba tysk-sovjetiska segern över Polen, mins-
kades beredskapen i landet. I övre Norrland för-
löpte allt lugnt under september månad men 
vissa erfarenheter av förbandens krigsduglighet 
hade dock gjorts. Generalmajor Douglas, chefen 
GÚS�ÚWSF�/PSSMBOET�USVQQFS�TLSFW�EFO�ŝŞ�PLUPCFS�
ŝťşť�UJMM�DIFGFO�GÚS�BSNÏO�BOHÌFOEF�MBOETUPSNFOT�
krigsduglighet. Han framhöll att ”de inkallade för-
banden ur landstormen icke förrän e!er avsevärd 
tid var vuxna att lösa uppgi!er. Skolkompanierna 
kunde först e!er tre veckor anses användbara för 
lättare uppgi!er. Personalen inom lu!bevakning-
en och vid lu!värnsförbanden hade inte en vid ut-
ryckningen godtagbar förmåga att sköta sitt arbete. 
Främsta anledningen härtill var den stora bristen 
på användbart befäl”.ŝŜ

Fristen med minskad beredskap blev dock 
LPSU��3FEBO�EFO�ť�PLUPCFS�CFHÊSEF�DIFGFO�GÚS�GÚS-
TWBSTTUBCFO�BUU�GÚSCBOE�TPN�EFO�ŝš�PLUPCFS�TLVM-
le hempermitteras, skulle kvarhållas. Bakgrunden 
var att Sovjetunionen tilltvingat sig militära baser 
i de baltiska staterna och framställt krav till Fin-
land på landområden och tillgång till hamnar. Re-
geringen biföll samma dag att förband skulle hållas 
LWBS�JOPN�ÚWSF�/PSSMBOE�PDI�EFO�ŝŠ�PLUPCFS�VUÚ-
LBEFT�CFSFETLBQFO�J�ÚWSF�/PSSMBOE��)FMB�*�ŝť�NP-
CJMJTFSBEFT�PDI�GÚSMBEFT�J�PDI�PNLSJOH�#PEFO��Ş��
kavalleribataljonen grupperades till Överkalix, be-
redskapen i Bodens fästning utökades och en lu!-
värnsdivision tillfördes från Karlsborg, vid Vättern. 
Av landstormens förband inkallades markbevak-
ningsförband och lu!bevakningscentralen i Boden 
organiserades. I slutet av oktober och början av no-
WFNCFS�HSVQQFSBEFT�*�ŝť�NFE�FO�CBUBMKPO�J�½WFS-
torneå. Denna avlöstes senare och ersattes med en 
bataljon i Karungi och regementsstab i Haparanda. 
Samtliga lu!bevakningsstationer längs gränsen till 
Finland upprättades och rekognoseringar gjordes 
GÚS�CBTFSJOH�BW�MÊUU�CPNCĘZH��%FO�ş�OPWFNCFS�ĕDL�
chefen för övre Norrlands trupper rätt att använda 
delar av Bodenfästningens krigsbesättning utanför 

fästningen. Detta möjliggjorde gruppering av star-
kare förband, vid och nära gränsen, som skydd för 
en kommande mobilisering.

!" november #$!$ – finska vinterkriget bryter ut
De långvariga förhandlingarna mellan Finland 
och Sovjetunionen utlöste i slutet av november en 
viss optimism i Finland. Detta inverkade lugnande 
på stämningen även i Sverige vilket medförde att 
chefen för försvarsstaben föreslog att beredskapen 
TLVMMF�TÊOLBT��%FO�ŞŠ�OPWFNCFS�VUGÊSEBEFT�FO�HF-
neralorder som för övre Norrlands del innebar att 
personalen vid ett antal förband hemförlovades se-
OBTU�EFO�Ţ�EFDFNCFS��%FO�şŜ�OPWFNCFS�ŝťşť�HJDL�
Sovjetunionen till angrepp mot Finland. Läget då 
WBS�BUU�*�ŝť�WBS�ÌUFSTBNMBU�J�#PEFO�PDI�Ş��LBWBMMFSJ-
bataljonen i Umeå. Avrustningen pågick vid dessa 
liksom övriga ovan nämnda förband. Lu!värns-
divisionen var under transport till Karlsborg. Av 
markbevakningsförband fanns endast de kvar, som 
skyddade kra!stationerna och dammarna vid Por-
jus, Suorva och Norrfors. All lu!bevakning hade 
dragits in. Endast marinens kustsignalstationer 
kunde rapportera främmande över"ygningar till 
en provisorisk lu!bevakningscentral i Boden. Ut-
NFE�HSÊOTFO�UJMM�'JOMBOE�GBOOT�EFO�şŜ�OPWFNCFS�
alltså inte ett enda gevär eller någon kikare.ŝŝ

Chefen för försvarsstaben befann sig denna dag 
på resa söderut från Norrbotten. I Storvik, i Gäst-
SJLMBOE�ĕDL�IBO�LMPDLBO�ŝŝ�ŞŤ�UFMFHSBN�GSÌO�GÚS-
TWBSTTUBCFO�PN�BUU�)FMTJOHGPST�PDI�¯CP�VUTBUUT�GÚS�
kra!iga sovjetiska "yganfall. Hans första åtgärd 
CMFW�BUU�UFMFHSBĕTLU�NFEEFMB�BUU�IFNQFSNJUUFSJOH-
FO�BW�*�ŝť�PNFEFMCBSU�TLVMMF�BWCSZUBT��%ÊSNFE�HBWT�
startsignalen för den största samling av svenska 
trupper som någonsin funnits i Norrbotten.

%FO� Ş� EFDFNCFS� ŝťşť� VUGÊSEBEFT� PSEFS� PN�
partiell mobilisering, vilket för övre Norrlands 
trupper betydde praktiskt taget fullständig mo-
bilisering. Chefen för försvarsstaben, generallöjt-
nant #örnell, som den $ december utnämndes till 

Materialfällning med 
fallskärm. Foto: Lasse Sjögren.

snabba tysk-sovjetiska segern över Polen, mins-
kades beredskapen i landet. I övre Norrland för-
löpte allt lugnt under september månad men
vissa erfarenheter av förbandens krigsduglighet
hade dock gjorts. Generalmajor Douglas, chefen
för övre Norrlands trupper, skrev den 12 oktober
1939 till chefen för armen angående landstormens
krigsduglighet. Han framhöll att "de inkallade för-
banden ur landstormen icke förrän efter avsevärd
tid var vuxna att lösa uppgifter. Skolkompanierna
kunde först efter tre veckor anses användbara för
lättare uppgifter. Personalen inom luftbevakning-
en och vid luftvärnsförbanden hade inte en vid ut-
ryckningen godtagbar förmåga att sköta sitt arbete.
Främsta anledningen härtill var den stora bristen
på användbart befe.1°

Fristen med minskad beredskap blev dock
kort. Redan den 9 oktober begärde chefen för för-
svarsstaben att förband, som den 15 oktober skul-
le hempermitteras, skulle kvarhållas. Bakgrunden
var att Sovjetunionen tilltvingat sig militära baser
i de baltiska staterna och framställt krav till Fin-
land på landområden och tillgång till hamnar. Re-
geringen biföll samma dag att förband skulle hållas
kvar inom övre Norrland och den 14 oktober utö-
kades beredskapen i övre Norrland. Hela I 19 mo-
biliserades och förlades i och omkring Boden. 2.
kavalleribataljonen grupperades till Överkalix, be-
redskapen i Bodens fästning utökades och en luft-
värnsdivision tillfördes från Karlsborg, vid Vättern.
Av landstormens förband inkallades markbevak-
ningsförband och luftbevakningscentralen i Boden
organiserades. I slutet av oktober och början av no-
vember grupperades I 19 med en bataljon i Över-
torneå. Denna avlöstes senare och ersattes med en
bataljon i Karungi och regementsstab i Haparanda.
Samtliga luftbevakningsstationer längs gränsen till
Finland upprättades och rekognoseringar gjordes
för basering av lätt bombflyg. Den 3 november fick
chefen för övre Norrlands trupper rätt att använda
delar av Bodenfästningens krigsbesättning utanför

fästningen. Detta möjliggjorde gruppering av star-
kare förband, vid och nära gränsen, som skydd för
en kommande mobilisering.

3o november 1939 - finska vinterkriget bryter ut
De långvariga förhandlingarna mellan Finland
och Sovjetunionen utlöste i slutet av november en
viss optimism i Finland. Detta inverkade lugnande
på stämningen även i Sverige vilket medförde att
chefen för försvarsstaben föreslog att beredskapen
skulle sänkas. Den 24 november utfärdades en ge-
neralorder som för övre Norrlands del innebar att
personalen vid ett antal förband hemförlovades se-
nast den 6 december. Den 3o november 1939 gick
Sovjetunionen till angrepp mot Finland. Läget då
var att I 19 var återsamlat i Boden och 2. kavalleri-
bataljonen i Umeå. Avrustningen pågick vid dessa
liksom övriga ovan nämnda förband. Luftvärns-
divisionen var under transport till Karlsborg. Av
markbevakningsförband fanns endast de kvar, som
skyddade kraftstationerna och dammarna vid Por-
jus, Suorva och Norrfors. All luftbevakning hade
dragits in. Endast marinens kustsignalstationer
kunde rapportera främmande överflygningar till
en provisorisk luftbevakningscentral i Boden. Ut-
med gränsen till Finland fanns den 3o november
alltså inte ett enda gevär eller någon kikare.'1

Chefen för försvarsstaben befann sig denna dag
på resa söderut från Norrbotten. I Storvik, i Gäst-
rikland, fick han klockan 11.28 telegram från för-
svarsstaben om att Helsingfors och Åbo utsatts för
kraftiga sovjetiska flyganfall. Hans första åtgärd
blev att telegrafiskt meddela att hempermittering-
en av I 19 omedelbart skulle avbrytas. Därmed gavs
startsignalen för den största samling av svenska
trupper som någonsin funnits i Norrbotten.

Den 2 december 1939 utfärdades order om
partiell mobilisering, vilket för övre Norrlands
trupper betydde praktiskt taget fullständig mo-
bilisering. Chefen för försvarsstaben, generallöjt-
nant Thörnell, som den 8 december utnämndes till

Materialfällning med
fallskärm. Foto: Lasse Sjögren.
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Hemlig militärområdesorder som gick som tele-
gram den !" november #$!$ från militärbefälha-
varen i Boden till försvarsområdesbefälhavaren 
i Morjärv. Ordern var att snarast organisera 
försvar längs gränsen mot Finland. Ordern i 
klartext: Hemlig miloorder nr F=%"" luftbevak-
ningscentralerna Umeå-Boden, samt luftbevak-
ningsstationerna längs kusten inom Umeås och 
Bodens luftbevakningsområden samt luftbe-
vakningsstationerna längs gränsen mot Finland 
skola snarast ånyo organiseras. Till detta skall 
användas den avlösning som hempermitterades 
i september. Milobef. Foto: Per Aronsson.

Hemlig militärområdesorder som gick som tele-
gram den 3o november 1939 från militärbefälha-
varen i Boden till försvarsområdesbefälhavaren
i Morjärv. Ordern var att snarast organisera
försvar längs gränsen mot Finland. Ordern i
klartext: Hemlig miloorder nr F=400 luftbevak-
ningscentralerna Umeå-Boden, samt luftbevak-
ningsstationerna längs kusten inom Umeås och
Bodens luftbevakningsområden samt luftbe-
vakningsstationerna längs gränsen mot Finland
skola snarast ånyo organiseras. Till detta skall
användas den avlösning som hempermitterades
i september. Milobef. Foto: Per Aronsson.
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Exp. or.
" " N i e

Neo
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överbefälhavare, föreslog regeringen att två fördel-
OJOHBS�o�š��PDI�Ţ��o�TLVMMF�NPCJMJTFSBT�PDI�USBOT-
porteras till övre Norrland. Regeringen medgav 
emellertid endast att !. fördelningen och mindre 
EFM�BW�š��GÚSEFMOJOHFO�NPCJMJTFSBEFT��'ÚSCBOEFO�
TBNNBOGÚSEFT�UJMM�Ş��BSNÏLÌSFO��6QQHJęFO�GÚS�LÌ-
ren blev att trygga Norrbottens län, med särskild 
uppmärksamhet på malmbanan, malmfälten och 
Porjus. Dessutom skulle gränsen i anslutning till 
5PSOF�ÊMW�/PSSCPUUFOTLVTUFO�TBNU�#PEFOT�GÊTU-
OJOH�GÚSTWBSBT��.FMMBO�5PSOF�PDI�-VMF�ÊMWBS�TLVM-
le försvarsställningar förberedas och för att öka 
stridsdugligheten skulle övningar bedrivas i all den 
PNGBUUOJOH�TPN�ÚWSJHB�VQQHJęFS�NFEHBW��%FO�ŝť�
EFDFNCFS�ŝťşť�WBS�GÚSCBOEFO�HSVQQFSBEF�MÊOHT�
med gränsen och vid vissa viktiga platser som Ki-
runa och Porjus, samt längs Kalix och Sangis älvar. 

Begreppet ”Fria kriget” 
uppkom under bered-
skapen, och syftade på 
partisan verksamhet bak-
om fiendens linjer om 
svensk mark intagits av 
en fiende. I Sovjetunionen 
band partisanerna – som 
huvudsakligen utgjordes 
av soldater ur Röda ar-
mén som splittrats efter 
den tyska framryckningen 
sensommaren och hösten 
!"#! – stora tyska förband 
och åstadkom stora för-
luster bland dessa.  Här 
en grupp svenska solda-
ter i övre Norrland med 
$,% mm kulspruta m/&$ på 
släde samt med fältradio 
för lokalt radiosamband. 
Foto: Krigsarkivet.

I början av andra världskriget byggdes två pansartåg som gick på malmbanan mellan Riksgränsen 
och Luleå. Pansartåget Kiruna utgjordes av en pansarvärnsvagn, två luftvärnsvagnar och 
däremellan ett ånglok. Det andra pansartåget fick namnet Boden. Foto: Krigsarkivet.

överbefälhavare, föreslog regeringen att två fördel-
ningar — 5. och 6. — skulle mobiliseras och trans-
porteras till övre Norrland. Regeringen medgav
emellertid endast att 6. fördelningen och mindre
del av 5. fördelningen mobiliserades. Förbanden
sammanfördes till 2. armskåren. Uppgiften för kå-
ren blev att trygga Norrbottens län, med särskild
uppmärksamhet på malmbanan, malmfälten och
Porjus. Dessutom skulle gränsen i anslutning till
Torne älv, Norrbottenskusten samt Bodens fäst-
ning försvaras. Mellan Torne och Lule älvar skul-
le försvarsställningar förberedas och för att öka
stridsdugligheten skulle övningar bedrivas i all den
omfattning som övriga uppgifter medgav. Den 19
december 1939 var förbanden grupperade längs
med gränsen och vid vissa viktiga platser som Ki-
runa och Porjus, samt längs Kalix och Sangis älvar.

Begreppet "Fria kriget"
uppkom under bered-
skapen, och syftade på
partisanverksamhet bak-
om fiendens linjer om
svensk mark intagits av
en fiende. I Sovjetunionen
band partisanerna — som
huvudsakligen utgjordes
av soldater ur Röda ar-
men som splittrats efter
den tyska framryckningen
sensommaren och hösten
1941 — stora tyska förband
och åstadkom stora för-
luster bland dessa. Här
en grupp svenska solda-
ter i övre Norrland med
6,5 mm kulspruta m/36 på
släde samt med fältradio
för lokalt radiosamband.
Foto: Krigsarkivet.

I början av andra världskriget byggdes två pansartåg som gick på malmbanan mellan Riksgränsen
och Luleå. Pansartåget Kiruna utgjordes av en pansarvärnsvagn, två luftvärnsvagnar och
däremellan ett ånglok. Det andra pansartåget fick namnet Boden. Foto: Krigsarkivet.
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För att förberedelser skulle vara vidtagna i hän-
delse av ett regeringsbeslut om militär hjälp till 
Finland, anbefallde kårstabschefen, i mitten av 
december, att vägar och framryckningsriktningar 
TLVMMF�SFLPHOPTFSBT�ÚTUFS�PN�5PSOF�ÊMW�BMMUTÌ�JOOF�
i Finland. Regeringen fattade emellertid beslut att 
inte lämna Finland någon militär hjälp varför re-
kognoseringarna avbröts.

Mobiliseringen fullföljs, intensifierad vinterutbildning
%FO�ŞŞ�EFDFNCFS�BOCFGBMMEFT�BUU�ÌUFSTUPEFO�BW�
š�� GÚSEFMOJOHFO� TLVMMF�NPCJMJTFSBT�NFE� GÚSTUB�

NPCJMJTFSJOHTEBH�EFO�ş�KBOVBSJ�ŝťŠŜ���'ÚSEFMOJOH-
en förlades vid Råne älv för utbildning, främst i 
vintertjänst. En bevakningsbataljon ur Livgrenad-
järregementet, I !, Linköping, förlades till Gälli-
vare, vilket sedan kom att bli av stor betydelse för 
IÊOEFMTFSOB�EFO�ť�BQSJM��%FO�OV�JOUBHOB�HSVQQF-
ringen kom i allt väsentligt att vara oförändrad till 
fredsslutet mellan Finland och Sovjetunionen den 
ŝş�NBST�ŝťŠŜ�

Ett starkt bidragande motiv för den militära led-
ningens önskemål att förlägga avsevärda styrkor 
till Norrbotten var behovet av vinterutbildning. 

Under beredskapsåren 
grävdes hundratusentals 
pansarhinder ner i 
marken i främst östra 
Norrbotten för att 
försvåra framryckningen 
för både hjulfordon och 
bandgående fordon. 
Foto: Krigsarkivet.

Under beredskapsåren
grävdes hundratusentals
pansarhinder ner i
marken i främst östra
Norrbotten för att
försvåra framryckningen
för både hjulfordon och
bandgående fordon.
Foto: Krigsarkivet.

För att förberedelser skulle vara vidtagna i hän-
delse av ett regeringsbeslut om militär hjälp till
Finland, anbefallde kårstabschefen, i mitten av
december, att vägar och framryckningsriktningar
skulle rekognoseras öster om Torne älv, alltså inne
i Finland. Regeringen fattade emellertid beslut att
inte lämna Finland någon militär hjälp varför re-
kognoseringarna avbröts.

Mobiliseringen fullföljs, intensifierad vinterutbildning
Den 22 december anbefalldes att återstoden av
5. fördelningen skulle mobiliseras med första

mobiliseringsdag den 3 januari 1940. Fördelning-
en förlades vid Råne älv för utbildning, främst i
vintertjänst. En bevakningsbataljon ur Livgrenad-
järregementet, I 4, Linköping, förlades till Gälli-
vare, vilket sedan kom att bli av stor betydelse för
händelserna den 9 april. Den nu intagna gruppe-
ringen kom i allt väsentligt att vara oförändrad till
fredsslutet mellan Finland och Sovjetunionen den
13 mars 1940.

Ett starkt bidragande motiv för den militära led-
ningens önskemål att förlägga avsevärda styrkor
till Norrbotten var behovet av vinterutbildning.
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När de tillförda förbanden grupperats vidtog om-
fattande utbildnings- och övningsverksamhet för 
att nå en god förmåga i vinterkrigföring. Utöver ut-
bildningen i vintertjänst byggde förbanden befäst-
ningar – kulsprute- och pansarkanonvärn, samt 
TLZEETSVN�GSÊNTU� MÊOHT�NFE�5PSOFÊMWFO�NFO�
även på djupet i områdena kring Kalix och Sangis 
älvar byggdes befästningsanläggningar under vin-
UFSO�ŝťşťoŝťŠŜ�

Vinterkrigets slut innebar demobilisering av 
Ş�� BSNÏLÌSFO��&GUFS� FO�BWTMVUBOEF� GÊMUUKÊOTUÚW-
OJOH�CÚSKBEF�EFO�Şţ�NBST�USBOTQPSUFSOB�TÚEFSVU�

BW�USVQQFSOB�GSÌO�/PSSCPUUFO��5SBOTQPSUFSOB�TPN�
TLVMMF�WBSB�BWTMVUBEF�EFO�ŝş�BQSJM�GÚSMÚQUF�QMBOFO-
ligt. Men medan transporterna ännu pågick inträf-
fade nästa kris.

Danmark och Norge invaderas 
%FO�ť�BQSJM�ŝťŠŜ�JOWBEFSBEF�5ZTLMBOE�ÚWFSSBTLBO-
de Norge och Danmark. Vid Riksgränsen i Norr-
botten, mellan Sverige och Norge, fanns vid denna 
tid ingen svensk militär. Vägen till Kiruna låg obe-
WBLBE�IFMB�EBHFO�EFO�ť�BQSJM��'ÚSTU�QÌ�LWÊMMFO�EFO-
na dag anlände de första förbanden för att ta upp 

Vägspärrar var mycket 
vanliga längs vägarna 
i Norrbotten ända in 
på !"#$-talet. Mellan 
betongblocken kunde 
järnvägsräls skjutas ut 
för att blockera vägen. 
Områdena runt dessa 
vägspärrar skulle vid 
krig mineras för att 
ytterligare försvåra 
framkomligheten. 
Foto: Krigsarkivet.

När de tillförda förbanden grupperats vidtog om-
fattande utbildnings- och övningsverksamhet för
att nå en god förmåga i vinterkrigföring. Utöver ut-
bildningen i vintertjänst byggde förbanden befäst-
ningar - kulsprute- och pansarkanonvärn, samt
skyddsrum främst längs med Torneälven, men
även på djupet i områdena kring Kalix och Sangis
älvar byggdes befästningsanläggningar under vin-
tern 1939-1940.

Vinterkrigets slut innebar demobilisering av
2. armskåren. Efter en avslutande fälttjänstöv-
ning började den 27 mars transporterna söderut

Vägspärrar var mycket
vanliga längs vägarna
i Norrbotten ända in
på 1970-talet. Mellan
betongblocken kunde
järnvägsräls skjutas ut
för att blockera vägen.
Områdena runt dessa
vägspärrar skulle vid
krig mineras för att
ytterligare försvåra
framkomligheten.
Foto: Krigsarkivet

av trupperna från Norrbotten. Transporterna som
skulle vara avslutade den 13 april förlöpte planen-
ligt. Men medan transporterna ännu pågick inträf-
fade nästa kris.

Danmark och Norge invaderas
Den 9 april 1940 invaderade Tyskland överraskan-
de Norge och Danmark. Vid Riksgränsen i Norr-
botten, mellan Sverige och Norge, fanns vid denna
tid ingen svensk militär. Vägen till Kiruna låg obe-
vakad hela dagen den 9 april. Först på kvällen den-
na dag anlände de första förbanden för att ta upp
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ett försvar.  Försvaret i denna norra del av Norr-
botten utökades omgående. I och med att den tys-
ka invasionen var så överraskande och riskfylld för 
de tyska trupperna kunde den svenska militärled-
ningen inte utesluta att tyskarna skulle fortsätta 
från Narvik, längs malmbanan, ner till malmfälten 
för att besätta dessa. Med dessa förutsättningar be-
ordrades förbanden till området för att kunna slå 
tillbaka ett eventuellt tyskt anfall mot malmbanan 
och malmfälten. Hitler hade ju under kriget visat 
att han inte var främmande för riskfyllda opera-
tioner. Han tvekade ju heller inte till operationer 

som kunde leda till stora förluster av tyska soldater. 
De tyska styrkorna trängdes dock under maj till-
baka från Narvik mot svenska gränsen av alliera-
de och norska styrkor. Ur svensk militär synpunkt 
gällde det nu att förhindra neutralitetsbrott och att 
internera militär personal som överskred gränsen. 
Förberedelser vidtogs för internering av hela den 
tyska styrkan kring Narvik om denna skulle tving-
as in i Sverige. E!er det att de allierade dragit sig 
tillbaka från Norge och norrmännen kapitulerade 
EFO�ŝť�KVOJ�ŝťŠŜ�CMFW�MÊHFU�J�ÚWSF�/PSSMBOE�TFEBO�
MVHOU�ÊOEB�GSBN�UJMM�TFQUFNCFS�ŝťŠŠ�EÌ�EF�ESBNB-
tiska händelserna i samband med Finlands utträde 
ur kriget utspelades.

De långa beredskapsåren började under hösten 
ŝťşť��*�ÚWSF�/PSSMBOE�VUNÊSLUFT�EFO�NJMJUÊSB�WFSL-
samheten av att det som tidigare försummats rätta-
des till. Befästningar växte fram, vägar byggdes och 
den ena omgången av beredskapsförband avlöste 
den andra. De befästningar som byggdes av fält-
förbanden bestod o!ast av låga, timrade stridsvärn 
PDI�TQMJUUFSGÚSTUÊSLUB�TLZEETSVN�FęFS�ĕOTL�NP-
dell. De permanenta fästningarna byggdes ut un-
EFS�MFEOJOH�BW�GPSUJĕLBUJPOT��PDI�JOHFOKÚSCFGÊM�ŝŞ 
Man arbetade dag och natt i ski!. En stor del av 
Kalixlinjen byggdes upp under dessa beredskapsår. 
Större delen av svenska arméns befäl och truppför-
band gjorde någon gång under dessa beredskapsår 
bekantskap med förhållandena i övre Norrland och 
med de människor som levde där.

Karosseripansarterräng-
bil m/!" började byggas 
#$!" av Volvo och Sca-
nia. När pansartrupper-
na #$!" blev ett eget 
truppslag behövde de 
transport medel för sina 
pansarskytte soldater.  
I den pansarbeklädda last-
bilen kunde soldaterna 
skjuta bakåt och åt sidor-
na genom luckor. Denna 
KP-bil står uppställd utan-
för Armémuseum i Stock-
holm. Foto: Sten Ekman.

Karosseripansarterräng-
bil m/42 började byggas
1942 av Volvo och Sca-
nia. När pansartrupper-
na 1942 blev ett eget
truppslag behövde de
transportmedel för sina
pansarskyttesoldater.
I den pansarbeklädda last-
bilen kunde soldaterna
skjuta bakåt och åt sidor-
na genom luckor. Denna
KP-bil står uppställd utan-
för Arm&nuseum i Stock-
holm. Foto: Sten Ekman.

ett försvar. Försvaret i denna norra del av Norr-
botten utökades omgående. I och med att den tys-
ka invasionen var så överraskande och riskfylld för
de tyska trupperna kunde den svenska militärled-
ningen inte utesluta att tyskarna skulle fortsätta
från Narvik, längs malmbanan, ner till malmfälten
för att besätta dessa. Med dessa förutsättningar be-
ordrades förbanden till området för att kunna slå
tillbaka ett eventuellt tyskt anfall mot malmbanan
och malmfälten. Hitler hade ju under kriget visat
att han inte var främmande för riskfyllda opera-
tioner. Han tvekade ju heller inte till operationer

som kunde leda till stora förluster av tyska soldater.
De tyska styrkorna trängdes dock under maj till-
baka från Narvik mot svenska gränsen av alliera-
de och norska styrkor. Ur svensk militär synpunkt
gällde det nu att förhindra neutralitetsbrott och att
internera militär personal som överskred gränsen.
Förberedelser vidtogs för internering av hela den
tyska styrkan kring Narvik om denna skulle tving-
as in i Sverige. Efter det att de allierade dragit sig
tillbaka från Norge och norrmännen kapitulerade
den 19 juni 1940 blev läget i övre Norrland sedan
lugnt ända fram till september 1944, då de drama-
tiska händelserna i samband med Finlands utträde
ur kriget utspelades.

De långa beredskapsåren började under hösten
1939. I övre Norrland utmärktes den militära verk-
samheten av att det som tidigare försummats rätta-
des till. Befästningar växte fram, vägar byggdes och
den ena omgången av beredskapsförband avlöste
den andra. De befästningar som byggdes av fält-
förbanden bestod oftast av låga, timrade stridsvärn
och splitterförstärkta skyddsrum efter finsk mo-
dell. De permanenta fästningarna byggdes ut un-
der ledning av fortifikations- och ingenjörbefil.12
Man arbetade dag och natt i skift. En stor del av
Kalixlinjen byggdes upp under dessa beredskapsår.
Större delen av svenska armens befäl och truppför-
band gjorde någon gång under dessa beredskapsår
bekantskap med förhållandena i övre Norrland och
med de människor som levde där.
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Försvarsområdesstaber organiseras
Staben för Norrbottens östra försvarsområde, Fo 
!", etablerades i samband med utbrottet av andra 
WÊSMETLSJHFU�EFO�ŝ�TFQUFNCFS�ŝťşť��,VOHMJH�.BK�U�
anbefallde då stärkt försvarsberedskap i landet som 
USÊEEF�J�LSBę�EFO�ş�TFQUFNCFS�WJMLFU�CMBOE�BOOBU�
innebar att försvarsområdesstaber upprättades 
i enlighet med mobiliseringsplanerna. Staberna 
kunde vara av två slag – dels större där det ingick 
ŞŤ�NBO�EFMT�NJOESF�CFTUÌFOEF�BW�UJP�NBO��%FTTB�
staber var inte organiserade i fredstid utan skulle 
sättas upp först vid förstärkt försvarsberedskap el-
ler vid mobilisering.

3JLTEBHFOT�GÚSTWBSTCFTMVU�ÌS�ŝťŠŞ�LPN�BUU�CMJ�
grundläggande för försvarsområdesorganisatio-
nen både i fred och i krig, samt för det territoriella 
GÚSTWBSFU�J�TJO�IFMIFU�GÚS�DJSLB�šŜ�ÌS�GSBNÌU��#FTMV-
tet innebar att hemortsförsvaret förstärktes och 
att försvarsområdesstaber skulle verka även under 
fredstid. Orsakerna till detta var dels erfarenhet-
erna från världskrigets inledning med den tys-
ka blixtkrigstaktiken, dels erfarenheterna av det 
egna lokalförsvarets brister under främst de första 
beredskapsåren. 

”Redan i fred böra följaktligen de chefer vara 
tillsatta och stabsorgan organiserade, som vid krig 
skola leda hemortsförsvaret. Den vidgade känne-
EPN�PN�WFEFSCÚSMJHU�GÚSTWBSTPNSÌEFT�HFPHSBĕTLB�
förhållanden, civila administration, kommunika-
tioner med mera, som härigenom tillförsäkras den 
territoriella försvarsledningen, är ett viktigt led i 
krigsberedskapen, vars betydelse ytterligare ökats 

till följd av det stora antal permanenta försvarsan-
ordningar och särskilda försvarsanstalter i övrigt, 
som under den gångna beredskapstiden tillkom-
mit inom olika områden.”ŝş

Försvarsområdesstab i Morjärv
Norrbottens östra försvarsområde organiserades 
NFE�FO�TUPS�TUBC�J�.PSKÊSW�şš�LN�VQQTUSÚNT�,B-
MJY�ÊMW�PDI�LPN�BUU�GSBN�UJMM�ŝťŠş�CFOÊNOBT�.PS-
järvs försvarsområde. Myndigheten kom senare 
att benämnas Kalix försvarsområde, Fo !". För-
svarsområdesbefälhavaren för Morjärvs försvars-
område lydde under militärbefälhavaren i Boden.  
Verksamhetsområdet kom att omfatta de dåvaran-
EF�LPNNVOFSOB�5ÚSF�/FEFSLBMJY�3ÌOFÌ�(VO-
narsbyn, Överkalix, Övertorneå, Hietaniemi, Karl 
(VTUBW�)BQBSBOEB�,PSQJMPNCPMP�5ÊSFOEÚ�1B-
jala och Kolari, med sammanlagt cirka #" $$$ 
innevånare. 

!"#$%&'  ( .

Beredskapsåren i östra Norrbotten

Krigsvintrarna !"#"–!"$% 
var ovanligt kalla. Bilden 
är från Armémuseum i 
Stockholm och visar en del 
av ett mobiliseringsförråd 
med vintermössor. 
Foto: Sten Ekman.

KAPITEL 4.

Beredskapsåren i östra Norrbotten

Försvarsområdesstaber organiseras
Staben för Norrbottens östra försvarsområde, Fo
67, etablerades i samband med utbrottet av andra
världskriget den i september 1939. Kunglig Maj:t
anbefallde då stärkt försvarsberedskap i landet som
trädde i kraft den 3 september vilket bland annat
innebar att försvarsområdesstaber upprättades
i enlighet med mobiliseringsplanerna. Staberna
kunde vara av två slag - dels större där det ingick
28 man, dels mindre bestående av tio man. Dessa
staber var inte organiserade i fredstid utan skulle
sättas upp först vid förstärkt försvarsberedskap el-
ler vid mobilisering.

Riksdagens försvarsbeslut år 1942 kom att bli
grundläggande för försvarsområdesorganisatio-
nen både i fred och i krig, samt för det territoriella
försvaret i sin helhet för cirka 5o år framåt. Beslu-
tet innebar att hemortsförsvaret förstärktes och
att försvarsområdesstaber skulle verka även under
fredstid. Orsakerna till detta var dels erfarenhet-
erna från världskrigets inledning med den tys-
ka blixtkrigstaktiken, dels erfarenheterna av det
egna lokalförsvarets brister under främst de första
beredskapsåren.

"Redan i fred böra följaktligen de chefer vara
tillsatta och stabsorgan organiserade, som vid krig
skola leda hemortsförsvaret. Den vidgade känne-
dom om vederbörligt försvarsområdes geografiska
förhållanden, civila administration, kommunika-
tioner med mera, som härigenom tillförsäkras den
territoriella försvarsledningen, är ett viktigt led i
krigsberedskapen, vars betydelse ytterligare ökats

till följd av det stora antal permanenta försvarsan-
ordningar och särskilda försvarsanstalter i övrigt,
som under den gångna beredskapstiden tillkom-
mit inom olika områden:"3

Försvarsområdesstab i Morjärv
Norrbottens östra försvarsområde organiserades
med en stor stab i Morjärv, 35 km uppströms Ka-
lix älv och kom att fram till 1943 benämnas Mor-
järvs försvarsområde. Myndigheten kom senare
att benämnas Kalix försvarsområde, Fo 67. För-
svarsområdesbefålhavaren för Morjärvs försvars-
område lydde under militärbefälhavaren i Boden.
Verksamhetsområdet kom att omfatta de dåvaran-
de kommunerna Töre, Nederkalix, Råneå, Gun-
narsbyn, Överkalix, Övertorneå, Hietaniemi, Karl
Gustav, Haparanda, Korpilombolo, Tärendö, Pa-
jala och Kolari, med sammanlagt cirka 47 000
innevånare.

Krigsvintrarna 1939-1945
var ovanligt kalla. Bilden
är från Arm&nuseum i
Stockholm och visar en del
av ett mobiliseringsförråd
med vintermössor.
Foto: Sten Ekman.
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Morjärv med både järnvägs- och landvägsför-
bindelser över Kalix älv har alltid varit ett viktigt 
område ur militär synvinkel. Området har därför 
intagit en central roll i krigsplanläggningen och 
otaliga är de befäl och soldater som genom årtion-
dena genomfört rekognoseringar i trakterna runt 
Morjärv. I Morjärv blev Ryssbaracken ett välkänt 
CFHSFQQ��#ZHHOBEFO�VQQGÚSEFT�VOEFS�ÌSFO�ŝťŝşo
ŝťŝŠ�TPN�TLPMB�NFO�TLPMWFSLTBNIFUFO�CMFW�EPDL�
kortvarig och byggnaden kom sedan att få främst 
militär användning. Under första världskriget 
byggdes runt Morjärv befästningar med funda-
ment av huggen sten och med kra!iga långsträckta 

betongväggar försedda med skottgluggar och välv-
da tak. Dessa var skydd för främst järnvägen som 
gick genom Morjärv och fram till Karungi. Som ett 
led i krigsmaktens behov av byggnader i Morjärvs-
PNSÌEFU�ÚWFSUPH�'PSUJĕLBUJPOTGÚSWBMUOJOHFO�TLPM-
CZHHOBEFO�J�.PSKÊSW�ŝťŝŢ�

*� 'JOMBOE� QÌHJDL� ÌSFO� ŝťŝţoŝťŝŤ� IÌSEB� PDI�
bittra strider mellan röda och vita.  Finland till-
hörde Ryssland och många ryssar levde och ver-
kade i Finland. Dyningarna av detta inbördeskrig 
i grannlandet nådde också Morjärv. Flyktingar och 
EFTFSUÚSFS�UPH�TJH�ÚWFS�5PSOF�ÊMW�UJMM�4WFSJHF�PDI�JO-
UFSOFSBEFT�CMBOE�BOOBU�J�.PSKÊSW��%F�ŝšŜoŞŜŜ�NBO�

Områdena runt Morjärv har haft många militära aktiviteter under större delen av !"##-talet. Järnvägens framdragning i början på år-
hundradet gjorde att värn och andra befästningsanläggningar anlades längs järnvägen främst vid broar. Området hade många olika slags 
mobiliseringsförråd. Krigsstabsplatsen för försvarsområdet låg strax utanför samhället och stationen var en sista anhalt för en rad förband 
som skulle transporteras upp från södra Sverige. Bilden visar landsvägs- och järnvägsbroar över Kalix älv vid Morjärv. Foto: Sten Ekman.

Morjärv med både järnvägs- och landvägsför-
bindelser över Kalix älv har alltid varit ett viktigt
område ur militär synvinkel. Området har därför
intagit en central roll i krigsplanläggningen och
otaliga är de befäl och soldater som genom årtion-
dena genomfört rekognoseringar i trakterna runt
Morjärv. I Morjärv blev Ryssbaracken ett välkänt
begrepp. Byggnaden uppfördes under åren 1913-
1914 som skola, men skolverksamheten blev dock
kortvarig och byggnaden kom sedan att få främst
militär användning. Under första världskriget
byggdes runt Morjärv befästningar med funda-
ment av huggen sten och med kraftiga långsträckta

betongväggar försedda med skottgluggar och välv-
da tak. Dessa var skydd för främst järnvägen som
gick genom Morjärv och fram till Karungi. Som ett
led i krigsmaktens behov av byggnader i Morjärvs-
området övertog Fortifikationsförvaltningen skol-
byggnaden i Morjärv 1916.

I Finland pågick åren 1917-1918 hårda och
bittra strider mellan röda och vita. Finland till-
hörde Ryssland och många ryssar levde och ver-
kade i Finland. Dyningarna av detta inbördeskrig
i grannlandet nådde också Morjärv. Flyktingar och
desertörer tog sig över Torne älv till Sverige och in-
ternerades bland annat i Morjärv. De 15o—zoo man

nourom4,4002edurArra~
•

Områdena runt Morjärv har haft många militära aktiviteter under större delen av noo-talet. Järnvägens framdragning i början på år-
hundradet gjorde att värn och andra befästningsanläggningar anlades längs järnvägen främst vid broar. Området hade många olika slags
mobiliseringsförråd. Krigsstabsplatsen för försvarsområdet låg strax utanför samhället och stationen var en sista anhalt för en rad förband
som skulle transporteras upp från södra Sverige. Bilden visar landsvägs- och järnvägsbroar över Kalix älv vid Morjärv. Foto: Sten Ekman.
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som kom till Morjärv förlades i skolbyggnaden 
TPN�EÊSJHFOPN�ĕDL�OBNOFU�3ZTTCBSBDLFO��'ÚSIÌM-
landet mellan befolkningen i bygden och de inter-
OFSBEF�WBS�HPUU��6OEFS�ŝťŞŜoŝťşŜ�UBMFO�LPN�TFEBO�
Ryssbaracken att utnyttjas som förläggning och 
förrådslokal för militära skolors vinterutbildning.ŝŠ

Morjärvs skola i ny skepnad
Under andra världskriget kom sedan Ryssbarack-
en att få en ny funktion, denna gång som sjukhus.  
Enligt stilleståndsavtalet mellan Sovjetunionen 
PDI�'JOMBOE�ŝťŠŠ�TLVMMF�ĕOOBSOB�ESJWB�VU�EF�GPSOB�
LSJHTBMMJFSBEF�UZTLBSOB�VS�MBOEFU��5ZTLBSOBT�GSBN-
fart under reträtten i norra Finland, under hösten 
ŝťŠŠ�GÚSPSTBLBEF�NÌOHB�TÌSBEF�CÌEF�CMBOE�DJWJM-
CFGPMLOJOHFO�PDI�EF�ĕOTLB�PDI�UZTLB�USVQQFSOB��
Inom Fo !" organiserades då ett antal fältsjukhus 
GÚS�BUU�LVOOB�UB�FNPU�EF�TÌSBEF��%FO�Ť�PLUPCFS�ŝťŠŠ�
CMFW�EFU�NFTU�LSJUJTLB�EZHOFU�EÌ�šťŞ�TUSJETTLBEB-
EF�UPHT�FNPU�CÌEF�DJWJMB�ĕOTLB�PDI�UZTLB�TPMEBUFS��
5JMM�TKVLWÌSETFOIFUFO�J�4BOHJT�LPN�Şş�QFSTPOFS�şţ�
UJMM�,PSQJLÌ�TFY�QFSTPOFS�ĕDL�WÌSE�J�,ÊSSCÊDL�PDI�
IFMB�šŞš�QFSTPOFS�ĕDL�WÌSE�J�.PSKÊSW�ŝš Ryssbarack-
FO�CMFW�VOEFS�ŝťŠŠ�FUU�BW�4WFSJHFT�GÚSTUB�GÊMUTKVLIVT�
som kunde genomföra både röntgen och operatio-
ner samt hade vårdplatser.  Kriget i norra Finland 
VQQIÚSEF�J�BQSJM�ŝťŠš�PDI�EÌ�BWWFDLMBEFT�GÊMUTKVL-
huset i Morjärv. Ryssbaracken kom sedan fram till 
NJUUFO�QÌ�ŝťţŜ�UBMFU�BUU�WBSB�FUU�GÚSSÌE�JOPN�GÚS-
TWBSTPNSÌEFU�� ŝťţš� TUPE�OZB� GÚSSÌETCZHHOBEFS�
klara i Kalix. Ryssbaracken som utgjort ett säre-
get byggnadsminne inom försvarsområdets verk-
TBNIFU�SFWT�ŝťŤŢ��WFO�J�:UUFSUSÊTL�WJE�'PTUBCFOT�
krigsgrupperingsplats söder om Morjärv, fanns ett 
sjukhus. Där hade ett sjukhuskompani upprättat 
ett fördelningssjukhus där det utfördes avancera-
EF�PQFSBUJPOFS�GSÊNTU�QÌ�ĕOOBS�UZTLBS�PDI�SZTTBS��
Många dog av sina skador. Det hände att fyra till 
fem soldater dog en och samma dag. Fältprästen 
hade en kort gudstjänst vare#er liken begravdes på 
Morjärvs kyrkogård. Gravstenen står kvar.

Morjärvs försvarsområde blir Kalix försvarsområde
¯S�ŝťŠş�ĘZUUBEF�GÚSTWBSTPNSÌEFTTUBCFO�GSÌO�.PS-
järv in till Kalix samhälle. Myndigheten tog i sam-
band med $ytten namn e#er förläggningsorten, 
och kom att benämnas Kalix försvarsområde, Fo 
Ţţ��6OEFS�UJEJHU�ŝťţŜ�UBM�TLFEEF�FO�TUPS�PSHBOJ-
sationsändring vid arméns förband. Bland annat 
inordnades ledningen av försvarsområdet i ett re-
gemente. Försvarsområdesstaben blev en del i 
regementsledningen och chefen blev försvarsom-
rådesbefälhavare. Detta innebar en förstärkning 
av det territoriella försvaret. Principen med ett län 
lika med ett försvarsområde behölls för huvudde-
len av landet. Norrbotten var dock ett undantag. I 
länet fanns även fortsättningsvis tre försvarsområ-
EFO��'P�Ţş�GÚS�EF�DFOUSBMB�PDI�WÊTUSB�EFMBSOB�PDI�
'P�ŢŢ�PDI�Ţţ�GÚS�HSÊOTPNSÌEFU�NPU�ÚTUFS��'P�Ţş�JO-
PSEOBEFT�J�"ڀŤ�'PڀŢş�PDI�'PڀŢŢ�J�*ڀŞŞ�'PڀŢŢ��'PڀŢţ�
behölls som en egen självständig myndighet med 
uppgi# inom sitt tidigare område och ledningsre-
surserna inom Fo !" förstärktes. Kalix försvarsom-
råde bedömdes dock som så viktigt ur belägenhet, 

Vintern !"#$–!"#! bygg-
des !% barackläger i östra 
Norrbotten som inrym-
de närmare !& $$$ man. 
Baracker byggdes inte 
bara för förläggning utan 
även för sjukkvarter, stall, 
garage, förråd, expeditio-
ner samt kök och matsa-
lar. Dessa baracker står 
vid Kalix linjens museum 
utan för Kalix samhälle. 
Foto: Sten Ekman.

som kom till Morjärv förlades i skolbyggnaden
som därigenom fick namnet Ryssbaracken. Förhål-
landet mellan befolkningen i bygden och de inter-
nerade var gott. Under 1920-1930-talen kom sedan
Ryssbaracken att utnyttjas som förläggning och
förrådslokal för militära skolors vinterutbildning.4

Morjärvs skola i ny skepnad
Under andra världskriget kom sedan Ryssbarack-
en att fa en ny funktion, denna gång som sjukhus.
Enligt stilleståndsavtalet mellan Sovjetunionen
och Finland 1944, skulle finnarna driva ut de forna
krigsallierade tyskarna ur landet. Tyskarnas fram-
fart under reträtten i norra Finland, under hösten
1944, förorsakade många sårade både bland civil-
befolkningen och de finska och tyska trupperna.
Inom Fo 67 organiserades då ett antal fältsjukhus
för att kunna ta emot de sårade. Den 8 oktober 1944
blev det mest kritiska dygnet då 592 stridsskada-
de togs emot, både civila, finska och tyska soldater.
Till sjukvårdsenheten i Sangis kom 23 personer, 37
till Korpikå, sex personer fick vård i Kärrbäck och
hela 525 personer fick vård i Morjärv.15 Ryssbarack-
en blev under 1944 ett av Sveriges första fältsjukhus
som kunde genomföra både röntgen och operatio-
ner samt hade vårdplatser. Kriget i norra Finland
upphörde i april 1945 och då avvecklades fältsjuk-
huset i Morjärv. Ryssbaracken kom sedan fram till
mitten på 1970-talet att vara ett förråd inom för-
svarsområdet. 1975 stod nya förrådsbyggnader
klara i Kalix. Ryssbaracken som utgjort ett säre-
get byggnadsminne inom försvarsområdets verk-
samhet revs 1986. Även i Ytterträsk, vid Fostabens
krigsgrupperingsplats söder om Morjärv, fanns ett
sjukhus. Där hade ett sjukhuskompani upprättat
ett fördelningssjukhus där det utfördes avancera-
de operationer, främst på finnar, tyskar och ryssar.
Många dog av sina skador. Det hände att fyra till
fem soldater dog en och samma dag. Fältprästen
hade en kort gudstjänst varefter liken begravdes på
Morjärvs kyrkogård. Gravstenen står kvar.

Morjärvs försvarsområde blir Kalix försvarsområde
År 1943 flyttade försvarsområdesstaben från Mor-
järv in till Kalix samhälle. Myndigheten tog i sam-
band med flytten namn efter förläggningsorten,
och kom att benämnas Kalix försvarsområde, Fo
67. Under tidigt 1970-tal skedde en stor organi-
sationsändring vid armens förband. Bland annat
inordnades ledningen av försvarsområdet i ett re-
gemente. Försvarsområdesstaben blev en del i
regementsledningen och chefen blev försvarsom-
rådesbefälhavare. Detta innebar en förstärkning
av det territoriella försvaret. Principen med ett län
lika med ett försvarsområde behölls för huvudde-
len av landet. Norrbotten var dock ett undantag. I
länet fanns även fortsättningsvis tre försvarsområ-
den. Fo 63 för de centrala och västra delarna och
Fo 66 och 67 för gränsområdet mot öster. Fo 63 in-
ordnades i A 8/Fo 63 och Fo 66 i I 22/Fo 66. Fo 67
behölls som en egen självständig myndighet med
uppgift inom sitt tidigare område och ledningsre-
surserna inom Fo 67 förstärktes. Kalix försvarsom-
råde bedömdes dock som så viktigt ur belägenhet,

Vintern 1940-1941 bygg-
des l3 barackläger i östra
Norrbotten som inrym-
de närmare 16 000 man.
Baracker byggdes inte
bara för förläggning utan
även för sjukkvarter, stall,
garage, förråd, expeditio-
ner samt kök och matsa-
lar. Dessa baracker står
vid Kalixlinjens museum
utanför Kalix samhälle.
Foto: Sten Ekman.
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beredskapsskäl och befästningsutbyggnad att Kalix 
försvarsområde behölls. Den väsentligaste organi-
satoriska skillnaden mellan Fo !" och de nybilda-
de försvarsområdesregementena var att Fo !" inte 
hade grundutbildning av värnpliktiga.

6OEFS�TFOBSF�EFMFO�BW�ŝťşť�PDI�VOEFS�ŝťŠŜ�UJMM-
fördes en stor mängd förband till östra Norrbotten. 
7JE�KVMUJEFO�ŝťşť�GBOOT�DJSLB�ŝŜŜڀŜŜŜ�NBO�J�EFO�
Ş��BSNÏLÌSFO�J�ÚTUSB�/PSSCPUUFO�WJMLFU�NFEGÚSEF�
stora problem att hitta drägliga förläggningsmöj-
MJHIFUFS��5JMM�FO�CÚSKBO�NÌTUF�GÚSCBOEFO�HSVQQFSBT�
där det fanns möjlighet att förlägga truppen samt 

IÊTUBSOB�WBSGÚS�EFU�UBLUJTLB�ĕDL�TUÌ�UJMMCBLB�J�JOMFE-
ningsskedet. Ortsborna i östra Norrbotten öppna-
de sina utrymmen för soldater, hästar och materiel. 
Den politiska och militära ledningen bedömde 
dock att kriget skulle dra ut på tiden varför man 
beslöt att bygga ett stort antal barackläger.  Vintern 
ŝťŠŜoŝťŠŝ�WBS�EFU�CSÌUUPN�BUU�CZHHB�VQQ�CBSBDL-
lägren. Barackerna sattes upp dels av fältförban-
den dels av speciella krigsbyggnadskompanier som 
VQQHJDL�UJMM�ŞڀŜŜŜoşڀŜŜŜ�NBO���#BSBDLFS�CZHHEFT�
för förläggning, sjukkvarter, stall, garage, förråd, 
expeditioner samt kök och matsalar. Vid krigsslu-
UFU�GBOOT�EFU�CBSBDLFS�GÚS�OÊTUBO�ŝŢڀŜŜŜ�NBO�J�ŝş�
barackläger i östra Norrbotten. Dessutom hyrde 
Krigsmakten över #$$ byggnader och lokaler för 
förläggning, expeditioner, stall och förråd i östra 
Norrbotten.

%F� MÊHFS� TPN�VQQGÚSEFT� MÊOHT�5PSOF�ÊMW�WBS�
främst koncentrerade norr om Haparanda och i 
trakterna runt Övertorneå. Största lägret fanns 
J�&LGPST�WÊTUFS�PN�½WFSUPSOFÌ�EÊS�ÚWFS�ŝŜŜ�CB-
racker uppfördes. I trakten av Morjärv fanns tre 
läger och vid Vitvattnet och Korpikå låg fyra lä-
ger. Även inne i Kalix samhälle uppfördes ett ba-
rackläger i anslutning till %ygfältet, de så kallade 
%ygbarackerna.ŝŢ

7JTTB�CBSBDLMÊHFS�ĕDL�MFWB�LWBS�FęFS�LSJHTTMVUFU�
men många baracker sändes till Danmark för att 
användas som provisoriska bostäder för %ykting-
ar. Lägren i Grubbnäsudden, Storträsk, Aspvatt-
net samt %yglägret inne i Kalix samhälle blev kvar 
längst. Verksamheten vid dessa läger gav många 
arbetstillfällen i lägerköken och åt hantverkare i 
bygderna. Även anläggningsarbetare och maskin-
GÚSBSF�ĕDL�BSCFUFO�WJE�EF�NÌOHB�CFGÊTUOJOHTBS-
betena, både under beredskapsåren och under 
årtiondena däre&er. Beredskapsåren blev ett po-
sitivt tillskott för Norrbotten vad avser alla dessa 
arbetstillfällen. 

F067:s BEREDSKAPSLÄGER 1944
1. Saarijärvi
2. Mäntymaa
3. Orjasvaara-Piirtimaa
4. Piirtimaa
5. Sammakkovaara
6. Ekfors
7. Ekfors
8. Myllymäki
9. Armasjärvi
10. Lit t iäinen
11. Tossä
12. ToSsa
13. Veitsivaara
14. Kattilasaari
15. Vanhatalo
16. Leipijärvi

.6  1 7 .  V4hä Karsikkojärvi
18. Isö', Karsikkojärvi
19. KaKkurilammi
20. Myllyjärvi
21. Pil i jänkkä
22. Vuot ip
23. Vuonöväst ra
24. Vuono västra
25. Vuono v ä s t
26. Viit ikko
27. Lappträsk
28. Orrträsk
29. Aspvattnet
30. Grubbnäsudden
31. Storträsk
32. Västra Flakaträsk
33. Morjärv (Rävabacken)
34. Ytterträsk
35. Kalix
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beredskapsskäl och befästningsutbyggnad att Kalix
försvarsområde behölls. Den väsentligaste organi-
satoriska skillnaden mellan Fo 67 och de nybilda-
de försvarsområdesregementena var att Fo 67 inte
hade grundutbildning av värnpliktiga.

Under senare delen av 1939 och under 1940 till-
fördes en stor mängd förband till östra Norrbotten.
Vid jultiden 1939 fanns cirka loo 000 man i den
2. armskåren i östra Norrbotten vilket medförde
stora problem att hitta drägliga förläggningsmöj-
ligheter. Till en början måste förbanden grupperas
där det fanns möjlighet att förlägga truppen samt

hästarna, varför det taktiska fick stå tillbaka i inled-
ningsskedet. Ortsborna i östra Norrbotten öppna-
de sina utrymmen för soldater, hästar och materiel.
Den politiska och militära ledningen bedömde
dock att kriget skulle dra ut på tiden varför man
beslöt att bygga ett stort antal barackläger. Vintern
1940-1941 var det bråttom att bygga upp barack-
lägren. Barackerna sattes upp dels av fältförban-
den dels av speciella krigsbyggnadskompanier som
uppgick till 2 000-3 000 man. Baracker byggdes
för förläggning, sjukkvarter, stall, garage, förråd,
expeditioner samt kök och matsalar. Vid krigsslu-
tet fanns det baracker för nästan 16 000 man i 13
barackläger i östra Norrbotten. Dessutom hyrde
Krigsmakten över 400 byggnader och lokaler för
förläggning, expeditioner, stall och förråd i östra
Norrbotten.

De läger som uppfördes längs Torne älv var
främst koncentrerade norr om Haparanda och i
trakterna runt Övertorneå. Största lägret fanns
i Ekfors, väster om Övertorneå, där över loo ba-
racker uppfördes. I trakten av Morjärv fanns tre
läger och vid Vitvattnet och Korpikå låg fyra lä-
ger. Även inne i Kalix samhälle uppfördes ett ba-
rackläger i anslutning till flygfältet, de så kallade
flygbarackerna.'6

Vissa barackläger fick leva kvar efter krigsslutet
men många baracker sändes till Danmark för att
användas som provisoriska bostäder för flykting-
ar. Lägren i Grubbnäsudden, Storträsk, Aspvatt-
net samt flyglägret inne i Kalix samhälle blev kvar
längst. Verksamheten vid dessa läger gav många
arbetstillfällen i lägerköken och åt hantverkare i
bygderna. Även anläggningsarbetare och maskin-
förare fick arbeten vid de många befästningsar-
betena, både under beredskapsåren och under
årtiondena därefter. Beredskapsåren blev ett po-
sitivt tillskott för Norrbotten vad avser alla dessa
arbetstillfällen.

4 6  •  K A L I X L I N J E N



�ĻŁĲĿĻĲĿĶĻĴŀĹ˘ĴĲĿב t� Šţ

Värnpliktiga ”politiska säkerhetsrisker” får egna läger
Kommunistskräcken i Sverige under framförallt 
de första krigsåren, gjorde att barackläger, eller ar-
betsläger, uppfördes även för värnpliktiga som var 
så kallade politiska säkerhetsrisker. Det första ar-
betslägret för dessa värnpliktiga uppfördes i Stor-
TJFO�ŝş�LN�TÚEFS�PN�7JUWBUUOFU�PDI�LPN�BUU�JOIZTB�
UPUBMU�şšŜ�NBO��%FU�JOSÊUUBEFT�J�EFDFNCFS�ŝťşť�BW�
'ÚSTWBSTTUBCFO�PDI�VQQMÚTUFT�J�BQSJM�ŝťŠŜ�FęFS�EFU�
ĕOTLB�WJOUFSLSJHFUT�TMVU��4ZęFU�NFE�BUU�QMBDFSB�SB-
dikala vänstersympatisörer i arbetskompanier var 
CMBOE�BOOBU�BUU�GÚSIJOESB�LPNNVOJTUJTL�JOĕMUSB-
tion och agitation inom de väpnade förbanden.  
De internerade genomgick inga förhör och det av-
kunnades inga domar om skälen för deras interne-
ring. De !esta utvalda till dessa arbetskompanier 
avrustades vid sina militärförband och fördes via 
uppsamlingsläger till Storsien. En del ”inkallades” 
direkt till arbetskompaniet medan andra hämtades 
i hemmen eller på arbetsplatser av militär eller po-
lis utan föregående formell militär inkallelse.

Utöver lägret i Storsien fanns det ytterliga-
re fyra arbetsläger i Sverige för personer som be-
dömdes som säkerhetspolitiska risker. Gemensamt 
för dessa läger var att de gick under militära be-
OÊNOJOHBS�USPUT�BUU�NBOTLBQFU�JOUF�ĕDL�CÊSB�WB-
pen. De anvisade arbetena var inte så meningsfulla 
– grävning och igenfyllning av gropar förekom. 
-ÊHSFU�J�4UPSTJFO�UJMMLPN�VOEFS�UJEFO�OÊS�EFU�ĕO-
ska vinterkriget pågick och då stämningarna, spe-
ciellt i Norrbotten, var starkt antikommunistiska. I 

lägret fanns organiserade kommunister, ”kommu-
nistsympatisörer” och radikala socialdemokrater 
men också en grupp utan egentlig politisk förank-
ring. Av dessa kategorier betraktades gruppen or-
ganiserade kommunister som en säkerhetsrisk 
genom sin mer eller mindre dokumenterade ideo-
logiska övertygelser. De övriga hade kompromette-
rat sig på annat sätt. Det kunde räcka med att vara 
prenumerant på den kommunistiska tidningen 

!"#$%&'  (

Interneringsläger

Arbetslägret i Storsien uppfördes i december !"#" där Krigsmakten internerade värnpliktiga 
som ansågs ha radikala vänstersympatier som skulle förhindras att sprida kommunistisk 
infiltration och agitation inom de väpnade förbanden. I bakgrunden på bilden syns gamla 
mobiliseringsförråd som nu fått annan användning. Foto: Sten Ekman.
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Interneringsläger

Värnpliktiga "politiska säkerhetsrisker" får egna läger
Kommunistskräcken i Sverige under framförallt
de första krigsåren, gjorde att barackläger, eller ar-
betsläger, uppfördes även för värnpliktiga som var
så kallade politiska säkerhetsrisker. Det första ar-
betslägret för dessa värnpliktiga uppfördes i Stor-
sien, 13 km söder om Vitvattnet, och kom att inhysa
totalt 35o man. Det inrättades i december 1939 av
Försvarsstaben och upplöstes i april 1940 efter det
finska vinterkrigets slut. Syftet med att placera ra-
dikala vänstersympatisörer i arbetskompanier var
bland annat att förhindra kommunistisk infiltra-
tion och agitation inom de väpnade förbanden.
De internerade genomgick inga förhör och det av-
kunnades inga domar om skälen för deras interne-
ring. De flesta utvalda till dessa arbetskompanier
avrustades vid sina militärförband och fördes via
uppsamlingsläger till Storsien. En del "inkallades"
direkt till arbetskompaniet medan andra hämtades
i hemmen eller på arbetsplatser av militär eller po-
lis utan föregående formell militär inkallelse.

Utöver lägret i Storsien fanns det ytterliga-
re fyra arbetsläger i Sverige för personer som be-
dömdes som säkerhetspolitiska risker. Gemensamt
för dessa läger var att de gick under militära be-
nämningar trots att manskapet inte fick bära va-
pen. De anvisade arbetena var inte så meningsfulla
— grävning och igenfyllning av gropar förekom.
Lägret i Storsien tillkom under tiden när det fin-
ska vinterkriget pågick och då stämningarna, spe-
ciellt i Norrbotten, var starkt antikommunistiska. I

lägret fanns organiserade kommunister, "kommu-
nistsympatisörer" och radikala socialdemokrater
men också en grupp utan egentlig politisk förank-
ring. Av dessa kategorier betraktades gruppen or-
ganiserade kommunister som en säkerhetsrisk
genom sin mer eller mindre dokumenterade ideo-
logiska övertygelser. De övriga hade kompromette-
rat sig på annat sätt. Det kunde räcka med att vara
prenumerant på den kommunistiska tidningen

Arbetslägret i Storsien uppfördes i december 1939 där Krigsmakten internerade värnpliktiga
som ansågs ha radikala vänstersympatier som skulle förhindras att sprida kommunistisk
infiltration och agitation inom de väpnade förbanden. I bakgrunden på bilden syns gamla
mobiliseringsförråd som nu fått annan användning. Foto: Sten Ekman.
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Norrskens!amman, eller att traditionellt ha stött 
kommunisterna i valen, för att man skulle hamna 
J�MÊHSFU�J�4UPSTJFO��¯UTLJMMJHB�ÚWFSGÚSEFT�EJU�TFEBO�
de på sina militära förband anmält tvivel om ”Fin-
lands sak är vår”.

7JOUFSLSJHFU�ŝťşťoŝťŠŜ�TLBQBEF�TUÊNOJOHBS�GÚS�
en omfattande svensk humanitär och militär hjälp-
insats till Finland. Uppslutningen på Finlands sida 
utlöste dessutom en kampanj mot svenska kom-
munister som allmänt antogs solidarisera sig med 
sovjetisk politik i samma utsträckning som den 
kommunistiska pressen. Periodvis tog sig denna 

kampanj sådana former som liknade klappjakt på 
kommunister. Detta gällde speciellt för Norrbot-
ten där motsättningarna mellan kommunister och 
andra politiska grupper var stora. Arbetslägret i 
Storsien hölls inte hemligt. I Norrskens!amman, 
den kommunistiska tidningen i Norrbotten, togs 
förhållandena i lägret samt rekryteringen till läg-
ret upp i artiklar. Övrig Norrbottenspress var dock 
mycket sparsam med skriverier kring lägret. Bak-
om utgallringen av de politiskt mindre medvetna 
och de politiskt indi"erenta fanns ett utbrett regist-
rerings- och angiverisystem.ŝţ

ARBETSKOMPANIER
Av Lars Hjeltman

Inrättandet av arbetskompanier eller discipl-
inkompanier var en beredskapsåtgärd under 
andra världskriget för att isolera inkallade som 
ansågs nationellt opålitliga.

Arbetskompanier förekom både hos ar-
mén och hos marinen. Flygvapnet hemförlo-
vade inledningsvis de som ansågs opålitliga 
men de överfördes till armén då det ansågs 
orättvist att dessa personer skulle slippa 
beredskapstjänstgöring.

Marinen placerade sina inkallade på ett loge-
mentsfartyg som låg utanför Nynäshamn. Även 
dessa personer överfördes senare till armén.

Mellan !"" och #"" värnpliktiga män inkall-
ades till tjänstgöring i arbetsförband och place-
rades i särskilda läger.

De $esta inkallade var kommunister men 
också radikala socialdemokrater, syndikalister, 
fackföreningsfolk och andra så kallade opålitli-
ga element fanns med bland de inkallade.

Avsikten med arbetskompanierna var att de 
inkallade skulle fullgöra sin lagstadgade be-
redskapstjänstgöring precis som andra med-
borgare men utan vapen och utan att hota den 

militära disciplinen. Arbetskompanierna låg 
tämligen isolerade och till övervägande del i 
norra Sverige.

Den svenska samlingsregeringen hade sank-
tionerat det här systemet (folkpartiet var emot) 
och inkallelsebesluten byggde på åsiktsregist-
rering, angiveri, säkerhetspolitisk underrättelse-
tjänst och civil övervakning.  

När försvarsminister Per Edvin Sköld våren 
%&'% (ck klart för sig omfattningen av planerade 
inkallelser, upp till ) *"" värnpliktiga, såg han 
till att projektet lades på is och i praktiken upp-
hörde inkallelserna. År %&') stängdes det sista 
lägret för arbetsförband och all dokumentation 
om projektet förstördes. 

För många som tjänstgjort på ett arbetsför-
band var det efter kriget stora svårigheter att få 
arbete.

Under andra världskriget inrättades interne-
ringsläger i Sverige för utländska soldater och 
detta skedde i enlighet med de krav som Haag-
konventionen ställde på neutrala stater. Efter 
kriget användes tre av dessa läger för $yktingar 
från Baltikum. 

Norrskensflamman, eller att traditionellt ha stött
kommunisterna i valen, för att man skulle hamna
i lägret i Storsien. Åtskilliga överfördes dit sedan
de på sina militära förband anmält tvivel om "Fin-
lands sak är vår".

Vinterkriget 1939-1940 skapade stämningar för
en omfattande svensk humanitär och militär hjälp-
insats till Finland. Uppslutningen på Finlands sida
utlöste dessutom en kampanj mot svenska kom-
munister som allmänt antogs solidarisera sig med
sovjetisk polit ik i samma utsträckning som den
kommunistiska pressen. Periodvis tog sig denna

ARBETSKOMPANIER
Av Lars Hjeltman

Inrättandet av arbetskompanier eller discipl-
inkompanier var en beredskapsåtgärd under
andra världskriget för att isolera inkallade som
ansågs nationellt opålitliga.

Arbetskompanier förekom både hos ar-
men och hos marinen. Flygvapnet hemförlo-
vade inledningsvis de som ansågs opålitliga
men de överfördes till armen då det ansågs
orättvist att dessa personer skulle slippa
beredskapstjänstgöring.

Marinen placerade sina inkallade på ett loge-
mentsfartyg som låg utanför Nynäshamn. Även
dessa personer överfördes senare till armen.

Mellan 600 och 700 värnpliktiga män inkall-
ades till tjänstgöring i arbetsförband och place-
rades i särskilda läger.

De flesta inkallade var kommunister men
också radikala socialdemokrater, syndikalister,
fackföreningsfolk och andra så kallade opålitli-
ga element fanns med bland de inkallade.

Avsikten med arbetskompanierna var att de
inkallade skulle fullgöra sin lagstadgade be-
redskapstjänstgöring precis som andra med-
borgare men utan vapen och utan att hota den

kampanj sådana former som liknade klappjakt på
kommunister. Detta gällde speciellt för Norrbot-
ten där motsättningarna mellan kommunister och
andra politiska grupper var stora. Arbetslägret i
Storsien hölls inte hemligt. I Norrskensflamman,
den kommunistiska tidningen i Norrbotten, togs
förhållandena i lägret samt rekryteringen till läg-
ret upp i artiklar. Övrig Norrbottenspress var dock
mycket sparsam med skriverier kring lägret. Bak-
om utgallringen av de politiskt mindre medvetna
och de politiskt indifferenta fanns ett utbrett regist-
rerings- och angiverisystem.'?

militära disciplinen. Arbetskompanierna låg
tämligen isolerade och till övervägande del i
norra Sverige.

Den svenska samlingsregeringen hade sank-
tionerat det här systemet (folkpartiet var emot)
och inkallelsebesluten byggde på åsiktsregist-
rering, angiveri, säkerhetspolitisk underrättelse-
tjänst och civil övervakning.

När försvarsminister Per Edvin Sköld våren
1941 fick klart för sig omfattningen av planerade
inkallelser, upp till 3 500 värnpliktiga, såg han
till att projektet lades på is och i praktiken upp-
hörde inkallelserna. År 1943 stängdes det sista
lägret för arbetsförband och all dokumentation
om projektet förstördes.

För många som tjänstgjort på ett arbetsför-
band var det efter kriget stora svårigheter att få
arbete.

Under andra världskriget inrättades interne-
ringsläger i Sverige för utländska soldater och
detta skedde i enlig het med de krav som Haag-
konventionen ställde på neutrala stater. Efter
kriget användes tre av dessa läger för flyktingar
från Baltikum.
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Registrering av kommunister
Interneringen underlättades av en registrering som 
gjordes av både polis, enskilda personer men även 
av militären.  I en akt i Krigsarkivet ĕOOT�FO�SBE�
skrivelser som är ställda till försvarsområdesbe-
fälhavaren för Morjärvs försvarsområde som visar 
militärens egen registrering av värnpliktiga under 
ÌS�ŝťŠŞ��*�FO�TLSJWFMTF�GSÌO�FO�LPNQBOJDIFG�TÊHT�BUU�
w'ÚMKBOEF�WJE�š� CFWLPNQ�*�ŝť�LSJHTQMBDFSBEF�WQM�
äro eller ha varit kommunister. De !esta ha varit 
medlemmar i partiet, men en del ha tagit avstånd, 
om till synes eller ej är ovisst. Ingen har emeller-
tid nämnvärt diskuterat politik. Ej heller har nå-
gon försökt att påverka andra eller agiterat i någon 
form”. E"er detta redovisas ett #$-tal personer med 
namn, födelseuppgi"er och ort. I en skrivelse från 
EFO�Ş�NBK�ŝťŠŞ�UJMM�ÚWFSTUFO�GÚS�ÚWSF�/PSSMBOET-
gruppen skriver en stabschef: ”Undersökning med 
BOMFEOJOH�BW�TLSJWFMTF�EFO�ŝŞ�BQSJM�ŝťŠŞ�OS�½�ť�IBS�
givit vid handen att Häggström (förnamn och fö-
delsetid) är medlem i Norrbottens kommunistiska 
partidistrikt. Han har deltagit i partikampanj och i 
EJTUSJLUTMFEOJOHFO��)BO�IBS�EPDL�ŝťŠŝ�LMBTTJĕDFSBUT�

med bokstaven D, varför han icke kan anses tillhö-
ra de ledande kommunisterna. Angående Karlsson 
(förnamn och födelsetid) är härstädes inget tidiga-
re känt rörande politisk inställning.”ŝŤ

Det förekom också att militär personal vidare-
befordrade uppgi"er från lokalbefolkningen om 
personer med någon slags kommunistiskt berö-
SJOH��*�FO�TLSJWFMTF�GSÌO�FO�MÚKUOBOU�EFO�ŝŜ�BQSJM�
ŝťŠŞ�UJMM�CFGÊMIBWBSFO�GÚS�.PSKÊSWT�GÚSTWBSTPNSÌEF�
redogörs för en rad personer löjtnanten fått upp-
gi"er om.ŝť�*�FUU�IBOETLSJWFU�CSFW�GSÌO�EFO�ŝ�BQSJM�
ŝťŠŞ�SFEPHÚST�ÊWFO�GÚS�EFO�TZO�EF�UZTLB�USVQQFS-
na i Finland hade på de svenska kommunisterna. 
Det är en svensk major som framför uppgi"er som 
han fått av sin bror som just besökt norra Finland. 
Av brevet framgår att förhållandet mellan tyskar 
PDI�ĕOOBS�ÊS�HPUU�NFO�BUU�GÚSIÌMMBOEFU�NFMMBO�UZT-
kar och österrikare inte var så bra. ”Den ene går då 
den andre kommer.” Brevet fortsätter: ”Beträ%an-
EF�4WFSJHF�NÊSLUFT�JOUF�ĕ��7J�WJMM�BMESJH�LSJH�NFE�
4WFSJHF�TÊHFS�UZTLBSOB��%F�BOTF�EPDL�BUU�EFU�ĕOOT�
för mycket kommunister i Sverige.”

Registrering av kommunister
Interneringen underlättades av en registrering som
gjordes av både polis, enskilda personer men även
av militären. I  en akt i Krigsarkivet finns en rad
skrivelser som är ställda till försvarsområdesbe-
fälhavaren för Morjärvs försvarsområde som visar
militärens egen registrering av värnpliktiga under
år 1942. I en skrivelse från en kompanichef sägs att
"Följande vid 5. bevkomp I 19 krigsplacerade vpl
äro eller ha varit kommunister. De flesta ha varit
medlemmar i partiet, men en del ha tagit avstånd,
om till synes eller ej är ovisst. Ingen har emeller-
tid nämnvärt diskuterat politik. Ej heller har nå-
gon försökt att påverka andra eller agiterat i någon
form". Efter detta redovisas ett 8o-tal personer med
namn, födelseuppgifter och ort. I en skrivelse från
den 2 maj 1942 till översten för övre Norrlands-
gruppen skriver en stabschef: "Undersökning med
anledning av skrivelse den 12 apri11942 nr Ö:9 har
givit vid handen att Häggström (förnamn och fö-
delsetid) är medlem i Norrbottens kommunistiska
partidistrikt. Han har deltagit i partikampanj och i
distriktsledningen. Han har dock1941 klassificerats

med bokstaven D, varför han icke kan anses tillhö-
ra de ledande kommunisterna. Angående Karlsson
(förnamn och födelsetid) är härstädes inget tidiga-
re känt rörande politisk inställning:"8

Det förekom också att militär personal vidare-
befordrade uppgifter från lokalbefolkningen om
personer med någon slags kommunistiskt berö-
ring. I en skrivelse från en löjtnant den io april
1942 till befälhavaren för Morjärvs försvarsområde
redogörs för en rad personer löjtnanten fått upp-
gifter om.19 I ett handskrivet brev från den 1 april
1942 redogörs även för den syn de tyska trupper-
na i Finland hade på de svenska kommunisterna.
Det är en svensk major som framför uppgifter som
han fått av sin bror som just besökt norra Finland.
Av brevet framgår att förhållandet mellan tyskar
och finnar är gott men att förhållandet mellan tys-
kar och österrikare inte var så bra. "Den ene går då
den andre kommer." Brevet fortsätter: "Beträffan-
de Sverige märktes inte fi. Vi vill aldrig krig med
Sverige, säger tyskarna. De anse dock, att det finns
för mycket kommunister i Sverige:'
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Något har vi i alla fall kvar. 
Foto: Sten Ekman.

Automatkanonen har  
sett bättre dagar.  
Foto: Sten Ekman.

Automatkanonen har
sett bättre dagar.
Foto: Sten Ekman.
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-VISNINGSOBJEKT FÖR ALLM H E T E N••ÄLDRE BEFÄSTNING
1917

LUFTVÄRNSTORN
1940
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Något har vii alla fall kvar.
Foto: Sten Ekman. •
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6OEFS�CFSFETLBQTÌSFO�ŝťşťoŝťŠš�LPN�UPUBMU�DJSLB�
šŜŜڀŜŜŜ�NÊO�PDI�LWJOOPS�BUU�WBSB�LSJHTQMBDFSBEF�
i Norrbotten. Omfattningen av insatserna under 
beredskapsåren i östra Norrbotten kan man få av 
att se på matleveranserna till en del av förbanden.  
6OEFS�FO�GFCSVBSJWFDLB�ŝťŠŜ�MFWFSFSBEFT�ŞŢڀŜŜŜ�LH�
QPUBUJT�UJMM�.PSKÊSW�ŝšڀŜŜŜ�LH�QPUBUJT�UJMM�-BQQUSÊTL�
och lika mycket till Haparanda. Denna ranson 
räckte i tre veckor. En annan uppgi! om omfatt-
ningen framkommer av en portionsbeställning 
för tio dagar för förbanden som var förlagda kring 
)BQBSBOEB��ŞڀŝŢŜ�LH�IÌSECSÚE�şڀŢŜŜ�LH�NKVLU�
CSÚE�ŝşڀšŜŜ�LH�NKÚM�ţŞŜ�LH�TNÚS�şڀŞŠŜ�LH�GÊSTL�
ĕTL�PDI�ťŜŜ�LH�TBMU�TJMM�TBNU�BNFSJLBOTLU�ĘÊTL�TBMU�
ĘÊTL�PDI�OÚULÚUU�UJMM�FO�NÊOHE�BW�ŞڀŞŠŜ�LH��&O�OÊT-
tan likadan leverans gick till Övertorneå men med 
EFO�TLJMMOBEFO�BUU�EF�ÊWFO�CFTUÊMMEF�ŝڀŢŜŜ�LH�GSVLU-
NPT�ŞŜŜ�LH�SVTTJO�PDI�Ţŝš�LH�CMPEQVEEJOH�o�EFUUB�
gällde för tio dagars förbrukning. I Morjärv fanns 
GSÌO�PDI�NFE�LSJHTVUCSPUUFU�ŝťşť�FUU�GÊMUCBHFSJ�NFE�
LBQBDJUFU�QÌ�ťڀŜŜŜ�MJNQPS�QFS�EZHO��6OEFS�CFSFE-
skapsåren fanns även ett tvättåg i Morjärv. Det var 
ett stillastående tåg som bestod av två ånglok och 
fyra täckta vagnar som svarade för större delen av 
tvätten inom försvarsområdet.  Uppgi!erna säger 
en hel del om omfattningen av den militära bered-
skapen i östra Norrbotten och att förplägnadstjäns-
ten var en mycket central del i gränsförsvaret.ŞŜ

Försvarsområdesmagasin upprättades i bör-
KBO�QÌ� ŝťŠŜ�UBMFU� GÚS� BUU� UJMMHPEPTF� MJWTNFEFMT-
behovet för förbanden inom området. Denna 

förrådsfunktion för Krigsmakten var inrymd hos 
en rad gårdsägare i Kosjärv, Överkalix, Räktjärv 
med "era orter i östra Norrbotten. Kronan hyr-
de ett antal kvadratmeter i källare, uthus eller an-
dra byggnader från privatpersoner för förvaring av 
livsmedel till förbanden. På detta sätt kom den mi-
litära verksamheten rakt in i källare och uthus i det 
civila samhället.

!"#$%&'  (

Mat till 500 000 soldater

I fältförbanden fanns 
det rörliga bageri- och 
slakterienheter. Bilden 
visar ett fältbageri. 
Foto: Krigsarkivet.
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Mat till 500 000 soldater

Under beredskapsåren 1939-1945 kom totalt cirka
500 000 män och kvinnor att vara krigsplacerade
i Norrbotten. Omfattningen av insatserna under
beredskapsåren i östra Norrbotten kan man få av
att se på matleveranserna till en del av förbanden.
Under en februarivecka1940 levererades 26 000 kg
potatis till Morjärv,15 000 kg potatis till Lappträsk
och lika mycket till Haparanda. Denna ranson
räckte i tre veckor. En annan uppgift om omfatt-
ningen framkommer av en portionsbeställning
för tio dagar för förbanden som var förlagda kring
Haparanda: 2 16o kg hårdbröd, 3 60o kg mjukt
bröd, 13 50o kg mjöl, 720 kg smör, 3 24o kg färsk
fisk och 90o kg salt sill samt amerikanskt fläsk, salt
fläsk och nötkött till en mängd av 2 240 kg. En näs-
tan likadan leverans gick till Övertorneå men med
den skillnaden att de även beställde 1600 kg frukt-
mos, 200 kg russin och 615 kg blodpudding - detta
gällde för tio dagars förbrukning. I Morjärv fanns
från och med krigsutbrottet 1939 ett fältbageri med
kapacitet på 9 000 limpor per dygn. Under bered-
skapsåren fanns även ett tvättåg i Morjärv. Det var
ett stillastående tåg som bestod av två ånglok och
fyra täckta vagnar som svarade för större delen av
tvätten inom försvarsområdet. Uppgifterna säger
en hel del om omfattningen av den militära bered-
skapen i östra Norrbotten och att förplägnadstjäns-
ten var en mycket central del i gränsförsvaret.z°

Försvarsområdesmagasin upprättades i bör-
jan på 1940-talet för att tillgodose livsmedels-
behovet för förbanden inom området. Denna

förrådsfunktion for Krigsmakten var inrymd hos
en rad gårdsägare i Kosjärv, Överkalix, Räktjärv
med flera orter i östra Norrbotten. Kronan hyr-
de ett antal kvadratmeter i källare, uthus eller an-
dra byggnader från privatpersoner för förvaring av
livsmedel till förbanden. På detta sätt kom den mi-
litära verksamheten rakt in i källare och uthus i det
civila samhället.

I fältförbanden fanns
det rörliga bageri- och
slakterienheter. Bilden
visar ett fältbageri.
Foto: Krigsarkivet
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.BHBTJOFU�J�3ÊLUKÊSW�ŝŜ�LN�TÚEFS�PN�½WFSLB-
lix, omfattade åtta gårdsägare och de utrymmena 
som användes var bagarstuga, härbre, uthuslänga, 
garage och förrådslänga. Det som förvarades i 

dessa utrymmen var marketenterivaror, pota-
tis, grönsaker, bröd, smör, ost, kött och mjölkpul-
WFS��'ÚSSÌETVUSZNNFOB�PNGBUUBEF�GSÌO�ŞŜ�LWN�
VQQ�UJMM�ŝšŜ�LWN. %FUUB�NBHBTJO�TLVMMF�GÚSTF�ŝŝڀŜŜŜ�
man med mat de första mobiliseringsdygnen. Även 
sjukvårdsmaterial förrådshölls här, liksom läkeme-
EFM�UJMM�FYFNQFM�NPSĕOBNQVMMFS�QFOJDJMMJO�TBNU�
veterinärmaterial.Şŝ

I dessa matförråd fanns matsedlar färdiga för de 
GÚSTUB�ŝŠ�NPCJMJTFSJOHTEZHOFO�GÚS�GÚSCBOEFO�NFO�
även för utfodring av bevakningshundarna. Ut-
fodringstabellerna för hundarna angav på gram-
met vilken dygnsranson de skulle få.

Matsedel för manskapet under de två första dyg-
nen vid ett av magasinen var följande:

!. mobdygnet Frukost: Kokkorv, sås, potatis, välling , ka"e
Middag: Sjömansbi", potatis, korngrynsgröt 
 med fruktmos

#. mobdygnet Frukost: Pölsa med lök, rödbetor, potatis,  
 välling, ka"e
Middag: Ärter, fläsk, choklad

Det fanns även angivet hur materielen i dessa 
magasin skulle förstöras vid ett tillbakadragande 
västerut så att de inte hamnade i angriparens hän-
EFS��%FU�WBS�GÚSTWBSTPNSÌEFTCFGÊMIBWBSFO�TPN�ĕDL�
ge order om förstöring: ”Förstöring sker genom 
bränning eller sprängning. Om möjligt skall dock 
svårersättliga artiklar undanföras eller utdelas till 
förbanden. Konserver spränges eller hugges sön-
der samt övergjutes med bensin.”

De !$$ $$$-tals soldater 
som grupperades i Norr-
botten under krigsåren 
fick huvuddelen av sin 
mat uppfraktad från södra 
Sverige. Maten skulle för-
varas på ett betryggande 
sätt och här fick lokalbe-
folkningen i östra Norr-
botten ställa upp med sina 
källare och uthus. Kronan 
förhyrde källare och andra 
lämpliga utrymmen hos 
privatpersoner för att för-
vara förbandens livsmed-
el men också mediciner, 
oljor och smörjmedel med 
mera. Foto: Sten Ekman.

De 100 000-tals soldater
som grupperades i Norr-
botten under krigsåren
fick huvuddelen av sin
mat uppfraktad från södra
Sverige. Maten skulle för-
varas på ett betryggande
sätt och här fick lokalbe-
folkningen i östra Norr-
botten ställa upp med sina
källare och uthus. Kronan
förhyrde källare och andra
lämpliga utrymmen hos
privatpersoner för att för-
vara förbandens livsmed-
el men också mediciner,
oljor och smörjmedel med
mera. Foto: Sten Ekman.

1. mobdygnetFrukost: Kokkorv, sås, potatisvälling , kaffe
Middag: Sjömansbiff, potatis, korngrynsgröt

med fruktmos
2. mobdygnetFrukost: Pölsa med lök, rödbetor, potatis,

välling, kaffe
Middag: Ärter, fläsk, choklad

Magasinet i Räktjärv, io km söder om Överka-
lix, omfattade åtta gårdsägare och de utrymmena
som användes var bagarstuga, härbre, uthuslänga,
garage och förrådslänga. Det som förvarades i

dessa utrymmen var marketenterivaror, pota-
tis, grönsaker, bröd, smör, ost, kött och mjölkpul-
ver. Förrådsutrymmena omfattade från 20 kvm
upp till 150 kvm. Detta magasin skulle förse n 000
man med mat de första mobiliseringsdygnen. Även
sjukvårdsmaterial förrådshölls här, liksom läkeme-
del, till exempel morfinampuller, penicillin samt
veterinärmaterial. 2'

I dessa matförråd fanns matsedlar färdiga för de
första 14 mobiliseringsdygnen för förbanden men
även för utfodring av bevakningshundarna. Ut-
fodringstabellerna för hundarna angav på gram-
met vilken dygnsranson de skulle få.

Matsedel för manskapet under de två första dyg-
nen vid ett av magasinen var följande:

Det fanns även angivet hur materielen i dessa
magasin skulle förstöras vid ett tillbakadragande
västerut så att de inte hamnade i angriparens hän-
der. Det var försvarsområdesbefälhavaren som fick
ge order om förstöring: "Förstöring sker genom
bränning eller sprängning. Om möjligt skall dock
svårersättliga artiklar undanföras eller utdelas till
förbanden. Konserver spränges eller hugges sön-
der samt övergjutes med bensin."
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Under hela beredskapstiden höll sig den svens-
ka krigsmakten uppdaterad om läget i det östra 
grannlandet Finland. I en akt i Krigsarkivet åter-
finns en rad rapporter från personer i svenska 
5PSOFEBMFO�TPN�SBQQPSUFSBEF�PN�UZTLB�USVQQFS�J�
OPSSB�'JOMBOE��*�FO�TLSJWFMTF�GSÌO�EFO�Şŝ�NBST�ŝťŠŞ�
till försvarsområdesbefälhavaren i Morjärv, rap-
porteras bland annat om stora tyska ammunitions-
upplag.ŞŞ Men det var inte bara tyskarnas militära 
angelägenheter som rapporterades in till försvars-
PNSÌEFTTUBCFO��*�FO�TLSJWFMTF�GSÌO�EFO�ŝŜ�NBST�
ŝťŠŞ�LBO�NBO�MÊTB�BUU�w5ZTLB�USVQQFSOB�IB�VUNÊSLU�
NBU��½OTLB�FOEBTU�DIPLMBE�GSÌO�4WFSJHF��5SVQQFO�
ÊS�EÌMJHU�VUSVTUBE�NFE�VOEFSLMÊEFS��5SÚKÊSNBS-
na sluta vid armbågen och kalsongerna vid knäna. 
/ÌHPO�LÊOTMB�BW�BUU�ĕFOUMJHU�BWTFT�NPU�4WFSJHF�GÚ-
SFĕOOFT�JDLF�w

*�FO�VOEFSSÊUUFMTFSBQQPSU�GSÌO�EFO�ŝŜ�NBST�ŝťŠŞ�
redogörs för stora tyska aktiviteter längs gränsen 
mot Sverige. ”Enligt idag mottagen rapport pågår 
IFMB�WÊHFO�FęFS�ĕOTLB�HSÊOTFO�OPSSVU�GSÌO�5PSOFÌ�
hopnitning av stora järnpråmar rymmande !era 
IVOESB�NBO��6UFęFS�5PSOFÊMWFO�ĕOOBT�tyska för-
råd upplagda överallt. Det mycket stora förrådet 
vid Pallastunturi har !yttats upp mot Kirkenes.” I 
SBQQPSUFO�MÊNOBT�ÊWFO�VQQHJęFS�PN�ŝŤ�UZTLB�wLPM-
lossalgarage” med tiotusen bilar men även om rys-
LB�WÊHCZHHFO�WJE�4BMMB�WJE�ĕOTL�SZTLB�HSÊOTFO��
Rapporten innefattar även redogörelser för utbild-
OJOHFO�BW�EF�ĕOTLB�USVQQFSOB�PDI�EFO�EFMFO�BW�
redogörelsen avslutas med orden ”Finska trupper 

får bra mat.” Underrättelserapporten avslutas med 
några kommentarer om den tyska aktiviteten vid 
EFO�TWFOTL�ĕOTLB�HSÊOTFO�”Rekreationsläger öster 
om svenska Öv. Vojakkala. Mycket trupper kring 
,FNJ��4ÊSTLJMU�ĕOOFT�TUBSLU�ĘZH�EÊS��7JE�WJLFO�PN-
LSJOH�ş�LN�TZETZEPTU�ĕOTLB�/FEFSUPSOFÌ�LZSLB�

!"#$%&'  (

Underrättelser om tyska aktiviteter  
i finska Tornedalen 

A!sch på Armémuseum 
i Stockholm om ett 
möte över ämnet 
Nationalsocialismen, 
någon gång under 
krigsåren. Foto: Sten Ekman.
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Underrättelser om tyska aktiviteter
i finska Tornedalen

Under hela beredskapstiden höll sig den svens-
ka krigsmakten uppdaterad om läget i det östra
grannlandet Finland. I en akt i Krigsarkivet åter-
finns en rad rapporter från personer i svenska
Tornedalen som rapporterade om tyska trupper i
norra Finland. I en skrivelse från den 21 mars 1942,
till försvarsområdesbefälhavaren i Morjärv, rap-
porteras bland annat om stora tyska ammunitions-
upplag.22 Men det var inte bara tyskarnas militära
angelägenheter som rapporterades in till försvars-
områdesstaben. I en skrivelse från den io mars
1942 kan man läsa att "Tyska trupperna ha utmärkt
mat. Önska endast choklad från Sverige. Truppen
är dåligt utrustad med underkläder. Tröjärmar-
na sluta vid armbågen och kalsongerna vid knäna.
Någon känsla av att fientligt avses mot Sverige fö-
refinnes icke:'

I en underrättelserapport från den io mars 1942
redogörs för stora tyska aktiviteter längs gränsen
mot Sverige. "Enligt idag mottagen rapport pågår
hela vägen efter finska gränsen norrut från Torneå
hopnitning av stora järnpråmar rymmande flera
hundra man. Utefter Torneälven finnas tyska för-
råd upplagda överallt. Det mycket stora förrådet
vid Pallastunturi har flyttats upp mot Kirkenes:' I
rapporten lämnas även uppgifter om 18 tyska "kol-
lossalgarage" med tiotusen bilar men även om rys-
ka vägbyggen vid Salla vid finsk-ryska gränsen.
Rapporten innefattar även redogörelser för utbild-
ningen av de finska trupperna och den delen av
redogörelsen avslutas med orden "Finska trupper

far bra mat." Underrättelserapporten avslutas med
några kommentarer om den tyska aktiviteten vid
den svensk-finska gränsen 'Rekreationsläger öster
om svenska Öv. Vojakkala. Mycket trupper kring
Kemi. Särskilt finnes starkt flyg där. Vid viken om-
kring 3 km sydsydost finska Nedertorneå kyrka

I K i n n a  K o n s e r t h u s
f a k i r  s ö n d a g e n  d e n  AB f e b r .  k l .  1,30 em.

R I K S L E D  O R E N
D o k t o r

BIRGER FURUGÅRD
ihicr "IIITIOHLSOCIRISMffr
Begagna tlnf5llrt all Iåra karma pallier., ma' och M O , ' "

A1A. W6.Fri  entre.

l l

Affisch på Arm&nuseum
i Stockholm om ett
möte över ämnet
Nationalsocialismen,
någon gång under
krigsåren. Foto: Sten Ekman.
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stor bomb!ygplats” Rapporten avslutas med und-
ringar om det är något batterivärn som tyskarna 
CZHHFS�QÌ�EFO�ĕOTLB�TJEBO�BW�KÊSOWÊHTCSPO�NFM-
MBO�5PSOFÌ�PDI�)BQBSBOEB��'SÌHBO�PN�EFU�UZTLB�
pråmbyggandet återkommer i en rapport till för-
svarsområdesbefälhavaren från en stabschef den " 
BQSJM�ŝťŠŞ��w)ÊSNFE�GÌS�KBH�WÚSETBNU�BONÊMB�BUU�
Hem. äg. N.N., Haparanda, meddelat, att tyskarna 

fortfarande äro sysselsatta med sina pråmar. Dessa 
CFĕOOB�TJH�OPSS�PN�5PSOFÌ�TÊSTLJMU�J�USBLUFO�BW�,J-
viranta. N.N. är den, som förut lämnat uppgi# om 
pråmnitningen.” Rapporten avslutas med orden: 
”Stämningen mot Sverige är välvillig såväl från 
ĕOTL�TPN�GSÌO�UZTL�TJEB�o�NFO�CÊHHF�POEHÚSB�TJH�
mycket över den bonnierska veckopressen.”

Norrbottens regemente (I !") !#"$–!"%&, Norrbottens regemente 
med Norrbottens pansarbataljon (I!" P&) !"%&–!""'. Foto: SFM.

stor bombflygplats" Rapporten avslutas med und-
ringar om det är något batterivärn som tyskarna
bygger på den finska sidan av järnvägsbron mel-
lan Torneå och Haparanda. Frågan om det tyska
pråmbyggandet återkommer i en rapport till för-
svarsområdesbefälhavaren från en stabschef den 6
april 1942: "Härmed får jag vördsamt anmäla, att
Hem. äg. N.N., Haparanda, meddelat, att tyskarna

Norrbottens regemente (119) 1892-1975, Norrbottens regemente
med Norrbottens pansarbataljon (119 Ps) 1975-1994. Foto: SFM.

fortfarande äro sysselsatta med sina pråmar. Dessa
befinna sig norr om Torneå särskilt i trakten av Ki-
viranta. N.N. är den, som förut lämnat uppgift om
pråmnitningen:' Rapporten avslutas med orden:
"Stämningen mot Sverige är välvillig såväl från
finsk som från tysk sida - men bägge ondgöra sig
mycket över den bonnierska veckopressen:'
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Hemliga jägarförband organiseras
”En krigsplanläggning måste av naturliga skäl vara 
så hemlig som möjligt. Men planläggningen måste 
övas och prövas – teoretiskt och praktiskt. Neutra-
MJUFU�JOOFCÊS�BUU�WJ�JOUF�LPNNFS�J�LSJH��5SPUT�EFU-
ta kan vi komma att bli indragna i krig och därför 
måste vi ha en krigsplanläggning, där det även in-
går uppbyggandet av ’hemliga förband’.” Orden 
LPNNFS�GSÌO�+BO�8JDLCPN�TPN�CMBOE�BOOBU�WBS�
försvarsområdesbefälhavare i Fo !" samt chef för 
ŝšڀ�GÚSEFMOJOHFO��6OEFS�CFSFETLBQTÌSFO�CZHHEFT�
det upp sådana ”hemliga” förband som skulle ha 
sina krigsuppgi#er inne i Finland och Norge. För-
banden omgavs med stor sekretess och kom att be-
nämnas ”timmerhuggarförband” för att dölja deras 
uppgi# att verka bakom angriparens linjer. Det-
ta kapitel bygger helt på en omfattande och tidi-
gare hemligstämplad handling från Krigsarkivet 
som handlar om fria kriget och uppbyggnaden av 
timmerhuggarförband.Şş

6OEFS�ŝťŠŞ�QÌCÚSKBEFT�FO�PNGBUUBOEF�VQQCZHH-
nad av jägarförband i Sverige inom de militär-
områden som gränsade mot Norge och Finland. 
Uppbyggnaden av dessa förband var omgärdad 
av en mycket stor sekretess och kom i skri#väx-
lingen mellan överbefälhavaren och militär- och 
försvarsområdesbefälhavarna gå under namnet 
”timmerhuggarförband”. Målet var att bygga upp 
jägarplutoner för det så kallade fria kriget som 
skulle föras bakom angriparens linjer på svenskt 
territorium, men även inne i Norge och Finland. 

6QQHJęFO�GÚS�EFTTB�GÚSCBOE�WBS�FOMJHU�FO�1.�ŝş�
OPWFNCFS�ŝťŠŞ�SÚSBOEF�QMBOMÊHHOJOHFO�BW�EFU�
fria kriget från högkvarteret att: ”Omedelbart vid 
krigsutbrott böra ett stort antal särskilt organisera-
de fria jägarförband från utgångsplatser nära grän-
sen gå över denna och framtränga mellan vägar och 
TUSÌL�UJMM�BOGBMM�NPU�ĕFOEFOT�LPMPOOFS�ĘZHQMBUTFS�

!"#$%&'  (

Timmerhuggarförband  
för operationer inne i Finland

Genomgångar av en rad akter på Krigsarkivet har visat på en omfattande planering för svenska 
stridsinsatser inne på finskt område. Vid ett anfall över Torneälven skulle jägarförband från den 
svenska sidan gå över gränsen för att spränga broar på den finska sidan, göra eldöverfall mot 
sovjetiska stabsplatser och fordonskolonner samt utföra spaning. Sekretessen var mycket hög 
kring dessa planerade operationer. Foto: Sten Ekman.
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Timmerhuggarförband
för operationer inne i Finland

Hemliga jägarförband organiseras
"En krigsplanläggning måste av naturliga skäl vara
så hemlig som möjligt. Men planläggningen måste
övas och prövas — teoretiskt och praktiskt. Neutra-
litet innebär att vi inte kommer i krig. Trots det-
ta kan vi komma att bli indragna i krig och därför
måste vi ha en krigsplanläggning, där det även in-
går uppbyggandet av 'hemliga förband:" Orden
kommer från Jan Wickbom som bland annat var
försvarsområdesbefälhavare i Fo 67 samt chef för
15. fördelningen. Under beredskapsåren byggdes
det upp sådana "hemliga" förband som skulle ha
sina krigsuppgifter inne i Finland och Norge. För-
banden omgavs med stor sekretess och kom att be-
nämnas "timmerhuggarförband" för att dölja deras
uppgift att verka bakom angriparens linjer. Det-
ta kapitel bygger helt på en omfattande och tidi-
gare hemligstämplad handling från Krigsarkivet
som handlar om fria kriget och uppbyggnaden av
timmerhuggarförband."

Under 1942 påbörjades en omfattande uppbygg-
nad av jägarförband i Sverige inom de militär-
områden som gränsade mot Norge och Finland.
Uppbyggnaden av dessa förband var omgärdad
av en mycket stor sekretess och kom i skriftväx-
lingen mellan överbefälhavaren och militär- och
försvarsområdesbefälhavarna gå under namnet
"timmerhuggarförband". Målet var att bygga upp
jägarplutoner för det så kallade fria kriget som
skulle föras bakom angriparens linjer på svenskt
territorium, men även inne i Norge och Finland.

Uppgiften för dessa förband var enligt en PM, 13
november 1942, rörande planläggningen av det
fria kriget från högkvarteret att: "Omedelbart vid
krigsutbrott böra ett stort antal särskilt organisera-
de fria jägarförband från utgångsplatser nära grän-
sen gå över denna och framtränga mellan vägar och
stråk till anfall mot fiendens kolonner, flygplatser,

Genomgångar av en rad akter på Krigsarkivet har visat på en omfattande planering för svenska
stridsinsatser inne på finskt område. Vid ett anfall över Torneälven skulle jägarförband från den
svenska sidan gå över gränsen för att spränga broar på den finska sidan, göra eldöverfall mot
sovjetiska stabsplatser och fordonskolonner samt utföra spaning. Sekretessen var mycket hög
kring dessa planerade operationer. Foto: Sten Ekman.
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förläggningar, förråd, staber och sambandsorgan.” 
Förbanden hade bestämda förstahandsuppgi!er 
men även allmänna uppgi!er inom ett visst områ-
de. De skulle förses med extra vapen och ammu-
nition som skulle utdelas bland lokalbefolkningen 
där friskaror skulle organiseras. Förbandens un-
derhåll ordnades genom medförda förråd eller på 
orten. Man kunde inte räkna med att få tillförsel 
av förråd från den svenska sidan.”Fria kriget fö-
res inom svenskt område dels av i förväg särskilt 
avdelade fria jägarförband, vilka från förberedda 
utgångsplatser inom vissa bestämda verksamhets-
områden (i sidled avdelade omkring viss väg eller 
visst stråk och i djupled utmed vägar och stråk) an-
GBMMB�ĕFOEFOT�LPMPOOFS�GÚSMÊHHOJOHBS�TUBCFS�PDI�
sambandsorgan, dels av sprängda delar av förband 
vilka samlas till och organiseras vid i särskilda or-
der meddelade samlingsplatser. Orientering rö-
rande systemet för fria kriget inom milo meddelas 
vissa chefer i personliga, strängt förtroliga order.”

Kvalificerat hemliga handlingar
Sekretessen kring uppbyggandet av dessa förband 
återkommer på en rad ställen i akten.  Kommu-
nikationen kring uppbyggandet av dessa förband 
skulle främst ske mellan generalstabso"cerare och 
militärbefälhavarna längs gränserna mot Norge 
PDI�'JOMBOE��4PN�FYFNQFM�ĕOOT�FO�TLSJWFMTF�GSÌO�
GÚSTWBSTTUBCFO�ŝş�OPWFNCFS�ŝťŠŞ�UJMM�NJMJUÊSCFGÊM-
havaren för VI. militärområdet där det anges att: 
”Planläggning och ordergivning skall ske med 
största sekretess.” Order och orientering om upp-
gi!er på andra sidan riksgränsen skulle förvaras 
vid milostaberna på ett särskilt betryggande sätt.” 
Om uppgi!er på svenskt område må personlig 
orientering meddelas de chefer, vilka skola plan-
lägga eller verkställa respektive uppdrag. Grund-
läggande utbildning skall bibringas för planlagda 
företag avsedda chefer och bör givas förbanden. 
Antydan om uppgi!er över gränsen får icke göras.” 
Varje sida i akten är stämplad med: ”Får delgivas 

endast de officerare(motsvarande) som för sin 
tjänst oundgängligen behöver äga kännedom om 
EFOOB�IBOEMJOHT�JOOFIÌMM�w�5JMMUSPO�UJMM�GÚSNÌHBO�
hos dessa jägarförband var mycket stor. I högkvar-
terets skrivelse om planläggningen sägs att: ”Fria 
kriget bör bedrivas med jämförelsevis stor kra!in-
TBUT��5FSSÊOHFO�J�HSÊOTUSBLUFSOB�ÊS�TÌEBO�BUU�NBO�
med denna stridsform kan uppnå mycket stora re-
sultat mot en motståndare, som på grund av ut-
rustning och utbildning huvudsakligen uppträder 
utmed vägarna.”

Ordern om att bygga upp dessa jägarförband 
gick direkt från överbefälhavaren till berörda mi-
litärområdesbefälhavare. Inledningsvis skulle plu-
tonerna organiseras direkt under arméchefen och 
utbildningen av förbanden skulle påbörjas den # 
GFCSVBSJ�ŝťŠş��.JMJUÊSPNSÌEFTCFGÊMIBWBSOB�VQQ-
drog i sin tur till berörda försvarsområdesbefäl-
havare att vidta åtgärder för att rekrytera manskap 
och materiel till dessa plutoner. 

I en skrivelse från VI. militärområdet, Militär-
befälsstaben – Uttagning av personal för fria kriget 
–�TUÊMMU�UJMM�$IFGFO�GÚS�*�ŝť�EFO�ŝŢ�OPWFNCFS�ŝťŠŞ�
anges bland annat att

Överbefälhavaren i särskild förtrolig skrivelse 
anbefallt att ett antal fria jägartrupper skall orga-
niseras för självständiga uppdrag. Översten för I 
ŝť�CFPSESBT�BUU�GÚSF�ŝ�ŝ�ŝťŠş inkomma med namn-
uppgi! på personalen där även lämpligheten skulle 
anges: ”Vid uttagningen av personal skall beaktas 
att chefen utses främst med hänsyn till framståen-
de ledaregenskaper och att truppen utväljes bland 
personal med särskild hänsyn till vana att vistas 
i skog och mark samt kännedom om terrängen 
inom östra delen av Morjärvs fo eller Abiskoom-
rådet. All planläggning för fria kriget handlägges 
med största sekretess och skola samtliga handling-
ar förvaras på betryggande sätt skilda från andra. 
Skri!växling i ärendet sker till mig personligen 
och skola handlingarna föras i särskilt diarium(F).” 
I skrivelser användes täckorden ”timmerhuggare” 

förläggningar, förråd, staber och sambandsorgan:'
Förbanden hade bestämda förstahandsuppgifter
men även allmänna uppgifter inom ett visst områ-
de. De skulle förses med extra vapen och ammu-
nition som skulle utdelas bland lokalbefolkningen
där friskaror skulle organiseras. Förbandens un-
derhåll ordnades genom medförda förråd eller på
orten. Man kunde inte räkna med att få tillförsel
av förråd från den svenska sidan."Fria kriget fö-
res inom svenskt område dels av i förväg särskilt
avdelade fria jägarförband, vilka från förberedda
utgångsplatser inom vissa bestämda verksamhets-
områden (i sidled avdelade omkring viss väg eller
visst stråk och i djupled utmed vägar och stråk) an-
falla fiendens kolonner, förläggningar, staber och
sambandsorgan, dels av sprängda delar av förband
vilka samlas till och organiseras vid i särskilda or-
der meddelade samlingsplatser. Orientering rö-
rande systemet för fria kriget inom milo meddelas
vissa chefer i personliga, strängt förtroliga order:'

Kvalificerat hemliga handlingar
Sekretessen kring uppbyggandet av dessa förband
återkommer på en rad ställen i akten. Kommu-
nikationen kring uppbyggandet av dessa förband
skulle främst ske mellan generalstabsofficerare och
militärbefälhavarna längs gränserna mot Norge
och Finland. Som exempel finns en skrivelse från
försvarsstaben 13 november 1942 till militärbefäl-
havaren för VI. militärområdet där det anges att:
"Planläggning och ordergivning skall ske med
största sekretess:' Order och orientering om upp-
gifter på andra sidan riksgränsen skulle förvaras
vid milostaberna på ett särskilt betryggande sätt:'
Om uppgifter på svenskt område må personlig
orientering meddelas de chefer, vilka skola plan-
lägga eller verkställa respektive uppdrag. Grund-
läggande utbildning skall bibringas för planlagda
företag avsedda chefer och bör givas förbanden.
Antydan om uppgifter över gränsen får icke göras:'
Varje sida i akten är stämplad med: "Får delgivas

endast de officerare(motsvarande) som för sin
tjänst oundgängligen behöver äga kännedom om
denna handlings innehåll:' Tilltron till förmågan
hos dessa jägarförband var mycket stor. I högkvar-
terets skrivelse om planläggningen sägs att: "Fria
kriget bör bedrivas med jämförelsevis stor kraftin-
sats. Terrängen i gränstrakterna är sådan, att man
med denna stridsform kan uppnå mycket stora re-
sultat mot en motståndare, som på grund av ut-
rustning och utbildning huvudsakligen uppträder
utmed vägarna:'

Ordern om att bygga upp dessa jägarförband
gick direkt från överbefälhavaren till berörda mi-
litärområdesbefälhavare. Inledningsvis skulle plu-
tonerna organiseras direkt under armschefen och
utbildningen av förbanden skulle påbörjas den 8
februari 1943. Militärområdesbefälhavarna upp-
drog i sin tur till berörda försvarsområdesbefäl-
havare att vidta åtgärder för att rekrytera manskap
och materiel till dessa plutoner.

I en skrivelse från VI. militärområdet, Militär-
befälsstaben - Uttagning av personal för fria kriget
-  ställt till Chefen för I 19, den 16 november 1942
anges bland annat att

Överbefälhavaren i särskild förtrolig skrivelse
anbefallt att ett antal fria jägartrupper skall orga-
niseras för självständiga uppdrag. Översten för I
19 beordras att före 1/11943 inkomma med namn-
uppgift på personalen där även lämpligheten skulle
anges: "Vid uttagningen av personal skall beaktas
att chefen utses främst med hänsyn till framståen-
de ledaregenskaper och att truppen utväljes bland
personal med särskild hänsyn till vana att vistas
i skog och mark samt kännedom om terrängen
inom östra delen av Morjärvs fo eller Abiskoom-
rådet. All planläggning för fria kriget handlägges
med största sekretess och skola samtliga handling-
ar förvaras på betryggande sätt skilda från andra.
Skriftväxling i ärendet sker till mig personligen
och skola handlingarna föras i särskilt diarium(F):'
I skrivelser användes täckorden "timmerhuggare"
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för personal i fria jägartrupper och ”timmerhugg-
ning” för ”fria kriget”.

Rekryteringsstart !"#$
Rekryteringen till dessa jägarplutoner inleddes 
BMMUTÌ�J�TMVUFU�BW�ŝťŠŞ�PDI�J�FO�TLSJWFMTF�şŜ�EFDFNCFS�
ŝťŠŞ�UJMM�NJMJUÊSCFGÊMIBWBSFO�GÚS�7*��NJMJUÊSPNSÌ-
det sänder Fo !" staben in namnuppgi#er på tim-
merhuggare där det anges att hela gränsbataljonen 
”torde kunna anses lämplig för timmerhuggning 
och har under föregående beredskapstjänstgöring 
sådan verksamhet genomdiskuterats och även i nå-
HPO�NÌO�ÚWBUT�PDI�QSÚWBUT��5JMM�VOEFSMÊUUBOEF�BW�
timmerhuggarnas verksamhet borde i förväg upp-
lag av proviant med mera uppläggas på lämpliga 
platser. Förslag på sådana upplagsplatser bifogas”. 

Rekrytering sköttes av försvarsområdesbefäl-
havarna och är mycket väldokumenterad. I hand-
MJOHBSOB�ĕOOT�IVOESBUBMT�OBNO�VQQSÊLOBEF�NFE�
en rad uppgi#er om personen, till exempel yrke 
och skälen för uttagningen till timmerhuggarför-
CBOE��%F�ZSLFO�TPN�ÌUFSĕOOT�GÚS�QMVUPODIFGFSOB�
är o#a jägmästare, vägingenjör och studerande. 
#MBOE�NBOTLBQFU�ÌUFSĕOOT�GÚMKBOEF�ZSLFO��KPSE��
och skogsarbetare, hemmansägare, vägarbetare, 
byggnadsarbetare, sågverksarbetare, bergspränga-
re, $ottningsarbetare och timmerbarkare.

Skälen för uttagningarna av plutoncheferna 
är mycket utförligt redovisade. För en plutonchef 
inom Morjärvs försvarsområde anges: ” Finsktalan-
de. Kunskaper i tyska och engelska. Stora kropps-
krafter. Utmärkt skidlöpare. God orienterare. 
Minutbildad.” Den ställföreträdande plutonchefen 
kom inte långt e#er i sin meritlista: ”Finsktalan-
de. Skicklig skytt och skidlöpare. Jägarutbildad.” 
Bland skälen för uttagning för en plutonchef, till-
MJLB�WÊH��PDI�WBUUFOJOHFOKÚS�BOHFT��w5VOH�UKÊOTU�
min & sprängtjänst, Elitorienterare och Skidlöpare. 
(FOPN�NJM�PDI�DJWJMUKÊOTU�WÊM�IFNNBTUBEE�J�5PS-
nedalen.” För majoriteten av de uttagna anges som 
TLÊM��w:SLF�PDI�QÌMJUMJH�w�'ÚS�EF�TPN�VUUPHT�JOPN�

Morjärvs försvarsområde anges även som skäl för 
uttagning till timmerhuggare: ”En %ärdedel av ut-
UBHFU�NBOTLBQ�IBS�TUÊOEJHU�WBSJU�CPTBUUB�J�5PSOFEB-
MFO�	TQFDJFMMU�,BSVOHJUSBLUFO
�PDI�CFIÊSTLBS�ĕOTLB�
språket.” Andra skäl för uttagning inom Morjärvs 
försvarsområde var: ”God terräng- och personkän-
nedom. Finsktalande.” ”God soldat. Lugn. Pålitlig.” 
”O#a använd vid spaningsuppdrag. Goda rappor-
ter.” ”Arbetssam. Plikttrogen. Finsk – och lapskta-
MBOEF�w�w,ÊOOFS�ĕOTLB�TJEBO�w�.FO�CMBOE�TLÊMFO�GÚS�
VUUBHOJOH�GBOOT�ÊWFO�EF�TPN�CBSB�ĕDL�FUU�FOEB�PN-
döme angivet: ”Viking. Klok man. Händig. Klipsk. 
Pionjärutbildad. Skogskarl.”

I högkvarterets PM om det fria kriget redogörs 
för jägarplutonernas sammansättning. Cheferna 
utsågs främst med beaktande av kravet på ledar-
egenskaper vilket gjorde att dessa även kom från 
TÚESB�PDI�NFMMFSTUB�4WFSJHF��$IFGFSOB�ĕDL�TJH�UJMM-
delade lokala vägvisare ”utvalda i gränsens närhet 
bosatta tullmän, skogshuggare, lappar och så vida-
re, vilka på grund av sin civila sysselsättning va-
rit i tillfälle att o#a besöka trakter på andra sidan 
gränsen”.  Vägvisarna kom i hög grad att rekryte-
ras bland hemvärns- och gränsförbanden där man 
lade särskild vikt vid personens pålitlighet och 
vana att vistas i skog och mark.

Utrustning och uppgifter
Utgångsplatserna för jägarplutonerna var i regel 
något mobiliseringsförråd men sedan skulle plu-
tonen få sin specialutrustning vid en i förväg för-
beredd samlingsplats. På dessa samlingsplatser 
låg upplagt vapen, livsmedel och sjukvårdsmate-
riel. Förbandens utrustning var avpassad för långa 
för$yttningar med så lite packning som möjligt 
för att lösa uppgi#en. I grundutrustningen ingick 
förutom olika slags automatvapen, fem handgra-
nater och två kilo sprängmedel per man, radio-
mottagare, penningförskott och förbandsmaterial 
TBNU�šŜ�QBUSPOFS�QFS�HFWÊS�ŞšŜ�QBUSPOFS�QFS�LVM-
TQSVUFHFWÊS�PDI�ŝŜŜ�QBUSPOFS�QFS�LVMTQSVUFQJTUPM��

Materialkomplettering  
till timmerhuggare?  
Foto: Lasse Sjögren.

för personal i fria jägartrupper och "timmerhugg-
ning" för "fria kriget".

Rekryteringsstart 1942
Rekryteringen till dessa jägarplutoner inleddes
alltså i slutet av1942 och i en skrivelse 3o december
1942 till militärbefälhavaren for VI. militärområ-
det sänder Fo 67 staben in namnuppgifter på tim-
merhuggare där det anges att hela gränsbataljonen
"torde kunna anses lämplig för timmerhuggning
och har under föregående beredskapstjänstgöring
sådan verksamhet genomdiskuterats och även i nå-
gon mån övats och prövats. Till underlättande av
timmerhuggarnas verksamhet borde i förväg upp-
lag av proviant med mera uppläggas på lämpliga
platser. Förslag på sådana upplagsplatser bifogas".

Rekrytering sköttes av försvarsområdesbefäl-
havarna och är mycket väldokumenterad. I hand-
lingarna finns hundratals namn uppräknade med
en rad uppgifter om personen, till exempel yrke
och skälen för uttagningen till timmerhuggarför-
band. De yrken som återfinns för plutoncheferna
är ofta jägmästare, vägingenjör och studerande.
Bland manskapet återfinns följande yrken: jord-
och skogsarbetare, hemmansägare, vägarbetare,
byggnadsarbetare, sågverksarbetare, bergspränga-
re, flottningsarbetare och timmerbarkare.

Skälen för uttagningarna av plutoncheferna
är mycket utförligt redovisade. För en plutonchef
inom Morjärvs försvarsområde anges: " Finsktalan-
de. Kunskaper i tyska och engelska. Stora kropps-
krafter. Utmärkt skidlöpare. God orienterare.
Minutbildad:' Den ställföreträdande plutonchefen
kom inte långt efter i sin meritlista: "Finsktalan-
de. Skicklig skytt och skidlöpare. Jägarutbildad:'
Bland skälen för uttagning för en plutonchef, till-
lika väg- och vatteningenjör anges: "Tung tjänst,
min & sprängtjänst, Elitorienterare och Skidlöpare.
Genom mil och civiltjänst väl hemmastadd i Tor-
nedalen:' För majoriteten av de uttagna anges som
skäl: "Yrke och pålitlig:' För de som uttogs inom

Morjärvs försvarsområde anges även som skäl för
uttagning till timmerhuggare: "En fjärdedel av ut-
taget manskap har ständigt varit bosatta i Torneda-
len (speciellt Karungitrakten) och behärskar finska
språket:' Andra skäl för uttagning inom Morjärvs
försvarsområde var: "God terräng- och personkän-
nedom. Finsktalande:' "God soldat. Lugn. Pålitlig:'
"Ofta använd vid spaningsuppdrag. Goda rappor-
ter:"Arbetssam. Plikttrogen. Finsk - och lapskta-
lande:' "Känner finska sidan:' Men bland skälen för
uttagning fanns även de som bara fick ett enda om-
döme angivet: "Viking. Klok man. Händig. Klipsk.
Pionjärutbildad. Skogskarl:'

I högkvarterets PM om det fria kriget redogörs
för jägarplutonernas sammansättning. Cheferna
utsågs främst med beaktande av kravet på ledar-
egenskaper vilket gjorde att dessa även kom från
södra och mellersta Sverige. Cheferna fick sig till-
delade lokala vägvisare "utvalda i gränsens närhet
bosatta tullmän, skogshuggare, lappar och så vida-
re, vilka på grund av sin civila sysselsättning va-
rit i tillfälle att ofta besöka trakter på andra sidan
gränsen Vägvisarna kom i hög grad att rekryte-
ras bland hemvärns- och gränsförbanden där man
lade särskild vikt vid personens pålitlighet och
vana att vistas i skog och mark.

Utrustning och uppgifter
Utgångsplatserna för jägarplutonerna var i regel
något mobiliseringsförråd men sedan skulle plu-
tonen ra sin specialutrustning vid en i förväg för-
beredd samlingsplats. På dessa samlingsplatser
låg upplagt vapen, livsmedel och sjukvårdsmate-
riel. Förbandens utrustning var avpassad för långa
förflyttningar med så lite packning som möjligt
för att lösa uppgiften. I grundutrustningen ingick
förutom olika slags automatvapen, fem handgra-
nater och två kilo sprängmedel per man, radio-
mottagare, penningförskott och förbandsmaterial
samt 5o patroner per gevär, 25o patroner per kul-
sprutegevär och loo patroner per kulsprutepistol.

Materialkomplettering
till timmerhuggare?
Foto: Lasse Sjögren.
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För dragandet av pulkorna för plutonens materi-
el skulle om möjligt renar användas. ”Där uppgif-
tens art kan i förväg fastställas, bör tilldelning av 
vapen, sprängmedel med mera avpassas e!er upp-
gi!en. Cheferna böra äga kännedom om de vapen, 
TPN�CFSÊLOBT�LVOOB�FSÚWSBT�GSÌO�ĕFOEFO��.FE-
förd proviant bör utgöras av lättlagade och föga 
skrymmande livsmedel av ringa vikt. För provian-
tens uppvärmning bör användas bränsle, som är 
lättransportabelt, och icke rökbildande.”

Uppgi!erna för jägarplutonerna enligt ordern 
från högkvarteret var: ”För företag över norska 
gränsen skola avses omkring " och över finska 
gränsen�PNLSJOH�ŝŜ�GSJB�KÊHBSGÚSCBOE�PN�VOHFGÊS�
plutons styrka. Förberedelser vidtages jämväl för 
avlösning av dessa och utsändande av ytterligare 
förband.”  Vid ett krigsutbrott skulle varje pluton 

direkt lösa sina uppgi!er utan att avvakta högkvar-
terets order, men man anger att: ”Vissa särskilda 
uppgi!er komma att anbefallas av ÖB. Dessa med-
delas senare.” För vägvisning inne i Norge fanns 
redan vidtalade personer, med namn angivna i ak-
ten, och inom vilka områden de skulle verka som 
vägvisare.  För vägvisning inom svenskt territori-
um gällde: ”Ortsbefolkningen i de avsides liggande 
gårdarna vidtalas att på begäran av militär perso-
nal ställa sig till förfogande för viss vägvisning.” 

Långväga företag i ödemark
Utbildningen av jägarplutonerna påbörjades i 
CÚSKBO� BW� ŝťŠş� PDI� J� IÚHLWBSUFSFUT� PSEFS� BOH-
es att: ”Utbildningen bör inriktas på långväga fö-
retag i ödemarksterräng, övernattning i dylik 
terräng utan tält (igloo, vindsäckar och dylikt), 

”Fria kriget” under 
beredskapsåren gav 
möjligheter till att operera 
långt bakom fiendens 
linjer, även inne i Finland. 
Under efterkrigstiden 
utarbetades först planer 
på en sådan verksamhet 
i norra Finland, som 
efter !"#$ knöts till 
den västallierade ”Stay 
Behind-organisationen”. 
Här svenska soldater 
i tät skog någon gång 
under beredskapen. Foto: 
Krigsarkivet.

"Fria kriget" under
beredskapsåren gav
möjligheter till att operera
långt bakom fiendens
linjer, även inne i Finland.
Under efterkrigstiden
utarbetades först planer
på en sådan verksamhet
i norra Finland, som
efter1950 knöts till
den västallierade "Stay
Behind-organisationen".
Här svenska soldater
i tät skog någon gång
under beredskapen. Foto:
Krigsarkivet.

För dragandet av pulkorna för plutonens materi-
el skulle om möjligt renar användas. "Där uppgif-
tens art kan i förväg fastställas, bör tilldelning av
vapen, sprängmedel med mera avpassas efter upp-
giften. Cheferna böra äga kännedom om de vapen,
som beräknas kunna erövras från fienden. Med-
förd proviant bör utgöras av lättlagade och föga
skrymmande livsmedel av ringa vikt. För provian-
tens uppvärmning bör användas bränsle, som är
lättransportabelt, och icke rökbildande."

Uppgifterna för jägarplutonerna enligt ordern
från högkvarteret var: "För företag över norska
gränsen skola avses omkring 8 och över finska
gränsen omkring io fria jägarförband om ungefär
plutons styrka. Förberedelser vidtages jämväl för
avlösning av dessa och utsändande av ytterligare
förband." Vid ett krigsutbrott skulle varje pluton

direkt lösa sina uppgifter utan att avvakta högkvar-
terets order, men man anger att: "Vissa särskilda
uppgifter komma att anbefallas av ÖB. Dessa med-
delas senare." För vägvisning inne i Norge fanns
redan vidtalade personer, med namn angivna i ak-
ten, och inom vilka områden de skulle verka som
vägvisare. För vägvisning inom svenskt territori-
um gällde: "Ortsbefolkningen i de avsides liggande
gårdarna vidtalas att på begäran av militär perso-
nal ställa sig till förfogande för viss vägvisning:'

Långväga företag i ödemark
Utbildningen av jägarplutonerna påbörjades i
början av 1943 och i högkvarterets order ang-
es att: "Utbildningen bör inriktas på långväga fö-
retag i  ödemarksterräng, övernattning i dylik
terräng utan tält (igloo, vindsäckar och dylikt),

• . .
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sprängtjänst, orientering, snabba överraskande fö-
retag med mera.” Erfarenheterna av utbildningen 
av fria jägargrupper från Morjärvs försvarsområde 
SFEPWJTBT�J�FO�TLSJWFMTF�EBUFSBE�EFO�ŝŤ�KBOVBSJ�ŝťŠş��
Inledningsvis kommenteras allmänt sådana för-
bands uppgi!er och stridsvärde: ”Under det stora 
kriget i öster som för närvarande pågår nämns o!a 
GÚSFUBH�BW�QBSUJTBOFS�J�ĕFOEFOT�SZHH�PDI�NPU�ĕ�GÚS-
bindelser. Dessa friskaror utgöres av soldater som 
kommit bort från sina förband och så småningom 
samlats.  De har förekommit även under äldre ti-
EFS��0ęB�IÚSEF�NBO�UBMBT�PN�EFN�J�TWFOTL�ĕOTL�
ryska krigen. En sådan friskara har ett synnerligen 
vidsträckt verksamhetsfält. Den har till uppgi! el-
ler tager som sin uppgi! att så mycket som möj-
MJHU�TLBEB�PDI�JSSJUFSB�ĕFOEFO��4ÌMVOEB�TLBEBS�EFO�
ĕ�GÚSCJOEFMTFS�KÊSOWÊHBS�MBOETWÊHBS�TJHOBMGÚSCJO-
delser/verkställer eldöverfall på staber, trossko-
MPOOFS�NFE�NFSB��5SVQQFO�TPN�JOHÌS�J�FO�TÌEBO�
friskara bör vara van vid skogsliv och dessutom 
känna till olika automatvapen och tunga vapen för 
BUU�LVOOB�VUOZUUKB�ĕFOUMJHB�TÌEBOB��7BSKF�NBO�J�FO�
sådan trupp bör även ha någon vana i att använda 
sprängämnen, vad beträ"ar laddningarnas storlek, 
anbringande med mera. Orienteringsförmågan i 
terrängen, skicklighet i användande av karta och 
kompass skall vara stor hos envar. Anda och kam-
ratskap, lydnad och självverksamhet äro jämte tek-
niska färdigheter de egenskaper som göra att dessa 
förband ha något stridsvärde.”

Samlingsplatserna för uppläggning av materi-
FM�GÚS�KÊHBSQMVUPOFSOB�OÊSB�5PSOFÊMWFO�WBS�J�)BB-
QBTTBSJ�3PWBTBBSJ�"LVTKÊSWJ�%BNNPTUVHB�ŝš�
LN�OPSEPTU�)JSWJKÊSWJHÌSEFO�TBNU�FO�GÊCPE�ŝš�
km sydväst Armasjärvisjön. För dessa fem sam-
lingsplatser skulle det läggas upp materiel på to-
UBMU��ŞŢڀŠŜŜ�TUZDLFO�Ţš�NN�QBUSPOFS�ŢڀŢŜŜ�ť�NN�
QBUSPOFS�TBNU�ŞڀŝŢŜ�EBHTQPSUJPOFS�NBU��4BNMJOHT-
platser inom Morjärvs försvarsområdes mellersta 
delar skulle placeras i bland annat Myrdalen, Fur-
unäset, Orrträskberget och i ett antal timmerkojor 

šš�LN�WÊTUFS�PN�,VLLBTKÊSWJT�OPSETQFUT��'ÚS�EFTTB�
samlingsplatser skulle uppladdning av materiel 
från fältdepåer göras först e!er krigsutbrott. För-
TWBSTPNSÌEFTCFGÊMIBWBSFO�ĕDL�ÊWFO�J�VQQHJę�BUU�
rekognosera sambandsplatser där de fria jägar-
trupperna kunde fylla på sin förbrukade ammuni-
tion och livsmedel.

Uppbyggnaden av ”timmerhuggarplutonerna” 
TLVMMF�WBSB�LMBS�EFO�ŝ�BQSJM�ŝťŠş�EÌ�GÚSTWBSTPNSÌ-
desbefälhavarna skulle inkomma med sina rap-
porter. I svaret från försvarsområdesbefälhavaren 
från Morjärvs försvarsområde anges ”får jag vörd-
samt insända följande rapport angående fria jägar-
trupper inom Morjärvs fo organisation med mera”. 
Skrivelsen har sju bilagor med noggranna angivel-
ser av organisationen, utrustningen, platserna för 

sprängtjänst, orientering, snabba överraskande fö-
retag med mera:' Erfarenheterna av utbildningen
av fria jägargrupper från Morjärvs försvarsområde
redovisas i en skrivelse daterad den 18 januari 1943.
Inledningsvis kommenteras allmänt sådana för-
bands uppgifter och stridsvärde: "Under det stora
kriget i öster som för närvarande pågår nämns ofta
företag av partisaner i fiendens rygg och mot fi för-
bindelser. Dessa friskaror utgöres av soldater som
kommit bort från sina förband och så småningom
samlats. De har förekommit även under äldre t i-
der. Ofta hörde man talas om dem i svensk-finsk-
ryska krigen. En sådan friskara har ett synnerligen
vidsträckt verksamhetsfält. Den har till uppgift el-
ler tager som sin uppgift att så mycket som möj-
ligt skada och irritera fienden. Sålunda skadar den
fi förbindelser/järnvägar, landsvägar, signalförbin-
delser/verkställer eldöverfall på staber, trossko-
lonner med mera. Truppen som ingår i en sådan
friskara bör vara van vid skogsliv och dessutom
känna till olika automatvapen och tunga vapen för
att kunna utnyttja fientliga sådana. Varje man i en
sådan trupp bör även ha någon vana i att använda
sprängämnen, vad beträffar laddningarnas storlek,
anbringande med mera. Orienteringsförmågan i
terrängen, skicklighet i användande av karta och
kompass skall vara stor hos envar. Anda och kam-
ratskap, lydnad och självverksamhet äro jämte tek-
niska färdigheter de egenskaper som göra att dessa
förband ha något stridsvärde:'

Samlingsplatserna för uppläggning av materi-
el för jägarplutonerna nära Torneälven var i Haa-
passari, Rovasaari, Akusjärvi, Dammostuga, 1,5
km nordost Hirvijärvigården, samt en fäbod, 1,5
km sydväst Armasjärvisjön. För dessa fem sam-
lingsplatser skulle det läggas upp materiel på to-
talt: 26 400 stycken 6,5 mm patroner, 6 600 9 mm
patroner samt 2 160 dagsportioner mat. Samlings-
platser inom Morjärvs försvarsområdes mellersta
delar skulle placeras i bland annat Myrdalen, Fur-
unäset, Orrträskberget och i ett antal timmerkojor

" T I M M E R H U G G A R N A S "  O P E R A T I O N S O M R Å D E
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5,5 km väster om Kukkasjärvis nordspets. För dessa
samlingsplatser skulle uppladdning av materiel
från fältdepåer göras först efter krigsutbrott. För-
svarsområdesbefilhavaren fick även i uppgift att
rekognosera sambandsplatser där de fria jägar-
trupperna kunde fylla på sin förbrukade ammuni-
tion och livsmedel.

Uppbyggnaden av "timmerhuggarplutonerna"
skulle vara klar den 1 april 1943 då försvarsområ-
desbefälhavarna skulle inkomma med sina rap-
porter. I svaret från försvarsområdesbefälhavaren
från Morjärvs försvarsområde anges "får jag vörd-
samt insända följande rapport angående fria jägar-
trupper inom Morjärvs fo organisation med mera
Skrivelsen har sju bilagor med noggranna angivel-
ser av organisationen, utrustningen, platserna för

Tervola
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fältdepåerna, rekognoseringsresultat beträ!ande 
samlingsplatser, behov av förrådsbodar samt plan 
för uppladdning. I utrustningsplanen anges bland 
annat spränggruppens utrustning som bestod av: 
w1VMLB�Şš�LH�FYUSB�EZOBNJU�Şš�LH�OJUSPMJU�ŝš�SJOH-
BS�È�ţş�N�LSVUTUVCJO�FO�SVMMF�QFOUZMTUVCJO�È�ŝŜŜ�N�
TBNU�ŝŜŜ�UÊOEIBUUBS�w

Utgångsplatserna för dessa förband inom hela 
7*��NJMP�WBS�PNSÌEFOB�LSJOH�5ÊSOB�+PLLNPLL�
Abisko, Karesuando, Pajala, Övertorneå samt Hap-
arandaområdet. För varje pluton redovisas i akten 
utförligt vilka uppgi"er de hade inne i Finland och 
Norge. För till exempel jägarplutonen som hade 
Nikkala som utgångsplats var uppgi"en inne i Fin-
land att: ”Förstöra lvg- och jvgbro vid Virerima 

(nordost Kemi)” Från Vuono strax väster om Hap-
aranda skulle två jägarplutoner utgå. Uppgi"erna 
för dessa plutoner var även att spränga en bro syd-
ost Korttojärvi, men även att förstöra en järnväg 
GFN�LJMPNFUFS�TZEWÊTU�5FSWPMB�JOOF�J�'JOMBOE��WFO�
för jägargrupperna som skulle utgå från Orjasvaa-
SB�5PTTB�PDI�-PNLÊSS�MÊOHT�5PSOFÊMWFO�WBS�VQQ-
gi"erna att spränga broar några mil in i Finland.

Försvarsförberedelserna under andra världs-
kriget innebar alltså början på ett mer organiserat 
uppbyggande av jägarförband i Sverige men betyd-
ligt större resurser lades på uppbyggnaden av det 
fasta försvaret i form av befästningar med värnka-
noner, kulsprutenästen och skyddsrum.

Ordergivning med 
jägarsoldater i 
gränsskogarna.
Foto: Lasse Sjögren.

Ordergivning med
jägarsoldater i
gränsskogarna.
Foto: Lasse Sjögren.

fältdepåerna, rekognoseringsresultat beträffande
samlingsplatser, behov av förrådsbodar samt plan
för uppladdning. I utrustningsplanen anges bland
annat spränggruppens utrustning som bestod av:
"Pulka, 25 kg extra dynamit, 25 kg nitrolit, 15 ring-
ar å 73 m krutstubin, en rulle pentylstubin å loo m
samt ioo tändhattar"

Utgångsplatserna för dessa förband inom hela
VI. milo var områdena kring Tärna, Jokkmokk,
Abisko, Karesuando, Pajala, Övertorneå samt Hap-
arandaområdet. För varje pluton redovisas i akten
utförligt vilka uppgifter de hade inne i Finland och
Norge. För till exempel jägarplutonen som hade
Nikkala som utgångsplats var uppgiften inne i Fin-
land att: "Förstöra lvg- och jvgbro vid Virerima

(nordost Kemi)" Från Vuono strax väster om Hap-
aranda skulle två jägarplutoner utgå. Uppgifterna
för dessa plutoner var även att spränga en bro syd-
ost Korttojärvi, men även att förstöra en järnväg
fem kilometer sydväst Tervola inne i Finland. Även
för jägargrupperna som skulle utgå från Orjasvaa-
ra, Tossa och Lomkärr längs Torneälven var upp-
gifterna att spränga broar några mil in i Finland.

Försvarsförberedelserna under andra världs-
kriget innebar alltså början på ett mer organiserat
uppbyggande av jägarförband i Sverige men betyd-
ligt större resurser lades på uppbyggnaden av det
fasta försvaret i form av befästningar med värnka-
noner, kulsprutenästen och skyddsrum.
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&ęFS�BOESB�WÊSMETLSJHFUT�TMVU�GSBN�UJMM�ŝťťŜ�UBMFUT�
början varade en period som fått benämningen 
kalla kriget. Perioden präglades av skarpa motsätt-
ningar, utan öppet krig, mellan främst Sovjetunio-
nen och USA och deras respektive allierade stater.  
Även om kalla kriget inte ledde till något ”hett” 
krig i Europa, ledde det till direkta eller indirekta 
väpnade konfrontationer i andra delar av världen, 
som i Korea, Vietnam, Afghanistan och Afrika. 
Som sluttidpunkt för kalla kriget nämns o!a tre 
IÊOEFMTFS�#FSMJONVSFOT�GBMM�J�OPWFNCFS�ŝťŤť�ÌUFS-
GÚSFOBOEFU�BW�5ZTLMBOE�J�PLUPCFS�ŝťťŜ�TBNU�4PW-
KFUVOJPOFOT�TBNNBOCSPUU�J�EFDFNCFS�ŝťťŝ��,BMMB�
kriget kom att påverka inte bara svensk utrikes- 
och försvarspolitik utan satte även spår i inrikes-
politiken. Det var en stor politisk enighet i Sverige 
om att det fanns ett hot mot landet och att detta 
hot framförallt skulle mötas med ett starkt totalför-
svar – både ett civilt försvar och ett militärt försvar. 
Kortfattat innefattade kalla kriget bland annat föl-
jande händelser.

6OEFS�IÚTUFO�ŝťŠŢ�TÌH�4PWKFUVOJPOFO�UJMM�BUU�EFU�
installerades sovjetvänliga regeringar i länder som 
gränsade till landet, Polen, Ungern, Rumänien och 
#VMHBSJFO�TBNU�½TUUZTLMBOE��8JOTUPO�$IVSDIJMM�
fördömde Stalin för att avskärma ett nytt sovjetiskt 
JNQFSJVN�NFE�FO�KÊSOSJEÌ�HFOPN�&VSPQB��ŝťŠţ�
MBOTFSBEFT�EFO�TÌ�LBMMBEF�5SVNBOEPLUSJOFO�EÊS�
det fastslogs att det är USA:s plikt att hjälpa nation-
er att stå emot utländsk aggression och ockupation. 
6OEFS�ŝťŠţ�JOGÚSEFT�ÊWFO�.BSTIBMMQMBOFO�EÊS�64"�

gav förmånliga lån till europeiska stater för att för-
hindra att den ekonomiska nöden skulle orsaka 
QPMJUJTL�JOTUBCJMJUFU��ŝťŠť�HSVOEBEFT�"UMBOUQBLUFO�
/"50��6OEFS�ŝťšŜ�UBMFU�EPNJOFSBEFT�CJMEFO�BW�
den så kallade terrorbalansen med kapprustning 

!"#$%&'  (

Kalla kriget

Berlinmuren började 
byggas !"#! av det 
dåvarande Östtyskland 
för att försöka stoppa 
utvandringen från landet 
till Västtyskland. Muren 
kom att bli en av de 
främsta symbolerna för 
kalla kriget. På bilden syns 
rester av muren som står 
kvar i Berlin. I bakgrunden 
ses byggnaden som 
inrymde Görings flygmini-
sterium under andra 
världskriget. 
Foto: Sten Ekman.

K A P I T E L  9

Kalla kriget

Efter andra världskrigets slut fram till 199 o-talets
början varade en period som fått benämningen
kalla kriget. Perioden präglades av skarpa motsätt-
ningar, utan öppet krig, mellan främst Sovjetunio-
nen och USA och deras respektive allierade stater.
Även om kalla kriget inte ledde till något "hett"
krig i Europa, ledde det till direkta eller indirekta
väpnade konfrontationer i andra delar av världen,
som i Korea, Vietnam, Afghanistan och Afrika.
Som sluttidpunkt för kalla kriget nämns ofta tre
händelser, Berlinmurens fall i november 1989, åter-
förenandet av Tyskland i oktober 1990 samt Sov-
jetunionens sammanbrott i december 1991. Kalla
kriget kom att påverka inte bara svensk utrikes-
och försvarspolitik utan satte även spår i inrikes-
politiken. Det var en stor politisk enighet i Sverige
om att det fanns ett hot mot landet och att detta
hot framförallt skulle mötas med ett starkt totalför-
svar - både ett civilt försvar och ett militärt försvar.
Kortfattat innefattade kalla kriget bland annat föl-
jande händelser.

Under hösten 1946 såg Sovjetunionen till att det
installerades sovjetvänliga regeringar i länder som
gränsade till landet, Polen, Ungern, Rumänien och
Bulgarien samt Östtyskland. Winston Churchill
fördömde Stalin för att avskärma ett nytt sovjetiskt
imperium med en järnridå genom Europa. 1947
lanserades den så kallade Trumandoktrinen där
det fastslogs att det är USA:s plikt att hjälpa nation-
er att stå emot utländsk aggression och ockupation.
Under 1947 infördes även Marshallplanen där USA

gav förmånliga lån till europeiska stater för att för-
hindra att den ekonomiska nöden skulle orsaka
politisk instabilitet. 1949 grundades Atlantpakten
NATO. Under 1950-talet dominerades bilden av
den så kallade terrorbalansen med kapprustning

Berlinmuren började
byggas 1961 av det
dåvarande Östtyskland
för att försöka stoppa
utvandringen från landet
till Västtyskland. Muren
kom att bli en av de
främsta symbolerna för
kalla kriget. På bilden syns
rester av muren som står
kvar i Berlin. I bakgrunden
ses byggnaden som
inrymde Görings flygmini-
sterium under andra
världskriget.
Foto: Sten Ekman.
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NFMMBO�EF�UWÌ�TUPSB�CMPDLFO��ŝťšŠ�MBOTFSBEF�EFO�
amerikanska utrikesministern doktrinen om mas-
siv vedergällning. Man skulle avskräcka Sovjetuni-
onen från att använda sina kärnvapen med sin egen 
ÚWFSMÊHTOB�BSTFOBM�BW�LÊSOWBQFO��8BST[BXBQBLUFO�
CJMEBEFT�ŝťšš�PDI�#FSMJONVSFO�VQQGÚSEFT�ŝťŢŝ��,V-
bakrisen, med placering av sovjetiska kärnvapen-
robotar på Cuba, avvärjdes då Chrusjtjov drog 
tillbaka kärnvapenrobotarna e!er påtryckning-
BS�GSÌO�EFO�BNFSJLBOTLB�QSFTJEFOUFO�,FOOFEZ��¯S�
ŝťŢš�MÊU�EFO�BNFSJLBOTLB�QSFTJEFOUFO�-ZOEPO�#��
Johnson amerikanska trupper landstiga i Domi-
nikanska republiken för att undanröja risken att 
få ytterligare en Castro i sitt närområde. Samma 
ÌS�HJDL�USVQQFS�GSÌO�8BST[BXBQBLUFO�JO�J�5KFDLP-
slovakien för att upprätthålla den nyformulerade 
doktrinen om ”socialistiska länders internationella 
plikt att skydda och säkra socialismens segrar var-
helst de hotas”.

¯SFO�ŝťŢťoŝťţš�LPN�BUU�QSÊHMBT�BW�BWTQÊOOJOH�

I Berlin, liksom i fler-
talet större städer i 
Europa, fanns stora 
befolkningsskyddsrum 
som skulle stå emot 
atombomber. 
Foto: Sten Ekman.

Under främst de första 
årtiondena av kalla 
kriget var hotet om 
ett kärnvapenkrig en 
realitet. Bilden visar ett 
befolkningsskyddsrum 
i centrala Berlin med 
liggplats för cirka ! """ 
personer. Här förvarades 
mat och det fanns eget 
vatten för att kunna klara 
av en lång vistelse tills den 
radioaktiva strålningen 
klingat av i den man 
befarade sönderbombade 
staden. Foto: Sten Ekman.

I Berlin, liksom i fler-
talet större städer i
Europa, fanns stora
befolkningsskyddsrum
som skulle stå emot
atombomber.
Foto: Sten Ekman.

Under främst de första
årtiondena av kalla
kriget var hotet om
ett kärnvapenkrig en
realitet. Bilden visar ett
befolkningsskyddsrum
i centrala Berlin med
liggplats för cirka 5 000
personer. Här förvarades
mat och det fanns eget
vatten för att kunna klara
av en lång vistelse tills den
radioaktiva strålningen
klingat av i den man
befarade sönderbombade
staden. Foto: Sten Ekman.

D  E I N G A N G
ATOMSCHUTZBUNKER

THE STORY OF BERLIN

mellan de två stora blocken. 1954 lanserade den
amerikanska utrikesministern doktrinen om mas-
siv vedergällning. Man skulle avskräcka Sovjetuni-
onen från att använda sina kärnvapen med sin egen
överlägsna arsenal av kärnvapen. Warszawapakten
bildades 1955 och Berlinmuren uppfördes 1961. Ku-
bakrisen, med placering av sovjetiska kärnvapen-
robotar på Cuba, avvärjdes då Chrusjtjov drog
tillbaka kärnvapenrobotarna efter påtryckning-
ar från den amerikanska presidenten Kennedy. År
1965 lät den amerikanska presidenten Lyndon B.
Johnson amerikanska trupper landstiga i Domi-
nikanska republiken för att undanröja risken att
få ytterligare en Castro i sitt närområde. Samma
år gick trupper från Warszawapakten in i Tjecko-
slovakien för att upprätthålla den nyformulerade
doktrinen om "socialistiska länders internationella
plikt att skydda och säkra socialismens segrar var-
helst de hotas".

Åren 1969-1975 kom att präglas av avspänning
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Utspisning, krigsförbands-
övning oktober !"#".
Foto: Len Waernberg, Krigsarkivet.

Utspisning, krigsförbands-
övning oktober1959•
Foto: Len Waernberg, Krigsarkivet.
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KALLA KRIGET
Av Lars Hjeltman 

Med kalla kriget avses en period från senare de-
len av !"#$-talet till omkring !""$.

Ofta nämns Berlinmurens fall !"%"-!!-$" som 
slutpunkt. Men även återförenandet av Tysk-
land !""$-!$-$& och Sovjetunionens samman-
brott !""!-!'-'(, nämns som slutpunkter.

Michail Gorbatjovs maktövertagande i Sov-
jetunionen i mars !"%( med glasnost – öppen-
het – var en bidragande orsak till slutet på kalla 
kriget.

Perioden kännetecknades av kraftfulla mot-
sättningar mellan USA och Sovjetunionen och 
deras respektive allierade med terrorbalans och 
kapprustning som medel.

Motsättningarna ledde aldrig till krig mellan 

USA och Sovjetunionen men Europa påverka-
des och präglades starkt av kalla kriget. Detta 
gällde även Central- och Sydamerika samt Afri-
ka och Asien. I dessa områden uppstod ett antal 
väpnade kon)ikter där ofta en stridande part 
allierade sig med något av de bägge blocken 
i kalla kriget. Som ett brev på posten sökte då 
motståndaren hjälp hos det andra blocket.

Järnridån delade europeiska kontinenten 
i två delar där västalliansens NATO stod mot 
Warszawapakten.  Själva brännpunkten mellan 
stormakterna fanns i Berlin i det delade Tysk-
land där Berlinmuren mellan !"*! och !"%" 
kraftfullt markerade vad som var Västberlin och 
Östberlin.

mellan de två stormakterna med !era nedrust-
ningsavtal som slöts i Helsingfors, de så kallade 
4"-5�BWUBMFO��%FOOB�BWTQÊOOJOH�ĕDL�ÊWFO�ÌUFS-
verkningar i Sverige. I försvarsbeslutet i riksdagen 
ÌS�ŝťţŞ�TÊHT�OV�GÚS�GÚSTUB�HÌOHFO�BUU�4WFSJHF�NFE-
WFUFU�TLB�TÊOLB�TJO�NJMJUÊSB�GÚSNÌHB��5JEFO�ŝťţťo
ŝťŤš�LBMMBT�JCMBOE�BOESB�LBMMB�LSJHFU�NFE�TPWKFUJTLB�
interventioner i Afrika, utplacering av medeldis-
tansrobotar i Europa och en markant upprustning 
J�64"�VOEFS�3FBHBOT�MFEOJOH��ŝťťŝ�LPMMBQTBEF�EFU�
tidigare Sovjetunionen och blev Ryska federatio-
nen, Ryssland.

Betonggjutning för Sk !" 
kupol, april !#$$.
Foto: Lasse Sjögren.

Betonggjutning för Skio
kupol, april 1966.
Foto: Lasse Sjögren.

KALLA KRIGET
Av Lars Hjeltman

Med kalla kriget avses en period från senare de-
len av 1940-talet till omkring 199o.

Ofta nämns Berlinmurens fall 1989-11-09 som
slutpunkt. Men även återförenandet av Tysk-
la nd 1990-10-03 och Sovjetunionens samman-
brott 1991-12-25, nämns som slutpunkter.

Michail Gorbatjovs maktövertagande i Sov-
jetunionen i mars 1985 med glasnost - öppen-
het - var en bidragande orsak till slutet på kalla
kriget.

Perioden kännetecknades av kraftfulla mot-
sättningar mellan USA och Sovjetunionen och
deras respektive allierade med terrorbalans och
kapprustning som medel.

Motsättningarna ledde aldrig till krig mellan

mellan de två stormakterna med flera nedrust-
ningsavtal som slöts i Helsingfors, de så kallade
SALT-avtalen. Denna avspänning fick även åter-
verkningar i Sverige. I försvarsbeslutet i riksdagen
år 1972 sägs nu för första gången att Sverige med-
vetet ska sänka sin militära förmåga. Tiden 1979-
1985 kallas ibland andra kalla kriget med sovjetiska
interventioner i Afrika, utplacering av medeldis-
tansrobotar i Europa och en markant upprustning
i USA under Reagans ledning. 1991 kollapsade det
tidigare Sovjetunionen och blev Ryska federatio-
nen, Ryssland.

USA och Sovjetunionen men Europa påverka-
des och präglades starkt av kalla kriget. Detta
gällde även Central- och Sydamerika samt Afri-
ka och Asien. I dessa områden uppstod ett antal
väpnade konflikter där ofta en stridande part
allierade sig med något av de bägge blocken
i kalla kriget. Som ett brev på posten sökte då
motståndaren hjälp hos det andra blocket.

Järnridån delade europeiska kontinenten
i två delar där västalliansens NATO stod mot
Warszawapakten. Själva brännpunkten mellan
stormakterna fanns i Berlin i det delade Tysk-
land där Berlinmuren mellan 1961 och 1989
kraftfullt markerade vad som var Västberlin och
Östberlin.
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Byggstart efter krigsutbrottet
6OEFS�TFQUFNCFS�NÌOBE�ŝťşť�BOGÚMM�EFO�UZTLB�PDI�
sovjetiska krigsmakten Polen. E!er en månad var 
striderna slut. E!er Polens sammanbrott infoga-
de Sovjetunionen de baltiska staterna i sitt mili-
UÊSQPMJUJTLB�TZTUFN�PDI�TUÊMMEF�VOEFS�IÚTUFO�ŝťşť�
ÊWFO�LSBW�QÌ�ĕOMÊOETLU�UFSSJUPSJVN���*�PLUPCFS�ŝťşť�
begärde försvarsstabschefen att ytterligare medel 
skulle avsättas för befästningar i Skåne, på ostkus-
ten samt vid den nordöstra landgränsen mot Fin-
MBOE��4PWKFUVOJPOFOT�BOHSFQQ�QÌ�'JOMBOE�EFO�şŜ�
OPWFNCFS�ŝťşť�NFEGÚSEF�BUU�PNGBUUBOEF�PDI�SBT-
ka åtgärder nu blev nödvändiga för utbyggnad av 
GBTUB�CFGÊTUOJOHBS� MÊOHT�5PSOF�ÊMW��'ÚSTWBSFU�BW�
övre Norrland skulle upptas vid landgränsen och 
kusten, men vid behov kunna fortsätta vid Sangis 
och Kalix älvar och sedan skulle angriparen slutli-
gen stoppas vid försvarsställningarna längs Lule älv 
och Bodens fästning.ŞŠ

Bakom denna operativa plan låg en delvis ny 
princip för arméstridskra!ernas befästningsstöd. 
Bristen på befästningar gjorde att både avvärj-
ningsstrid och fördröjningsstrid var svåra att föra 
så nära gränsen. De mycket stora avstånden inom 
Norrbotten omöjliggjorde en snabb utbyggnad av 
sammanhängande befästningssystem. Man kon-
centrerade sig därför under inledningen av kriget 
på att bygga upp främst pansarhinder i anslutning 
till gränsövergångar, knutpunkter och vägar. I okto-
CFS�NÌOBE�ŝťşť�HSVQQFSBEFT�EÊSGÚS�FO�CBUBMKPO�GÚS�
befästningsarbeten vid främst gränsövergångarna 

Haparanda och Övertorneå samt i områdena kring 
,BSVOHJ��7JOUFSO�ŝťşťoŝťŠŜ�WBS�EPDL�NZDLFU�LBMM�
varför de permanenta befästningsarbetena inte 
LPN�JHÌOH�GÚSSÊO�WJE�OZÌSFU��5JMM�FO�CÚSKBO�CZHHEFT�
förbandens befästningar av sten, trä och jord men 
e!erhand gjordes befästningarna av betong med 
förtillverkade betongelement. Dessa arbeten kom 
sedan främst att göras av civila entreprenörer men 
också av ingenjör- och krigsbyggnadsförband.Şš

Utbyggnad ända till slutet av !""#-talet
6OEFS�ÌSFO�ŝťşť�PDI�ŝťŠŜ�LPODFOUSFSBEFT�VUCZHH-
OBEFSOB� MÊOHT�5PSOFÊMWFO�GÚS�BUU�LVOOB�UB�VQQ�

!"#$%&'  ()

Utbyggnaden av befästningar  
i Kalixlinjen

Landstormsmän i 
sina karaktäristiska 
hattar i ett värn byggt 
av timmerstockar 
någonstans i Norrbotten, 
troligen slutet av !"#". 
Foto: Krigsarkivet.
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Utbyggnaden av befästningar
i Kalixlinjen

Byggstart efter krigsutbrottet
Under september månad 1939 anföll den tyska och
sovjetiska krigsmakten Polen. Efter en månad var
striderna slut. Efter Polens sammanbrott infoga-
de Sovjetunionen de baltiska staterna i sitt mili-
tärpolitiska system och ställde under hösten 1939
även krav på finländskt territorium. I  oktober 1939
begärde försvarsstabschefen att ytterligare medel
skulle avsättas för befästningar i Skåne, på ostkus-
ten samt vid den nordöstra landgränsen mot Fin-
land. Sovjetunionens angrepp på Finland den 30
november 1939 medförde att omfattande och ras-
ka åtgärder nu blev nödvändiga för utbyggnad av
fasta befästningar längs Torne älv. Försvaret av
övre Norrland skulle upptas vid landgränsen och
kusten, men vid behov kunna fortsätta vid Sangis
och Kalix älvar och sedan skulle angriparen slutli-
gen stoppas vid försvarsställningarna längs Lule älv
och Bodens fästning»

Bakom denna operativa plan låg en delvis ny
princip for armsstridskrafternas befästningsstöd.
Bristen på befästningar gjorde att både avvärj -
ningsstrid och fördröjningsstrid var svåra att föra
så nära gränsen. De mycket stora avstånden inom
Norrbotten omöjliggjorde en snabb utbyggnad av
sammanhängande befästningssystem. Man kon-
centrerade sig därför under inledningen av kriget
på att bygga upp främst pansarhinder i anslutning
till gränsövergångar, knutpunkter och vägar. I okto-
ber månad 1939 grupperades därför en bataljon för
befästningsarbeten vid främst gränsövergångarna

Haparanda och Övertorneå samt i områdena kring
Karungi. Vintern 1939-1940 var dock mycket kall
varför de permanenta befästningsarbetena inte
kom igång förrän vid nyåret. Till en början byggdes
förbandens befästningar av sten, trä och jord men
efterhand gjordes befästningarna av betong med
förtillverkade betongelement. Dessa arbeten kom
sedan främst att göras av civila entreprenörer men
också av ingenjör- och krigsbyggnadsförband.25

Utbyggnad ända till slutet av 1990-talet
Under åren 1939 och 1940 koncentrerades utbygg-
naderna längs Torneälven för att kunna ta upp

Landstormsmän i
sina karaktäristiska
hattar i ett värn byggt
av timmerstockar
någonstans i Norrbotten,
troligen slutet av 1939.
Foto: Krigsarkivet.
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GÚSTWBSFU�EJSFLU�WJE�HSÊOTFO��6OEFS�ŝťŠŝ�ÊOESB-
des dock försvarsplanerna till att omfatta försvar 
över en större yta. Utbyggnaderna av olika be-
fästningar kom nu att göras inom hela området 
NFMMBO�5PSOF�PDI�,BMJY�ÊMWBS�NFE�LPODFOUSBUJPO�
kring de genomgående vägarna och längs Kalixäl-
ven. Kalixlinjens befästningar var i huvudsak av-
sedda för lokalförsvarsförbanden. Dessa hade sina 
mobiliseringsplatser med förråd i närheten av sin 
stridsterräng och hade inte så stor rörlighet eller 
uthållighet. Brigaderna hade däremot sina mobi-
liseringsförråd inne i landet, var mer rörliga och 
hade olika områden för att lösa sina krigsuppgi!er 
beroende på stridens utveckling.ŞŢ

Utbyggnaden av befästningar inom Kalixlinjen 
QÌCÚSKBEFT�TÌMFEFT�VOEFS�IÚTUFO�ŝťşť�PDI�LPN�TF-
EBO�BUU�GPSUHÌ�ÊOEB�JO�J�TMVUFU�BW�ŝťťŜ�UBMFU���¯SFO�
närmast e!er andra världskriget gjordes endast be-
gränsade utbyggnader av befästningar men mer 
omfattande befästningsutbyggnader återupptogs i 
NJUUFO�QÌ�ŝťšŜ�UBMFU��.FE�CFHSFQQFU�CFGÊTUOJOHBS�
avses fasta installationer som Krigsmakten gjorde 
på privata markägares fastigheter eller på statens 
fastigheter. Befästningarna omfattade en rad olika 
installationer såsom pansarhinder, värnkanoner, 
lu!värnskanoner, pansarvärnsgarage, fasta artille-
ripjäser samt motståndsområden eller skansar, 
med taggtrådshinder, skyddsrum och skyttevärn. 
Lednings- och förrådsbergen som sprängdes ut, till 
exempel vid Raggdynan, Klinten och Falkberget, 
liksom de större förrådsområdena byggdes i re-
gel på Kronans mark. Övriga befästningar byggdes 
däremot mestadels på privat mark som förhyrdes 
med långa kontrakt. Befästningarna rekognosera-
des noggrant inför utbyggnaden. Själva byggnatio-
nen gjordes o!a som så kallade beredskapsarbeten 
under de år då det var stor arbetslöshet inom bygg-
sektorn i Norrbotten. På detta sätt uppstod arbets-
UJMMGÊMMFO�PDI�BSNÏO�ĕDL�GÚS�FO�CJMMJH�QFOOJOH�OZB�
befästningar.

Krigsvintrarna var mycket kalla. Till en början fick förbanden själva bygga huvuddelen av värnen 
med yxa, spett och spade. Denna bild är från någonstans i Norrbotten vintern !"#$. De fortsatta 
befästningsutbyggnaderna under krigsåren kom i hög grad att göras av civila byggnadsfirmor och 
ingenjörförband. Foto: Krigsarkivet.

Krigsvintrarna var mycket kalla. Till en början fick förbanden själva bygga huvuddelen av värnen
med yxa, spett och spade. Denna bild ärfrån någonstans i Norrbotten vintern 1940. De fortsatta
befästningsutbyggnaderna under krigsåren kom i hög grad att göras av civila byggnadsfirmor och
ingenjörförband. Foto: Krigsarkivet.

försvaret direkt vid gränsen. Under 1941 ändra-
des dock försvarsplanerna till att omfatta försvar
över en större yta. Utbyggnaderna av olika be-
fästningar kom nu att göras inom hela området
mellan Torne och Kalix älvar med koncentration
kring de genomgående vägarna och längs Kalixäl-
ven. Kalbdinj ens befästningar var i huvudsak av-
sedda för lokalförsvarsförbanden. Dessa hade sina
mobiliseringsplatser med förråd i närheten av sin
stridsterräng och hade inte så stor rörlighet eller
uthållighet. Brigaderna hade däremot sina mobi-
liseringsförråd inne i landet, var mer rörliga och
hade olika områden för att lösa sina krigsuppgifter
beroende på stridens utveckling.26

Utbyggnaden av befästningar inom Kalixlinjen
påbörjades således under hösten 1939 och kom se-
dan att fortgå ända in i slutet av 1990-talet. Åren
närmast efter andra världskriget gjordes endast be-
gränsade utbyggnader av befästningar men mer
omfattande befästningsutbyggnader återupptogs i
mitten på 1950-talet. Med begreppet befästningar
avses fasta installationer som Krigsmakten gjorde
på privata markägares fastigheter eller på statens
fastigheter. Befästningarna omfattade en rad olika
installationer såsom pansarhinder, värnkanoner,
luftvärnskanoner, pansarvärnsgarage, fasta artille-
ripjäser samt motståndsområden eller skansar,
med taggtrådshinder, skyddsrum och skyttevärn.
Lednings- och förrådsbergen som sprängdes ut, till
exempel vid Raggdynan, Klinten och Falkberget,
liksom de större förrådsområdena byggdes i re-
gel på Kronans mark. Övriga befästningar byggdes
däremot mestadels på privat mark som förhyrdes
med långa kontrakt. Befästningarna rekognosera-
des noggrant inför utbyggnaden. Själva byggnatio-
nen gjordes ofta som så kallade beredskapsarbeten
under de år då det var stor arbetslöshet inom bygg-
sektorn i Norrbotten. På detta sätt uppstod arbets-
tillfällen och armen fick för en billig penning nya
befästningar.
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På Krigsarkivet finns en mängd handlingar, av vilka många blivit avhemligade, bland annat 
tusentals registerkort över befästningsanläggningar i Norrbotten. På registerkorten finns 
detaljerade redovisningar av en rad fakta för varje anläggning. De fyra korten visar fakta för 
ett kulsprutevärn, värn A !, som byggdes "#$% för två kulsprutor och med "& britsar, kamin, 
fläkt med mera. Foto: Krigsarkivet.
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På Krigsarkivet finns en mängd handlingar, av vilka många blivit avhemligade, bland annat
tusentals registerkort över befästningsanläggningar i Norrbotten. På registerkorten finns
detaljerade redovisningar av en rad fakta för varje anläggning. De fyra korten visar fakta för
ett kulsprutevärn, värn A 7, som byggdes 1940 för två kulsprutor och med 16 britsar, kamin,
fläkt med mera. Foto: Krigsarkivet.
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BEFÄSTNINGS- OCH SKYDDSRUMSTYPER
Av Lars Hjeltman

Befästningstyper
Nedan visas de befästningstyper som vanligen förekommer 
i motståndsnäste (skans) eller liknande stridsställning. Dessa 
arbeten kan normalt utföras av trupp.
t� Skottfältsröjning
t� Stormhinder – trådbukter, trådvalsar, trådnät, trådstaket, 

ryttare (kombineras med mineringar)
t� Stridsvärn – skyttevärn, pjäsvärn, stridsfordonsvärn, for-

donsvärn, materielvärn, förbindelsevärn, observationsvärn.
t� Truppskyddsrum

Skyddsrumstyper
Skyddsrum benämns i förkortad form Sk, följt av si!ror, vilka 
anger det antal liggplatser som normalt kan inrymmas samt 
en beteckning för konstruktionsprincipen eller annan karak-
teristik. Benämningen Sk "# kupol är alltså ett skyddsrum för 
"# man liggande och av kupolkonstruktion. Normalt rymmer 
skyddsrummet dubbelt så många sittande som liggande.

Sk !" grupphjälm

Exempel på motståndsnäste (skans)

BEFÄSTNINGS- OCH SKYDDSRUMSTYPER
Av Lars Hjeltman

Befästningstyper
Nedan visas de befästningstyper som vanligen förekommer
i motståndsnäste (skans) eller liknande stridsställning. Dessa
arbeten kan normalt utföras av tru pp.
• Skottfältsröjning
• Stormhinder — trådbukter, trådvalsar, trådnät, trådstaket,

ryttare (kombineras med mineringar)
• Stridsvärn — skyttevärn, pjäsvärn, stridsfordonsvärn, for-

donsvärn, materielvärn, förbindelsevärn, observationsvärn.
• Truppskyddsrum

Exempel på motståndsnäste (skans)

vo--,4-6-aa 6-an

1 =  skyttevän
2 =  huvudskjutriktning
3 = splitterskyddat utrymme
4 = förbindelsevärn
5 = skyddsrum FI

6 = pjåsvärn
7 = ryttare
8 =  trådnät
9 =  trådstaket

10 = trådbukter

Skyddsrumstyper
Skyddsrum benämns i förkortad form Sk, följt av siffror, vilka
anger det antal liggplatser som normalt kan inrymmas samt
en beteckning för konstruktionsprincipen eller annan karak-
teristik. Benämningen Sk io kupol är alltså ett skyddsrum för

man liggande och av kupolkonstruktion. Normalt rymmer
skyddsrummet dubbelt så många sittande som liggande.

Skio grupphjälm
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Indelning sker i skyddsrum av plåtelement, skyddsrum av 
betong och skyddsrum av trä.
Nedanstående bilder visar exempel på olika skyddsrum. Sk!"# 
grupphjälm är den minst arbetskrävande skyddsrumstypen. 
Stommen består av fabrikstillverkade, korrugerade plåtele-
ment. Grupphjälmen ger ett jämförelsevis gott skydd mot 
verkan av kärnladdningar och mot splitter från konventionel-
la vapen.

Betongskyddsrum ger det mest kvali$cerade skyddet mot 
verkan av såväl konventionella vapen som kärnladdningar. 
Exempel på betongskyddsrum är Sk "# kupol och Sk "# berg.

Skyddsrum med stomme av trä kan ge gott skydd mot ver-
kan av konventionella vapen. Mot verkan av kärnladdningar 
blir skyddet mera begränsat. Träskyddsrum är mycket tids- 
och virkeskrävande.

Sk !" kupol

Sk !" berg

Sk !" skal

Sk !" rundvirke

Indelning sker i skyddsrum av plåtelement, skyddsrum av
betong och skyddsrum av trä.
Nedanstående bilder visar exempel på olika skyddsrum. Sk io
grupphjälm är den minst arbetskrävande skyddsrumstypen.
Stommen består av fa brikstillverkade, korrugerade plåtele-
ment. Grupphjälmen ger ett jämförelsevis gott skydd mot
verkan av kärnladdningar och mot splitter från konventionel-
la vapen.

Betongskyddsrum ger det mest kvalificerade skyddet mot
verkan av såväl konventionella vapen som kärnladdningar.
Exempel på betongskyddsrum är Sk 10 kupol och Sk 10 berg.

Skyddsrum med stomme av trä kan ge gott skydd mot ver-
kan av konventionella vapen. Mot verkan av kärnladdningar
blir skyddet mera begränsat. Träskyddsrum är mycket tids-
och virkeskrävande.

Skio rundvirke

i~ ~ r " , "  ' ' l l '  ' '.iorrew"pinfripmligri. ir l . . ,10i i  ,rgin
ii M t t r ,  140.40r, s**4 IP4,1,r;sliglenha

- • ' ~ . . . ' "
fii,1 .1 -71 :!,-: "  •  .

1 1 ~ - 4 1 . i . °  ........-.Akti,, ...,.......•4.7"
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Krigsmakten hade sett de allvarliga nackde-
larna av de felande befästningsförberedelserna 
VOEFS�ÌSFO�ŝťşťoŝťŠŜ�WBSGÚS�VUCZHHOBEFSOB�GPSU-
satte även e!er krigsslutet.Şţ Atomkrigshotet öka-
de också betydelsen av befästningar samt krav på 
ökad spridning och styrka hos befästningarna. 
6OEFS�ŝťšŜ��PDI�ŝťŢŜ�UBMFO�CZHHEFT� JOPN�GÚS-
svarsområdet därför en rad ammunitionsförråd, 

tygmaterielförråd och ledningscentraler inne i 
berg för att kunna motstå kärnvapen. Utbyggna-
derna gjordes o!a av lokal arbetslös arbetskra! 
med speciella statliga anslag för arbetslöshetsbe-
kämpning men även grundutbildnings – och re-
petitionsövningsenheter byggde kanonvärn och 
skyddsrum inom försvarsområdet.ŞŤ

*�FO�IBOEMJOH�J�,SJHTBSLJWFU�ÌUFSĕOOT�FUU�PNGBU-
UBOEF�SFHJTUFS�NFE�PNLSJOH�ŝڀšŜŜ�SFHJTUFSLPSU�ÚWFS�
befästningsanläggningar inom Fo "#. Registerkor-
ten anger en rad uppgi!er om i stort sett samtliga 
befästningsanläggningar i Kalixlinjen, till exem-
pel var anläggningen byggts, markägare, kostnad, 
typ av anläggning och år när anläggningen uppför-
des. Registerkorten omfattar anläggningar byggda 
GSÌO�ŝťşť�JO�QÌ�ŝťţŜ�UBMFU�PDI�PNGBUUBS�TÌMFEFT�JOUF�
TBNUMJHB�ŞڀŤŜŜ�CFGÊTUOJOHBS�TPN�GBOOT�J�,BMJYMJOKFO�
men ger en uppfattning om typen av befästningar, 
placeringen av dessa och när de byggdes.Şť

Olika befästningstyper
Den vanligaste typen av befästningarna bestod av 
så kallade skansar med pjäsvärn, kulsprutevärn, 
skyttevärn och med ett eller $era skyddsrum. Mel-
lan värnen fanns nedgrävda förbindelsegångar. 
Skyttevärnen för två soldater byggdes av betong-
element – som ett stort L – med lock av betong 
där ena änden var ett skyddsrum och i andra än-
den var eldställningen. Kring dessa motståndsom-
råden, skansar, fanns stormhinder som bestod av 
ett oregelbundet rutnät av taggtråd spänt på pålar 
och träd någon decimeter över markytan. Storm-
hindren skulle försvåra stormning av motstånds-
nästet och kompletterades o!a med ett en och halv 
meter högt taggtrådshinder, trådvalsar samt span-
TLB�SZUUBSF���5BHHUSÌEFO�J�EFTTB�TUPSNIJOEFS�UPHT�
så småningom bort i naturen då samernas renar 
PDI�BOESB�EKVS�TLBEBEFT�BW�UBHHUSÌEFO��5BHHUSÌ-
den kom då att förrådsställas i anslutning till var de 
skulle sättas upp. Skyddsrummen byggdes för tre 
upp till %& man och kunde motstå tung artillerield. 

Siknäsanläggningen. 
Utgång från ett 
skyddsrum.  
Foto: Sten Ekman.

Siknäsanläggningen.
Utgång från ett
skyddsrum.
Foto: Sten Ekman.

Krigsmakten hade sett de allvarliga nackde-
larna av de felande befästningsförberedelserna
under åren 1939-1940 varför utbyggnaderna fort-
satte även efter krigsslutet.27 Atomkrigshotet öka-
de också betydelsen av befästningar samt krav på
ökad spridning och styrka hos befästningarna.
Under 1950- och 1960-talen byggdes inom för-
svarsområdet därför en rad ammunitionsförråd,

tygmaterielförråd och ledningscentraler inne i
berg för att kunna motstå kärnvapen. Utbyggna-
derna gjordes ofta av lokal arbetslös arbetskraft
med speciella statliga anslag för arbetslöshetsbe-
kämpning men även grundutbildnings -  och re-
petitionsövningsenheter byggde kanonvärn och
skyddsrum inom försvarsområdet.28

I en handling i Krigsarkivet återfinns ett omfat-
tande register med omkring 1500 registerkort över
befästningsanläggningar inom Fo 67. Registerkor-
ten anger en rad uppgifter om i stort sett samtliga
befästningsanläggningar i Kalixlinjen, till exem-
pel var anläggningen byggts, markägare, kostnad,
typ av anläggning och år när anläggningen uppför-
des. Registerkorten omfattar anläggningar byggda
från 1939 in på 1970-talet och omfattar således inte
samtliga 2 800 befästningar som fanns i Kalixlinjen
men ger en uppfattning om typen av befästningar,
placeringen av dessa och när de byggdes.29

Olika befästningstyper
Den vanligaste typen av befästningarna bestod av
så kallade skansar med pjäsvärn, kulsprutevärn,
skyttevärn och med ett eller flera skyddsrum. Mel-
lan värnen fanns nedgrävda förbindelsegångar.
Skyttevärnen för två soldater byggdes av betong-
element -  som ett stort L -  med lock av betong
där ena änden var ett skyddsrum och i andra än-
den var eldställningen. Kring dessa motståndsom-
råden, skansar, fanns stormhinder som bestod av
ett oregelbundet rutnät av taggtråd spänt på pålar
och träd någon decimeter över markytan. Storm-
hindren skulle försvåra stormning av motstånds-
nästet och kompletterades ofta med ett en och halv
meter högt taggtrådshinder, trådvalsar samt span-
ska ryttare. Taggtråden i dessa stormhinder togs
så småningom bort i naturen då samernas renar
och andra djur skadades av taggtråden. Taggtrå-
den kom då att förrådsställas i anslutning till var de
skulle sättas upp. Skyddsrummen byggdes för tre
upp till 48 man och kunde motstå tung artillerield.
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FORTIFIKATORISKA BEGREPP
Av Lars Hjeltman

Forti!katoriska begrepp (från FortH ! Forti"-
kationshandbok del !, truppbefästningar).

Befästning – Anläggning (system av anlägg-
ningar) med tillhörande hinder, maskering, 
förbindelsevärn och skenanläggningar, som ut-
formats för att skydda mot vapenverkan och för 
att om möjligt underlätta egen verksamhet.

Befästningsarbeten – Arbeten som avser ut-
byggnad, reparation eller komplettering av 
befästning.

Fullträ"säker – Beteckning för skydds-
konstruktion (täckning, frontmur e d) som 
i huvudsak skyddar mot fullträ# av angivet 
ammunitionsslag. Om ammunitionsslag ej ang-
es, avses fullträ#skydd mot $% cm artilleriprojek-
til (motsvarande verkan). Jämför splittersäker 
och strålsäker.

Förbindelsevärn – Värn som medger en mot 
insyn och vapenverkan i huvudsak skyddad för-
&yttning mellan olika stridsvärn och skyddsrum.

Hinder – Anordning i terrängen (utom strids-
medel) avsedd att försvåra eller omöjliggöra 
personals, fordons, fartygs, och &ygplans rörel-
se. Jämför stormhinder.

Maskering – Åtgärder för att försvåra upptäckt 
av objekt (förband, anläggning mm) genom 
ändring av objektets eller den närmaste omgiv-
ningens utseende.

Skans – Motståndsnäste utbyggt med 
truppbefästningar.

Skenanläggning – Anläggning som utförs för 
att vilseleda motståndare beträ#ande objekts 
(förbands, anläggnings, mm) belägenhet, grup-
pering, storlek med mera. Skenanläggning kan 
utgöras av skenbefästning, -näste, -hinder, -for-
don, -sändare.

Skottfältsröjningar – Arbeten som utförs 
för att underlätta observation och egen eld-
verksamhet. De kan utföras som underkvist-
ning, gallring, kalhuggning eller avjämning av 
markytan.

Skyddsnivå – Uttryck för motståndskraft mot 
vapenverkan.

Skyddsrum – Militär eller civil befästning, som 
kan tillslutas och som utformats för att skydda 
personal eller materiel mot viss vapenverkan.

Splittersäker – Betäckning för skyddskonstruk-
tion (täckning, frontmur e d) som kan motstå 
anslag av splitter från angivet ammunitionsslag. 
Om ammunitionsslag ej anges, avses splitter 
från $% cm artilleriprojektil (motsvarande ver-
kan). Jämför fullträ#säker och strålsäker. 

Stormhinder – Hinder som anordnats i avsikt 
att förhindra eller försvåra stormning av strids-
ställningar på marken.

Stridsvärn – Befästning, öppen eller täckt, 
avsedd att användas som eldställning och 
skyddsställning. Stridsvärn för skyttar med eld-
handvapen och lätta kulsprutor benämns skyt-
tevärn, för pjäser – pjäsvärn och för stridsfordon 
– stridsfordonsvärn.

Strålsäker – Beteckning för skyddskonstruk-
tion, som förmår nedbringa den i skyddet in-
trängande initialstrålningen i sådan grad, att 
denna ej blir gränssättande vapene#ekt vid 
kärnladdningsexplosion. Jämför fullträ#säker 
och splittersäker.

Truppbefästningar – Enklare befästningar, vil-
ka som regel kan utföras av trupp.

Truppskyddsrum – I truppbefästningar ingå-
ende skyddsrum för smärre truppenheter.

FORTIFIKATORISKA BEGREPP
Av Lars Hjeltman

Fortifikatoriska begrepp (från FortH 3 Fortifi-
kationshandbok del 3, truppbefästningar).
Befästning — Anläggning (system av anlägg-
ningar) med tillhörande hinder, maskering,
förbindelsevärn och skenanläggningar, som ut-
formats för att skydda mot vapenverkan och för
att om möjligt underlätta egen verksamhet.
Befästningsarbeten — Arbeten som avser ut-
byggnad, reparation eller komplettering av
befästning.
Fullträffsäker — Beteckning för skydds-
konstruktion (täckning, frontmur e d) som
i huvudsak skyddar mot fullträff av angivet
ammunitionsslag. Om ammunitionsslag ej ang-
es, avses fullträffskydd mot 15 cm artilleriprojek-
til (motsvarande verkan). Jämför splittersäker
och strålsäker.
Förbindelsevärn —Värn som medger en mot
insyn och vapenverkan i huvudsak skyddad för-
flyttning mellan olika stridsvärn och skyddsrum.
Hinder — Anordning i terrängen (utom strids-
medel) avsedd att försvåra eller omöjliggöra
personals, fordons, fartygs, och flygplans rörel-
se. Jämför stormhinder.
Maskering — Åtgärder för att försvåra upptäckt
av objekt (förband, anläggning mm) genom
ändring av objektets eller den närmaste omgiv-
ningens utseende.
Skans — Motståndsnäste utbyggt med
truppbefästningar.
Skenanläggning — Anläggning som utförs för
att vilseleda motståndare beträffande objekts
(förbands, anläggnings, mm) belägenhet, grup-
pering, storlek med mera. Skenanläggning kan
utgöras av skenbefästning, -näste, -hinder, -for-
don, -sändare.

Skottfältsröjningar — Arbeten som utförs
för att underlätta observation och egen eld-
verksam het. De kan utföras som underkvist-
ning, gallring, kalhuggning eller avjämning av
markytan.
Skyddsnivå — Uttryck för motståndskraft mot
vapenverkan.
Skyddsrum — Militär eller civil befästning, som
kan tillslutas och som utformats för att skydda
personal eller materiel mot viss vapenverkan.
Splittersäker — Betäckning för skyddskonstruk-
tion (täckning, frontmur e d) som kan motstå
anslag av splitter från angivet ammunitionsslag.
Om ammunitionsslag ej anges, avses splitter
från 15 cm artilleriprojektil (motsvarande ver-
kan). Jämför fullträffsäker och strålsäker.
Stormhinder — Hinder som anordnats i avsikt
att förhindra eller försvåra stormning av strids-
ställningar på marken.
Stridsvärn — Befästning, öppen eller täckt,
avsedd att användas som eldställning och
skyddsställning. Stridsvärn för skyttar med eld-
handvapen och lätta kulsprutor benämns skyt-
tevärn, för pjäser — pjäsvärn och för stridsfordon
— stridsfordonsvärn.
Strålsäker — Beteckning för skyddskonstruk-
tion, som förmår nedbringa den i skyddet in-
trängande initialstrålningen i sådan grad, att
denna ej blir gränssättande vapeneffekt vid
kärnladdningsexplosion. Jämför fullträffsäker
och splittersäker.
Truppbefästningar — Enklare befästningar, vil-
ka som regel kan utföras av trupp.
Truppskyddsrum — I truppbefästningar ingå-
ende skyddsrum för smärre truppenheter.
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5PUBMU�GBOOT�EFU�JOPN�GÚSTWBSTPNSÌEFU�TLZEETSVN�
GÚS�DJSLB�ŝŤڀŜŜŜ�NBO��1BOTBSWÊSOTHBSBHF�CZHHEFT�
i anslutning till motståndsområden och utgjorde 
ett splitterskyddat ”betonghus” dit man drog pans-
arvärnskanonerna från stridsställningarna när de 
inte användes.

Pansarhinder och kanonvärn
Pansarhindren bestod av betongblock eller natur-
sten som var nedgrävda och stack upp cirka en me-
ter ovan marken. Hindren hade ett djup på några 
rader av betongblock eller stenar och skulle försvå-
ra framryckning för fordon, både hjulfordon och 
bandfordon. Pansarhindren byggdes inledningsvis 
av natursten. Det visade sig dock att dessa var rela-
tivt lätt att skjuta i bitar med en stridsvagnskanon 
varför man övergick till att bygga pansarhindren i 
armerad betong. Pansarhindren i Kalixlinjen åter-
fanns på hundratals områden invid vägar för att 
hejda och fördröja angriparens framryckning vid 
sidan av vägen samt för att skydda motståndsom-
råden. Vid många vägar fanns dessutom cirka tre 
meter höga betongkonstruktioner, pansarhinder, 
vägspärrar, med möjlighet att skjuta ut järnvägsräls 
eller motsvarande över vägen. O!a var områdena 
runt dessa avsedda för minering med både strids-
vagnsminor och truppminor. I närheten fanns då 
betongkassuner där det förvarades minor samt 
sprängmedel för vägbankssprängning. Än idag, 
ŞŜŝş�TUÌS�ŝŜŜڀŜŜŜ�UBMT�QBOTBSIJOEFS�LWBS�J�OBUVSFO�
i Norrbotten

Kanonvärnen som byggdes bestyckades o!ast 
med äldre stridsvagnskanoner. Dessa var inspräng-
da i berg eller ner i marken, samt i många fall mas-
kerade med byggnader som liknade sommarstugor 
med igenbommade träluckor för fönstren. Utseen-
det var dock lite avvikande då farstukvisten kun-
de vara ovanligt stor. Det var själva kanonröret 
som stack ut i denna farstu. Dessa sommarstugor 
var främst placerade vid vägkorsningar och invid 
brofästen över hela försvarsområdet. O!ast fanns 

Fortfarande ser man 
spår i naturen av gamla 
skyddsrum. Dessa bägge 
ligger på toppen av berget 
Raggdynan öster om 
Kalix. 
Foto: Sten Ekman.

Betonggjutning av  
kupolskyddsrum.
Foto: Lasse Sjögren.

Betonggjutning av
kupolskyddsrum.
Foto: Lasse Sjögren.

Fortfarande ser man
spår i naturen av gamla
skyddsrum. Dessa bägge
ligger på toppen av berget
Raggdynan öster om
Kalix.
Foto: Sten Ekman.

Totalt fanns det inom försvarsområdet skyddsrum
för cirka 18 000 man. Pansarvärnsgarage byggdes
i anslutning till motståndsområden och utgjorde
ett splitterskyddat "betonghus" dit man drog pans-
arvärnskanonerna från stridsställningarna när de
inte användes.

Pansarhinder och kanonvärn
Pansarhindren bestod av betongblock eller natur-
sten som var nedgrävda och stack upp cirka en me-
ter ovan marken. Hindren hade ett djup på några
rader av betongblock eller stenar och skulle försvå-
ra framryckning för fordon, både hjulfordon och
bandfordon. Pansarhindren byggdes inledningsvis
av natursten. Det visade sig dock att dessa var rela-
tivt lätt att skjuta i bitar med en stridsvagnskanon
varför man övergick till att bygga pansarhindren i
armerad betong. Pansarhindren i Kalixlinjen åter-
fanns på hundratals områden invid vägar för att
hejda och fördröja angriparens framryckning vid
sidan av vägen samt för att skydda motståndsom-
råden. Vid många vägar fanns dessutom cirka tre
meter höga betongkonstruktioner, pansarhinder,
vägspärrar, med möjlighet att skjuta ut järnvägsräls
eller motsvarande över vägen. Ofta var områdena
runt dessa avsedda för minering med både strids-
vagnsminor och truppminor. I närheten fanns då
betongkassuner där det förvarades minor samt
sprängmedel för vägbankssprängning. Än idag,
2013, står ioo 000-tals pansarhinder kvar i naturen
i Norrbotten

Kanonvärnen som byggdes bestyckades oftast
med äldre stridsvagnskanoner. Dessa var inspräng-
da i berg eller ner i marken, samt i många fall mas-
kerade med byggnader som liknade sommarstugor
med igenbommade träluckor för fönstren. Utseen-
det var dock lite avvikande då farstukvisten kun-
de vara ovanligt stor. Det var själva kanonröret
som stack ut i denna farstu. Dessa sommarstugor
var främst placerade vid vägkorsningar och invid
brofästen över hela försvarsområdet. Oftast fanns
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Under början av 
beredskapstiden 
byggdes pansarhindren 
av natursten. Detta är 
pansarhinder invid berget 
Klinten, cirka !" km väster 
om Kalix samhälle, invid 
berget Raggdynan. 
Foto: Sten Ekman.

Runt området kring 
bergen Raggdynan, 
Klinten och Falkbergen 
fanns en mycket 
omfattade utbyggnad 
av olika befästningar. 
Runt området fanns 
pansarhinder av betong 
nedgrävda i områden där 
det inte var myrmark. 
Hindren skulle försvåra 
angriparens framfart med 
fordon. Foto: Sten Ekman.
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Under början av
beredskapstiden
byggdes pansarhindren
av natursten. Detta är
pansarhinder invid berget
Klinten, cirka io km väster
om Kalix samhälle, invid
berget Raggdynan.
Foto: Sten Ekman.

Runt området kring
bergen Raggdynan,
Klinten och Falkbergen
fanns en mycket
omfattade utbyggnad
av olika befästningar.
Runt området fanns
pansarhinder av betong
nedgrävda i områden där
det inte var myrmark.
Hindren skulle försvåra
angriparens framfart med
fordon. Foto: Sten Ekman.

U T B Y G G N A D E N  A V  B E F Ä S T N I N G A R  I  K A L I X L I N J E N  •  7 3



ţŠ� t� ĸĮĹĶŅĹĶĻķĲĻ

Det fanns cirka hundra 
värnkanoner inom Kalix 
försvarsområde. De ut-
gjordes av gamla strids-
vagnskanoner och var i 
fredstid inbyggda för att 
dölja deras placering. Ka-
nonerna var ofta placera-
de för att kunna lägga eld 
över en väg eller vid ett 
brofäste. De bemannades 
huvudsakligen av lokalt 
rekryterat manskap och 
övade ofta på Lombens 
skjutfält norr om Kalix 
samhälle. Här ett värn-
torn !", alltså tornet från 
en stridsvagn !". Kanonen 
kommer från Bofors och 
har kaliber !,# cm. 
Foto: Sten Ekman.

Denna värnkanon står uppställd på det gamla kasernområdet för Bodens Artilleriregemente, A $. Pjäsen är ett 
återanvänt stridsvagnstorn från den tjeckiska TNH som i Sverige blev stridsvagn m/"%. Kanonen som kommer 
från Bofors har kaliber &! mm. Foto: Sten Ekman.

En del värnkanoner var dolda genom att man byggt 
en ”sommarstuga” över platsen där kanonen var 
nedgrävd. Foto: Sten Ekman

Det fanns cirka hundra
värnkanoner inom Kalix
försvarsområde. De ut-
gjordes av gamla strids-
vagnskanoner och vari
fredstid inbyggda för att
dölja deras placering. Ka-
nonerna var ofta placera-
de för att kunna lägga eld
över en väg eller vid ett
brofäste. De bemannades
huvudsakligen av lokalt
rekryterat manskap och
övade ofta på Lorobens
skjutfält norr om Kalix
samhälle. Här ett värn-
torn 74, alltså tornet från
en stridsvagn 74. Kanonen
kommer från Bofors och
har kaliber 7,5 cm.
Foto: Sten Ekman.

Denna värnkanon står uppställd på det gamla kasernområdet för Bodens Artilleriregemente, A 8. Pjäsen är ett
återanvänt stridsvagnstorn från den tjeckiska TNH som i Sverige blev stridsvagn m141. Kanonen som kommer
från Bofors har kaliber 37 mm. Foto: Sten Ekman.

En del värnkanoner var dolda genom att man byggt
en "sommarstuga" över platsen där kanonen var
nedgrävd. Foto: Sten Ekman
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skyddsrum i anslutning till kanonvärnen.  På en 
del berg sprängdes in så kallade O-värn som ut-
gjorde observationsvärn som var splitterskydda-
de och skulle användas för spaning och för ledning 
av artillerield.  Vid många befästningar grävdes 
brunnar för att kunna förse förbanden med färskt 
vatten.

Hemliga bergrum
Försvarsområdesstabens fasta krigsstabsplats var i 
:UUFSUSÊTL�JOTQSÊOHU�J�NBSLFO�TÚEFS�PN�.PSKÊSW��
Staben hade även fem andra alternativa stabsplatser 
som var mer eller mindre förberedda. Försvarsom-
rådesstabens platser var förberedda på bestämda 
platser till skillnad mot brigaderna, som hade rör-
liga stabsplatser. Utöver befästningsanläggningar-
na, insprängda stabsplatser och förråd insprängda 
i berg fanns det över !" ammunitionsförråd ut-
spridda över försvarsområdet, både i bergrum och 
i fristående ammunitionsförråd.  Dessa förråd be-
WBLBEFT�VOEFS�CFSFETLBQTÌSFO�PDI�GSBN�UJMM�ŝťšŝ�
av soldater och civila vakter med skarpladdade 
vapen.şŜ

Den stora utbyggnaden av befästningsanlägg-
ningarna i försvarsområdet gjordes under åren 
ŝťşťoŝťŠš�NFO�GPSUTBUUF�TFEBO�ÊOEB�JO�QÌ�ŝťťŜ�UB-
let. Nedan redovisas kommunvis några av utbygg-
naderna av befästningsanläggningarna utifrån 
registerverken på Krigsarkivet.

Befästningsanläggningar omkring Haparanda
Inom Haparanda kommun byggdes under de för-
sta krigsåren främst pansarhinder. Av en karta på 
Krigsarkivet över pansarhinder, framgår att dessa 
byggdes från kusten utanför Haparanda och vidare 
norrut väster om järnvägen upp mot Karungi och 
Övertorneå, en sträcka på #era mil. Det byggdes 
även hundratals kulsprutenästen och värn längs 
IFMB�5PSOFEBMFO�WJMLFU�GSBNHÌS�BW�LBSUBO�QÌ�OÊT-
ta sida. På järnvägsstationsområdet i Haparanda 
QMBDFSBEFT�ŝťŠŝ�UWÌ�TUZDLFO�MVęWÊSOTLBOPOFS�VQQF�

i torn som var tolv meter höga och vid brolands-
fästet uppsattes två lu$värnskanoner. E$er kriget 
kom sedan befästningsutbyggnaderna att koncen-
treras längre västerut in i Norrbotten.şŝ

Befästningsanläggningar omkring Övertorneå
Inom Övertorneå kommun färdigställdes under 
ÌS�ŝťŠŝ�ÚWFS�ŞŠ�LN�QBOTBSIJOEFS��)JOESFO�BOMB-
des främst i trakterna kring Karungi, Övertorneå 
och Luppio. Inom dessa områden anlades under 
ŝťŠŜ�PDI�ŝťŠŝ�ÊWFO�FO�SBE�OZB�WÊHBS�WBST�VQQHJę�
var att underlätta egna omgrupperingar för försva-
ret av området.şŞ Vid Övertorneå fanns en bro över 
5PSOFÊMWFO�NFE�WÊH�WJEBSF�WÊTUFSVU�NPU�½WFS-
kalix som förväntades vara en av huvudanfalls-
vägarna för en angripare. Därför gjordes de största 
utbyggnaderna av anläggningar inom Övertorneå 
kommun i området kring Puostijokki och längs 
EFOOB�WÊH�ťŤ��6OEFS�ŝťŠš�GÊSEJHTUÊMMEFT�EÊS�FO�SBE�
skyddsrum, skyttevärn och taggtrådshinder. Inom 
Övertorneå kommun kom sedan utbyggnader-
na av pjäsvärn, skyttevärn och skyddsrum att ske 
GSÊNTU�J�NJUUFO�QÌ�ŝťŢŜ�UBMFU��6UCZHHOBEFSOB�LPN�
TFEBO�BUU�GPSUTÊUUB�ÊWFO�VOEFS�ŝťţŜ�UBMFU�EÌ�WÊH�ťŤ�
breddades och rätades ut. Förbättringen av denna 
väg kom att medföra en hel del ändringar i krigs-
planläggningen för Fo %& med ytterligare stora ut-
byggnader av befästningar längs med den delvis 
förändrade sträckningen av vägen.

Befästningsanläggningar omkring Överkalix
Inom Överkalix kommun gjordes befästningsut-
CZHHOBEFSOB�GSÊNTU�VOEFS�ÌSFO�ŝťŠŠ�PDI�ŝťŠš��#F-
fästningarna, som uppgick till #era hundra, var 
främst placerade kring olika berg och i anslutning 
till vägar. Det var skyddsrum, lu$värnskanoner, 
taggtrådshinder, samt olika slags värn. Även en 
del kortare sträckor med pansarhinder invid väg-
BS�PDI�NPUTUÌOETOÊTUFO�GÊSEJHTUÊMMEFT�VOEFS�ŝťŠš��
Överkalix var en viktig knutpunkt i försvaret av 
övre Norrland.şş Härifrån leder vägar norrut upp 

Heraldiskt vapen 
Byggnads- och 
reparationsberedskapen 
(BRB). Foto: Wikipedia.

skyddsrum i anslutning till kanonvärnen. På en
del berg sprängdes in så kallade 0-värn som ut-
gjorde observationsvärn som var splitterskydda-
de och skulle användas för spaning och för ledning
av artillerield. V id  många befästningar grävdes
brunnar för att kunna förse förbanden med färskt
vatten.

Hemliga bergrum
Försvarsområdesstabens fasta krigsstabsplats var i
Ytterträsk, insprängt i marken söder om Morjärv.
Staben hade även fem andra alternativa stabsplatser
som var mer eller mindre förberedda. Försvarsom-
rådesstabens platser var förberedda på bestämda
platser till skillnad mot brigaderna, som hade rör-
liga stabsplatser. Utöver befästningsanläggningar-
na, insprängda stabsplatser och förråd insprängda
i berg fanns det över 8o ammunitionsförråd ut-
spridda över försvarsområdet, både i bergrum och
i fristående ammunitionsförråd. Dessa förråd be-
vakades under beredskapsåren och fram till 1951
av soldater och civila vakter med skarpladdade
vapen.3°

Den stora utbyggnaden av befästningsanlägg-
ningarna i försvarsområdet gjordes under åren
1939-1945 men fortsatte sedan ända in på 1990-ta-
let. Nedan redovisas kommunvis några av utbygg-
naderna av befästningsanläggningarna utifrån
registerverken på Krigsarkivet.

Befästningsanläggningar omkring Haparanda
Inom Haparanda kommun byggdes under de för-
sta krigsåren främst pansarhinder. Av en karta på
Krigsarkivet över pansarhinder, framgår att dessa
byggdes från kusten utanför Haparanda och vidare
norrut väster om järnvägen upp mot Karungi och
Övertorneå, en sträcka på flera mil. Det byggdes
även hundratals kulsprutenästen och värn längs
hela Tornedalen vilket framgår av kartan på näs-
ta sida. På järnvägsstationsområdet i Haparanda
placerades 1941 två stycken luftvärnskanoner uppe

i torn som var tolv meter höga och vid brolands-
fästet uppsattes två luftvärnskanoner. Efter kriget
kom sedan befästningsutbyggnaderna att koncen-
treras längre västerut in i Norrbotten.3'

Befästningsanläggningar omkring Övertomeå
Inom Övertorneå kommun färdigställdes under
år 1941 över 24 km pansarhinder. Hindren anla-
des främst i trakterna kring Karungi, Övertorneå
och Luppio. Inom dessa områden anlades under
1940 och 1941 även en rad nya vägar vars uppgift
var att underlätta egna omgrupperingar för försva-
ret av området.32 Vid Övertorneå fanns en bro över
Torneälven med väg vidare västerut mot Över-
kalix som förväntades vara en av huvudanfalls-
vägarna för en angripare. Därför gjordes de största
utbyggnaderna av anläggningar inom Övertorneå
kommun i området kring Puostijokki och längs
denna väg 98. Under 1945 färdigställdes där en rad
skyddsrum, skyttevärn och taggtrådshinder. Inom
Övertorneå kommun kom sedan utbyggnader-
na av pjäsvärn, skyttevärn och skyddsrum att ske
främst i mitten på 1960-talet. Utbyggnaderna kom
sedan att fortsätta även under 1970-talet då väg 98
breddades och rätades ut. Förbättringen av denna
väg kom att medföra en hel del ändringar i krigs-
planläggningen för Fo 67 med ytterligare stora ut-
byggnader av befästningar längs med den delvis
förändrade sträckningen av vägen.

Befästningsanläggningar omkring Överkalix
Inom Överkalix kommun gjordes befästningsut-
byggnaderna främst under åren 1944 och 1945. Be-
fästningarna, som uppgick till flera hundra, var
främst placerade kring olika berg och i anslutning
till vägar. Det var skyddsrum, luftvärnskanoner,
taggtrådshinder, samt olika slags värn. Även en
del kortare sträckor med pansarhinder invid väg-
ar och motståndsnästen färdigställdes under 1945.
Överkalix var en viktig knutpunkt i försvaret av
övre Norrland.33 Härifrån leder vägar norrut upp

Heraldiskt vapen
Byggnads- och
reparationsberedskapen
(BRB). Foto: Wikipedia.
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mot Gällivare, Kiruna och Narvik. Västerut går en 
väg mot Boden och söderut en väg ner mot E!:an 
WJE�5ÚSF��'SÌO�½WFSLBMJY�MFEFS�PDLTÌ�FO�WÊH�ÚTUFS-
ut mot Övertorneå och gränsen till Finland. Inom 
Överkalix kommun kom de fortsatta utbyggnader-
OB�VOEFS�ŝťšŜ��PDI�ŝťŢŜ�UBMFO�GSÊNTU�BUU�HÚSBT�J�BO-
slutning till dessa vägar. 

Befästningsanläggningar längs Kalix älv
Inom Kalix kommun var befästningsanläggningar-
na utspridda över i stort sett hela kommunen men 
med koncentration till vissa byar och områden. 
Den by som hade de "esta befästningarna var Bon-
EFSTCZO�ŝŜ�LN�WÊTU�PN�,BMJY�EÊS�ĘFSB�IVOESB�BO-
MÊHHOJOHBS�ÌUFSĕOOT�J�SFHJTUFSLPSUFO��*�OÊSIFUFO�BW�
#POEFSTCZO�ĕOOT�CFSHFO�3BHHEZOBO�'BMLCFSHFU�
och Klinten. På bergen fanns också hundratals be-
fästningsanläggningar. Det var värnkanoner, lu#-
värnskanoner, skyddsrum och pansarvärnsgarage 
samt stora förrådsutrymmen insprängda i bergen. 
I bergen fanns även observationsvärn där artilleri-
ets eldledare hade bra överblick över ett stort om-
råde österut mot Kalix samhälle längs E!:an men 
ÊWFO�WÊTUFSVU�NPU�5ÚSF��*�QSJODJQ�IFMB�PNSÌEFOB�
kring bergen var kringbyggda av pansarhinder. Det 
var enbart området med myrmark som saknade 
pansarhinder. Mellan bergen Raggdynan och Klin-
UFO�HJDL�3JLTWÊH�ŝş�TPN�TFOBSF�CMFW�&Š�BO�VQQ�GÚS�
en brant backe. Det var i detta område som angri-
paren skulle möta ett väl utbyggt motstånd. I detta 
område var inte bara lokalförsvarsförband gruppe-
rade utan även en hel infanteribrigad skulle grup-
peras här för att kunna genomföra avvärjningsstrid 
mot en angripare som kom längs E!:an på sin väg 
västerut. Försvarsanläggningarna från Sören vid 

De första försvarsanläggningarna längs Torne älv som började byggas !"#"–!"$% var miltals med 
pansarhinder. Från Bottenvikskusten vid Haparanda och upp till Övertorneåområdet byggdes 
en flera mil lång rad av pansarhinder. Det var bara i områden med myrar eller bergområden där 
betongklumparna inte sattes upp. Foto: Sten Ekman. 

Kartan visar värn utbyggda längs Torneälven på den svenska 
sidan. Kulsprutevärnen var nedgrävda längs själva älvkanten men 
huvudsakligen strax väster om järnvägen som gick längs älven 
mellan Haparanda och Övertorneå. Foto: Krigsarkivet.

$

mot Gällivare, Kiruna och Narvik. Västerut går en
väg mot Boden och söderut en väg ner mot E4:an
vid Töre. Från Överkalix leder också en väg öster-
ut mot Övertorneå och gränsen till Finland. Inom
Överkalix kommun kom de fortsatta utbyggnader-
na under 1950- och 1960-talen främst att göras i an-
slutning till dessa vägar.

Befästningsanläggningar längs Kalix älv
Inom Kalix kommun var befästningsanläggningar-
na utspridda över i stort sett hela kommunen men
med koncentration till vissa byar och områden.
Den by som hade de flesta befästningarna var Bon-
dersbyn, 10 km väst om Kalix, där flera hundra an-
läggningar återfinns i registerkorten. I närheten av
Bondersbyn finns bergen Raggdynan, Falkberget
och Klinten. På bergen fanns också hundratals be-
fästningsanläggningar. Det var värnkanoner, luft-
värnskanoner, skyddsrum och pansarvärnsgarage
samt stora förrådsutrymmen insprängda i bergen.
I bergen fanns även observationsvärn där artilleri-
ets eldledare hade bra överblick över ett stort om-
råde österut mot Kalix samhälle längs E4:an men
även västerut mot Töre. I princip hela områdena
kring bergen var kringbyggda av pansarhinder. Det
var enbart området med myrmark som saknade
pansarhinder. Mellan bergen Raggdynan och Klin-
ten gick, Riksväg 13, som senare blev E4:an, upp för
en brant backe. Det var i detta område som angri-
paren skulle möta ett väl utbyggt motstånd. I detta
område var inte bara lokalförsvarsförband gruppe-
rade utan även en hel infanteribrigad skulle grup-
peras här för att kunna genomföra avvärjningsstrid
mot en angripare som kom längs E4:an på sin väg
västerut. Försvarsanläggningarna från Sören vid

41 Kartan visar värn utbyggda längsTorneälven på den svenska
sidan. Kulsprutevärnen var nedgrävda längs själva älvkanten men
huvudsakligen strax väster om järnvägen som gick längs älven
mellan Haparanda och Övertorneå. Foto: Krigsarkivet.

De första försvarsanläggningarna längs Torne älv som började byggas1939-1940 var miltals med
pansarhinder. Från Bottenvikskusten vid Haparanda och upp till Övertorneåområdet byggdes
en flera mil lång rad av pansarhinder. Det var bara i områden med myrar eller bergområden där
betongklumparna inte sattes upp. Foto: Sten Ekman.
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kusten, upp till Bondersbyn, genom Raggdynan 
och Klinten, utgjorde i ordets rätta bemärkelse en 
sammanhållen försvarslinje med befästningar.

Gamla och nya befästningar samsas
De !esta befästningsanläggningarna i Kalixlin-
jen som byggdes e"er andra världskriget byggdes 

i områden där det redan under beredskapsåren 
byggts befästningar. Utbyggnaden fortsatte alltså 
LSJOH�EF�USF�CFSHFO�PDI�VOEFS�ŝťŢŝ�PDI�ŝťŢŞ�HKPS-
des en rad utbyggnader av anläggningar i Sören och 
JOMPQQFU�UJMM�5ÚSFIBNO�TPN�WBS�MBOEFUT�OPSEMJHBT-
te djuphamn och här möttes vägen mellan Hapar-
anda och Luleå, E#:an, samt vägen mot Kiruna och 

Kartan visar skansar, 
skyddsrum och värnpjä-
ser som återfanns inom 
området St Lappträsket 
– Sören. På kartan är det 
inritat följande angivel-
ser: utbyggda skansar > 
!" procent, blå utbyggda 
skansar < !" procent röd, 
detaljrekad skans, ut-
byggt skyddsrum, utbyggt 
pjäsvärn, utbyggt obser-
vationsvärn samt pansar-
hinder. Kartan är daterad 
#$%"-"#-&'. Stora delar av 
denna sträcka på cirka (" 
km hade pansarhinder, 
både i form av natursten 
och av betong.  Där kartan 
inte utvisar betonghinder 
var naturen sådan att det 
var svårt för fordon att ta 
sig fram. Foto: Krigsarkivet. 

Kartan visar skansar,
skyddsrum och värnpjä-
ser som återfanns inom
området St Lappträsket
— Sören. På kartan är det
inritat följande angivel-
ser: utbyggda skansar >
so procent, blå utbyggda
skansar < so procent röd,
detaljrekad skans, ut-
byggt skyddsrum, utbyggt
pjäsvärn, utbyggt obser-
vationsvärn samt pansar-
hinder. Kartan är daterad
196o-01-27. Stora delar av
denna sträcka på cirka 4o
km hade pansarhinder,
både i form av natursten
och av betong. Där kartan
inte utvisar betonghinder
var naturen sådan att det
var svårt för fordon att ta
sig fram. Foto: Krigsarkivet.

kusten, upp till Bondersbyn, genom Raggdynan
och Klinten, utgjorde i ordets rätta bemärkelse en
sammanhållen försvarslinje med befästningar.

Gamla och nya befästningar samsas
De flesta befästningsanläggningarna i Kalixlin-
jen som byggdes efter andra världskriget byggdes

i områden där det redan under beredskapsåren
byggts befästningar. Utbyggnaden fortsatte alltså
kring de tre bergen, och under 1961 och 1962 gjor-
des en rad utbyggnader av anläggningar i Sören och
inloppet till Törehamn som var landets nordligas-
te djuphamn och här möttes vägen mellan Hapar-
anda och Luleå, E4:an, samt vägen mot Kiruna och
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Observationsvärn med !" britsar uppe på berget Klinten. 
Värnet hade en milsvid överblick västerut mot Kalix 
samhälle och väg E#. Mittemot berget ses master på det 
intilliggande berget Raggdynan. Mellan bergen anas väg 
E# som har en brant stigning mellan bergen. Inom detta 
område skulle fienden möta ett mycket hårt motstånd från 
den infanteribrigad som var grupperad i området samt från 
de lokalförsvarsförband som hade sina uppgifter i området. 
Ingången till ovärnet står helt öppet idag. Foto: Sten Ekman.

Observationsvärn med 37 britsar uppe på berget Klinten.
Värnet hade en milsvid överblick västerut mot Kalix
samhälle och väg E4. Mittemot berget ses master på det
intilliggande berget Raggdynan. Mellan bergen anas väg
E4 som har en brant stigning mellan bergen. Inom detta
område skulle fienden möta ett mycket hårt motstånd från
den infanteribrigad som var grupperad i området samt från
de lokalförsvarsförband som hade sina uppgifter i området.
Ingången till ovärnet står helt öppet idag. Foto: Sten Ekman.
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/BSWJL�&ŝŜ��5JPUBMFU�WÊSO�CZHHEFT�GÚS�MVęWÊSOTLB-
noner, liksom att gamla stridsvagnskanoner sattes 
VQQ�PDI�CJMEBEF�WÊSOGÚSCBOE�J�JOMPQQFU�UJMM�5ÚSF-
hamn. Skyddsrum och skyttevärn anlades i anslut-
ning till dessa värn med regelhinder av taggtråd. 
Även i områdena runt Storsien och Granträsk gjor-
EFT�VOEFS�ŝťšŜ��PDI�ŝťŢŜ�UBMFO�FO�SBE�VUCZHHOBEFS�

av skyttevärn och skyddsrum. Andra utbyggna-
der som gjordes var att anlägga grusbelagda plat-
ser som skulle utgöra pjäsplatser för artilleripjäser. 
Längs vägen mellan Storöhamn och Ryssbält fanns 
ett antal sådana grusbelagda områden.şŠ

Många av de försvars-
anläggningar som finns 
kvar är mycket svåra att 
upptäcka. De har byggts 
ihop med naturen och 
ofta med naturstenar som 
översta lager. Detta är 
ett observationsvärn på 
toppen av berget Klinten. 
Foto: Sten Ekman.

Många av de försvars-
anläggningar som finns
kvar är mycket svåra att
upptäcka. De har byggts
ihop med naturen och
ofta med naturstenar som
översta lager. Detta är
ett observationsvärn på
toppen av berget Klinten.
Foto: Sten Ekman.

Narvik, Eio. Tiotalet värn byggdes för luftvärnska-
noner, liksom att gamla stridsvagnskanoner sattes
upp och bildade värnförband i inloppet till Töre-
hamn. Skyddsrum och skyttevärn anlades i anslut-
ning till dessa värn med regelhinder av taggtråd.
Även i områdena runt Storsien och Granträsk gjor-
des under 1950- och 1960-talen en rad utbyggnader

av skyttevärn och skyddsrum. Andra utbyggna-
der som gjordes var att anlägga grusbelagda plat-
ser som skulle utgöra pjäsplatser för artilleripjäser.
Längs vägen mellan Storöhamn och Ryssbält fanns
ett antal sådana grusbelagda områden.34

8 o  •  K A L I X L I N J E N



�ĮĿŁņĴŀĸĮĻļĻĲĿ�Ķ�ŀĸļĴĲĻ t� Ťŝ

Gamla fartygskanoner till heders
Under andra världskriget byggdes även i andra de-
lar av landet försvarslinjer för att möta en invasion. 
ŝťşť�QÌCÚSKBEFT�VUCZHHOBEFO�BW�4LÌOFMJOKFO�ÊWFO�
kallad Per Albin-linjen, e!er dåvarande statsmi-
nister Per Albin Hansson. Skånelinjen kom liksom 
Kalixlinjen att byggas ut och moderniseras fortlö-
pande under kalla kriget. Bland annat kom det i 
båda dessa gränsområden att byggas ut kanonbat-
terier för att kunna lägga artillerield alldeles invid 
landets gräns.

Inom Fo "# byggdes fyra kanonbatterier med 
TBNNBOMBHU� ŝŢ� TUZDLFO� HBNMB� GBSUZHTLBOPOFS�
där tre av batterierna betjänades av var sitt lokal-
försvarskompani och ett av en lokalförsvarsba-
taljon. Utbyggnaden av dessa fasta anläggningar 
VOEFS�ŝťšŜ��PDI�ŝťŢŜ�UBMFO�CMFW�GÚS�BSNÏO�CJMMJHB�
då pjäserna kom från $ottans skrotade fartyg, ar-
betskra!en för byggandet betalades av staten och 
ammunition fanns i stora mängder. Med tanke på 
de fåtaliga vägarna i Norrbotten för en invasions-
styrka att rycka fram på, placerades batterierna så 
att de kunde lägga eld över vägar, broar och järnvä-
gar. En fördel med de fasta batterierna var att de var 
mycket väl inmätta på de mål som skulle bekäm-
pas men samtidigt hade de alltför liten spridning 
i sin eld. Granaterna hamnade i ”samma hål” hela 
tiden. Man var tvungen att variera inriktningen på 
pjäserna för att få spridning av granaterna. Dessa 
batterier kan ha verkat som ett incitament för en 
angripare att välja en annan väg med kringgående 

rörelser men med längre underhållssträckor på 
sämre vägar.

Siknäsbatteriet
Försvarsstrategiskt har kustområdet kring Ka-
lix ansetts som ”låset mot öster”. Viktigaste 

!"#$%&'  ((

Fartygskanoner i skogen
K A P I T E L  1 ]

Fartygskanoner i skogen

Gamla fartygskanoner till heders
Under andra världskriget byggdes även i andra de-
lar av landet försvarslinjer för att möta en invasion.
1939 påbörjades utbyggnaden av Skånelinjen, även
kallad Per Albin-linjen, efter dåvarande statsmi-
nister Per Albin Hansson. Skånelinjen kom liksom
Kalixlinjen att byggas ut och moderniseras fortlö-
pande under kalla kriget. Bland annat kom det i
båda dessa gränsområden att byggas ut kanonbat-
terier för att kunna lägga artillerield alldeles invid
landets gräns.

Inom Fo 67 byggdes fyra kanonbatterier med
sammanlagt 16 stycken gamla fartygskanoner
där tre av batterierna betjänades av var sitt lokal-
försvarskompani och ett av en lokalförsvarsba-
taljon. Utbyggnaden av dessa fasta anläggningar
under 1950- och 1960-talen blev för armen billiga
då pjäserna kom från flottans skrotade fartyg, ar-
betskraften för byggandet betalades av staten och
ammunition fanns i stora mängder. Med tanke på
de fåtaliga vägarna i Norrbotten för en invasions-
styrka att rycka fram på, placerades batterierna så
att de kunde lägga eld över vägar, broar och järnvä-
gar. En fördel med de fasta batterierna var att de var
mycket väl inmätta på de mål som skulle bekäm-
pas men samtidigt hade de alltför liten spridning
i sin eld. Granaterna hamnade i "samma hål" hela
tiden. Man var tvungen att variera inriktningen på
pjäserna för att få spridning av granaterna. Dessa
batterier kan ha verkat som ett incitament för en
angripare att välja en annan väg med kringgående

rörelser men med längre underhållssträckor på
sämre vägar.

Silmäsbatteriet
Försvarsstrategiskt har kustområdet kring Ka-
lix ansetts som "låset mot öster". Viktigaste

PARVAINEN
a 4  4  1

alix

Siffrorna anger antalet kanoner i respektive batteri
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Ett av Siknäsbatterierna 
med hela anläggningen 
i fyra plan, insprängd i 
berget, se sektionsskiss. 
Två av kanontornen med 
hela anläggningarna nere 
i berget under, som står 
kvar än idag. 
Foto: Sten Ekman.

anläggningen inom detta kustområde var Siknäs-
CBUUFSJFU�TPN�MÌH�JOWJE�5ÚSFIBNO�şŜ�LN�WÊTUFS�
om Kalix. Batteriet betjänades av en lokalförsvar-
TLBOPOCBUBMKPO�QÌ�ÚWFS�şŜŜ�NBO�PDI�CZHHEFT�VS-
sprungligen av kustartilleriet. Då kustartilleriet 
VOEFS�ŝťŢŜ�UBMFU�ĕDL�CFUZEMJHU�NPEFSOBSF�BSUJMMF-
ripjäser överläts batteriet till armén. Uppgi!en var 
att försvara Bottenvikens nordligaste djuphamn 
5ÚSF��%ÊS�LVOEF�FO�BOHSJQBSF�MBOETUJHB�PDI�TLB-
pa ett brohuvud för att anfalla Kalixlinjen i ryggen. 
Batteriet skulle även kunna lägga artillerield mot 
angriparens förband längs E":an mot Luleå och 
mot broar över Kalix älv. 

Siknäsbatteriet bestod av fyra batterier med ett 
dubbelkanontorn vardera, sammanlagt åtta ka-
OPOFS�NFE�LBMJCFS�ŝšŞ�DN��,BOPOFSOB�WBS�EVC-
beltorn från pansarkryssaren Fylgia som sjösattes 

- r  -

ill BOWE PLAN
1111111122:54
emit

Ett av Siknäsbatterierna
med hela anläggningen
i fyra plan, insprängd i
berget, se sektionsskiss.
Två av kanontornen med
hela anläggningarna nere
i berget under, som står
kvar än idag.
Foto: Sten Ekman.

BOTTENPLAN

•

anläggningen inom detta kustområde var Siknäs-
batteriet, som låg invid Törehamn, 3o km väster
om Kalix. Batteriet betjänades av en lokalförsvar-
skanonbataljon på över 30o man och byggdes ur-
sprungligen av kustartilleriet. Då kustartilleriet
under 1960-talet fick betydligt modernare artille-
ripjäser överläts batteriet till armen. Uppgiften var
att försvara Bottenvikens nordligaste djuphamn
Töre. Där kunde en angripare landstiga och ska-
pa ett brohuvud för att anfalla Kalixlinjen i ryggen.
Batteriet skulle även kunna lägga artillerield mot
angriparens förband längs E4:an mot Luleå och
mot broar över Kalix älv.

Siknäsbatteriet bestod av fyra batterier med ett
dubbelkanontorn vardera, sammanlagt åtta ka-
noner med kaliber 15,2 cm. Kanonerna var dub-
beltorn från pansarkryssaren Fylgia som sjösattes
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Interiörbild från ett av  
kanontornen. 
Foto: Sten Ekman.

Tilläggstecken på uniform 
för A !:s bataljon Fylgia. 
Foto: Krigsarkivet.

ŝťŜš�PDI�UPHT�VS�UKÊOTU�ŝťšş��%F�GZSB�BOMÊHHOJOH-
arna hade var sitt eget kra!aggregat och varje del 
kunde fungera som en självständig enhet. Pro-
KFLUFSJOHFO�BW�CBUUFSJFU�QÌCÚSKBEFT�ŝťšş�PDI�ŝťŢŜ�
överfördes batteriet från kustartilleriet till armén. 
Anläggningen byggdes för att kunna motstå ett 
atombombsanfall och pjästornen var napalmskyd-
EBEF��&ČFLUJWU�TLKVUBWTUÌOE�WBS�ŝŢ�LN�PDI�FME-
hastigheten kunde med en samkörd besättning 
komma upp i tre skott i minuten. Urholkningen av 
CFSHFU�HKPSEFT�BW�GPSUJĕLBUJPOTQFSTPOBM�PDI�MPLBM�
arbetskra!. Kanonernas stjälk behölls varför ur-
gröpningen blev olika djup beroende var på far-
UZHFU�TPN�LBOPOFO�TUÌUU��5WÌ�BW�UPSOFO�WBS�QÌ�USF�
WÌOJOHBS�PDI�UWÌ�QÌ�GZSB�WÌOJOHBS��5JMM�CBUUFSJFU�
fanns fem eldledningspatruller med sex man i var-
dera som grupperades i närheten av tilltänkta mål 

där de ledde artillerielden. Vid en krigsförbands-
ÚWOJOH�ŝťŤš�TLÚUT�EF�TJTUB�TLPUUFO��

Den sista krigsförbandsövningen, KFÖ:n, med 
CBUUFSJFU�HFOPNGÚSEFT�ŝťŤš��*�Utposten, organ för 
'P�Ţţ�GSÌO�ÌS�ŞŜŜŜ�CFSÊUUBS�4UFGBO�#��'SFESJLTTPO�
om sin tjänstgöring denna sista övning.  ”Min upp-
gi! var att mata pjäsen i torn fyra med ammuni-
tion. Det var den tyngsta och samtidigt den lägsta 
sysslan i den informella rangordningen. Den som 
drog i avfyrningssnöret hade ett hedersuppdrag för 
det var hans sista KFÖ innan avgång till reserven. 
Han var veteran och stod följaktligen högst upp på 
rangskalan. Han hade förmodligen precis som jag 
själv startat sin klättring från ammunitionsdur-
LFO��5ZWÊSS�IBOO�KBH�JOUF�LMÊUUSB�MÊOHTU�VQQ�JOOBO�
avvecklingen.” Stefan fortsätter – ”Anläggningen i 
Siknäs har nog tillhört det hemligaste inom FO"#$. 

1905 och togs ur tjänst 1953. De fyra anläggning-
arna hade var sitt eget kraftaggregat och varje del
kunde fungera som en självständig enhet. Pro-
jekteringen av batteriet påbörjades 1953 och 1960
överfördes batteriet från kustartilleriet till armen.
Anläggningen byggdes för att kunna motstå ett
atombombsanfall och pjästornen var napalmskyd-
dade. Effektivt skjutavstånd var 16 km och eld-
hastigheten kunde med en samkörd besättning
komma upp i tre skott i minuten. Urholkningen av
berget gjordes av fortifikationspersonal och lokal
arbetskraft. Kanonernas stjälk behölls varför ur-
gröpningen blev olika djup beroende var på far-
tyget som kanonen stått. Två av tornen var på tre
våningar och två på fyra våningar. Till batteriet
fanns fem eldledningspatruller med sex man i var-
dera som grupperades i närheten av tilltänkta mål

där de ledde artillerielden. Vid en krigsförbands-
övning 1985 sköts de sista skotten.

Den sista krigsförbandsövningen, KFÖ:n, med
batteriet genomfördes 1985. I Utposten, organ för
Fo 67 från år 2000, berättar Stefan B. Fredriksson
om sin tjänstgöring denna sista övning. "Min upp-
gift var att mata pjäsen i torn fyra med ammuni-
tion. Det var den tyngsta och samtidigt den lägsta
sysslan i den informella rangordningen. Den som
drog i avfyrningssnöret hade ett hedersuppdrag för
det var hans sista KFÖ innan avgång till reserven.
Han var veteran och stod följaktligen högst upp på
rangskalan. Han hade förmodligen precis som jag
själv startat sin klättring från ammunitionsdur-
ken. Tyvärr hann jag inte klättra längst upp innan
avvecklingen:' Stefan fortsätter - "Anläggningen i
Siknäs har nog tillhört det hemligaste inom FO 67.

Interiörbild från ett av
kanontornen.
Foto: Sten Ekman.

Tilläggstecken på uniform
för A 8:s bataljon Fylgia.
Foto: Krigsarkivet
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De åtta !",# cm kanonerna, fyra dubbeltorn, kom från pansarkryssaren Fylgia. Fartyget tjänst-
gjorde både under första och andra världskriget i neutralitetsvakten och användes även för 
utbildning av o$cersaspiranter. Fartyget levererades !%&' och utrangerades !%"#. Kanonernas 
frontpansar var !#" mm tjockt och baksidans pansar "& mm. Fylgia blev Sveriges enda pansar-
kryssare som byggdes. Hon skulle användas för spaning och stöd vid blockad av sjöfart och 
hamnar. Genom sitt tjocka pansar skulle hon kunna avvisa fientligt lätta kryssare. Fylgia användes 
som långresefartyg. I början av andra världskriget genomgick hon en omfattande ombyggnad 
med oljeeldning och artilleriet moderniserades. Foto: Krigsarkivet.

Enkelkanonerna, som syns på babords långsida på Gustaf V, 
kaliber !",# cm, placerades i Kalixlinjen på Häggmansberget  
och vid Miekojärvi. Kanonerna var tillverkade av Bofors med 
modellår !%!#. Foto: Krigsarkivet.

%FU�ĕOOT�EF�TPN�IBS�WBSJU�BOTUÊMMEB�QÌ�GPTUBCFO�TF-
EBO�ŝťŢŜ�UBMFU�PDI�ÊOEÌ�BMESJH�CFTÚLU�BOMÊHHOJOH-
en, än mindre varit in i den.” şš

6OEFS�TFY�JOUFOTJWB�IÚTUWFDLPS�ŝťťť�UÚNEFT�
anläggningen på all sin ammunition. All ammu-
OJUJPO�CBST�VQQ�GÚS�IBOE�IFMB�ŝŢŜ�UPO��4BNNBO-
MBHU�WBS�EFU�ŞڀşŜŜ�QSPKFLUJMFS�PN�WBSEFSB�Šť�LJMP�
ŞڀšŤŜ�MBEEOJOHBS�QÌ�UJP�LJMP�WBS�PDI�DJSLB�Şţ�UPO�
NFE�UÊOESÚS�NFE�NFSB��5WÌ�BW�EVCCFMLBOPOFSOB�
är bevarade.

Kanoner på Häggmansberget och Miekojärvi
7JE�,BNMVOHF�QÌ�)ÊHHNBOTCFSHFU�ŝš�LN�OPSEPTU�
PN�,BMJY�QMBDFSBEFT� UWÌ� ŝš�Ş�DN�LBOPOFS� GSÌO�

pansarskeppet Gustaf V��#BUUFSJFU�CMFW�GÊSEJH�ŝťŢţ�
PDI�ĕOOT�ŞŜŝş�GPSUGBSBOEF�LWBS��%FU�CZHHEFT�JOUF�
så djupt ner i berget som Siknäsbatteriet. Anlägg-
ningen består, förutom av de två kanonerna, av 
ett dieselkra!verk, skyddsrum för pjäspersona-
len och ammunitionsutrymmen i berg. Uppgi!en 
var bland annat att kunna lägga artillerield mot en 
framryckande styrka längs E":an invid Raggdynan. 
)ÊHHNBOTCFSHFUT�LBOPOFS�TLÚU�TJTUB�HÌOHFO�ŝťťŢ�

Ett kanonbatteri var placerat vid Miekojärvi, cir-
LB�ŝš�LN�ÚTUFS�PN�½WFSLBMJY�NFE�USF�ŝšŞ�DN�LB-
noner från pansarskeppet Gustaf V. Batteriet stod 
LMBSU�ŝťŢţ��6QQHJęFO�WBS�BUU�CFLÊNQB�NÌM�MÊOHT�WÊH�
ťŤ�GSÌO�½WFSUPSOFÌ�NPU�½WFSLBMJY��#BUUFSJFU�SFWT�
ÌS�ŞŜŜŜ�

Jagarkanoner som når in i Finland
7JE�1BSWJBJOFO�DJSLB�ŝš�LN�OPSEPTU�PN�)BQBSBO-
EB�GBOOT�USF�ŝŞ�DN�LBOPOFS�GSÌO�KBHBSOB�/PSSLÚ-
QJOH�PDI�7JTCZ��#BUUFSJFU�TUPE�GÊSEJHU�ŝťŢŤ��%FUUB�
kanonbatteri var det som låg närmast gränsen och 
kunde lägga artillerield över E":an, över Haparan-
daområdet men även in i Finland. Batteriet kunde 

Det finns de som har varit anställda på fostaben se-
dan 1960-talet och ändå aldrig besökt anläggning-
en, än mindre varit in i den."35

Under sex intensiva höstveckor 1999 tömdes
anläggningen på all sin ammunition. All ammu-
nition bars upp för hand, hela 16o ton. Samman-
lagt var det 2 300 projektiler om vardera 49 kilo,
2 580 laddningar på tio kilo var och cirka 27 ton
med tändrör med mera. Två av dubbelkanonerna
är bevarade.

Kanoner på Häggmansberget och Miekojärvi
Vid Kamlunge, på Häggmansberget, 15 km nordost
om Kalix, placerades två 15.2 cm kanoner från

De åtta 15,2cm kanonerna, fyra dubbeltorn, kom från pansarkryssaren Fylgia. Fartyget tjänst-
gjorde både under första och andra världskriget i neutralitetsvakten och användes även för
utbildning av officersaspiranter. Fartyget levererades 1907 och utrangerades 1952. Kanonernas
frontpansar var 125 mm tjockt och baksidans pansar 5o mm. Fylgia blev Sveriges enda pansar-
kryssare som byggdes. Hon skulle användas för spaning och stöd vid blockad av sjöfart och
hamnar. Genom sitt tjocka pansar skulle hon kunna avvisa fientligt lätta kryssare. Fylgia användes
som långresefartyg. I början av andra världskriget genomgick hon en omfattande ombyggnad
med oljeeldning och artilleriet moderniserades. Foto: Krigsarkivet.

pansarskeppet Gustaf V. Batteriet blev färdig 1967
och finns, 2013, fortfarande kvar. Det byggdes inte
så djupt ner i berget som Siknäsbatteriet. Anlägg-
ningen består, förutom av de två kanonerna, av
ett dieselkraftverk, skyddsrum för pjäspersona-
len och ammunitionsutrymmen i berg. Uppgiften
var bland annat att kunna lägga artillerield mot en
framryckande styrka längs E4:an invid Raggdynan.
Häggmansbergets kanoner sköt sista gången 1996.

Ett kanonbatteri var placerat vid Miekojärvi, cir-
ka 15 km öster om Överkalix, med tre 15,2 cm ka-
noner från pansarskeppet Gustaf V. Batteriet stod
klart 1967. Uppgiften var att bekämpa mål längs väg
98 från Övertorneå mot Överkalix. Batteriet revs
å r  2 0 0 0 .

Jagarkanoner som når in i Finland
Vid Parviainen, cirka 15 km nordost om Haparan-
da fanns tre 12 cm kanoner från jagarna Norrkö-
ping och Visby. Batteriet stod färdigt 1968. Detta
kanonbatteri var det som låg närmast gränsen och
kunde lägga artillerield över E4:an, över Haparan-
daområdet men även in i Finland. Batteriet kunde

Enkelkanonerna, som syns på babords långsida på Gustaf V,
kaliber15,2 cm, placerades i Kalixlinjen på Häggmansberget
och vid Miekojärvi. Kanonerna var tillverkade av Bofors med
modellår 1912. Foto: Krigsarkivet.
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En av de två kanonerna 
som står kvar på 
Häggmansberget 
samt ingången till 
anläggningen. 
Foto: Sten Ekman.

ses som en markering att hela landet skulle försva-
SBT�GSÌO�GÚSTUB�NFUFSO��#BUUFSJFU�IBEF�FOEBTU�ŞŜŜ�
granater och i de !esta krigsspel som gjordes så 
förbereddes utrymning och förstöring redan från 
dag ett.  #BUUFSJFU�TLÚU�TJTUB�HÌOHFO�ŝťťš�PDI�SFWT�
ÌS�ŞŜŜŜ�

Befästningsutbyggnader i Kiruna försvarsområde
Under senare delen av kalla kriget ändrades hotbil-
den mot norra Sverige. Sovjetiska trupper beräk-
nades gå mot Norge främst genom de nordligaste 
delarna av Norrbotten. En ny krigsplanläggning 
BOUPHT�BW�'ÚSTWBSTNBLUFO�ÌS�ŝťţŤ��'ÚSTWBSTTUSJE�
skulle nu ske över större ytor i Norrbotten för 
att bland annat skydda vägen mellan Pajala och 
Svappavaara och vidare västerut mot Norge. Därför 

ses som en markering att hela landet skulle försva-
ras från första metern. Batteriet hade endast 200
granater och i de flesta krigsspel som gjordes så
förbereddes utrymning och förstöring redan från
dag ett. Batteriet sköt sista gången 1995 och revs
å r  2 0 0 0 .

Befästningsutbyggnader i Kiruna försvarsområde
Under senare delen av kalla kriget ändrades hotbil-
den mot norra Sverige. Sovjetiska trupper beräk-
nades gå mot Norge främst genom de nordligaste
delarna av Norrbotten. En ny krigsplanläggning
antogs av Försvarsmakten år 1978. Försvarsstrid
skulle nu ske över större ytor i Norrbotten för
att bland annat skydda vägen mellan Pajala och
Svappavaara och vidare västerut mot Norge. Därför

En av de två kanonerna
som står kvar på
Häggmansberget
samt ingången till
anläggningen.
Foto: Sten Ekman.
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Jagaren Visby fick en av sina !" cm kanoner, tillverkare Bofors, 
modell år !#"$, placerade vid Parviainen cirka !% km nordost om 
Haparanda. Detta kanonbatteri var det som låg närmast gränsen 
och kunde lägga artilleriled över E$:an, över Haparandaområdet 
men även in i Finland. Foto: Krigsarkivet.

förstärktes det fasta artilleriet norr om Kalixlinjen. 
Inom Kiruna försvarsområde, Fo !!, byggdes mel-
MBO�ŝťŢţ�PDI�ŝťŤţ�TFY�CBUUFSJFS�NFE�UPUBMU�ŝŤ�LB-
OPOFS��4BNUMJHB�EFTTB�ŝŞ�DN�LBOPOFS�WBS�UBHOB�GSÌO�
utrangerade jagare och av enklare utförande än de i 
Kalixlinjen, till exempel öppna bakåt.

De batterier som byggdes inom Kiruna försvars-
område, Fo !!, var; Vuollerim-Edefors batterierna 
ŝťŢŞoŝťŢš�,VSTPOQBMP�WJE�1BKBMB�NFE�USF�LBOPOFS�
ŝťŢŤ�+VOPTVBOEP�USF�LBOPOFS�ŝťŢŤ�5ÊSFOEÚ�USF�
LBOPOFS�ŝťŢť��#BUUFSJFU�WJE�.BMNCFSHFU�CZHHEFT�

ŝťŤš�TBNU�J�(ÊMMJWBSF�ŝťŤţ�TPN�CMFW�EFU�TJTU�CZHH-
da fasta batteriet i Sverige. Dessa två batterier hade 
WBSEFSB�USF�ŝŞ�DN�KBHBSLBOPOFS�BW�TLÊSNUZQ�BMMU-
så utan splitterskydd runt om. Istället för bergrum 
med tunnlar mellan pjäserna hade man skydds-
rum av standardtyp och ammunitionsförråden var 
separata enheter med öppna förbindelsegångar 
emellan. Dessa två sist byggda anläggningar plom-
CFSBEFT�J�CÚSKBO�BW�ŞŜŜŜ�UBMFU�BMMUTÌ�FęFS�FO�NZDL-
et kort aktiv tid.

K A N O N B A T T E R I E R N A  I  F O  6 6
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förstärktes det fasta artilleriet norr om Kalixlinjen.
Inom Kiruna försvarsområde, Fo 66, byggdes mel-
lan 1967 och 1987 sex batterier med totalt 18 ka-
noner. Samtliga dessa 12 cm kanoner var tagna från
utrangerade jagare och av enklare utförande än de i
Kalixlinjen, till exempel öppna bakåt.

De batterier som byggdes inom Kiruna försvars-
område, Fo 66, var; Vuollerim-Edefors batterierna
1962-1965, Kursonpalo vid Pajala med tre kanoner,
1968, Junosuando, tre kanoner, 1968, Tärendö, tre
kanoner, 1969. Batteriet vid Malmberget byggdes

Jagaren Visbyfick en av sina 12 cm kanoner, tillverkare Bofors,
modellår 1924, placerade vid Parviainen cirka 15 km nordost om
Haparanda. Detta kanonbatteri var det som låg närmast gränsen
och kunde lägga artilleriled över E4:an, över Haparandaområdet
men även in i Finland. Foto: Krigsarkivet.

1985 samt i Gällivare 1987 som blev det sist bygg-
da fasta batteriet i Sverige. Dessa två batterier hade
vardera tre 12 cm jagarkanoner av skärmtyp, allt-
så utan splitterskydd runt om. Istället för bergrum
med tunnlar mellan pjäserna hade man skydds-
rum av standardtyp och ammunitionsförråden var
separata enheter med öppna förbindelsegångar
emellan. Dessa två sist byggda anläggningar plom-
berades i början av 2000-talet, alltså efter en myck-
et kort aktiv tid.
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Anfall mot norra Sverige – en genväg till norska kusten
*�CÚSKBO�BW�LBMMB�LSJHFU�VOEFS�ŝťšŜ��PDI�ŝťŢŜ�UBMFO�
IBEF�8BST[BXBQBLUFO�JOUF�SFTVSTFS�BUU�HFOPNGÚSB�
landstigning direkt över Östersjön från Baltikum i 
så stor skala som ansågs krävas för en invasion av 
Sverige. Därför arbetade den svenska försvarssta-
ben i sin krigsplanläggning med två huvudalterna-
UJW�GÚS�BOGBMM�GSÌO�8BST[BXBQBLUFO��&UU�BW�EF�NFTU�
troliga bedömdes vara ett anfall över land genom 
'JOMBOE�TFEBO�ÚWFS�5PSOF�ÊMW�HFOPN�,BMJYMJOKFO�
och vidare mot Norge.  Att anfalla genom Finland 
och sedan genom Nordnorge, längs den enda och 
långa vägen längs den norska kusten från gränssta-
den Kirkenes mot Narvik hade sina begränsningar. 
Ett isolerat anfall mot Nordkalotten avsåg i för-
sta hand att säkra den norska kusten för att ge den 
sovjetiska !ottan sjöherraväldet i Ishavet och till-
gång till !ygbaser. Det var erfarenheterna från an-
dra världskriget som visade på betydelsen av långt 
framskjutna baser mot Atlanten. Anfallet mot nor-
ra Sverige var bara en genväg mot den norska kus-
ten. Under hela kalla kriget kom sedan ett anfall 
ÚWFS�5PSOF�ÊMW�JO�J�4WFSJHF�BUU�WBSB�FO�IVWVELPN-
ponent i varje alternativt krigsfall.şŢ

Försvaret inom övre Norrlands östra delar bygg-
des ut kra"igt under, men även e"er andra världs-
kriget. Ett färdigmobiliserat svenskt försvar inom 
området skulle ha kunnat bli en alltför svår upp-
gi" för de sovjetiska trupperna att lösa. Deras upp-
gi" var ju egentligen bara att ta en genväg genom 
Sverige genom att krossa Kalixlinjen. Ett bakslag i 

detta område skulle ha kunnat få Sovjetunionen att 
ändra sina planer och istället genomföra anfallet 
direkt mot och genom Norge. Den försvarspolitis-
ka marginaldoktrinen uttalade att Sverige sanno-
likt inte skulle utsättas för ett isolerat anfall, utan 
endast anfallas som en del i större krigshandlingar 
i Europa. Sverige skulle då endast angripas av be-
gränsade styrkor. 

Warszawapakten har alternativa anfallsplaner
'ÚSVUPN�BOGBMM�NPU�OPSSB�4WFSJHF�IBEF�8BST[BXB-
pakten även anfall mot södra Sverige som ett alter-
nativ. Här var det i första hand Skåne som skulle 
anfallas och besättas för att säkra utfarterna från 
Östersjön. Södra Norge kunde sedan ockupe-
ras från Sverige. Det fanns även alternativ där an-
fall skulle sättas in inte bara i norr och söder utan 
ÊWFO�NPU�ÚWSJHB�4WFSJHF��6OEFS�ŝťšŜ�UBMFU�WBS�EFU�
framförallt de svenska !ygbaserna som gjorde att 
8BST[BXBQBLUFO�IBEF�QMBOFS�QÌ�FO�PDLVQBUJPO�BW�
hela Sverige. Vid denna tid var de strategiska kärn-
vapnen !ygbaserade, och de svenska !ygfälten ut-
gjorde ett hot så länge de riskerade att användas av 
LÊSOWBQFOCÊSBOEF�/"50�ĘZH��4BNUJEJHU�LVOEF�
ĘZHCBTFSOB�J�4WFSJHF�VUHÚSB�FO�UJMMHÌOH�GÚS�8BST-
[BXBQBLUFO�PDI�EFTT�ĘZH��4WFSJHF�PNUBMBEFT�JCMBOE�
som det ”osänkbara hangarfartyget”. Från mitten 
BW�ŝťŢŜ�UBMFU�CMFW�EPDL�EFU�TUSBUFHJTLB�CPNCĘZ-
get mindre viktigt i takt med att de robotbaserade 
kärnvapnen ökade, och Sveriges roll för !ygbaser 
blev mindre intressant för båda sidorna.

!"#$%&'  ()

Anfallsvägar på Nordkalotten

Bakom fiendens linjer? 
Foto: Lasse Sjögren.
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Anfallsvägar på Nordkalotten

Anfall mot norra Sverige - en genväg till norska kusten
I början av kalla kriget, under 1950- och 1960-talen,
hade Warszawapakten inte resurser att genomföra
landstigning direkt över Östersjön från Baltikum i
så stor skala som ansågs krävas för en invasion av
Sverige. Därför arbetade den svenska försvarssta-
ben i sin krigsplanläggning med två huvudalterna-
tiv för anfall från Warszawapakten. Ett av de mest
troliga bedömdes vara ett anfall över land genom
Finland, sedan över Torne älv, genom Kalixlinjen
och vidare mot Norge. Att anfalla genom Finland
och sedan genom Nordnorge, längs den enda och
långa vägen längs den norska kusten från gränssta-
den Kirkenes mot Narvik hade sina begränsningar.
Ett isolerat anfall mot Nordkalotten avsåg i för-
sta hand att säkra den norska kusten för att ge den
sovjetiska flottan sjöherraväldet i Ishavet och till-
gång till flygbaser. Det var erfarenheterna från an-
dra världskriget som visade på betydelsen av långt
framskjutna baser mot Atlanten. Anfallet mot nor-
ra Sverige var bara en genväg mot den norska kus-
ten. Under hela kalla kriget kom sedan ett anfall
över Torne älv in i Sverige att vara en huvudkom-
ponent i varje alternativt krigsfal1.36

Försvaret inom övre Norrlands östra delar bygg-
des ut kraftigt under, men även efter andra världs-
kriget. Ett färdigmobiliserat svenskt försvar inom
området skulle ha kunnat bli en alltför svår upp-
gift för de sovjetiska trupperna att lösa. Deras upp-
gift var ju egentligen bara att ta en genväg genom
Sverige genom att krossa Kalixlinjen. Ett bakslag i

detta område skulle ha kunnat få Sovjetunionen att
ändra sina planer och istället genomföra anfallet
direkt mot och genom Norge. Den försvarspolitis-
ka marginaldoktrinen uttalade att Sverige sanno-
likt inte skulle utsättas för ett isolerat anfall, utan
endast anfallas som en del i större krigshandlingar
i Europa. Sverige skulle då endast angripas av be-
gränsade styrkor.

Warszawapakten har alternativa anfallsplaner
Förutom anfall mot norra Sverige hade Warszawa-
pakten även anfall mot södra Sverige som ett alter-
nativ. Här var det i första hand Skåne som skulle
anfallas och besättas för att säkra utfarterna från
Östersjön. Södra Norge kunde sedan ockupe-
ras från Sverige. Det fanns även alternativ där an-
fall skulle sättas in inte bara i norr och söder utan
även mot övriga Sverige. Under 1950-talet var det
framförallt de svenska flygbaserna som gjorde att
Warszawapakten hade planer på en ockupation av
hela Sverige. Vid denna tid var de strategiska kärn-
vapnen flygbaserade, och de svenska flygfälten ut-
gjorde ett hot så länge de riskerade att användas av
kärnvapenbärande NATO-flyg. Samtidigt kunde
flygbaserna i Sverige utgöra en tillgång för Wars-
zawapakten och dess flyg. Sverige omtalades ibland
som det ”osänkbara hangarfartyget". Från mitten
av 1960-talet blev dock det strategiska bombfly-
get mindre viktigt i takt med att de robotbaserade
kärnvapnen ökade, och Sveriges roll för flygbaser
blev mindre intressant för båda sidorna.

Bakom fiendens linjer?
Foto: Lasse Sjögren.
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SAAB !" Tunnan var 
ett enmotorigt svenskt 
stridsflygplan som var 
i aktiv tjänst mellan 
åren #"$# och #"%!. 
Tunnan fanns både i 
en jaktversion och i en 
attackversion. Totalt 
levererades från SAAB:s 
fabrik i Linköping &'# 
Tunnan i dessa versioner 
och %' exemplar av en 
spaningsversion. 
Foto: Krigsarkivet.

Nordnorges betydelse
Under andra världskriget rasade striderna väster 
PN�4WFSJHF�LSJOH�/BSWJL�VOEFS�ŝťŠŜ���/PSTLU�UFSSJ-
torium användes som bas för tyskt !yg i slaget om 
4UPSCSJUBOOJFO�PDI�VOEFS�TFOBSF�EFMFO�BW�ŝťŠŝ�CMFW�
Nordnorge språngbräda för den tyska o"ensiven 
österut mot Sovjetunionen.  De tyska slagskeppen 
Tirpitz och Scharnhorst baserades i #ordarna längst 
upp i norr och från sju !ygfält samt ubåtsbaser i 
/PSHF�BOHSFQ�5ZTLMBOE�EF�BMMJFSBEF�LPOWPKFSOB�
UJMM�4PWKFUVOJPOFO��¯S�ŝťŠŠ�WÊOEF�LSJHTVUWFDLMJOH-
en och Nordnorge blev nu anfallsväg västerut för 
Sovjetunionen. I krigets slutskede tvingade tyskar-
na bort befolkningen och brände allt på sin reträtt-
väg genom de nordligaste fylkena, Finnmark och 
5SPNT��4PWKFUBSNÏO�SZDLUF�GSBN�PDI�OPSTLB�GÚS-
band, som utbildats i Sverige, följde i hälarna på de 
sovjetiska. De !ögs in till Finnmark i amerikanska 

QMBO�GSÌO�'�Şŝ�J�-VMFÌ��)ÚTUFO�ŝťŠš�MÊNOBEF�TPWKF-
tiska, brittiska och amerikanska trupper Nordnor-
ge. Gränsdragningen e$er kriget gjorde att Finland 
tvingades lämna över Petsamo-området till Sov-
KFUVOJPOFO�PDI�/PSHF�ĕDL�OV�FO�OZ�ŝťŢ�LJMPNF-
ter lång gränssträcka mot Sovjetunionen. En gräns 
som tidigare hade delats med Finland.şţ

Sovjettrupperna bemöttes som befriare och 
vänner i Norge vid krigsslutet. När järnridån sedan 
ESPHT�HFOPN�&VSPQB�ŝťŠŢoŝťŠţ�CMFW�4PWKFUVOJP-
nen dock den potentiella angriparen. Kalla krigets 
kra$mätning om världsherraväldet mellan demo-
kratierna i väster och diktaturerna i öster hade in-
letts. Norges bittra erfarenhet från kriget var att 
man inte kunde räkna med att stå utanför en stor-
LPOĘJLU��-BOEFUT�ŞڀŢŜŜ�LJMPNFUFS�MÌOHB�LVTUMJO-
je inklusive en isfri Ishavskust var alltför lockande 
för expansiva stormakter. Oron ökade för vad som 

SAAB 29 Tunnan var
ett enmotorigt svenskt
stridsflygplan som var
i aktiv tjänst mellan
åren 1951 och 1972.
Tunnan fanns både i
en jaktversion och i en
attackversion. Totalt
levererades från SAAB:s
fabrik i Linköping 361
Tunnan i dessa versioner
och 76 exemplar av en
spaningsversion.
Foto: Krigsarkivet.

Nordnorges betydelse
Under andra världskriget rasade striderna väster
om Sverige kring Narvik under 1940. Norskt terri-
torium användes som bas för tyskt flyg i slaget om
Storbritannien och under senare delen av 1941 blev
Nordnorge språngbräda för den tyska offensiven
österut mot Sovjetunionen. De tyska slagskeppen
Tirpitz och Scharnhorst baserades i fjordarna längst
upp i norr och från sju flygfält samt ubåtsbaser i
Norge angrep Tyskland de allierade konvojerna
till Sovjetunionen. År 1944 vände krigsutveckling-
en och Nordnorge blev nu anfallsväg västerut för
Sovjetunionen. I krigets slutskede tvingade tyskar-
na bort befolkningen och brände allt på sin reträtt-
väg genom de nordligaste fylkena, Finnmark och
Troms. Sovjetarmen ryckte fram och norska för-
band, som utbildats i Sverige, följde i hälarna på de
sovjetiska. De flögs in till Finnmark i amerikanska

plan från F 21 i Luleå. Hösten 1945 lämnade sovje-
tiska, brittiska och amerikanska trupper Nordnor-
ge. Gränsdragningen efter kriget gjorde att Finland
tvingades lämna över Petsamo-området till Sov-
jetunionen och Norge fick nu en ny 196 kilome-
ter lång gränssträcka mot Sovjetunionen. En gräns
som tidigare hade delats med Finland.37

Sovjettrupperna bemöttes som befriare och
vänner i Norge vid krigsslutet. När järnridån sedan
drogs genom Europa 1946-1947 blev Sovjetunio-
nen dock den potentiella angriparen. Kalla krigets
kraftmätning om världsherraväldet mellan demo-
kratierna i väster och diktaturerna i öster hade in-
letts. Norges bittra erfarenhet från kriget var att
man inte kunde räkna med att stå utanför en stor-
konflikt. Landets 2 600 kilometer långa kustlin-
je inklusive en isfri Ishavskust var alltför lockande
för expansiva stormakter. Oron ökade för vad som
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kunde ske i de närmast oförsvarade norra delarna 
av landet. Vad norrmännen fruktade var att Sov-
jetunionen skulle invadera Nordnorge och kan-
ske gå ännu längre söderut för att få kontroll över 
!yg- och marinbaser och därmed över Atlanten. 
Baserna kunde då bli språngbräda för att slå mot 
amerikanska och brittiska försörjningslinjer över 
Atlanten i ett nytt storkrig samt mot västsidans 
strategiska baser, särskilt i Storbritannien. Lu"-
försvaret av det sovjetiska territoriet skulle också 
förbättras om man kunde bygga ut det i de skandi-
naviska länderna. Sovjetunionen visste ju värdet av 
kusten och livlinorna som gått från USA, Kanada 
och Storbritannien till Murmansk och Archangesk 
NFMMBO�ÌSFO�ŝťŠŝ�PDI�ŝťŠš�NFE�BMMU�GSÌO�NBU�PDI�WB-
pen till strids!ygplan.şŤ

Murmansks strategiska läge
Murmansk var Sovjetunionens enda isfria hamn 
med direkt utfart till världshaven. Det var denna 
direkta och fria tillgång till havet som gjorde Mur-
manskområdet så viktigt för Sovjetunionen, både 
kommersiellt och strategiskt. I området fanns värl-
dens största marinbas. Området låg dock långt 
från de utgångslägen som behövdes för att de sov-
jetiska atomubåtarnas kärnladdade robotar skulle 
kunna nå USA. För att nå mål på den amerikanska 
kontinenten måste dessa ubåtar fram till anfallslä-
HF�J�NFMMFSTUB�FMMFS�WÊTUSB�"UMBOUFO��WFO�/"50�T�
ubåtar behövde behärska Norska havet för sina 
egna enheter. De amerikanska och brittiska ubåtar-
na hade också en begränsad räckvidd. Både öst och 
väst hade alltså betydande intressen på Nordkalot-
ten och därför hade de svenska genomgångsvägar-
na en stor strategisk betydelse. 

Om Sovjetunionen skulle anfalla över norska 
gränsen vid Kirkenes och avancera längs ishavs-
kustens enda genomgående väg sågs ett norskt 
/"50�GÚSTWBS�MÊOHTU�ÚTUFSVU�J�'JOONBSL�TPN�VU-
siktslöst. Att få upp förband till detta gränsområ-
de var mycket svårt. Den norska gränsstaden mot 

4PWKFUVOJPOFO�,JSLFOFT�MJHHFS�ÚWFS�ŝڀŜŜŜ�LN�GSÌO�
/BSWJL�PDI�EFU�ĕOOT�CBSB�FO�SFMBUJWU�TNBM�WÊH�NFM-
lan städerna. På sin höjd kunde norska försva-
ret hoppas på att fördröja det anfall man fruktade 
skulle rulla in över Kirkenes och vidare väster-
VU��'ÚSTU�J�5SPNT�GZMLF�TLVMMF�NBO�GÚSTÚLB�TUPQ-
pa anfallet.  Det skulle ske vid Lyngen#orden, en 
TUPS�ĖPSE�OPSS�PN�5SFSJLTSÚTFU�WJE�HSÊOTFO�NFM-
lan Norge, Sverige och Finland. Här låg Lyngen-
ställningen i #orden som skär långt in i landet och 
EFMBS�OÊTUBO�5SPNT�GZMLF�J�UWÌ�EFMBS��'SÌO�TWFOTLB�
SJLTHSÊOTFO�ÊS�EFU�FOEBTU�Şš�LJMPNFUFS�UJMM�ĖPSEFOT�
innersta vik.şť

Lyngenställningen Norges lås mot Sovjet
Lyngenställningen var en linje av befästningar som 
tyskarna började bygga under andra världskriget 
och som norrmännen fortsatte att bygga ut e"er 
LSJHFU��-ZOHFOTUÊMMOJOHFO�WBS�VUTBUU�OÊSB�EFO�ĕO-
ska gränsen. Man fruktade att vid en kris skulle 
TPWKFUJTLB�TUZSLPS�TOBCCU�GÌ�UJMMUSÊEF�UJMM�ĕOTLU�UFSSJ-
torium – alltså söder om hela Finnmark. Dessutom 
sträcker sig Finland likt en kil in i norskt område, 
OPSEWÊTU�PN�TWFOTLB�,BSFTVBOEP�JO�J�5SPNT�GZM-
ke. Denna del av Finland, som norrmännen kall-
ade Finske kilen, skulle under hela kalla kriget vara 
en huvudvärk för de nordiska försvarsstrategerna.

Kringgång av Lyngenställningen genom Sverige 
kunde ske enligt tre alternativ:
ŝ�� ½WFS�5PSOF�ÊMW�WJB�CSPBSOB�J�½WFSUPSOFÌ�PDI�

Pajala eller vid Karesuando och sedan vidare 
längs vägar mot Kiruna-Narvik, alltså norr om 
Kalixlinjens befästningar.

Ş�� Kringgåendet kunde även göras mer vid-
HBU�KÊNGÚSU�NFE�BMUFSOBUJW�ŝ�MÊOHT�&Š�BO�GSÌO�
)BQBSBOEB�NPU�,BMJY�PDI�5ÚSF�PDI�MÊOHT�NJ-
litärvägen mot Kalix och Morjärv samt sedan 
vidare mot Gällivare och Kiruna. Här var väg-
systemen och infrastrukturen bättre, men Ka-
lixlinjen måste genombrytas. En angripare 
måste då nedkämpa lokalförsvarsförband samt 

Finns det hopp för oss? 
Foto: Lasse Sjögren.

kunde ske i de närmast oförsvarade norra delarna
av landet. Vad norrmännen fruktade var att Sov-
jetunionen skulle invadera Nordnorge och kan-
ske gå ännu längre söderut för att få kontroll över
flyg- och marinbaser och därmed över Atlanten.
Baserna kunde då bli språngbräda för att slå mot
amerikanska och brittiska försörjningslinjer över
Atlanten i ett nytt storkrig samt mot västsidans
strategiska baser, särskilt i Storbritannien. Luft-
försvaret av det sovjetiska territoriet skulle också
förbättras om man kunde bygga ut det i de skandi-
naviska länderna. Sovjetunionen visste ju värdet av
kusten och livlinorna som gått från USA, Kanada
och Storbritannien till Murmansk och Archangesk
mellan åren 1941 och 1945 med allt från mat och va-
pen till stridsflygplan.38

Murmansks strategiska läge
Murmansk var Sovjetunionens enda isfria hamn
med direkt utfart till världshaven. Det var denna
direkta och fria tillgång till havet som gjorde Mur-
markområdet så viktigt för Sovjetunionen, både
kommersiellt och strategiskt. I området fanns värl-
dens största marinbas. Området låg dock långt
från de utgångslägen som behövdes för att de sov-
jetiska atomubåtarnas kärnladdade robotar skulle
kunna nå USA. För att nå mål på den amerikanska
kontinenten måste dessa ubåtar fram till anfallslä-
ge i mellersta eller västra Atlanten. Även NATO:s
ubåtar behövde behärska Norska havet för sina
egna enheter. De amerikanska och brittiska ubåtar-
na hade också en begränsad räckvidd. Både öst och
väst hade alltså betydande intressen på Nordkalot-
ten och därför hade de svenska genomgångsvägar-
na en stor strategisk betydelse.

Om Sovjetunionen skulle anfalla över norska
gränsen vid Kirkenes och avancera längs ishavs-
kustens enda genomgående väg sågs ett norskt
NATO-försvar längst österut i Finnmark som ut-
siktslöst. Att få upp förband till detta gränsområ-
de var mycket svårt. Den norska gränsstaden mot

Sovjetunionen, Kirkenes, ligger över i 000 km från
Narvik och det finns bara en, relativt smal väg mel-
lan städerna. På sin höjd kunde norska försva-
ret hoppas på att fördröja det anfall man fruktade
skulle rulla in över Kirkenes och vidare väster-
ut. Först i Troms fylke skulle man försöka stop-
pa anfallet. Det skulle ske vid Lyngenfiorden, en
stor fjord norr om Treriksröset, vid gränsen mel-
lan Norge, Sverige och Finland. Här låg Lyngen-
ställningen i fjorden som skär långt in i landet och
delar nästan Troms fylke i två delar. Från svenska
riksgränsen är det endast 25 kilometer till fjordens
innersta vik.39

Lyngenställningen Norges lås mot Sovjet
Lyngenställningen var en linje av befästningar som
tyskarna började bygga under andra världskriget
och som norrmännen fortsatte att bygga ut efter
kriget. Lyngenställningen var utsatt nära den fin-
ska gränsen. Man fruktade att vid en kris skulle
sovjetiska styrkor snabbt få tillträde till finskt terri-
torium - alltså söder om hela Finnmark. Dessutom
sträcker sig Finland likt en kil in i norskt område,
nordväst om svenska Karesuando, in i Troms fyl-
ke. Denna del av Finland, som norrmännen kall-
ade Finske kilen, skulle under hela kalla kriget vara
en huvudvärk för de nordiska försvarsstrategerna.

Kringgång av Lyngenställningen genom Sverige
kunde ske enligt tre alternativ:
1. Över Torne älv, via broarna i Övertorneå och

Pajala eller vid Karesuando och sedan vidare
längs vägar mot Kiruna-Narvik, alltså norr om
Kalbdinj ens befästningar.

2. Kringgåendet kunde även göras mer vid-
gat jämfört med alternativ 1, längs E4:an från
Haparanda mot Kalix och Töre och längs mi-
litärvägen mot Kalix och Morjärv samt sedan
vidare mot Gällivare och Kiruna. Här var väg-
systemen och infrastrukturen bättre, men Ka-
lixlinjen måste genombrytas. En angripare
måste då nedkämpa lokalförsvarsförband samt

Finns det hopp för oss?
Foto: Lasse Sjögren.
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de fördelningar som var grupperade i dessa 
områden.

ş�� Det tredje alternativet var inledningsvis alter-
OBUJW�Ş�NFO�GPSUTBUUF�TFEBO�SBLU�WÊTUFSVU�WJB�
Boden–Arvidsjaur–Sorsele–Storuman på Blå 
vägen till Mo i Rana i Norge. I detta tredje alter-
nativ fanns två krigsfall. Krigsfall Väst innebar 
att angriparen tagit Nordnorge och krigsfall Öst 
EÊS�BOHSJQBSFO�GSBNUSÊOHEF�FOMJHU�BMUFSOBUJW�ş�

4WÌSJHIFUFSOB�NFE�BMUFSOBUJW�ŝ�WBS�GSBNGÚSBMMU�
terrängen mellan Kiruna och Narvik. En av de 
TUÚSSF�WÊHBSOB�TPN�HÌS�GSÌO�ĕOTLB�HSÊOTFO�JO�J�4WF-
SJHF�ÊS�WÊH�Šš�GSÌO�HSÊOTPSUFO�,BSFTVBOEP�OFS�UJMM�
7JUUBOHJ�WJEBSF�UJMM�4WBQQBWBBSB�PDI�WJB�&�ŝŜ�NPU�
Kiruna och Narvik. Denna sovjetiska anfallsväg 
HFOPN�4WFSJHF�IBEF�FO�MÊOHE�BW�şŞŜ�LN�JOPN�4WF-
SJHF��5JMM�EFUUB�BWTUÌOE�LPN�TFEBO�BUU�EF�TPWKFUJTLB�
USVQQFSOB�NÌTUF�IB�BWWFSLBU�şšŜoŠŜŜ�LN�QÌ�CJU-
WJT�EÌMJHB�WÊHBS�HFOPN�'JOMBOE��%F�ĕOTLB�WÊHBSOB�

i östvästlig riktning var begränsade så sträckan för 
trupperna motsvarade den dubbla sträckan jäm-
fört med fågelvägen. Skogsbruket i denna nästan 
arktiska miljö i den nordligaste delen av Sverige 
har varit begränsat varför inte så många skogsbil-
vägar byggts inom detta område. Det fanns heller 
inget annat vägnät inom detta nordliga område av 
Sverige.  Vägen Karesuando–Kiruna–Narvik är till 
stora delar kantad av myrmarker eller annan svår-
framkomlig terräng. Ett mekaniserat regemente 
hade behövt utnyttja hela sträckan Karesuando–
Kiruna för att få plats på vägen. Detta anfallsal-
ternativ innebar alltså ett mycket långt utdraget 
förband längs en enda väg.  Det fanns dock ett al-
ternativ som kunde komplettera anfallsriktningen 
längs Karesuando–Kirunavägen och det var vägen 
som går i östvästlig riktning från Pajala på svens-
LB�TJEBO�BW�5PSOF�ÊMWFO��1Ì�ĕOTLB�TJEBO�GBOOT�EFU�
vägar som bar fram till denna gränsbro vid Pajala. 
En Sovjetisk framryckning hade således även kun-
nat ske över vägen Pajala–Svappavaara–Kiruna. I 
de nedre delarna av östra Norrbotten fanns !er al-
ternativa vägar."#

Hot om överraskande angrepp leder till upprustning
6OEFS�ŝťŤŜ�ÚLBEF�TQÊOOJOHFO�J�PNWÊSMEFO��4PW-
jetunionen invaderade Afghanistan och USA boj-
kottade de olympiska spelen i Moskva. I Sverige 
genomfördes operativa studier i Försvarsstaben. 
De mynnade ut i att ett överraskande angrepp på 
Sverige lades till grund för den operativa och tak-
tiska planeringen. Mot bakgrund av detta genom-
GÚSEFT� VOEFS� ŝťŤŜ�UBMFU� FO� PNGBUUBOEF�NJMJUÊS�
upprustning i norra Sverige, inte minst inom Ki-
SVOB�GÚSTWBSTPNSÌEF�'P�ŢŢ��.FO�ÊWFO�QÌ�EFO�ĕO-
ska sidan gjordes en upprustning i främst de norra 
EFMBSOB�BW�'JOMBOE��-BOEFU�ÚLBEF�ŝťŤš�TJOB�GÚS-
svarsanslag med elva procent, och förbättrade sin 
luftövervakning och sitt luftförsvar mot kryss-
ningsrobotar. Markstridskra$erna tillfördes sovje-
UJTLB�TUSJETWBHOBS�PDI�TWFOTLB�CBOEWBHOBS��/"50�

0,
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de fördelningar som var grupperade i dessa
områden.

3. Det tredje alternativet var inledningsvis alter-
nativ 2 men fortsatte sedan rakt västerut via
Boden-Arvidsjaur-Sorsele-Storuman på Blå
vägen till Mo i Rana i Norge. I detta tredje alter-
nativ fanns två krigsfall. Krigsfall Väst innebar
att angriparen tagit Nordnorge och krigsfall Öst
där angriparen framträngde enligt alternativ 3.

Svårigheterna med alternativ 1 var framförallt
terrängen mellan Kiruna och Narvik. En av de
större vägarna som går från finska gränsen in i Sve-
rige är väg 45 från gränsorten Karesuando ner till
Vittangi, vidare till Svappavaara, och via E io mot
Kiruna och Narvik. Denna sovjetiska anfallsväg
genom Sverige hade en längd av 320 km inom Sve-
rige. Till detta avstånd kom sedan att de sovjetiska
trupperna måste ha avverkat 350-400 km på bit-
vis dåliga vägar genom Finland. De finska vägarna

i östvästlig riktning var begränsade så sträckan för
trupperna motsvarade den dubbla sträckan jäm-
fört med fågelvägen. Skogsbruket i denna nästan
arktiska miljö i den nordligaste delen av Sverige
har varit begränsat varför inte så många skogsbil-
vägar byggts inom detta område. Det fanns heller
inget annat vägnät inom detta nordliga område av
Sverige. Vägen Karesuando-Kiruna-Narvik är till
stora delar kantad av myrmarker eller annan svår-
framkomlig terräng. Ett mekaniserat regemente
hade behövt utnyttja hela sträckan Karesuando-
Kiruna för att få plats på vägen. Detta anfallsal-
ternativ innebar alltså ett mycket långt utdraget
förband längs en enda väg. Det fanns dock ett al-
ternativ som kunde komplettera anfallsriktningen
längs Karesuando-Kirunavägen och det var vägen
som går i östvästlig riktning från Pajala på svens-
ka sidan av Torne älven. På finska sidan fanns det
vägar som bar fram till denna gränsbro vid Pajala.
En Sovjetisk framryckning hade således även kun-
nat ske över vägen Pajala-Svappavaara-Kiruna. I
de nedre delarna av östra Norrbotten fanns fler al-
ternativa vägar.4°

Hot om överraskande angrepp leder till upprustning
Under 1980 ökade spänningen i omvärlden. Sov-
jetunionen invaderade Afghanistan och USA boj-
kottade de olympiska spelen i Moskva. I Sverige
genomfördes operativa studier i Försvarsstaben.
De mynnade ut i att ett överraskande angrepp på
Sverige lades till grund för den operativa och tak-
tiska planeringen. Mot bakgrund av detta genom-
fördes under 1980-talet en omfattande militär
upprustning i norra Sverige, inte minst inom Ki-
runa försvarsområde, Fo 66. Men även på den fin-
ska sidan gjordes en upprustning i främst de norra
delarna av Finland. Landet ökade 1985 sina för-
svarsanslag med elva procent, och förbättrade sin
luftövervakning och sitt luftförsvar mot kryss-
ningsrobotar. Markstridskrafterna tillfördes sovje-
tiska stridsvagnar och svenska bandvagnar. NATO
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Avsittning och säkring 
av terräng. Övning 
med helikopter ! i 
Norrlandsterräng. 
Foto: Krigsarkivet.

förbättrade sin lu!övervakning med hjälp av ra-
dar"ygplan och material för en amerikansk marin-
LÌSTCSJHBE�MBEFT�VQQ�J�5SPOEIFJNTPNSÌEFU��/PSHF�
ökade sina försvarsanslag och "yttade mobilisering 
av brigader från Sydnorge till Nordnorge. Sovjetu-
nionen förbättrade framkomligheten i snö för sina 
stående divisioner och tillförde bättre stridsvagnar. 
'MZHTUSJETLSBęFSOB�NPEFSOJTFSBEFT�ĕDL�MÊOHSF�
räckvidd och e#ektivare vapenlaster och kärnvap-
nen på Kolahalvön moderniserades.Šŝ

Mot bakgrund av dessa anfallsscenarier börja-
de militära resurser tillföras Kiruna försvarsområ-
EF�'P�ŢŢ�J�CÚSKBO�QÌ�ŝťŤŜ�UBMFU��%FO�ÚWFSHSJQBOEF�
operativa idén inom Milo ÖN var att en angripa-
SF�TLVMMF�NÚUBT�UJEJHU�PDI�GÚSESÚKBT�J�HSÊOT[POFO�
både i Kalixlinjen samt norr därom. Kalixälven 
gör inom Fo $$ en kra!ig böj västerut till sina käll-
ĘÚEFO�WÊTUFS�PN�,JSVOB��#BLPN�EFOOB�HSÊOT[PO�
fanns manöverutrymmet. Här skulle bland annat 
tre arméfördelningar med underställda brigader 

om möjligt avgöra striden – Kalixlinjen skulle 
CBSB�WBSB�FO�GÚSESÚKOJOHT[PO�NFE�TJOB�USF�HSÊOT-
regementen. Militärområdet skulle vara berett att 
ta emot stora förstärkningar söderifrån, främst ar-
méförband och "ygdivisioner. Den samlade militä-
ra styrkan skulle då bli lika stor som invånarantalet 
J�/PSSCPUUFO�DJSLB�ŞšŜڀŜŜŜ�NBO��%Ì�HÊMMEF�EFU�BUU�
förbandens utrustning fanns på plats vid inkallelse. 
%FU�HFOPNGÚSEFT�VOEFS�CÚSKBO�BW�ŝťŤŜ�UBMFU�TUP-
ra för"yttningar av materiel för krigsförband från 
mellersta och södra Sverige till hela Milo ÖN.  Un-
der "era år byggdes nya mobiliseringsförråd inom 
Milo ÖN.  Många av dessa byggdes inom Fo $$ i 
sammanhållna byar av förråd. Samtidigt pågick 
inom armén en omorganisation av förband särskilt 
BWTFEEB�GÚS�HSÊOT[POFO�J�.JMP�½/�ŠŞ

Gränsregementsstridsgrupper organiseras
6OEFS�TFOBSF�EFMFO�BW�ŝťŤŜ�UBMFU�PDI�VOEFS�ŝťťŜ�UB-
let organiserades gränsregementsstridsgrupper i 

förbättrade sin luftövervakning med hjälp av ra-
darflygplan och material för en amerikansk marin-
kå' rsbrigad lades upp i Trondheimsområdet. Norge
ökade sina försvarsanslag och flyttade mobilisering
av brigader från Sydnorge till Nordnorge. Sovjetu-
nionen förbättrade framkomligheten i snö för sina
stående divisioner och tillförde bättre stridsvagnar.
Flygstridskrafterna moderniserades, fick längre
räckvidd och effektivare vapenlaster och kärnvap-
nen på Kolahalvön moderniserades.0

Mot bakgrund av dessa anfallsscenarier börja-
de militära resurser tillföras Kiruna försvarsområ-
de, Fo 66, i början på 1980-talet. Den övergripande
operativa iden inom Milo ÖN var att en angripa-
re skulle mötas tidigt och fördröjas i gränszonen
både i Kalixlinjen samt norr därom. Kalixälven
gör inom Fo 66 en kraftig böj västerut till sina käll-
flöden väster om Kiruna. Bakom denna gränszon
fanns manöverutrymmet. Här skulle bland annat
tre armsfördelningar med underställda brigader

om möjligt avgöra striden -  Kalixlinjen skulle
bara vara en fördröjningszon med sina tre gräns-
regementen. Militärområdet skulle vara berett att
ta emot stora förstärkningar söderifrån, främst ar-
msförband och flygdivisioner. Den samlade militä-
ra styrkan skulle då bli lika stor som invånarantalet
i Norrbotten, cirka 250 000 man. Då gällde det att
förbandens utrustning fanns på plats vid inkallelse.
Det genomfördes under början av 1980-talet sto-
ra förflyttningar av materiel för krigsförband från
mellersta och södra Sverige till hela Milo ÖN. Un-
der flera år byggdes nya mobiliseringsförråd inom
Milo ÖN. Många av dessa byggdes inom Fo 66 i
sammanhållna byar av förråd. Samtidigt pågick
inom armen en omorganisation av förband särskilt
avsedda för gränszonen i Milo ÖN.42

Gränsregementsstridsgrupper organiseras
Under senare delen av 1980-talet och under 1990-ta-
let organiserades gränsregementsstridsgrupper i

Avsittning och säkring
av terräng. Övning
med helikopter 3 i
Norrlandsterräng.
Foto: Krigsarkivet
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Bandvagn !"# hade 
en mycket hög 
framkomlighet och 
medförde att manskapet 
kunde komma fram 
utvilade – till skillnad 
mot den tidigare 
skidtolkningen. 
Foto: Krigsarkivet.

HSÊOT[POFO��*OPN�'P�ŢŢ�ĕDL�WBSKF�HSVQQ�TJH�VO-
derställd en ingenjörbataljon med särskild inrikt-
OJOH�QÌ�GÚSESÚKBOEF�GÊMUBSCFUFO��5JMM�EFO�TÚESB�
EFMFO�BW�HSÊOT[POFO�'P�Ţţ�BWEFMBEFT�TÊSTLJMEB�GÚS-
dröjningsförband, gränsskyttebataljoner, gränsin-
genjörbataljoner och fältartilleri, med i förhållande 
till tidigare cykelskyttebataljoner väsentligt ökad 
rörlighet och eldkra!. Fo "" tilldelades huvudde-
len av alla norrlandsjägarbataljonerna.

Vägnätet på Nordkalotten har varit av avgöran-
de militärstrategisk betydelse. Vid en invasion av 
en sovjetisk division beräknade man att fordonsko-
lonnen skulle bli tiotalet mil lång.  Huvuddelen av 
fordonen i en sovjetisk division var hjulfordon och 
endast mindre enheter kunde ta sig fram utanför 
WÊHOÊUFU��4BNUMJHB�WÊHBS�J�HSÊOT[POFO�GÚSCFSFEEFT�
därför för förstöring. Varje öst-västlig förbindel-
se, och även tvärförbindelserna, försågs med ladd-
ningstrummor, främst där vägen var omgiven av 
myrmark. I närheten av varje planerat avbrott fanns 
en kassun med särskilt iordningställda laddningar 
som kunde föras ner i trummorna Även inom #y-
get gjordes en upprustning inom Milo ÖN under 
senare delen av kalla kriget. Det tillfördes radar för 
såväl hög som låg höjd vilket väsentligt förbättra-
de lu!lägesinformationen. I Kiruna förrådsställdes 
och övades den lätta attacken, SK "$-#ygplan, vid 
en ordinarie bas och ett jaktförband vid en tillfällig 
bas utanför Kiruna. Utifrån denna #ygbas kunde 
man med kort insatstid täcka annars svåråtkomliga 
delar av nordligaste Norrland.

Försvarsstriden skulle inte bara ske längs väg-
arna. Inom hela försvarsområdet fanns förbered-
da fasta anläggningar för att kunna möta angreppet 
från öster. Försvarsstriden skulle genomföras över 
en stor yta enligt förberedda stridsplaner.

Bandvagn 206 hade
en mycket hög
framkomlighet och
medförde att manskapet
kunde komma fram
utvilade - till skillnad
mot den tidigare
skidtolkningen.
Foto: Krigsarkivet.

gränszonen. Inom Fo 66 fick varje grupp sig un-
derställd en ingenjörbataljon med särskild inrikt-
ning på fördröjande fältarbeten. Till den södra
delen av gränszonen, Fo 67, avdelades särskilda för-
dröjningsförband, gränsskyttebataljoner, gränsin-
genjörbataljoner och fältartilleri, med i förhållande
till tidigare cykelskyttebataljoner väsentligt ökad
rörlighet och eldkraft. Fo 66 tilldelades huvudde-
len av alla norrlandsjägarbataljonerna.

Vägnätet på Nordkalotten har varit av avgöran-
de militärstrategisk betydelse. Vid en invasion av
en sovjetisk division beräknade man att fordonsko-
lonnen skulle bli tiotalet mil lång. Huvuddelen av
fordonen i en sovjetisk division var hjulfordon och
endast mindre enheter kunde ta sig fram utanför
vägnätet. Samtliga vägar i gränszonen förbereddes
därför för förstöring. Varje öst-västlig förbindel-
se, och även tvärförbindelserna, försågs med ladd-
ningstrummor, främst där vägen var omgiven av
myrmark. I närheten av varje planerat avbrott fanns
en kassun med särskilt iordningställda laddningar
som kunde föras ner i trummorna Även inom fly-
get gjordes en upprustning inom Milo ÖN under
senare delen av kalla kriget. Det tillfördes radar för
såväl hög som låg höjd vilket väsentligt förbättra-
de luftlägesinformationen. I Kiruna förrådsställdes
och övades den lätta attacken, SK 6o-flygplan, vid
en ordinarie bas och ett jaktförband vid en tillfällig
bas utanför Kiruna. Utifrån denna flygbas kunde
man med kort insatstid täcka annars svåråtkomliga
delar av nordligaste Norrland.

Försvarsstriden skulle inte bara ske längs väg-
arna. Inom hela försvarsområdet fanns förbered-
da fasta anläggningar för att kunna möta angreppet
från öster. Försvarsstriden skulle genomföras över
en stor yta enligt förberedda stridsplaner.
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Regelbundet stridsplanearbete 
Försvarsstriden i gränsområdena var väl förbe-
redd. Med jämna mellanrum utarbetade försvar-
sområdesstaben stridsplaner som i detalj angav 
vilka uppgi!er de olika förbanden skulle ha i en 
kommande strid och hur angreppet skulle bromsas 
upp i fördröjnings- och avvärjningsstrider.

Under de första åren av andra världskriget inne-
bar krigsplanläggningen för övre Norrland försvar 
på alla fronter inom militärområdet övre Norrland. 
'ÚS�EF�WÊTUMJHB�PNSÌEFOB�GSÌO�5ÊSOB�J�7ÊTUFSCPU-
ten, till Abisko i Norrbotten avsattes mindre styr-
kor, medan huvudstyrkan koncentrerades till östra 
MBOETHSÊOTFO�EÊS�IPUFU�WBS�TPN�TUÚSTU��6OEFS�ŝťşť�
PDI�ŝťŠŜ�WBS�GÚSTWBSFU�GSÊNTU�LPODFOUSFSBU�UJMM�5PS-
nedalen med en sammanhängande linje med över 
"## permanenta värn och hundratusentals pansar-
hinder från Haparanda upp till Övertorneå.Šş 

4UÊMMOJOHBSOB�MÊOHT�5PSOFÊMWFO�IBEF�EPDL�JOHFU�
djup. Planläggningen för försvaret av östra Norr-
CPUUFO�MBEFT�PN�WJE�ÌSTTLJęFU�ŝťŠŞoŝťŠş�UJMM�FUU�NFS�
ĘFYJCFMU�EKVQGÚSTWBS�NFMMBO�5PSOF�PDI�,BMJY�ÊM-
var. Fortfarande gällde dock att striden skulle tas 
VQQ�PNFEFMCBSU�WJE�HSÊOTFO��'SÌO�TPNNBSFO�ŝťŠş�
HÊMMEF�BUU�FOEBTU�WÊHBS�J�WÊTUSB�5PSOFEBMFO�TLVMMF�
försvaras avvärjande. Värn, artilleripjäser och ka-
OPOWÊSO�MÊOHT�5PSOFÊMWEBMTMJOKFO�GÚSCFSFEEFT�GÚS�
sprängning som skulle göras vid de svenska för-
bandens omgrupperingar västerut inom ramen för 
en planerad fördröjnings- eller avvärjningsstrid.

Krigsplanläggningen under e!erkrigstiden blev 

sedan en ständigt pågående process där ändrade 
målsättningar och förutsättningar kunde matas in. 
De variabler som ändrades var bland annat förban-
dens antal och utrustning, nya $ygplatser, vägar, 
broar och försvarsanläggningar. 

Koncentreringstransport med tåg
5JMM�ÚWSF�/PSSMBOE�GBOOT�VOEFS�LBMMB�LSJHFU�UWÌ�
järnvägar, Inlandsbanan och stambanan. Den sto-
SB�USBOTQPSULBQBDJUFUFO�GBOOT�QÌ�EFO�FMFLUSJĕFSB-
de stambanan. Denna gick dock nära kusten och 
var sårbar för från öster anfallande $yg. Vägnätet 
var inte av hög kvalitet till och från övre Norrland. 
Järn- och landsvägarna till övre Norrland pas-
serar nio större älvar från Dalälven till Luleälven 
med många broar och kra!verksdammar. Sveriges 
mycket utsträckta land medförde alltså betydande 
operativa problem. Ett samtidigt angrepp mot öst-
ra landsgränsen i norr och i södra delarna av Sve-
rige hade tvingat landet att föra ett $erfrontskrig. 
Möjligheterna att under dessa förhållanden om-
gruppera förband och förnödenheter mellan södra 
och mellersta delarna och Norrland var starkt be-
gränsade. Risken fanns att armén kunde bli slagen 
”styckevis och delt”. Något transport$yg som kun-
de transportera krigsförband med tyngre utrust-
ning fanns inte heller under kalla kriget.

Men enligt marginaldoktrinen var stormak-
terna så uppbundna på den centrala fronten, att 
de bara kunde avvara mindre styrkor för strid 
QÌ� GMBOLFSOB��8BST[BXBQBLUFO� GÚSWÊOUBEFT�WJE�

!"#$%&'  ()
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Försvarsstrid i norr

Regelbundet stridsplanearbete
Försvarsstriden i gränsområdena var väl förbe-
redd. Med jämna mellanrum utarbetade försvar-
sområdesstaben stridsplaner som i detalj angav
vilka uppgifter de olika förbanden skulle ha i en
kommande strid och hur angreppet skulle bromsas
upp i fördröjnings- och avvärjningsstrider.

Under de första åren av andra världskriget inne-
bar krigsplanläggningen för övre Norrland försvar
på alla fronter inom militärområdet övre Norrland.
För de västliga områdena från Tärna, i Västerbot-
ten, till Abisko i Norrbotten avsattes mindre styr-
kor, medan huvudstyrkan koncentrerades till östra
landsgränsen där hotet var som störst. Under 1939
och 1940 var försvaret främst koncentrerat till Tor-
nedalen med en sammanhängande linje med över
400 permanenta värn och hundratusentals pansar-
hinder från Haparanda upp till Övertorneå.43

Ställningarna längs Torneälven hade dock inget
djup. Planläggningen för försvaret av östra Norr-
botten lades om vid årsskiftet 1942-1943 till ett mer
flexibelt djupförsvar mellan Torne och Kalix äl-
var. Fortfarande gällde dock att striden skulle tas
upp omedelbart vid gränsen. Från sommaren 1943
gällde att endast vägar i västra Tornedalen skulle
försvaras avvärjande. Värn, artilleripjäser och ka-
nonvärn längs Torneälvdalslinjen förbereddes för
sprängning som skulle göras vid de svenska för-
bandens omgrupperingar västerut inom ramen för
en planerad fördröjnings- eller avvärjningsstrid.

Krigsplanläggningen under efterkrigstiden blev

sedan en ständigt pågående process där ändrade
målsättningar och förutsättningar kunde matas in.
De variabler som ändrades var bland annat förban-
dens antal och utrustning, nya flygplatser, vägar,
broar och försvarsanläggningar.

Koncentreringstransport med tåg
Till övre Norrland fanns under kalla kriget två
järnvägar, Inlandsbanan och stambanan. Den sto-
ra transportkapaciteten fanns på den elektrifiera-
de stambanan. Denna gick dock nära kusten och
var sårbar för från öster anfallande flyg. Vägnätet
var inte av hög kvalitet till och från övre Norrland.
Järn- och landsvägarna till övre Norrland pas-
serar nio större älvar från Dalälven till Luleälven
med många broar och kraftverksdammar. Sveriges
mycket utsträckta land medförde alltså betydande
operativa problem. Ett samtidigt angrepp mot öst-
ra landsgränsen i norr och i södra delarna av Sve-
rige hade tvingat landet att föra ett flerfrontskrig.
Möjligheterna att under dessa förhållanden om-
gruppera förband och förnödenheter mellan södra
och mellersta delarna och Norrland var starkt be-
gränsade. Risken fanns att armen kunde bli slagen
"styckevis och delt". Något transportflyg som kun-
de transportera krigsförband med tyngre utrust-
ning fanns inte heller under kalla kriget.

Men enligt marginaldoktrinen var stormak-
terna så uppbundna på den centrala fronten, att
de bara kunde avvara mindre styrkor för strid
på flankerna. Warszawapakten förväntades vid
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Stora mängder manskap 
och materiel skulle vid en 
mobilisering transporteras 
upp till övre Norrland. 
Järnvägen skulle svara för 
huvuddelen av dessa 
transporter. På bilderna 
ses avlastning av 
bandvagn !"! från 
järnvägsvagn. 
Foto: Krigsarkivet.

Sovjetiska fallskärmssoldater under luftlandsättning. Bilden är 
tagen #$%". Så här kunde det sett ut i övre Norrland vid ett  
skarpt läge. Foto: Krigsarkivet.
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Stora mängder manskap
och materiel skulle vid en
mobilisering transporteras
upp till övre Norrland.
Järnvägen skulle svara för
huvuddelen av dessa
transporter. På bilderna
ses avlastning av
bandvagn 202 från
järnvägsvagn.
Foto: Krigsarkivet.
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Sovjetiska fallskärmssoldater under luftlandsättning. Bilden är
tagen194o. Så här kunde det sett ut i övre Norrland vid ett
skarpt läge. Foto: Krigsarkivet.
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Mobiliseringsförråden 
inom Kalix försvarsområde 
låg mycket utspridda. I 
förråden förvarades 
huvuddelen av materielen 
till förbanden, vanligtvis 
för ett kompani. Vapen 
och ammunition var i 
regel inlåsta i betong-
kassuner i närheten av 
respektive förråd. Här syns 
på övre bilden ett mobili-
seringsförråd och på nedre 
bilden ett ammuni-
tionsförråd. Lägg märke 
till betong kassunen intill 
ammu ni  tionsförrådet. 
Foto: Sten Ekman.

ett krigsutbrott sträva e!er ett snabbt avgörande 
med de största styrkorna mot huvudmotståndar-
FO�/"50��&UU�TBNUJEJHU�BOGBMM�NPU�4WFSJHF�TLVM-
le då bara kunna göras med de marginella styrkor 
som kunde avvaras vid ett samtidigt stort angrepp 
NPU�/"50��.BSHJOBMEPLUSJOFO�MÌH�OÊSB�BWTLSÊDL-
ningsdoktrinen, vilken hävdade att det skulle kosta 
mer än det smakade att angripa Sverige. Man räk-
nade med att ett anfall genom Finland och vidare 
in i norra Sverige sannolikt krävde åtta till nio divi-
TJPOFS�DJSLB�ŝŜŜڀŜŜŜ�NBO��4PWKFUVOJPOFO�CFEÚN-
des behöva två till tre månader för att transportera 
förband och underhåll till utgångsgrupperings-
platserna längs gränsen mot Finland. Finlands för-
dröjningsstrider räknade man med kunde hålla ut 
som högst två veckor. Om Finland inte gjorde nå-
got motstånd skulle de sovjetiska trupperna stå vid 
5PSOFÊMWFO�FęFS�USF�EZHO��/ÊS�EF�BOGBMMBOEF�TPW-
jetiska trupperna nådde Sverige skulle det sedan 
CBSB�ĕOOBT�FO�WÊH�QFS�GSBNSZDLBOEF�EJWJTJPO�J�EFO�
första anfallsomgången. Den sovjetiska framryck-
ningen räknade man med skulle kompletteras med 
lu!landsättningar längs älvarna vid broar samt vid 
"ygplatser i Norrbotten. 

Sekretessbelagt krigsscenario 
I en TLSJę�GSÌO�ŝťšŤ�BW�ÚWFSTUF�)BLPO�-FDIF�SFEP-
gör han för ett tänkbart scenario för försvaret av 
övre Norrland. Skri!en kom dock inte att publi-
DFSBT�GÚSSÊO�ÌS�ŞŜŜŝ�EÌ�EFO�JOOFIÚMM�BMMUGÚS�NÌOHB�
sekretessbelagda uppgi!er.## Skri!en ger en in-
blick i hur en överste inom dåtida Krigsmakten 
såg på försvarsproblemen och försvarsmöjlighe-
terna i övre Norrland. Skri!en inleds med en re-
dogörelse för riskerna att Sverige blir indraget i en 
GSBNUJEB�TUPSNBLUTLPOĘJLU�HFOPN�TJUU�HFPHSBĕTLB�
läge och stora strategiska betydelse, mellan de två 
NBLUCMPDLFO�/"50�PDI�8BST[BXBQBLUFO�Šš Sveri-
ge är ett vidsträckt land med begränsade försvars-
resurser varför Leche anser att försvarsplaneringen 
måste prioriteras i de delar av landet som kan bli 

särskilt utsatta för angrepp. ”Övre Norrlands mi-
litära betydelse för Sovjet sammanhänger bland 
annat med de planer den sovjetryska krigsledning-
en kan bedömas ha uppgjort för operationer med 
ubåtar, "ygstridskra!er och $ärrvapen. Västmak-
terna blir för krigföringen i hög grad beroende på 
transportvägarna över haven.” 

Det var västmakternas beroende av sjötransport-
vägar som gjorde att Sovjetunionen lade stor vikt 
vid sin ubåts"otta och då särskilt vid baseringen i 
de isfria hamnarna i Murmanskområdet. På Kola-
halvön hade Sovjetunionen även basområden för 
TJUU�TUSBUFHJTLB�ĘZH��/"50�USVQQFSOBT�TUBUJPOFSJOH�
i norra Norge utgjorde ett hot mot dessa sovjetis-
ka "ott-och "ygbaser, konstaterar Leche. Därför 
var från sovjetisk sida en ockupation av Nordnor-
ge i hög grad e!ersträvansvärd. Detta hade även 

ett krigsutbrott sträva efter ett snabbt avgörande
med de största styrkorna mot huvudmotståndar-
en NATO. Ett samtidigt anfall mot Sverige skul-
le då bara kunna göras med de marginella styrkor
som kunde avvaras vid ett samtidigt stort angrepp
mot NATO. Marginaldoktrinen låg nära avskräck-
ningsdoktrinen, vilken hävdade att det skulle kosta
mer än det smakade att angripa Sverige. Man räk-
nade med att ett anfall genom Finland och vidare
in i norra Sverige sannolikt krävde åtta till nio divi-
sioner, cirka ioo 000 man. Sovjetunionen bedöm-
des behöva två till tre månader för att transportera
förband och underhåll till utgångsgrupperings-
platserna längs gränsen mot Finland. Finlands för-
dröjningsstrider räknade man med kunde hålla ut
som högst två veckor. Om Finland inte gjorde nå-
got motstånd skulle de sovjetiska trupperna stå vid
Torneälven efter tre dygn. När de anfallande sov-
jetiska trupperna nådde Sverige skulle det sedan
bara finnas en väg per framryckande division i den
första anfallsomgången. Den sovjetiska framryck-
ningen räknade man med skulle kompletteras med
luftlandsättningar längs älvarna vid broar samt vid
flygplatser i Norrbotten.

Sekretessbelagt krigsscenario
I en skrift från 1958 av överste Hakon Leche redo-
gör han för ett tänkbart scenario för försvaret av
övre Norrland. Skriften kom dock inte att publi-
ceras förrän år 2001 då den innehöll alltför många
sekretessbelagda uppgifter.44 Skriften ger en in-
blick i hur en överste inom dåtida Krigsmakten
såg på försvarsproblemen och försvarsmöjlighe-
terna i övre Norrland. Skriften inleds med en re-
dogörelse för riskerna att Sverige blir indraget i en
framtida stormaktskonflikt, genom sitt geografiska
läge och stora strategiska betydelse, mellan de två
maktblocken, NATO och Warszawapakten.45 Sveri-
ge är ett vidsträckt land med begränsade försvars-
resurser varför Leche anser att försvarsplaneringen
måste prioriteras i de delar av landet som kan bli

särskilt utsatta för angrepp. "Övre Norrlands mi-
litära betydelse för Sovjet sammanhänger bland
annat med de planer den sovjetryska krigsledning-
en kan bedömas ha uppgjort för operationer med
ubåtar, flygstridskrafter och fjärrvapen. Västmak-
tema blir för krigföringen i hög grad beroende på
transportvägarna över haven:'

Det var västmakternas beroende av sjötransport-
vägar som gjorde att Sovjetunionen lade stor vikt
vid sin ubåtsflotta och då särskilt vid baseringen i
de isfria hamnarna i Murmanskområdet. På Kola-
halvön hade Sovjetunionen även basområden för
sitt strategiska flyg. NATO-truppernas stationering
i norra Norge utgjorde ett hot mot dessa sovjetis-
ka flott-och flygbaser, konstaterar Leche. Därför
var från sovjetisk sida en ockupation av Nordnor-
ge i hög grad eftersträvansvärd. Detta hade även

Mobiliseringsförråden
inom Kalix försvarsområde
låg mycket utspridda. I
förråden förvarades
huvuddelen av materielen
till förbanden, vanligtvis
för ett kompani. Vapen
och ammunition var i
regel inlåsta i betong-
kassuner i närheten av
respektive förråd. Här syns
på övre bilden ett mobili-
seringsförråd och på nedre
bilden ett ammuni-
tionsförråd. Lägg märke
till betongkassunen intill
ammunitionsförrådet.
Foto: Sten Ekman.
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eliminerat motpartens möjligheter att använda 
området som bas för anfallsoperationer. Problemet 
för Sovjetunionen var bland annat att det fanns en-
dast en väg, som började vid gränsstaden Kirkenes, 
genom Nordnorge från den sovjetiska gränsen. De 
sovjetiska styrkorna behövde därför, för att snabbt 
nå operationsmålet norra Norge, även begagna sig 
BW�MBOETWÊHBSOB�GSÌO�TWFOTL�ĕOTLB�HSÊOTFO�UJMM�,J-
runa och vidare på järnvägen mot Narvik.!" Över 
den svenska gränsen fanns dock endast ett fåtal 
broar och vägar. Detta menade Leche nedbring-
ade antalet divisioner som kunde sättas in vid en 
gränsinvasion. Den norrbottniska skärgården var 
svårnavigabel och de för större fartyg gynnsamma 

inseglingsrännorna var lätta att spärra av, var-
för endast smärre truppenheter bedömdes kun-
na landsättas från havet. Vintertid var dock isen 
över Bottenviken så tjock att omfattningsoperatio-
ner kunde utföras. Lu#landsättning räknade Leche 
med skulle kunna göras i områdena kring Kalix älv 
för att inta de fasta befästningarna i Kalixlinjen, 
$ygfält och mobiliseringsförråd.

Det tänkta angreppet månad för månad
För en tänkbar uppläggning av en sovjetisk an-
fallsoperation mot övre Norrland ansåg Leche att 
”ett storkrig kan antingen utbryta plötsligt eller 
också komma först småningom e#er en period av 
ökad politisk spänning och lokala kon$ikter”. Men 
att överraskande anfalla övre Norrland med star-
ka kra#er landvägen bedömdes ”inte möjligt för 
Sovjet på grund av att Finland ligger hindrande i 
vägen”. Det fanns således starka militära skäl som 
talade för att ett hårt motstånd skulle bjudas i de 
nordligaste delarna av landet. Leche redogör i sin 
skri# för en möjlig planläggning, månad för må-
nad, av ett sovjetiskt invasionsföretag mot Sverige. 
Perioden från december fram till våren bedömdes 
som bästa tid för anfall då vägar och myrar frusit 
till och isen bar.

December: ”Besittningstagande genom luft-
landsättning: i Sverige av gränsområdet intill Kalix 
älv, i Finland av $ygfält och hamnar. Framryck-
OJOH�BW�NBSLUSVQQFS�NPU�PDI�ÚWFS�TWFOTL�ĕOTLB�
HSÊOTFO�TBNU�UJMM�ĕOTLB�LVTUFO��"OGBMM�NFE�ĘZH�
med mera mot $ygfält, mobiliseringsdepåer, kom-
munikationer och andra för totalförsvaret särskilt 
viktiga föremål. Bombning av tätorter. Besittnings-
UBHBOEF�BW�¯MBOE��¯UHÊSEFS�GÚS�TQÊSSOJOH�BW�GBSMF-
derna genom södra Kvarken.”

December–januari: ”Uppmarsch av trupper 
i gränsområdet intill Kalix älv. Uppläggning av 
förnödenheter, iordningställande av $ygfält, väg-
förbättringar med mera. Motsvarande anfallsför-
beredelser i Österbottens kustland.”

S O V J E T I S K  L A N D S T I G N I N G  I  K A L I X L I N J E N S  R Y G G

Luftlandsättningar som
skär av kommunikationer
och hindrar förstärkningar
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Framryckning över isen vintertid
eller amfibieoperation sommartid

ba

eliminerat motpartens möjligheter att använda
området som bas för anfallsoperationer. Problemet
för Sovjetunionen var bland annat att det fanns en-
dast en väg, som började vid gränsstaden Kirkenes,
genom Nordnorge från den sovjetiska gränsen. De
sovjetiska styrkorna behövde därför, för att snabbt
nå operationsmålet norra Norge, även begagna sig
av landsvägarna från svensk-finska gränsen till Ki-
runa och vidare på järnvägen mot Narvik.46 Över
den svenska gränsen fanns dock endast ett fåtal
broar och vägar. Detta menade Leche nedbring-
ade antalet divisioner som kunde sättas in vid en
gränsinvasion. Den norrbottniska skärgården var
svårnavigabel och de för större fartyg gynnsamma

inseglingsrännorna var lätta att spärra av, var-
för endast smärre truppenheter bedömdes kun-
na landsättas från havet. Vintertid var dock isen
över Bottenviken så tjock att omfattningsoperatio-
ner kunde utföras. Luftlandsättning räknade Leche
med skulle kunna göras i områdena kring Kalix älv
för att inta de fasta befästningarna i Kalixlinjen,
flygfält och mobiliseringsförråd.

Det tänkta angreppet månad för månad
För en tänkbar uppläggning av en sovjetisk an-
fallsoperation mot övre Norrland ansåg Leche att
"ett storkrig kan antingen utbryta plötsligt eller
också komma först småningom efter en period av
ökad politisk spänning och lokala konflikter". Men
att överraskande anfalla övre Norrland med star-
ka krafter landvägen bedömdes "inte möjligt för
Sovjet på grund av att Finland ligger hindrande i
vägen". Det fanns således starka militära skäl som
talade för att ett hårt motstånd skulle bjudas i de
nordligaste delarna av landet. Leche redogör i sin
skrift för en möjlig planläggning, månad för må-
nad, av ett sovjetiskt invasionsföretag mot Sverige.
Perioden från december fram till våren bedömdes
som bästa tid för anfall då vägar och myrar frusit
till och isen bar.

December: "Besittningstagande genom luft-
landsättning: i Sverige av gränsområdet intill Kalix
älv, i Finland av flygfält och hamnar. Framryck-
ning av marktrupper mot och över svensk-finska
gränsen samt till finska kusten. Anfall med flyg
med mera mot flygfält, mobiliseringsdepåer, kom-
munikationer och andra för totalförsvaret särskilt
viktiga föremål. Bombning av tätorter. Besittnings-
tagande av Åland. Åtgärder för spärrning av farle-
derna genom södra Kvarken:'

December-januari: "Uppmarsch av trupper
i gränsområdet intill Kalix älv. Uppläggning av
förnödenheter, iordningställande av flygfält, väg-
förbättringar med mera. Motsvarande anfallsför-
beredelser i Österbottens kustland"
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Inom övre Norrland genomfördes varje mars månad mer 
eller mindre stora vinterfältövningar. Bilden är från en 
övning i trakten av Råneå !"#$ och visar skidtolkning efter 
traktor vintertid, det huvudsakliga transportsättet för 
främst lokalförsvarsförbanden. Foto: Lasse Sjögren, Krigsarkivet.

Inom övre Norrland genomfördes varje mars månad mer
eller mindre stora vinterfältövningar. Bilden är från en
övning i trakten av Råneå 1962 och visar skidtolkning efter
traktor vintertid, det huvudsakliga transportsättet för
främst lokalförsvarsförbanden. Foto: Lasse Sjögren, Krigsarkivet.
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Februari: ”Fortsatt o!ensiv till Piteälvslinjen. 
Därunder omfattningsföretag över norra delen av 
Bottenviken.”

Mars: ”Fortsatt o!ensiv till Umeälvslinjen. Där-
under invasion med begränsade styrkor över Nor-
ra Kvarken för att avbryta förbindelserna igenom 
Västerbottens kustland.”

April–maj: ” Förberedelser för fortsatt o!ensiv. 
Fortsatt terrorkrigföring. Förhandlingsförsök för 
att åvägabringa svensk underkastelse.”

Juni: ”Fortsatt o!ensiv söderut. Överskeppning 
av större styrkor över Norra Kvarken.”

Mot bakgrund av detta anfallsscenario beskrev 
Leche vilka försvarsförberedelser som var lämpliga 

att göra i övre Norrland. Det handlade om att för-
bereda sig för avbrott på de två järnvägslinjerna 
från södra Sverige samt att fortsätta utbyggnaden 
av befästningar, utöka "ygtransportkapaciteten, 
öka satsningen på hemvärnet och skapa förut-
sättningar för att bygga upp en motståndsrörelse. 
”Norrbottningar och västerbottningar är goda sol-
dater. De utgör ett folkmaterial som med hänsyn 
till försvarets intresse bör väl tillvaratas.” Med hän-
syn till möjligheten för omfattningsföretag över 
Bottniska viken ansåg Leche att den svenska krigs-
makten borde få atomstridsmedel men att samar-
CFUF�NFE�/"50�JOUF�WBS�QPMJUJTLU�NÚKMJHU�#$

Upprivning av asfalterad 
väg för minering och eller 
skenminering.
Foto: Ing !.

Upprivning av asfalterad
väg för minering och eller
skenminering.
Foto: Ing 3.

Februari: "Fortsatt offensiv till Piteälvslinjen.
Därunder omfattningsföretag över norra delen av
Bottenviken:'

Mars: "Fortsatt offensiv till Umeälvslinjen. Där-
under invasion med begränsade styrkor över Nor-
ra Kvarken för att avbryta förbindelserna igenom
Västerbottens kustland:'

April-maj: " Förberedelser för fortsatt offensiv.
Fortsatt terrorkrigföring. Förhandlingsförsök för
att åvägabringa svensk underkastelse:'

Juni: "Fortsatt offensiv söderut. Överskeppning
av större styrkor över Norra Kvarken:'

Mot bakgrund av detta anfallsscenario beskrev
Leche vilka försvarsförberedelser som var lämpliga

att göra i övre Norrland. Det handlade om att för-
bereda sig för avbrott på de två järnvägslinjerna
från södra Sverige samt att fortsätta utbyggnaden
av befästningar, utöka flygtransportkapaciteten,
öka satsningen på hemvärnet och skapa förut-
sättningar för att bygga upp en motståndsrörelse.
"Norrbottningar och västerbottningar är goda sol-
dater. De utgör ett folkmaterial som med hänsyn
till försvarets intresse bör väl tillvaratas:' Med hän-
syn till möjligheten för omfattningsföretag över
Bottniska viken ansåg Leche att den svenska krigs-
makten borde få atomstridsmedel men att samar-
bete med NATO inte var politiskt möjligt.47
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Övningar ger erfarenheter
Krigsplanläggnigen inom övre Norrlands militär-
område reviderades fortlöpande under årtiondena 
beroende på erfarenheter man gjorde vid krigsför-
bandsövningar, KFÖ och särskilda befälsövning-
ar, SÖB. Även den vapentekniska utvecklingen 
samt vilka förband, som vid olika tillfällen hade sin 
krigsplacering i området påverkade planeringen. 
Generellt sett kan krigsplaneringen beskrivas en-
ligt nedanstående.

0NSÌEFU�NFMMBO�5PSOFÊMWFO�PDI�,BMJYÊMWFO�VU-
gjorde ett så kallat fördröjningsområde där angri-
QBSFOT�GSBNSZDLOJOH�ÚWFS�5PSOFÊMWFO�PDI�WJEBSF�
västerut skulle bromsas upp så att manskap från 
södra Sverige hann komma upp till brigaderna 
som hade sin krigsplacering i Norrbotten. Den 
TMVUMJHB�OFELÊNQOJOHFO�BW�ĕFOEFO�TLVMMF�TFEBO�
ske i områdena längs Luleälven. Östra Norrbotten 
skulle alltså bli ett fördröjningsområde som suc-
cessivt skulle tömmas – både på förband och civil-
befolkning. Brända jordens taktik- skulle tillämpas 
vid tillbakagången mot Luleälvsdalslinjen. Inget 
ĕDL�LPNNB�BOHSJQBSFO�UJMM�OZUUB���$JWJMCFGPMLOJOH-
en skulle evakueras söderut i landet och viktiga fö-
retag !yttas ur Norrbotten. 

.BO�SÊLOBEF�JOUF�NFE�BUU�EFU�TLVMMF�ĕOOBT�OÌ-
gon klar frontlinje utan striderna skulle föras över 
en stor yta där jägarförband skulle verka inom an-
griparens stridsområde. Med förberedda fältarbe-
ten, minor och vägsprängningar, skulle angriparens 
framryckning dämpas. Angriparen beräknades ha 

tusentals hjulfordon som var beroende av vägar. 
Sovjetunionen hade lu"landsättningstrupper sta-
tionerade både på Kolahalvön och i Leningrads 
militärområde som bedömdes kunna sättas in med 
LPSU�WBSTFM��5JMM�EFUUB�CJESPH�ÊWFO�ĘZHGÚSCBOE�PDI�
tunga helikoptrar på baser i nordvästra Sovjetu-
nionen. För Kalixlinjen gällde inte försvar längs 
en linje, som till exempel vid Maginotlinjen eller 
Mannerheimlinjen, utan här gällde försvar över en 
yta där angriparen skulle hamna i en ”gryta” han 
BMESJH�LPN�VS��5FSSÊOHFO�WBS�NZDLFU�MÊNQMJH�GÚS�
försvarsstrid. Striden skulle föras rörligt och ak-
tivt med ideliga motanfall mot angriparens anfalls-
förberedelser och artilleribekämpning av dennes 

!"#$%&'  ()

Krigsplanläggning för övre Norrland

Här ett flygfoto av snirk-
lande bandvagnsspår 
tvärs över en ”möjligen” 
minerad väg. Spåren var 
avsiktliga att synas för 
att indikera för den fram-
ryckande motståndaren 
att här fanns minor på 
hela bredden. Sant eller 
ej, motståndaren tvinga-
des till det mödosamma 
arbetet att minsöka hela 
området, vilket avsevärt 
fördröjde hans framryck-
ning. Foto: Ing !.

KAPITEL 14

Krigsplanläggning för övre Norrland

Övningar ger erfarenheter
Krigsplanläggnigen inom övre Norrlands militär-
område reviderades fortlöpande under årtiondena
beroende på erfarenheter man gjorde vid krigsför-
bandsövningar, KFÖ och särskilda befälsövning-
ar, SÖB. Även den vapentekniska utvecklingen
samt vilka förband, som vid olika tillfällen hade sin
krigsplacering i området påverkade planeringen.
Generellt sett kan krigsplaneringen beskrivas en-
ligt nedanstående.

Området mellan Torneälven och Kalixälven ut-
gjorde ett så kallat fördröjningsområde där angri-
parens framryckning över Torneälven och vidare
västerut skulle bromsas upp så att manskap från
södra Sverige hann komma upp till brigaderna
som hade sin krigsplacering i Norrbotten. Den
slutliga nedkämpningen av fienden skulle sedan
ske i områdena längs Luleälven. Östra Norrbotten
skulle alltså bli ett fördröjningsområde som suc-
cessivt skulle tömmas - både på förband och civil-
befolkning. Brända jordens taktik- skulle tillämpas
vid tillbakagången mot Luleälvsdalslinjen. Inget
fick komma angriparen till nytta. Civilbefolkning-
en skulle evakueras söderut i landet och viktiga fö-
retag flyttas ur Norrbotten.

Man räknade inte med att det skulle finnas nå-
gon klar frontlinje utan striderna skulle föras över
en stor yta där jägarförband skulle verka inom an-
griparens stridsområde. Med förberedda fältarbe-
ten, minor och vägsprängningar, skulle angriparens
framryckning dämpas. Angriparen beräknades ha

tusentals hjulfordon som var beroende av vägar.
Sovjetunionen hade luftlandsättningstrupper sta-
tionerade både på Kolahalvön och i Leningrads
militärområde som bedömdes kunna sättas in med
kort varsel. Till detta bidrog även flygförband och
tunga helikoptrar på baser i nordvästra Sovjetu-
nionen. För Kalixlinjen gällde inte försvar längs
en linje, som till exempel vid Maginotlinjen eller
Mannerheimlinjen, utan här gällde försvar över en
yta där angriparen skulle hamna i en "gryta" han
aldrig kom ur. Terrängen var mycket lämplig för
försvarsstrid. Striden skulle föras rörligt och ak-
tivt med ideliga motanfall mot angriparens anfalls-
förberedelser och artilleribekämpning av dennes

Här ett flygfoto av snirk-
lande bandvagnsspår
tvärs över en "möjligen"
minerad väg. Spåren var
avsiktliga att synas för
att indikera för den fram-
ryckande motståndaren
att här fanns minor på
hela bredden. Sant eller
ej, motståndaren tvinga-
des till det mödosamma
arbetet att minsöka hela
området, vilket avsevärt
fördröjde hans framryck-
ning. Foto: Ing 3.
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FÄLTARBETEN
Av Lars Hjeltman

I detta nådens år !"#$ beskriver Försvarsmakten fältarbe-
ten på följande sätt: ”Fältarbeten – att på olika sätt förändra 
terrängen – bedrivs av ingenjörförbanden i syfte att försvå-
ra för en %ende samt att underlätta för egen verksamhet. 
Ammunitions- och minröjning är exempel på fältarbeten.”
t� 5SBEJUJPOFMMU�CSVLBS�fältarbeten indelas i:
t� 'ÊMUBSCFUFO�GÚS�SÚSMJHIFU
t� 'ÚSESÚKBOEF�GÊMUBSCFUFO
t� 'ÊMUBSCFUFO�GÚS�ÚWFSMFWOBE

Fältarbeten för rörlighet syftar till att skapa rörlighet för 
egna förband. Kan ske genom olika förbindelsearbeten så-
som att bygga och eller underhålla broar, vägar och vad-
ställen, genom att bygga och tra%kera med färjor, genom 
snöplogning, genom minspaning, och minröjning.

Fördröjande fältarbeten syftar till att stoppa eller fördrö-
ja angriparens framryckning. Kan ske genom spärrning, 
blockering, förstöring och minering. Kan genomföras på 
och vid vägar, järnvägar, hamnar, &ygfält, landningsbara 

vägar, landstigningsstränder 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, span-
ska ryttare, olika barrikader (till exempel bilvrak), ej röjnings-
skyddade mineringar, spärrspretor, &yttbara 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 an-
läggning i bruk igen.
Exempel: mineringar med röjningsskydd, barrikader med 
rasmassor, sprängsten och gjutna hinder förstärkta med 
järnvägsräls och stålbalkar, att lägga ett område, del av el-
ler hel byggnad eller anläggning, under vatten, rörliga broar 
låses i öppet/uppfällt läge, till exempel genom att förstöra 
drivmotorn.

En förstöring ska under lång tid (dagar eller månader) 
hindra %enden från att använda en anläggning, en för-
nödenhet, en maskin eller ett transportmedel. Exempel: 
sprängning av broar, viadukter, tra%kleder, hamnar och &yg-
fält, 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, byggan-
de av olika typer av skydd för trupp, vapen, fordon och ma-
teriel och genom förstärkning av infrastruktur.

Minor är ett av fördröjningsstridens bästa vapen. Här ser vi minutläggning 
av stridsvagnsminor M/!"B från en bandvagn. Soldaten till höger sköter 
protokollföring av minutläggningen. Foto: Sten Ekman.

FÄLTARBETEN
Av Lars Hjeltman

I detta nådens år 2013 beskriver Försvarsmakten fältarbe-
ten på följande sätt: "Fältarbeten — att på olika sätt förändra
terrängen — bedrivs av ingenjörförbanden i syfte att försvå-
ra för en fiende samt att underlätta för egen verksamhet.
Ammunitions- och minröjning är exempel på fältarbeten."
• Traditionellt brukar fältarbeten indelas i:
• Fältarbeten för rörlig het
• Fördröjande fältarbeten
• Fältarbeten för överlevnad

Fältarbeten för rörlighet syftar till att skapa rörlig het för
egna förband. Kan ske genom olika förbindelsearbeten så-
som att bygga och eller underhålla broar, vägar och vad-
ställen, genom att bygga och trafikera med färjor, genom
snöplogning, genom minspaning, och minröjning.

Fördröjande fältarbeten syftar till att stoppa eller fördrö-
ja angriparens framryckning. Kan ske genom spärrning,
blockering, förstöring och minering. Kan genomföras på
och vid vägar, järnvägar, hamnar, flygfält, landningsbara

Minor är ett av fördröjningsstridens bästa vapen. Här ser vi minutläggning
av stridsvagnsminor M/52B från en bandvagn. Soldaten till höger sköter
protokollföring av minutläggningen. Foto: Sten Ekman.

vägar, landstigningsstränder 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, span-
ska ryttare, olika barrikader (till exempel bilvrak), ej röjnings-
skyddade mineringar, spärrspretor, flyttbara 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 an-
läggning i bruk igen.
Exempel: mineringar med röjningsskydd, barrikader med
rasmassor, sprängsten och gjutna hinder förstärkta med
järnvägsräls och stålbalkar, att lägga ett område, del av el-
ler hel byggnad eller anläggning, under vatten, rörliga broar
låses i öppet/uppfällt läge, till exempel genom att förstöra
drivmotorn.

En förstöring ska under lång tid (dagar eller månader)
hindra fienden från att använda en anläggning, en för-
nödenhet, en maskin eller ett transportmedel. Exempel:
sprängning av broar, viadukter, trafikleder, hamnar och flyg-
fält, 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, byggan-
de av olika typer av skydd för trupp, vapen, fordon och ma-
teriel och genom förstärkning av infrastruktur.
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En förberedd vägbankssprängning bestod som regel av !" stycken 
grova plaströr nedgrävda i vägen. Rören fylldes med sprängämne 
som förvarades i en kassun i närheten av sprängområdet. 
Foto: Ing !.

Lokalförsvarsförbanden hade oftast sina krigsuppgifter i  
närheten av sina mobiliseringsförråd. Rörligheten var inte så stor. 
De förflyttningssätt som användes, förutom fotmarsch, var skid- 
och cykelmarsch samt skid- och cykeltolkning. Bilden är från !#"$. 
Foto: Krigsarkivet.

artilleri. Det mesta av landets långskjutande artille-
ri var krigsplacerat i östra Norrbotten för att främst 
kunna slå mot angriparens artilleriställningar.

Fördröjningsstrid – att vinna tid
Fördröjningsstrid är ett stridssätt där man försöker 
vinna tid, tillfoga angriparen förluster samt försvå-
ra för sin motståndare att få fram förstärkningar el-
ler förnödenheter. Fördröjningsstrid tillämpas o!a 
av en numerärt eller kvalitetsmässigt underlägsen 
försvarare, och innebär att ständiga omgruppe-
ringar ingår i uppträdandet. Den grundläggande 
avsikten är att fördröja motståndarens framryck-
ning e!ersom man åtminstone inte på kort sikt 
tror sig kunna försvara sig på en och samma plats, 
eller kunna genomföra större motangrepp. I för-
svarsområdet fanns en rad olika förband som 
skulle samverka för att i första hand fördröja 

angriparen. Detta skulle ske genom en kombina-
tion av försvar, fältarbeten med kra!samlad tung 
eld och anfall. Det var främst lokalförsvarsförban-
den i form av värnförband, fasta batterier, jägarför-
band, gränsregementen som skulle svara för dessa 
fördröjningsstrider. Detta krävde en mycket om-
fattande samordning. Ingenstans i landet har det 
genomförts så många krigsförbandsövningar och 
befälsövningar som inom Kalix försvarsområde.

*�HSÊOTUSBLUFSOB�OÊSNBTU�5PSOFÊMWFO�TLVMMF�EFU�
JOUF�ĕOOBT�OÌHSB�TUÚSSF�USVQQBOTBNMJOHBS��*�EFOOB�
HSÊOT[PO�WBS�FOCBSU�IFNWÊSOFU�PDI�MPLBMGÚSTWBST-
förband mobiliserade. Större truppkoncentratio-
ner hade kunnat bekämpas med sovjetiskt artilleri 
ståendes i Finland. Därför var de större truppenhe-
terna placerade längre västerut. Man räknade med 
att det sovjetiska artilleriet skulle grupperas någ-
ra kilometer från svenska gränsen, inne i Finland, 

Lokalförsvarsförbanden hade oftast sina krigsuppgifter i
närheten av sina mobiliseringsförråd. Rörligheten var inte så stor.
De förflyttningssätt som användes, förutom fotmarsch, var skid-
och cykelmarsch samt skid- och cykeltolkning. Bilden är från 1960.
Foto: Krigsarkivet

artilleri. Det mesta av landets långskjutande artille-
ri var krigsplacerat i östra Norrbotten för att främst
kunna slå mot angriparens artilleriställningar.

Fördröjningsstrid — att vinna tid
Fördröjningsstrid är ett stridssätt där man försöker
vinna tid, tillfoga angriparen förluster samt försvå-
ra för sin motståndare att få fram förstärkningar el-
ler förnödenheter. Fördröjningsstrid tillämpas ofta
av en numerärt eller kvalitetsmässigt underlägsen
försvarare, och innebär att ständiga omgruppe-
ringar ingår i uppträdandet. Den grundläggande
avsikten är att fördröja motståndarens framryck-
ning eftersom man åtminstone inte på kort sikt
tror sig kunna försvara sig på en och samma plats,
eller kunna genomföra större motangrepp. I för-
svarsområdet fanns en rad olika förband som
skulle samverka för att i  första hand fördröja

En förberedd vägbankssprängning bestod som regel av 16 stycken
grova plaströr nedgrävda i vägen. Rören fylldes med sprängämne
som förvarades i en kassun i närheten av sprängområdet.
Foto: Ing 3.

angriparen. Detta skulle ske genom en kombina-
tion av försvar, fältarbeten med kraftsamlad tung
eld och anfall. Det var främst lokalförsvarsförban-
den i form av värnförband, fasta batterier, jägarför-
band, gränsregementen som skulle svara för dessa
fördröjningsstrider. Detta krävde en mycket om-
fattande samordning. Ingenstans i landet har det
genomförts så många krigsförbandsövningar och
befälsövningar som inom Kalix försvarsområde.

I gränstrakterna närmast Torneälven skulle det
inte finnas några större truppansamlingar. I denna
gränszon var enbart hemvärnet och lokalförsvars-
förband mobiliserade. Större truppkoncentratio-
ner hade kunnat bekämpas med sovjetiskt artilleri
ståendes i Finland. Därför var de större truppenhe-
terna placerade längre västerut. Man räknade med
att det sovjetiska artilleriet skulle grupperas någ-
ra kilometer från svenska gränsen, inne i Finland,
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VÄGBANKSSPRÄNGNING
Av Lars Hjeltman

Vägbankssprängning är en e!ektiv metod att 
förstöra väg för att stoppa eller fördröja en "en-
des framträngande längs vägen. I övre Norrland 
har Försvarsmakten under kalla kriget och även 
därefter, förberett många vägbankar för förstö-
ring. Förberedelserna är gjorda på noga utvalda 
vägavsnitt och ofta där vägavsnittet är omgivet 
av myrmark.

Vägbankarna har försetts med rör redan när 
vägen byggdes, eller genom uppsprängning 
(med konladdningar) eller genom schaktning. 
Rören blir sprängkammare och i dessa spräng-
kammare placeras specialladdningar, väg-
banksladdningar. Sprängkammare utplaceras 
så att ett avbrott blir #$ m eller längre.

En vägbankssprängning kompletteras med 
minering av omgivande kringgångsstråk samt 
att platser med fyllnadsmateriel också mineras.

Vägbanksladdningarna och tändanordning-
ar förvaras i kassuner som placerats i anslutning 
till respektive förberedd vägbank.

Vägbanksladdning 
Vägbanksladdning är en specialladdning till 
förstöringsanordningar i vägbankar samt 
konstbyggnader till exempel broar med spräng-
kammare. Laddningen är innesluten i ett hölje 
av vävarmerad plast och kan omformas något 
vid behov. Den ger bäst verkan som innesluten 
eller fördämd laddning.
Data: Sprängämne: %ingad trotyl; primärladd-
ning: & kg sprängdeg; detonationshastighet: 
cirka '($$$ m/s; vikt: )' kg; längd: *+' mm; di-
ameter: )#$ mm; hölje: vävarmerad plast; för-
packning: låda med )* laddningar #)' kg. 

Konstruktion och funktion
Höljet har tre bärhandtag på ovansidan. I den 
ena gaveln "nns en dragkedja genom vilken 
laddningen har förts in. I den andra gaveln "nns 
en "cka som är avsedd för en primärladdning 
om & kg sprängdeg. Primärladdningen ska lig-
ga direkt ansluten mot huvudladdningen. Detta 
kan uppnås genom packning/fastlåsning eller 
"xering, till exempel med tejp eller snöre.

VÄGBANKSSPRÄNGNING
Av Lars Hjeltman

Vägbankssprängning är en effektiv metod att
förstöra väg för att stoppa eller fördröja en fien-
des framträngande längs vägen. I övre Norrland
har Försvarsmakten under kalla kriget och även
därefter, förberett många vägbankar för förstö-
ring. Förberedelserna är gjorda på noga utvalda
vägavsnitt och ofta där vägavsnittet är omgivet
av myrmark.

Vägbankarna har försetts med rör redan när
vägen byggdes, eller genom uppsprängning
(med konladdningar) eller genom schaktning.
Rören blir sprängkammare och i dessa spräng-
kammare placeras specialladdningar, väg-
banksladdningar. Sprängkammare utplaceras
så att ett avbrott blir 6o m eller längre.

En vägbankssprängning kompletteras med
minering av omgivande kringgångsstråk samt
att platser med fyllnadsmateriel också mineras.

Vägbanksladdningarna och tändanordning-
ar förvaras i kassuner som placerats i anslutning
till respektive förberedd vägbank.

Vägbanksladdning
Vägbanksladdning är en specialladdning till
förstöringsanordningar i vägbankar samt
konstbyggnader till exempel broar med spräng-
kammare. Laddningen är innesluten i ett hölje
av vävarnnerad plast och kan omformas något
vid behov. Den ger bäst verkan som innesluten
eller fördämd laddning.
Data: Sprängämne: flingad trotyl; primärladd-
ning: i kg sprängdeg; detonationshastighet:
cirka 5 000 m/s; vikt: 25 kg; längd: 475 mm; di-
ameter: 26o mm; hölje: vävarmerad plast; för-
packning: låda med 24 laddningar 625 kg.

Konstruktion och funktion
Höljet har tre bärhandtag på ovansidan. I den
ena gaveln finns en dragkedja genom vilken
laddningen har förts in. I den andra gaveln finns
en ficka som är avsedd för en primärladdning
om i kg sprängdeg. Primärladdningen ska lig-
ga direkt ansluten mot huvudladdningen. Detta
kan uppnås genom packning/fastlåsning eller
fixering, till exempel med tejp eller snöre.
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PDI�LVOOB�TLKVUB�DJSLB�ŝš�LJMPNFUFS��%Ì�WBS�DJSLB�
tio kilometer av den svenska sidan nåbar för angri-
parens artillerield.

Hemvärnet tar första stöten
Gränsförsvaret byggde på att i det inledande ske-
EFU�BW�BOGBMMFU�ÚWFS�5PSOFÊMWFO�TLVMMF�IFNWÊS-
net försvåra angriparens framryckning över broar 
och vägar. Hemvärnsförbanden skulle själva beslu-
UB�PN�TQSÊOHOJOH�BW�CSPBSOB�ÚWFS�5PSOF�ÊMW�PDI�
ansvarade också inledningsvis för fördröjande fäl-
tarbeten på vägarna från gränsen och västerut. För-
dröjande fältarbeten skulle sedan även utföras av 
ingenjörförband från brigaderna.  Alla vägar från 
HSÊOTFO�IBEF�GÚSCFSFUUT�GÚS�GÚSTUÚSJOH��5PUBMU�GBOOT�
EFU� J�/PSSCPUUFO�ÚWFS� ŞŜŜ� GÚSCFSFEEB� TQSÊOH-
QMBUTFS�NFE�şŜŜ�LJMP�USPUZM�GÚS�WBSKF�TQSÊOHOJOH�

upplagda i kassuner vid respektive sprängplats. I 
vägarna fanns det nedgrävt stora plaströr, o!ast 
ŝŢ�TUZDLFO�J�WÊHCBOBO�TPN�LVOEF�GZMMBT�NFE�WÊH-
CBOLTMBEEOJOHBS��4QSÊOHOJOHFO�BW�ŝŢ�SÚS�HBW�FUU�
avbrott på omkring "# meters längd och några me-
ters djup. Vägsprängningar där vägen var lagd över 
en myr eller sankmark resulterade i vattenfyllda 
hål som tog längre tid att reparera. Vintertid skul-
le även frusna sjöar och vattendrag förberedas för 
sprängning. 

E!er genomförd sprängning skulle hemvärnet 
och andra förband störa uppbyggnaden av vägen. 
Då gällde det i första hand att sikta på specialförare 
som grävmaskinister samt befälspersoner.

E!er genomfört eldöverfall mot förband som 
reparerade vägen skulle truppen sedan dra sig 
tillbaka för att slippa få tyngre eld på sig från 

Så här ser det ut efter en 
vägbankssprängning. 
Avbrottet blir flera meter 
djupt och cirka !" meter 
långt. Foto: Ing !.

och kunna skjuta cirka 15 kilometer. Då var cirka
tio kilometer av den svenska sidan nåbar för angri-
parens artillerield.

Hemvämet tar första stöten
Gränsförsvaret byggde på att i det inledande ske-
det av anfallet över Torneälven skulle hemvär-
net försvåra angriparens framryckning över broar
och vägar. Hemvärnsförbanden skulle själva beslu-
ta om sprängning av broarna över Torne älv och
ansvarade också inledningsvis för fördröjande fal-
tarbeten på vägarna från gränsen och västerut. För-
dröjande fältarbeten skulle sedan även utföras av
ingenjörförband från brigaderna. Alla vägar från
gränsen hade förberetts för förstöring. Totalt fanns
det i Norrbotten över 200 förberedda spräng-
platser med 30o kilo trotyl för varje sprängning

upplagda i kassuner vid respektive sprängplats. I
vägarna fanns det nedgrävt stora plaströr, oftast
16 stycken, i vägbanan som kunde fyllas med väg-
banksladdningar. Sprängningen av 16 rör gav ett
avbrott på omkring 6o meters längd och några me-
ters djup. Vägsprängningar där vägen var lagd över
en myr eller sankmark resulterade i vattenfyllda
hål som tog längre tid att reparera. Vintertid skul-
le även frusna sjöar och vattendrag förberedas för
sprängning.

Efter genomförd sprängning skulle hemvärnet
och andra förband störa uppbyggnaden av vägen.
Då gällde det i första hand att sikta på specialförare
som grävmaskinister samt befälspersoner.

Efter genomfört eldöverfall mot förband som
reparerade vägen skulle truppen sedan dra sig
tillbaka för att slippa få tyngre eld på sig från

Så här ser det ut efter en
vägbankssprängning.
Avbrottet blir flera meter
djupt och cirka 6o meter
långt. Foto: Ing 3.
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MINOR (landminor)
Av Lars Hjeltman

Landminor indelas i:
t� 4USJETWBHOTNJOPS
t� 'PSEPOTNJOPS
t� -BSNNJOPS

Stridsvagnsminorna kan vara fullbreddsutlösande eller 
tryckutlösande.

Fullbreddsutlösning – minan verkar under hela stridsvag-
nen, oftast genom riktad sprängverkan (RSV). Minan utlöses 
av förändringar i magnetfältet runt minan eller i kontakt med 
en brytpinne.

Tryckutlösning – minan verkar genom direktkontakt mot 
band eller hjul. Minan utlöses av trycket från fordonet.

De stridsvagnsminor Sverige har är:
t� 4USJETWBHOTNJOB�N�Ăÿ�Ăą
t� 4USJETWBHOTNJOB�N�ăĀ�#
t� 4USJETWBHOTNJOB�ă
t� 4USJETWBHOTNJOB�Ą

Stridsvagnsmina m/!"-!# är tryckutlöst och har relativt liten 
verkansladdning. Minan har plåthölje. Bäst verkan mot strids-
vagnsband sker om minan ligger helt täckt av bandet.

Minan väger åtta kilo varav som sprängämne ! kg TNT. Ut-
lösningstryck är vid centrumbelastning "## kg och $## kg ! 
cm från centrumbelastning.

Stridsvagnsmina m/$% B är tryckutlöst och har hölje av kryss-
faner. Verkan mot stridsvagn innebär att band slås av. Bero-
ende på hur minan ligger under bandet varierar skadorna på 
bärhjul och upphängningar.

Minan väger %,! kg varav sprängämnesvikt & kg hexotol. 
Utlösningstrycket är "## kg vid centrumbelastning och '## kg 
vid kantbelastning.

Stridsvagnsmina $ är tryckutlöst och ometallisk. Verkan mot 

stridsvagn är – under band – band slås av, bärhjul och upp-
hängning skadas/slås av, under botten – botten trycks in och 
kan spricka. Svåra accelerationsskador på materielen.

Minan väger '#,! kg varav sprängämnesvikt '# kg trotyl. 
Utlösningstryck på bryttändaren är (!# kg vid centrumbelast-
ning och ')! kg vid kantbelastning.

Stridsvagnsmina & är en fullbreddsverkande mina med rik-
tad sprängverkan (RSV). Minan har ett inbyggt batteridrivet 
tändsystem som är magnetiskt avkännande och verkar inom 
hela stridsfordonets bredd.  

Efter utläggning har batteriet en livslängd om *–'" 
månader.

Minan har ett genomslag som överstiger !# mm i pan-
sarplåt. Tryck, brand och splitter inne i stridsforsdonet blir 

MINOR (landminor)
Av Lars Hjeltman

Landminor indelas i:
• Stridsvagnsminor
• Fordonsminor
• Larmminor

Stridsvagnsminorna kan vara fullbreddsutlösande eller
tryckutlösande.

Fullbreddsutlösning — minan verkar under hela stridsvag-
nen, oftast genom riktad sprängverkan (RSV). Minan utlöses
av förändringar i magnetfältet runt minan eller i kontakt med
en brytpinne.

Tryckutlösning — minan verkar genom direktkontakt mot
band eller hjul. Minan utlöses av trycket från fordonet.

De stridsvagnsminor Sverige har är:
• Stridsvagnsmina m/41-47
• Stridsvagnsmina m/52 B
• Stridsvagnsmina 5
• Stridsvagnsmina 6

Stridsvagnsmina m/41-47 är tryckutlöst och har relativt liten
verkansladdning. Minan har plåthölje. Bäst verkan mot strids-
vagnsband sker om minan ligger helt täckt av bandet.

Minan väger åtta kilo varav som sprängämne 5 kg TNT. Ut-
lösningstryck är vid centrumbelastning zoo kg och 400 kg 5
cm från centrumbelastning.

Stridsvagnsmina m/52 B är tryckutlöst och har hölje av kryss-
faner. Verkan mot stridsvagn innebär att band slås av. Bero-
ende på hur minan ligger under bandet varierar skadorna på
bärhjul och upphängningar.

Minan väger 9,5 kg varav sprängämnesvikt 8 kg hexotol.
Utlösningstrycket är zoo kg vid centrumbelastning och ioo kg
vid kantbelastning.

Stridsvagnsmina 5 är tryckutlöst och ometallisk. Verkan mot

Srvirlina n1:41 -  47

Strymina n '52 B Stry"mina 6

stridsvagn är — under band — band slås av, bärhjul och upp-
hängning skadas/slås av, under botten — botten trycks in och
kan spricka. Svåra accelerationsskador på materielen.

Minan väger10,5 kg varav sprängämnesvikt io kg trotyl.
Utlösningstryck på bryttändaren är 35o kg vid centrumbelast-
ning och 175 kg vid kantbelastning.

Stridsvagnsmina 6 är en fullbreddsverkande mina med rik-
tad sprängverkan (RSV). Minan har ett inbyggt batteridrivet
tändsystem som är magnetiskt avkännande och verkar inom
hela stridsfordonets bredd.

Efter utläggning har batteriet en livslängd om 6-12
månader.

Minan har ett genomslag som överstiger 5o mm i pan-
sarplåt. Tryck, brand och splitter inne i stridsforsdonet blir
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restverkan vid utlösning. Vid trä! mitt under stridsvagnsband 
slås bandet av.

Minan har ett inbyggt röjningsskydd som i regel inte utlö-
ser mot minvält, kättingridå, detonation från minröjningsorm 
eller närliggande mina.

Åskblixtar, elektromagnetisk puls (EMP) eller elektromag-
netiska röjningsmedel utlöser inte och skadar inte minan.

Röjningsskyddet kan kompletteras med ett yttre rubb-
ningsskydd varvid minan blir än mer svårröjd.

Minan väger " kg varav sprängämnesvikt # kg hexotol. Mi-
nans livslängd efter utläggning är $–%& månader och den tål 
temperaturer ned till minus #'˚C.

Fordonsminor används vid bekämpning av lätt pansrade och 
övriga fordon, helikoptrar och (ygplan på marken. De har rik-
tad splitterverkan eller riktad sprängverkan. Minorna verkar 
inom en viss sektor och ett bestämt höjdläge.

Minorna är konstruerade för dragutlösning men kan ock-
så användas som syftminor med manuell utlösning. Vid sådan 
användning är minorna att betrakta som vapen.

Fordonsmina !" är en mina med riktad splitterverkan. Minan 
monteras på ett stativ som placeras på marken eller sätts fast 
på träd. Minan har riktmedel och kan inriktas i sida och i höjd.

Minans vikt är &# kg varav sprängämnesvikt ),* kg hexotol. 
Minan har kulsplitterverkan med %&'' splitter med en vikt om 
*,$ kg.

Fordonsmina !"R är av samma typ som fordonsmina %+ men 
i reducerat utförande så att minan lätt kan hanteras av enskild 
soldat. Minan har dubbla sprängpatronlägen och kan därmed 
seriekopplas med en annan mina.

Minans vikt är %',+ kg varav sprängämnesvikt *,* kg hexo-
tol. Minan har "#' splitter med en vikt av +,* kg.

Fordonsmina !# är en sidverkande mina med riktad spräng-
verkan (RSV) och används för bekämpning av lätt pansrade 
och opansrade mål.

Minan är projektilbildande med en genomslagskropp som 
verkar genom splitter och tryck som uppstår vid genomslag 
i sidan på fordonet. Genomslagskroppen verkar på avstånd 
upp till %*' m.

Med hänsyn till terräng och mål sätts minan upp på ett träd 
eller en stolpe och riktas in vinkelrätt mot målets mest troliga 
färdriktning.

Minans vikt är &,$ kg varav sprängämnesvikt %,* kg hexotol. 
Genomslagskroppens vikt är ',$ kg och genomslagsförmågan 
är cirka $' mm pansarplåt vid )'˚ anslagsvinkel.

Under kalla kriget och fram till %))) hade Sverige även 
truppminor. Sverige är ett av de länder som skrivit på det så 
kallade Ottawafördraget som förbjuder truppminor. Fördra-
get rati,cerades %)))-'+-'% och omfattas numera av knappt 
+'' länder.

Truppminor indelas i tramp- och trådminor och Sverige hade 
ett drygt tiotal olika sådana minor.

Det som tidigare var truppmina %& heter numera för-
svarsladdning $! och används mot oskyddad trupp samt 
mot fordon, (ygplan och helikoptrar med låg skyddsnivå. An-
vändningsrestriktionerna för försvarsladdning &% är så omfat-
tande att laddningen räknas som vapen.  

Numera ,nns även en försvarsladdning !! som är en ut-
veckling av &%:an.

Larmminor
Larmminor används som bevakningshjälpmedel och är 
trådutlösta genom att de har en slagtändarfunktion. 

Den svenska larmminan heter larmmina $ och ,nns i två 
utföranden, larmmina & och larmmina & B.

Larmmina & väger ',% kg varav sprängämnesvikt $ + %- g 
(vissel- och lysfunktion). 

Larmmina & B väger också ',% kg men har sprängämnesvikt 
+,* + %- g (vissel- och lysfunktion).

Bägge minorna tänds med slagtändare eller eltändare.

restverkan vid utlösning. Vid träff mitt under stridsvagnsband
slås bandet av.

Minan har ett inbyggt röjningsskydd som i regel inte utlö-
ser mot minvält, kättingridå, detonation från minröjningsorm
eller närliggande mina.

Åskblixtar, elektromagnetisk puls (EMP) eller elektromag-
netiska röjningsmedel utlöser inte och skadar inte minan.

Röjningsskyddet kan kompletteras med ett yttre rubb-
ningsskydd varvid minan blir än mer svårröjd.

Minan väger 8 kg varav sprängämnesvikt 4 kg hexotol. Mi-
nans livslängd efter utläggning är 6-12 månader och den tål
temperaturer ned till minus 40°C.

Fordonsminor används vid bekämpning av lätt pansrade och
övriga fordon, helikoptrar och flygplan på marken. De har rik-
tad splitterverkan eller riktad sprängverkan. Minorna verkar
inom en viss sektor och ett bestämt höjdläge.

Minorna är konstruerade för dragutlösning men kan ock-
så användas som syftminor med manuell utlösning. Vid sådan
användning är minorna att betrakta som vapen.

Fordonsmina 13 är en mina med riktad splitterverkan. Minan
monteras på ett stativ som placeras på marken eller sätts fast
på träd. Minan har riktmedel och kan inriktas i sida och i höjd.

Minans vikt är 24 kg varav sprängämnesvikt 9,5 kg hexotol.
Minan har kulsplitterverkan med 1200 splitter med en vikt om
5,6 kg.

Fordonsmina 13R är av samma typ som fordonsmina 13 men
i reducerat utförande så att minan lätt kan hanteras av enskild
soldat. Minan har dubbla sprängpatronlägen och kan därmed
seriekopplas med en annan mina.

Minans vikt är 10,3 kg varav sprängämnesvikt 5,5 kg hexo-
tol. Minan har 84o splitter med en vikt av 3,5 kg.

Fordonsmina 14 är en sidverkande mina med riktad spräng-
verkan (RSV) och används för bekämpning av lätt pansrade
och opansrade mål.

Minan är projektilbildande med en genomslagskropp som
verkar genom splitter och tryck som uppstår vid genomslag
i sidan på fordonet. Genomslagskroppen verkar på avstånd
upp till 150 m.

Med hänsyn till terräng och mål sätts minan upp på ett träd
eller en stolpe och riktas in vinkelrätt mot målets mest troliga
färdriktning.

Minans vikt är 2,6 kg varav sprängämnesvikt 1,5 kg hexotol.
Genomslagskroppens vikt är o,6 kg och genomslagsförmågan
är cirka 6o mm pansarplåt vid 90 anslagsvinkel.

Under kalla kriget och fram till 1999 hade Sverige även
truppminor. Sverige är ett av de länder som skrivit på det så
kallade Ottawafördraget som förbjuder truppminor. Fördra-
get ratificerades 1999-03-01 och omfattas numera av knappt
300 länder.

Truppminor indelas i tramp- och trådminor och Sverige hade
ett drygt tiotal olika sådana minor.

Det som tidigare var truppmina 12 heter numera för-
svarsladdning 21 och används mot oskyddad trupp samt
mot fordon, flygplan och helikoptrar med låg skyddsnivå. An-
vändningsrestriktionerna för försvarsladdning 21 är så omfat-
tande att laddningen räknas som vapen.

Numera finns även en försvarsladdning 22 som är en ut-
veckling av 21:an.

Larmminor
Larmminor används som bevakningshjälpmedel och är
trådutlösta genom att de har en slagtändarfunktion.

Den svenska larmminan heter larmmina 2 och finns i två
utföranden, larmmina 2 och larmmina 2 B.

Larmmina 2 väger 0,1 kg varav sprängämnesvikt 6 + 17 g
(vissel- och lysfunktion).

Larmmina 2 B väger också 0,1 kg men har sprängämnesvikt
3,5 + 17 g (vissel- och lysfunktion).

Bägge minorna tänds med slagtändare eller eltändare.
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Allteftersom förbanden drog sig västerut från gränsen skulle varje bro sprängas. En bro skulle i det längsta hållas intakt för att medge att 
kvarvarande förband och civilbefolkning skulle kunna komma över älven. Ing ! fick ibland möjlighet att öva brosprängning skarpt när 
vägar drogs om och broarna på vägen inte längre behövdes. Foto: Ing !.

Trupp- och stridsvagns-
minor liksom sido-
verkande minor 
utgjorde en viktig del 
i försvarsstriden i övre 
Norrland. Vid Ing ! 
utvecklades denna typ 
av minutläggare som 
underlättade minering 
betydligt jämfört med 
att dra minorna i pulka 
efter skidor. Lägg märke 
till de små plogbladen 
på minutläggaren som 
vid minering i snö, direkt 
maskerar minan. Foto: Ing !.

granatkastare och artilleri. I området närmast en 
vägbankssprängning lades även stridsvagnsmi-
nor och truppminor ut. Blockering av vägen kun-
de också göras genom att träd fälldes över den, 
där minor lades inne bland de nedfällda träden 
för att försvåra röjningen. Sprängplatserna var 
o!a placerade där vägen korsade en myr. På så 
sätt försvårades kringgående av sprängplatsen och 
återuppbyggandet av vägen. Det fanns över en halv 
miljon minor i förråden inom försvarsområdet vil-
LFU�TLVMMF�NFEHFUU�NJOFSJOHBS�BW�FO�MÊOHE�QÌ�ŝŜŜ�
mil med en bredd av tio meter. Lösningen för an-
griparen med en sprängd väg var två; laga den el-
ler att bygga ny väg runt om sprängplatsen. Att 
fylla igen en sprängd väg med "# meters längd på 

granatkastare och artilleri. I området närmast en
vägbankssprängning lades även stridsvagnsmi-
nor och truppminor ut. Blockering av vägen kun-
de också göras genom att träd fälldes över den,
där minor lades inne bland de nedfällda träden
för att försvåra röjningen. Sprängplatserna var
ofta placerade där vägen korsade en myr. På så
sätt försvårades kringgående av sprängplatsen och
återuppbyggandet av vägen. Det fanns över en halv
miljon minor i förråden inom försvarsområdet vil-
ket skulle medgett mineringar av en längd på wo
mil med en bredd av tio meter. Lösningen för an-
griparen med en sprängd väg var två; laga den el-
ler att bygga ny väg runt om sprängplatsen. Att
fylla igen en sprängd väg med 6o meters längd på

Trupp- och stridsvagns-
minor liksom sido-
verkande minor
utgjorde en viktig del
i försvarsstriden i övre
Norrland. Vid Ing 3
utvecklades denna typ
av minutläggare som
underlättade minering
betydligt jämfört med
att dra minorna i pulka
efter skidor. Lägg märke
till de små plogbladen
på minutläggaren som
vid minering i snö, direkt
maskerar minan. Foto: Ing 3.

Allteftersom förbanden drog sig västerut från gränsen skulle varje bro sprängas. En bro skulle i det längsta hållas intakt för att medge att
kvarvarande förband och civilbefolkning skulle kunna komma över älven. Ing 3 fick ibland möjlighet att öva brosprängning skarpt när
vägar drogs om och broarna på vägen inte längre behövdes. Foto: Ing 3.
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spränghålet bedömde Vägverket skulle ta en vecka. 
En angripare skulle bli beroende av tillgång till 
stora mängder sand, grus och jord för sitt repara-
UJPOTBSCFUF�BW�EF�TQSÊOHEB�WÊHBSOB��5JMM�PDI�NFE�
HSVT��PDI�TBOEUBHFO�ĕDL�EÊSGÚS�FO�SPMM�J�GÚSTWBSFU�
och en del förbereddes för minering. För det svens-
ka artilleriet var det ett lätt mål att bekämpa ett så-
dant vägfyllnadsprojekt.

Spräng alla broar
Det var inte bara vägarna som skulle sprängas utan 
även alla broar över de stora älvarna. Därtill, i mån 
av tid, också broar över mindre vattendrag samt 

vissa i förväg rekognoserade vägtrummor. En sov-
KFUJTL�EJWJTJPO�IBEF�DJSLB�ŝڀŜŜŜ�CBOEHÌFOEF�GPS-
EPO�SFTUFSBOEF�şڀŜŜŜ�GPSEPO�WBS�IKVMESJWOB��'ÚS�
att transportera delar till en bro på två hundra me-
ter behövdes femtio lastbilar.  De stora älvarna var 
alltså mycket stora hinder för angriparen och då 
nya broar skulle byggas utgjorde dessa byggnatio-
ner lätta mål för försvararens artilleri.

I en handling i Krigsarkivet redovisas detaljerat 
hur över !" stycken broar inom försvarsområdet 
skulle förstöras.#$ De %esta broarna var förbered-
da med ingjutna sprängkammare där sprängladd-
ningar skulle sättas in. Här följer några exempel 

Bro över Kalix älv vid Överkalix samhälle. De flesta broar i östra Norrbotten var förberedda för sprängning. Antingen hade de spräng-
kammare inbyggda i broarna för att fyllas med sprängmedel eller så fanns krokar under broarna där sprängmedel kunde hängas upp. 
Även denna bro var förberedd för förstöring och den har ”sprängts” vid otaliga övningar under årens lopp. På mellanstödet längs till 
vänster kan man skönja två upphöjningar på stödets ovansida och under stålbalkarna. Det är locken till sprängkammarrören som syns. 
Vid laddning lyfter man bort brunnslock i brobanan och går ned med stege till mellanstödet, ställer sig där och skruvar bort locket  
till respektive sprängkammare, de sitter med skruv och mutter, ! stycken skruvar, två skiftnycklar behövs för att få loss skruvarna. 
Varefter laddning kan ske. Foto: Sten Ekman.

spränghålet bedömde Vägverket skulle ta en vecka.
En angripare skulle bli beroende av tillgång till
stora mängder sand, grus och jord för sitt repara-
tionsarbete av de sprängda vägarna. Till och med
grus- och sandtagen fick därför en roll i försvaret
och en del förbereddes för minering. För det svens-
ka artilleriet var det ett lätt mål att bekämpa ett så-
dant vägfyllnadsprojekt.

Spräng alla broar
Det var inte bara vägarna som skulle sprängas utan
även alla broar över de stora älvarna. Därtill, i mån
av tid, också broar över mindre vattendrag samt

vissa i förväg rekognoserade vägtrummor. En sov-
jetisk division hade cirka i 000 bandgående for-
don, resterande 3 000 fordon var hjuldrivna. För
att transportera delar till en bro på två hundra me-
ter behövdes femtio lastbilar. De stora älvarna var
alltså mycket stora hinder för angriparen och då
nya broar skulle byggas utgjorde dessa byggnatio-
ner lätta mål för försvararens artilleri.

I en handling i Krigsarkivet redovisas detaljerat
hur över 7o stycken broar inom försvarsområdet
skulle förstöras.48 De flesta broarna var förbered-
da med ingjutna sprängkammare där sprängladd-
ningar skulle sättas in. Här följer några exempel

Bro över Kalix älv vid Överkalix samhälle. De flesta broar i östra Norrbotten var förberedda för sprängning. Antingen hade de spräng-
kammare inbyggda i broarna för att fyllas med sprängmedel eller så fanns krokar under broarna där sprängmedel kunde hängas upp.
Även denna bro var förberedd för förstöring och den har "sprängts"vid otaliga övningar under årens lopp. På mellanstödet längs till
vänster kan man skönja två upphöjningar på stödets ovansida och under stålbalkarna. Det är locken till sprängkammarrören som syns.
Vid laddning lyfter man bort brunnslock i brobanan och går ned med stege till mellanstödet, ställer sig där och skruvar bort locket
till respektive sprängkammare, de sitter med skruv och mutter, 8 stycken skruvar, två skiftnycklar behövs för att få loss skruvarna.
Varefter laddning kan ske. Foto: Sten Ekman.
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Inom försvarsområdet 
skulle hela !" broar 
förstöras. De flesta 
broarna hade inbyggda 
sprängkammare men 
där dessa saknades 
kunde man med 
tryckluftsborr borra hål 
för plastiskt sprängmedel. 
Sprängningen skulle 
främst utföras av 
lokalförsvarsförbanden. 
Foto: Ing !.

Broar av armerad betong 
var svåra att slå ut vilket 
denna bild tydligt visar. 
Här ser man tydligt att 
det råder lågt vattenstånd 
vilket inte skulle hindra 
motståndaren att ta sig 
över. Foto: Ing !.

Inom försvarsområdet
skulle hela 7o broar
förstöras. De flesta
broarna hade inbyggda
sprängkammare men
där dessa saknades
kunde man med
tryckluftsborr borra hål
för plastiskt sprängmedel.
Sprängningen skulle
främst utföras av
lokalförsvarsförbanden.
Foto: Ing 3.

Broar av armerad betong
var svåra att slå ut vilket
denna bild tydligt visar.
Här ser man tydligt att
det råder lågt vattenstånd
vilket inte skulle hindra
motståndaren att ta sig
över. Foto: Ing 3.
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som visar den detaljerade planeringen som lades 
ned på förstöringen av broarna. För landsvägsbron 
över Kalixälven vid Svartbyn, söder om Överkalix, 
fanns tre sprängkammare i vardera av de tre mel-
lanstöden som stod i älvfåran. Även i brobågarna 
fanns sprängkammare. Vid brådskande läge skulle 
man i första hand spränga det mittersta mellanstö-
det samt brobågarna vid detta stöd. Vid utvidgad 
förstöring skulle alla tre mellanstöden och brobå-
gar sprängas. För detta fanns i närheten av bron 
VQQMBHU�ŤšŜ�LJMP�TQSÊOHNFEFM�Šš�LJMP�UÊOENFEFM�
samt !"" meter pentylstubin. I landsvägsbron i 
Sangis på E#:an mellan Haparanda och Kalix fanns 
det även förberedda sprängkammare som man 
kom åt genom luckor i vägbanan. Bron var endast 
$" meter lång men för att helt spränga bort bron 
LSÊWEFT�ŝڀŝşŠ�LJMP�TQSÊOHNFEFM�Şš�LJMP�UÊOENFEFM�
samt #"" meter pentylstubin. Även järnvägsbro-
arna var förberedda för sprängning. Järnvägsbron 
NFMMBO�5PSOFÌ�PDI�)BQBSBOEB�WBS�ŞţŢ�NFUFS�MÌOH�

Vid flertalet broar i östra Norrbotten liksom vid varje förberedd vägbankssprängningsplats 
fanns sådana här sprängkassuner fyllda med spräng- och tändmedel, stubiner och olika slags 
sprängmedel. Foto: Sten Ekman.

Under tillbakaryckningen gällde det att hålla och spara broar 
in i det längsta ända tills sista vägbiten till bron minerats. Här 
passerar en Centurion-stridsvagn en järnvägsbro över Kalixälven 
vid Trångfors. Foto: Krigsarkivet.

Under tillbakaryckningen gällde det att hålla och spara broar
in i det längsta ända tills sista vägbiten till bron minerats. Här
passerar en Centurion-stridsvagn en järnvägsbro över Kalixälven
vid Trångfors. Foto: Krigsarkivet.

som visar den detaljerade planeringen som lades
ned på förstöringen av broarna. För landsvägsbron
över Kalixälven vid Svartbyn, söder om Överkalix,
fanns tre sprängkammare i vardera av de tre mel-
lanstöden som stod i älvfåran. Även i brobågarna
fanns sprängkammare. Vid brådskande läge skulle
man i första hand spränga det mittersta mellanstö-
det samt brobågarna vid detta stöd. Vid utvidgad
förstöring skulle alla tre mellanstöden och brobå-
gar sprängas. För detta fanns i närheten av bron
upplagt 85o kilo sprängmedel, 45 kilo tändmedel
samt Too meter pentylstubin. I landsvägsbron i
Sangis på E4:an mellan Haparanda och Kalix fanns
det även förberedda sprängkammare som man
kom åt genom luckor i vägbanan. Bron var endast
8o meter lång men för att helt spränga bort bron
krävdes i 134 kilo sprängmedel, 25 kilo tändmedel
samt 40o meter pentylstubin. Även järnvägsbro-
arna var förberedda för sprängning. Järnvägsbron
mellan Torneå och Haparanda var 276 meter lång

Vid flertalet broar i östra Norrbotten liksom vid varje förberedd vägbankssprängningsplats
fanns sådana här sprängkassuner fyllda med spräng- och tändmedel, stubiner och olika slags
sprängmedel. Foto: Sten Ekman.
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och hade sju mellanstöd varav ett var fäste för en 
svängbro. Bron hade färdiga sprängkammarrör 
och skulle sprängas i två snitt där svängspannet 
skulle sprängas i utsvängt läge. För sprängningen 
BW�EFOOB�CSP�LSÊWEFT�šŢŜ�LJMP�TQSÊOHNFEFM�PDI�
ŝڀŜŜŜ�NFUFS�QFOUZMTUVCJO�

För samtliga broar som var förberedda för 
sprängning fanns förråd i närheten av bron som 
innehöll all materiel som behövdes för spräng-
ningen. Det var allt från sprängämne, spett, ap-
tertång och isoleringsband. Brosprängningen var 
främst en uppgi! för lokalförsvarsförbandet som 
hade sin mobiliseringsplats i närheten av bron. I 
regel avsattes fem man för broövervakning och 
brosprängning. Denna styrka skulle bo i tält eller 
i "ottningsföreningarnas stugor i anslutning till 
bron och ha självhushåll.

Broarna skulle inte bara sprängas. För de egna 
motanfallen krävdes att krigsbroar snabbt kun-
de komma på plats. Dessa fanns i förråd längs Ka-
lixälven och västerut. Broarna som förrådsställdes 
längs älvarnas västra sida behövdes för att trans-
portera fram förband och material vid ett motan-
fall och för reträtt över älvarna, både för förband 
och för den evakuerade civilbefolkningen. Det 
fanns även beredskap för att vintertid bygga starka 
isvägar med hjälp av halm som sprutades med vat-
ten så att allt frös och kunde bära stridsfordon. Vid 
vissa broar fanns lu!värnsförband och rökpluto-
ner som skulle kunna indimma broområdena. Vid 
broarna över Kalixälven i Morjärv fanns både lu!-
värnspjäser och en rökpluton. Dessa förband skulle 
även kunna omgrupperas till broarna vid Överka-
lix, Svartbyn och Övertorneå.Šť 

Heraldiskt vapen Bodens ingenjörregemente (Ing!) "#$%–"##&, 
Norrlands ingenjörkår (Ing!) "##&–'(((. Foto: Sten Ekman

och hade sju mellanstöd varav ett var fäste för en
svängbro. Bron hade färdiga sprängkammarrör
och skulle sprängas i två snitt där svängspannet
skulle sprängas i utsvängt läge. För sprängningen
av denna bro krävdes 56o kilo sprängmedel och
1 000 meter pentylstubin.

För samtliga broar som var förberedda för
sprängning fanns förråd i närheten av bron som
innehöll all materiel som behövdes för spräng-
ningen. Det var allt från sprängämne, spett, ap-
tertång och isoleringsband. Brosprängningen var
främst en uppgift för lokalförsvarsförbandet som
hade sin mobiliseringsplats i närheten av bron. I
regel avsattes fem man för broövervakning och
brosprängning. Denna styrka skulle bo i tält eller
i flottningsföreningarnas stugor i anslutning till
bron och ha självhushåll.
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Heraldiskt vapen Bodens ingenjörregemente (Ing3) 1975-1994,
Norrlands ingenjörkår (Ing3)1994-2000. Foto: Sten Ekman

Broarna skulle inte bara sprängas. För de egna
motanfallen krävdes att krigsbroar snabbt kun-
de komma på plats. Dessa fanns i förråd längs Ka-
lixälven och västerut. Broarna som förrådsställdes
längs älvarnas västra sida behövdes för att trans-
portera fram förband och material vid ett motan-
fall och för reträtt över älvarna, både för förband
och för den evakuerade civilbefolkningen. Det
fanns även beredskap för att vintertid bygga starka
isvägar med hjälp av halm som sprutades med vat-
ten så att allt frös och kunde bära stridsfordon. Vid
vissa broar fanns luftvärnsförband och rökpluto-
ner som skulle kunna indimma broområdena. Vid
broarna över Kalixälven i Morjärv fanns både luft-
värnspjäser och en rökpluton. Dessa förband skulle
även kunna omgrupperas till broarna vid Överka-
lix, Svartbyn och Övertorneå.49
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Lokalförsvarsförbandens strid
I en handling på !era hundra sidor, vid Krigsar-
kivet, redogörs på ett mycket detaljerat sätt hur 
försvarsstriden i östra Norrbotten skulle föras 
av främst lokalförsvarsförbanden.šŜ De förband 
TPN�JOHJDL�J�EFOOB�'ÚSTWBSTQMBO�ŝťŢŞ�GÚS�,BMJY�
GÚSTWBST�PNSÌEF�ĕOOT�BOHJWOB�J�CJMBHB�ŝ��1MBOFOT�
första sida har två understrukna meningar: ”Var-
je meddelande om att motståndet skall nedläggas 
är falskt! Försvaret skall fullföljas till det ytters-
ta!” Försvarsområdets uppgi" enligt försvarspla-
nen var bland annat att bevaka framträngande över 
SJLTHSÊOTFO�GÚSTWBSB�HSÊOT[POFO�PDI�GÚSTUÚSB�ĘZH-
fält.šŝ��'ÚS�WBSKF�GÚSCBOE�ĕOOT�J�QMBOFO�VOEFSCJMB-
HPS�TPN�BOHFS�GÚSCBOEFOT�VQQHJęFS�HFPHSBĕTLB�
gränser, grupperingsplats, om förbandet kan gå 
över gränsen in i Finland för spaning och eldöver-
fall, återsamlingsplats när fördröjningsuppgi"en 
genomförts och eventuell sprängning av artilleri-
pjäser och annan materiel.  Nedan redovisas några 
uppgi"er, för en del av förbanden. 

%FU�ŢŞŤ�� WÊSOLPNQBOJFU�NFE�QPTUFSJOH�WJE�
5PSOFÊMWFOT�TUSBOE�IBEF� J�VQQHJę�BUU� GÚSB� GÚS-
dröjningsstrid inne i Sverige men även att gå över 
gränsen in i Finland.šŞ För detta kompani gällde att 
deras batteri skulle grupperas norr om Orjaslom-
polo och eldledningsgruppen på Isovaara invid 
5PSOF�ÊMWFO��.BO�TLVMMF�PDLTÌ�GÚSCFSFEB�FO�CBLSF�
motståndslinje i höjd med Pirttimaa. Gränsbevak-
ningsavdelningen inom kompaniet hade rätt att 
på order gå över gränsälven och in i Finland och 

skulle sedan återsamlas på den svenska sidan för 
vidare order från försvarsområdesbefälhavaren. 
E"ersom förbandet låg nära gränsen och snabbt 
kunde bli anfallet och omringat skulle förbandet 
förbereda sprängning av sina artilleripjäser.šş

!"#$%&'  ()

Försvarsplan 1962 för  
Kalix försvarsområde Fo 67
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Försvarsplan 1962 för
Kalix försvarsområde Fo 67

Lokalförsvarsförbandens strid
I en handling på flera hundra sidor, vid Krigsar-
kivet, redogörs på ett mycket detaljerat sätt hur
försvarsstriden i östra Norrbotten skulle föras
av främst lokalförsvarsförbanden.5° De förband
som ingick i denna, Försvarsplan 1962 för Kalix
försvarsområde, finns angivna i bilaga 1. Planens
första sida har två understrukna meningar: "Var-
je meddelande om att motståndet skall nedläggas
är falskt! Försvaret skall fullföljas till det ytters-
ta!" Försvarsområdets uppgift enligt försvarspla-
nen var bland annat att bevaka framträngande över
riksgränsen, försvara gränszonen och förstöra flyg-
fälts' För varje förband finns i planen underbila-
gor som anger förbandens uppgifter, geografiska
gränser, grupperingsplats, om förbandet kan gå
över gränsen in i Finland för spaning och eldöver-
fall, återsamlingsplats när fördröjningsuppgiften
genomförts och eventuell sprängning av artilleri-
pjäser och annan materiel. Nedan redovisas några
uppgifter, för en del av förbanden.

Det 628. värnkompaniet, med postering vid
Torneälvens strand, hade i uppgift att föra för-
dröjningsstrid inne i Sverige men även att gå över
gränsen in i Finland.52 För detta kompani gällde att
deras batteri skulle grupperas norr om Orjaslom-
polo och eldledningsgruppen på Isovaara invid
Torne älven. Man skulle också förbereda en bakre
motståndslinje i höjd med Pirttimaa. Gränsbevak-
ningsavdelningen inom kompaniet hade rätt att
på order gå över gränsälven och in i Finland och

skulle sedan återsamlas på den svenska sidan för
vidare order från försvarsområdesbefähavaren.
Eftersom förbandet låg nära gränsen och snabbt
kunde bli anfallet och omringat skulle förbandet
förbereda sprängning av sina artilleripjäser.53
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ŝŝŞ� t� ĸĮĹĶŅĹĶĻķĲĻ

Gränsjägarkompanierna som ingick i försvars-
områdets förband var lokalrekryterade jägarsol-
EBUFS��&UU�HSÊOTKÊHBSLPNQBOJ�CFTUPE�BW�DJSLB�ŝŢŜ�
man. Dessa förband hade färre fordon och säm-
re personlig utrustning än jägarkompanierna som 
ingick i fördelningarna. Gränsjägarkompanier-
nas uppgi!er var att inledningsvis bevaka rikets 
gräns, alltså en ren tull- och delvis polisiär upp-
gi!. En stor del av polismännen och tullpersona-
len längs gränsen ingick i dessa gränsjägarförband. 

När angriparen sedan framryckte över gränsen 
övergick förbanden till gerillauppgi!er med för-
störing av vägar och broar och eldöverfall. För att 
klara dessa uppgi!er gömdes det i olika utrymmen 
inom försvarsområdet mängder av minor, ammu-
OJUJPO�PDI�ESJWNFEFM��.ÌOBETCFIPWFU�WBS�DJSLB�şŜ�
ton per kompani. All denna materiel fanns utpla-
cerad i olika utrymmen längs gränsen redan un-
der fredstid. 

%F� GZSB� KÊHBSQMVUPOFSOB� 	ŢŜš�oŢŜŤ�
� IBEF� J�

En grupp jägarsoldater 
under framryckning i 
ospårad terräng med tung 
packning. Foto: Krigsarkivet.

Gränsjägarkompanierna som ingick i försvars-
områdets förband var lokalrekryterade jägarsol-
dater. Ett gränsjägarkompani bestod av cirka 16o
man. Dessa förband hade färre fordon och säm-
re personlig utrustning än jägarkompanierna som
ingick i fördelningarna. Gränsjägarkompanier-
nas uppgifter var att inledningsvis bevaka rikets
gräns, alltså en ren tull- och delvis polisiär upp-
gift. En stor del av polismännen och tullpersona-
len längs gränsen ingick i dessa gränsjägarförband.

En grupp jägarsoldater
under framryckning i
ospårad terräng med tung
packning. Foto: Krigsarkivet

När angriparen sedan framryckte över gränsen
övergick förbanden till gerillauppgifter med för-
störing av vägar och broar och eldöverfall. För att
klara dessa uppgifter gömdes det i olika utrymmen
inom försvarsområdet mängder av minor, ammu-
nition och drivmedel. Månadsbehovet var cirka 3o
ton per kompani. All denna materiel fanns utpla-
cerad i olika utrymmen längs gränsen redan un-
der fredstid.

De fyra jägarplutonerna (605.-608.) hade i
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VQQHJę�BUU�LPOUJOVFSMJHU�ÚWFSWBLB�ĕFOUMJH�GSBN-
ryckning eller uppladdning upp till fyra veckor.šŠ 
Jägarplutonerna lydde direkt under försvarsom-
rådesbefälhavaren och rapporterade till försvar-
TPNSÌEFTTUBCFO�J�:UUFSUSÊTL�TÚEFS�PN�.PSKÊSW��
Plutonerna hade order om att inte inlåta sig i för-
lustbringande strider, alltså eldöverfall som kunde 
ÊWFOUZSB�ÚWFSWBLOJOHTVQQHJęFO��ŢŜš�KÊHBSQMVUP-
OFO�IBEF�PDLTÌ�J�VQQHJę�BUU�TQBOB�QÌ�ĕFOEFO��wy�
VUTQBOBS�ĕ�GÚSFIBWBOEFO�HSVQQFSJOH�PDI�TUZSLB�
på djupet huvudsakligen längs vägen Övertorneå, 
Hirvijärvi, Nordanberget.” Plutonens utgångs-
HSVQQFSJOH�WBS�*TPWBBSB�JOUJMM�5PSOFÊMWFO�PDI�UWÌ�
i fredstid förberedda förrådsbaser fanns upplagda 
J��w,PKB�ŝŜŜ�N�7,�J�,PJSBWVPNB�	ť�LN�747�.BUB-
SFOHJ
�PDI�UJNNFSTUVHB�šŜŜ�N�/�.JFLPKÊSWJ�w�ŢŜţ��
KÊHBSQMVUPOFO�IBEF�J�VQQHJę�BUU�VUTQBOB�ĕFOEFOT�
förehavanden, gruppering och styrka på djupet hu-
vudsakligen längs landsvägen och järnvägen Kar-
ungi–Lappträsk station och Vitvattnet. Plutonens 
utgångsgruppering var Perävaara och förrådsba-
serna var upplagda intill Kärrbäcks station och 
västsydväst om Lappträsk station. !"#. jägarplu-
UPOFO�TPN�CFWBLBEF�SJLTWÊH�ŝş�OVWBSBOEF�&Š�BO�
från Haparanda till Kalix, hade Myllyjärvi som sin 
utgångsgruppering och hade sina två förrådsbaser 
WJE�wTMÌUUFSTUVHB�ŢŜŜ�N�//7�Q�ŝş�	š�LN�/7�/JLLB-
MB
�PDI�TMÌUUFSTUVHB�šŜŜ�N�4�Q�şť�	ş�LN�7�4BOHJT
w�

Förrådsutrymmen överallt 
För förrådsställning av materiel, inklusive ammu-
nition, för gränsbevakningsbataljonen utnyttjades 
i hög utsträckning källare, uthus och vindar hos 
egnahemsägare samt skolor och ålderdomshem. I 
planen räknas det upp en rad personer som upplå-
tit utrymmen i sina hus för förvaring av ammuni-
tion. Skolan i Juoksengi användes som förrådslokal 
liksom skolan i Luppio ”källarrum under matsals-
byggnaden, torrt, bra. Låst med dörrlås (civil mtrl 
i samma lokal)”. I denna förrådslokal under mat-
TBMTCZHHOBEFO�J�-VQQJP�GÚSWBSBEFT�ÚWFS�ŝŜڀŜŜŜ�

patroner till gevär och kulsprutor. Hos hemman-
sägare N. N. i Hedenäset förrådsställdes över !$""" 
QBUSPOFS�J�FUU�w)ÊSCSF�ş�WÌO�TUJDLUBL�WBOMJHU�EÚSS-
lås, torrt godtagbart (Foder samt övrig civil mtrl 
J�TBNNB�MPLBM
�w�5PUBMU�IBEF�EFOOB�HSÊOTCFWBL-
ningsbataljon över femtio utspridda förrådsutrym-
men för sin ammunition. Även vindsutrymmet 
på ålderdomshemmet i Hedenästet användes som 
ammunitionsförråd. Hos hemmansägare N. N. i 
4UPSÚO�GÚSWBSBEFT�ŢڀŝŠŜ�QBUSPOFS�J�FUU�wNJOESF�SVN��
-ÌTU�NFE�WBOMJHU�EÚSSMÌT��5PSSU�CSB�	$JWJMU�NUSM�J�
TBNNB�MPLBM
w�PDI�J�4JLOÊT�VUBOGÚS�5ÚSF�GÚSWBSB-
EFT�ŝڀŠŤŜ�QBUSPOFS�J�.FECPSHBSIVTFU�J�FO�wNJOESF�
TLSVCC�Ş��7ÌO��-ÌTU�NFE�IÊOHMÌT��5PSSU�CSBw�

Försvarsplanen innehåller även översikter över 
lokalförsvarsförbandens grupperingar i skan-
sar med texten ”HEMLIG – av synnerlig betydel-
se för rikets säkerhet” stämplat på denna del av 
försvarsplanen. I översikten anges för varje skans 
bemanning med antal o%cerare, undero%cera-
re, underbefäl, meniga, hundar, cyklar, bilar och 
lastbilar.  Denna översikt, liksom en rad andra 
dokument i försvarsplanen, visar på den otroliga 
detaljeringsgraden i planläggningen av försvaret i 
östra Norrbotten.šš

*�GÚSTWBSTQMBOFO�ĕOOT�ÊWFO�FO�LBSUB�TPN�VUWJTBS�
lokalförsvarskanonförbandens gruppering av ar-
tilleripjäserna samt grupperingsplatser för artille-
rieldledarna. Artilleriet skulle främst grupperas 
MÊOHT�WÊH�ťŤ�NFMMBO�½WFSUPSOFÌ�PDI�½WFSLBMJY�PDI�
längs vägen från Karungi till Morjärv. Andra om-
SÌEFO�GÚS�HSVQQFSJOH�BW�BSUJMMFSJFU�WBS�LSJOH�5ÚSF�
och Bondersbyn men ända så långt fram som i Vu-
ono, nära Haparanda, hade lokalförsvarskanonför-
banden grupperingsplatser för sina pjäser. 

Försvarsplanen anger även vilken typ av infor-
mation som skulle vidarebefordras till försvarsom-
rådesbefälhavaren. Exempel på underrättelser som 
utan särskild order skulle inhämtas var lu&land-
TÊUUOJOHBS�ĕFOEFOT�UBLUJL�PDI�TUSJETNPSBM��*�EFOOB�
del av försvarsplanen anges även allmänna åtgärder 

Kommer fienden längs 
Hirvijärvivägen?  
Foto: Sten Ekman.

uppgift att kontinuerligt övervaka, fientlig fram-
ryckning eller uppladdning upp till fyra veckor."
Jägarplutonerna lydde direkt under försvarsom-
rådesbefälhavaren och rapporterade till försvar-
sområdesstaben i Ytterträsk söder om Morjärv.
Plutonerna hade order om att inte inlåta sig i för-
lustbringande strider, alltså eldöverfall som kunde
äventyra övervakningsuppgiften. 6o5.jägarpluto-
nen hade också i uppgift att spana på fienden: "...
utspanar fi förehavanden, gruppering, och styrka
på djupet huvudsakligen längs vägen Övertorneå,
Hirvijärvi, Nordanberget:' Plutonens utgångs-
gruppering var Isovaara, intill Torneälven, och två
i fredstid förberedda förrådsbaser fanns upplagda

"Koja loo m VK i Koiravuoma (9 km VSV Mata-
rengi) och timmerstuga 50o m N Miekojärvi:' 607.
jägarplutonen hade i uppgift att utspana fiendens
förehavanden, gruppering och styrka på djupet hu-
vudsakligen längs landsvägen och järnvägen Kar-
ungi-Lappträsk station och Vitvattnet. Plutonens
utgångsgruppering var Perävaara och förrådsba-
serna var upplagda intill Kärrbäcks station och
västsydväst om Lappträsk station. 608. jägarplu-
tonen, som bevakade riksväg 13, nuvarande E4:an,
från Haparanda till Kalix, hade Myllyjärvi som sin
utgångsgruppering och hade sina två förrådsbaser
vid "slåtterstuga 600 m NNV p 13 (5 km NV Nikka-
la) och slåtterstuga 50o m S p 39 (3 km V Sangis)".

Förrådsutrymmen överallt
För förrådsställning av materiel, inklusive ammu-
nition, för gränsbevakningsbataljonen utnyttjades
i hög utsträckning källare, uthus och vindar hos
egnahemsägare samt skolor och ålderdomshem. I
planen räknas det upp en rad personer som upplå-
tit utrymmen i sina hus för förvaring av ammuni-
tion. Skolan i Juoksengi användes som förrådslokal
liksom skolan i Luppio "källarrum under matsals-
byggnaden, torrt, bra. Låst med dörrlås (civil mtrl
i samma lokal)". I denna förrådslokal under mat-
salsbyggnaden i Luppio förvarades över io 000

patroner till gevär och kulsprutor. Hos hemman-
sägare N. N. i Hedenäset förrådsställdes över 6 000
patroner i ett "Härbre 3.vån, sticktak, vanligt dörr-
lås, torrt godtagbart (Foder samt övrig civil mtrl
i samma lokal):' Totalt hade denna gränsbevak-
ningsbataljon över femtio utspridda förrådsutrym-
men för sin ammunition. Även vindsutrymmet
på ålderdomshemmet i Hedenästet användes som
ammunitionsförråd. Hos hemmansägare N. N. i
Storön förvarades 6 140 patroner i ett "mindre rum.
Låst med vanligt dörrlås. Torrt, bra (Civilt mtrl i
samma lokal)" och i Siknäs, utanför Töre, förvara-
des i 48o patroner i Medborgarhuset i en "mindre
skrubb 2. Vå' n. Låst med hänglås. Torrt bra".

Försvarsplanen innehåller även översikter över
lokalförsvarsförbandens grupperingar i  skan-
sar med texten "HEMLIG - av synnerlig betydel-
se för rikets säkerhet" stämplat på denna del av
försvarsplanen. I översikten anges för varje skans
bemanning med antal officerare, underofficera-
re, underbefäl, meniga, hundar, cyklar, bilar och
lastbilar. Denna översikt, liksom en rad andra
dokument i försvarsplanen, visar på den otroliga
detaljeringsgraden i planläggningen av försvaret i
östra Norrbotten.,,

I försvarsplanen finns även en karta som utvisar
lokalförsvarskanonförbandens gruppering av ar-
tilleripjäserna samt grupperingsplatser för artille-
rieldledarna. Artilleriet skulle främst grupperas
längs väg 98 mellan Övertorneå och Överkalix och
längs vägen från Karungi till Morjärv. Andra om-
råden för gruppering av artilleriet var kring Töre
och Bondersbyn men ända så långt fram som i Vu-
ono, nära Haparanda, hade lokalförsvarskanonför-
banden grupperingsplatser för sina pjäser.

Försvarsplanen anger även vilken typ av infor-
mation som skulle vidarebefordras till försvarsom-
rådesbefälhavaren. Exempel på underrättelser som
utan särskild order skulle inhämtas var luftland-
sättningar, fiendens taktik och stridsmoral. I denna
del av försvarsplanen anges även allmänna åtgärder

Kommer fienden längs
Hirvijärvivägen?
Foto: Sten Ekman.
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ŝŝŠ� t� ĸĮĹĶŅĹĶĻķĲĻ

TPN�TLVMMF�WJEUBT�GÚS�BUU�GÚSTWÌSB�EFO�ĕFOUMJHB�VO-
derrättelsetjänstens verksamhet. ”Inga synliga an-
slag och skyltar. Avstädning av stabsplatser. Lätt 
igenkännbara uniforms- och fordonsbeteckningar 
etcetera avlägges vid spaning och rek.” För under-
rättelsetjänsten inom försvars området gällde att 
den främst skulle inriktas på snabb inrapportering 
av kärnvapenanfall.šŢ Förhör av krigsfångar var för-
svarsområdesbefälhavarens ansvar och det under-
ströks vikten av att fångarna snabbt skickades till 
stabsplatsen. I planen angavs också att all personal 
TLVMMF�GÌ�LÊOOFEPN�PN�EF�VQQHJęFS�EF�ĕDL�MÊNOB�
ut om de själva blev tillfångatagna och utsattes för 
fångförhör.

Spaning inne i Finland
4QBOJOH�JOOF�J�'JOMBOE�ĕDL�FOMJHU�GÚSTWBSTQMBOFO�
ske först e!er ett krigsutbrott. Spaningen avsåg 
kontinuerlig övervakning under en tid av två till 
GZSB�WFDLPS�BW�ĕFOUMJH�GSBNSZDLOJOH�MÊOHT�EF�ĕO-
ska vägar som ledde mot Sverige. Denna spaning 
kunde igångsättas först på order av militärbefälha-
varen. Uppgi!erna var bland annat att rapportera 
om de sovjetiska trupperna hade artilleripjäser för 
kärnvapen och om det fanns raket- och robotför-
band.šţ För spaningsförbanden fanns angivet längs 
vilka vägar inne i Finland respektive förband skul-
le spana. Samband skulle skötas med radio med 
specialkod.

I försvarsplanen redogörs även för flygvap-
nets radaranläggning på Siknäshalvön som för-
svarades av ett luftförsvarsluftvärnsförband. 
Lu!värnsförband fanns även placerade i närhe-
ten av stationsområdet i Morjärv samt vid järn-
WÊHTCSPO�J�/JFNJTFM���*�QMBOFO�ĕOOT�ÊWFO�FO�SBE�
detaljerade kartor över till exempel försvaret runt 
Haparanda med inritade skansar med kulsprutor 
samt batteriplatser för artilleriet.

I försvarsplanen redogörs detaljerat hur olika 
förband skulle koppla in sig på telefonnätet, via te-
lefonstolpar längs vägarna i försvarsområdet, för 

att minska risken att upptäckas jämfört om man 
sände med radio. Som exempel anges hur ". värn-
bataljonstaben skulle ansluta sig till telefonnätet: 
”Anslutningspunkt: Vägskälet vid Slätåstjärn Stol-
QF�OS�ŝŝť��&ęFS�BOTMVUOJOH�FSIÌMMFT�GÚSCJOEFMTF�NFE�
Överkalix och Kypasjärvi. Inkoppling göres på de 
trådar som är markerade med röda punkter.”

I en sammanställning i planen redogörs för för-
svarsområdets samverkan med marinen, flyget 
och de civila myndigheterna. Marinens uppgi!er 
var bland annat att medverka i försvaret av kus-
ten och förhindra mindre raider.šŤ För samverkan 
med #yget var Fo $% hänvisad till milostaben där 
en samverkanso&cer från försvarsområdet ingick. 
4BNWFSLBO�NFE�DJWJMB�NZOEJHIFUFS�BWTÌH�MBOETĕT-
kaler, civilförsvarschefer, gränsbevakningen, kust-
CFWBLOJOHFO�-PUTWFSLFU�5FMFWFSLFU�5VMMWFSLFU�
vägförvaltningar, sjukvården och veterinärvården.

För att testa och utveckla sådana här försvarspla-
ner genomfördes regelbundet krigsspel där anfalls-
scenarier spelades upp. Även mönstringsövningar 
genomfördes som vanligtvis varade i två dygn och 
hade till sy!e att kontrollera mobiliseringsenhe-
ternas beredskap och krigsförbandens förmåga att 
genomföra mobilisering. Sy!et var även att kont-
rollera krigsförbandens förmåga att lösa sina för-
stahandsuppgi!er omedelbart e!er mobilisering. 
O!a ingick skarpskjutning i dessa övningar, både 
med värnkanoner och med eldhandvapen.

Försvar i skansar
Försvaret i Kalixlinjen bestod, förutom av alla för-
CBOEFO�BW�DJSLB�ŞڀŤŜŜ�CFGÊTUOJOHBS�UJMM�FYFNQFM�
motståndsnästen med skyddsrum. När ett mot-
ståndsnäste slagits ut skulle man för#ytta sig till 
ett annat, beroende på stridens utveckling. En typ 
av befästning var motståndsnäste eller skans. En 
skans är ett område där försvararen förberett sin 
försvarsstrid i sy!e att hejda eller bekämpa angri-
paren. Skansen kunde uppta ett cirkelformat om-
råde på några hundra meters omkrets eller vara en 

Heraldiskt vapen Väg- och 
vattenbyggnadskåren 
(VVK). Foto: SFM.

Heraldiskt vapen Norr-
bottens flygbaskår (F!") 
"#$"–"#%&. Foto: SFM.

Heraldiskt vapen Norr-
bottens flygbaskår (F21)
1941-1963. Foto: 5 FM.

Heraldiskt vapen Väg- och
vattenbyggnadskåren
(VVK). Foto: SFM.

som skulle vidtas för att försvåra den fientliga un-
derrättelsetjänstens verksamhet. "Inga synliga an-
slag och skyltar. Avstädning av stabsplatser. Lätt
igenkännbara uniforms- och fordonsbeteckningar
etcetera avlägges vid spaning och rek:' För under-
rättelsetjänsten inom försvarsområdet gällde att
den främst skulle inriktas på snabb inrapportering
av kärnvapenanfal1.56 Förhör av krigsfångar var för-
svarsområdesbefilhavarens ansvar och det under-
ströks vikten av att fångarna snabbt skickades till
stabsplatsen. I planen angavs också att all personal
skulle få kännedom om de uppgifter de fick lämna
ut om de själva blev tillfångatagna och utsattes för
fångförhör.

Spaning inne i Finland
Spaning inne i Finland fick, enligt försvarsplanen,
ske först efter ett krigsutbrott. Spaningen avsåg
kontinuerlig övervakning under en tid av två till
fyra veckor av fientlig framryckning längs de fin-
ska vägar som ledde mot Sverige. Denna spaning
kunde igångsättas först på order av militärbefälha-
varen. Uppgifterna var bland annat att rapportera
om de sovjetiska trupperna hade artilleripjäser för
kärnvapen och om det fanns raket- och robotför-
band.57 För spaningsförbanden fanns angivet längs
vilka vägar inne i Finland respektive förband skul-
le spana. Samband skulle skötas med radio med
specialkod.

I försvarsplanen redogörs även för flygvap-
nets radaranläggning på Siknäshalvön som för-
svarades av ett luftförsvarsluftvärnsförband.
Luftvärnsförband fanns även placerade i närhe-
ten av stationsområdet i Morjärv samt vid järn-
vägsbron i Niemisel. I  planen finns även en rad
detaljerade kartor över till exempel försvaret runt
Haparanda med inritade skansar med kulsprutor
samt batteriplatser för artilleriet.

I försvarsplanen redogörs detaljerat hur olika
förband skulle koppla in sig på telefonnätet, via te-
lefonstolpar längs vägarna i försvarsområdet, för

att minska risken att upptäckas jämfört om man
sände med radio. Som exempel anges hur 4. värn-
bataljonstaben skulle ansluta sig till telefonnätet:
"Anslutningspunkt: Vägskälet vid Slätåstjärn Stol-
pe nr 119. Efter anslutning erhålles förbindelse med
Överkalix och Kypasjärvi. Inkoppling göres på de
trådar som är markerade med röda punkter:'

I en sammanställning i planen redogörs för för-
svarsområdets samverkan med marinen, flyget
och de civila myndigheterna. Marinens uppgifter
var bland annat att medverka i försvaret av kus-
ten och förhindra mindre raider.58 För samverkan
med flyget var Fo 67 hänvisad till milostaben där
en samverkansofficer från försvarsområdet ingick.
Samverkan med civila myndigheter avsåg landsfis-
kaler, civilförsvarschefer, gränsbevakningen, kust-
bevakningen, Lotsverket, Televerket, Tullverket,
vägförvaltningar, sjukvården och veterinärvården.

För att testa och utveckla sådana här försvarspla-
ner genomfördes regelbundet krigsspel där anfalls-
scenarier spelades upp. Även mönstringsövningar
genomfördes som vanligtvis varade i två dygn och
hade till syfte att kontrollera mobiliseringsenhe-
ternas beredskap och krigsförbandens förmåga att
genomföra mobilisering. Syftet var även att kont-
rollera krigsförbandens förmåga att lösa sina för-
stahandsuppgifter omedelbart efter mobilisering.
Ofta ingick skarpskjutning i dessa övningar, både
med värnkanoner och med eldhandvapen.

Försvar i skansar
Försvaret i Kalixlinjen bestod, förutom av alla för-
banden, av cirka 2 Soo befästningar, till exempel
motståndsnästen med skyddsrum. När ett mot-
ståndsnäste slagits ut skulle man förflytta sig till
ett annat, beroende på stridens utveckling. En typ
av befästning var motståndsnäste eller skans. En
skans är ett område där försvararen förberett sin
försvarsstrid i syfte att hejda eller bekämpa angri-
paren. Skansen kunde uppta ett cirkelformat om-
råde på några hundra meters omkrets eller vara en
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rätt rak försvarslinje. Vanligtvis omgavs skansen av 
taggtrådshinder, spanska ryttare, trupp- och strids-
vagnsminor och ibland fanns pansarhinder i dess 
närhet. Inne i skansen fanns olika stridsvärn, skyt-
tevärn, för skyttar med eldhandvapen och lätta kul-
sprutor, pjäsvärn och stridsfordonsvärn. Mellan 
värnen fanns förbindelsevärn av olika djup, bero-
ende på markens grävbarhet, för för!yttning av 
personal och materiel. O"ast fanns det inne i skan-
sen ett eller !era skyddsrum. Det var i sådana här 
skansar som !ertalet lokalförsvarsförband hade 
sina krigsuppgi"er. För varje skans fanns en utarbe-
tad plan för hur fördröjningsstriden med motanfall 
skulle utföras.šť Skyddsrummen var av olika storle-
LBS�GSÌO�ş�UJMM�ŠŤ�NBO�PDI�TQSJEEB�ÚWFS�TUPSB�EFMBS�
av försvarsområdet med plats för UPUBMU�DJSLB�ŝŤڀŜŜŜ�
man. Man räknade med att den stora spridningen 
skulle göra att alla skyddsrummen i ett område inte 
skulle kunna slås ut av angriparen utan det skulle 
BMMUJE�ĕOOBT�NBOTLBQ�TUSJETCFSFEEB�ÊWFO�FęFS�FUU�
intensivt artilleribombardemang av ett område. 

Översvämma Kalixälven
För att öka svårigheterna för stridsvagnar och an-
ESB�GPSEPO�BUU�UB�TJH�GSÌO�HSÊOTFO�WJE�5PSOFÊMWFO�
och vidare in i Norrbotten fanns utarbetade planer 

på att översvämma Kalixälven.  De områden man 
avsåg översvämma var områden där pansarhin-
dren inte var så väl utbyggda. Man menade att detta 
”går ut på återupptagandet i stor skala och modern 
form av i äldre tiders befästningskonst förekom-
mande vattenrörelser”. Man antog att på grund av 
istiden och den därpå följande landhöjningen hade 
Kalixälven ha" sitt huvudutlopp över Granträsk, 
genom Korpikå, och ut i Sangisälven. Planen var 
att återföra Kalixälven i denna tidigare fåra och på 
så sätt dämma upp stora områden som skulle bli 
svåra att passera för en angripare.  ”Strategiska och 
taktiska förhållanden göra detta ur försvarssyn-
punkt önskvärt. En motståndares truppsamling-
ar kunna härvid utsättas för en oväntad vatten!od 
av naturkatastrofs storleksordning.” En kanal skul-
le grävas mellan Granträsket mot Korpikå och en 
avstängningsdamm vid Räktfors där materiel för 
dammbygget skulle läggas upp i beredskap. I pla-
nerna ingick även att bygga dammanläggning-
BS�WJE�5ÊSFOEÚ�PDI�WJE�5PSOFUSÊTLFUT�VUMPQQ�GÚS�
att öka vattenmassorna i Kalixälven: ”För att öka 
avlänkningens verkan bör största möjliga vatten-
NBTTB�EFMUBHB��)ÊSGÚS�FSGPSESBT��5PSOFUSÊTLT�WBU-
UFOZUB�IÚKFT�ŝšoŞ�N�ÚWFS�OVWBSBOEF�WBUUFOTUÌOE��
Avstängningsdammar vid Junosuando. Härigenom 

Del av Kalixälven vid 
Övermorjärv. Planer 
fanns på att återföra 
älven till sin gamla fåra 
för att sedan dämma 
upp och därefter kunna 
översvämma stora 
områden som skulle bli 
omöjliga för en angripare 
att passera.
Foto: Wikipedia.

rätt rak försvarslinje. Vanligtvis omgavs skansen av
taggtrådshinder, spanska ryttare, trupp- och strids-
vagnsminor och ibland fanns pansarhinder i dess
närhet. Inne i skansen fanns olika stridsvärn, skyt-
tevärn, för skyttar med eldhandvapen och lätta kul-
sprutor, pjäsvärn och stridsfordonsvärn. Mellan
värnen fanns förbindelsevärn av olika djup, bero-
ende på markens grävbarhet, för förflyttning av
personal och materiel. Oftast fanns det inne i skan-
sen ett eller flera skyddsrum. Det var i sådana här
skansar som flertalet lokalförsvarsförband hade
sina krigsuppgifter. För varje skans fanns en utarbe-
tad plan för hur fördröjningsstriden med motanfall
skulle utföras.59 Skyddsrummen var av olika storle-
kar, från 3 till 48 man, och spridda över stora delar
av försvarsområdet med plats för totalt cirka 18 000
man. Man räknade med att den stora spridningen
skulle göra att alla skyddsrummen i ett område inte
skulle kunna slås ut av angriparen utan det skulle
alltid finnas manskap stridsberedda även efter ett
intensivt artilleribombardemang av ett område.

Översvämma Kalixälven
För att öka svårigheterna för stridsvagnar och an-
dra fordon att ta sig från gränsen vid Torneälven
och vidare in i Norrbotten fanns utarbetade planer

på att översvämma Kalixälven. De områden man
avsåg översvämma var områden där pansarhin-
dren inte var så väl utbyggda. Man menade att detta
"går ut på återupptagandet i stor skala och modern
form av i äldre tiders befästningskonst förekom-
mande vattenrörelser". Man antog att på grund av
istiden och den därpå följande landhöjningen hade
Kalixälven haft sitt huvudutlopp över Granträsk,
genom Korpikå, och ut i Sangisälven. Planen var
att återföra Kalixälven i denna tidigare fåra och på
så sätt dämma upp stora områden som skulle bli
svåra att passera för en angripare. "Strategiska och
taktiska förhållanden göra detta ur försvarssyn-
punkt önskvärt. En motståndares truppsamling-
ar kunna härvid utsättas för en oväntad vattenflod
av naturkatastrofs storleksordning:' En kanal skul-
le grävas mellan Granträsket mot Korpikå och en
avstängningsdamm vid Räktfors där materiel för
dammbygget skulle läggas upp i beredskap. I pla-
nerna ingick även att bygga dammanläggning-
ar vid Tärendö och vid Torneträskets utlopp för
att öka vattenmassorna i Kalixälven: "För att öka
avlänkningens verkan bör största möjliga vatten-
massa deltaga. Härför erfordras: Torneträsks vat-
tenyta höjes 1,5-2 m över nuvarande vattenstånd.
Avstängningsdammar vid Junosuando. Härigenom

Del av Kalixälven vid
Övermorjärv. Planer
fanns på att återföra
älven till sin gamla fåra
för att sedan dämma
upp och därefter kunna
översvämma stora
områden som skulle bli
omöjliga för en angripare
att passera.
Foto:Wikipedia.
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LBO�BMMU�5PSOFÊMWFOT�WBUUFO�PWBOGÚS�CJGVSLBUJPOT-
QVOLUFO�MFEBT�BOUJOHFO�UJMM�,BMJY�ÊMW�FMMFS�UJMM�5PS-
ne älv (det sista kan bliva av stor betydelse vid strid 
PN�5PSOFÊMWFOT�EBMHÌOH
�w�,PTUOBEFSOB�GÚS�EFUUB�
avlänkningsföretag beräknades till !–" miljoner 
kronor och materielåtgången uppskattades till cir-
LB�şŜŜ�UPO�BSNFSJOHTKÊSO�şšŜ�UPO�CBMLBS�PDI�QSP-
ĕMKÊSO�TBNU�ŝڀšŜŜ�UPO�DFNFOU�!#

Kustinvasion vid Töre
I planläggningen för försvaret av östra Norrbotten 
ingick även alternativet att angriparen skulle söka 

kringgå Kalixställningen genom kustinvasion in i 
PNSÌEFOB�LSJOH�5ÚSFĖÊSEFO�PDI�3ÌOFÌĖÊSEFO�Ţŝ 
.BSTDIUJEFO�GSÌO�EFO�TWFOTL�ĕOTLB�HSÊOTFO�ÚWFS�
ett tillfruset Bottenviken, mot dessa områden be-
dömdes för motoriserade förband vara endast tre 
till fyra timmar. Dessutom räknades med att en så-
dan kringgående rörelse kunde kombineras med 
lu$landsättningar bakom Kalixlinjen för att skä-
ra av förbindelserna med förbanden nära gränsen. 
Risken för kringgåendet av Kalixlinjen bedömdes 
vara störst under vintertid då isarna underlättade 
transporterna av förband och materiel.ŢŞ 

Töre hamn är landets nordligaste djuphamn. Den ligger mellan Kalix och Luleå och här möts vägarna E! från Haparanda mot Luleå samt 
E"# norrut mot Kiruna. Hamnens försvar var av stor betydelse då den var den enda hamn inom Kalix försvarsområde som kunde ta in 
stora mängder trupper och materiel. Därför var ett omfattande försvar utbyggt i området av lokalförsvarsförband med luftvärnskanoner, 
värnkanoner och det grova artilleriet i det närbelägna Siknäsbatteriet. Foto: Sten Ekman.

kan allt Torneälvens vatten ovanför bifurkations-
punkten ledas antingen till Kalix älv eller till Tor-
ne älv (det sista kan bliva av stor betydelse vid strid
om Torneälvens dalgång)." Kostnaderna för detta
avlänkningsföretag beräknades till 6-7 miljoner
kronor och materielåtgången uppskattades till cir-
ka 30o ton armeringsjärn, 35o ton balkar och pro-
filjärn samt i 50o ton cement.6°

Kustinvasion vid Töre
I planläggningen för försvaret av östra Norrbotten
ingick även alternativet att angriparen skulle söka

kringgå Kalixställningen genom kustinvasion in i
områdena kring Törefiärden och Råneåfiärden.6'
Marschtiden från den svensk-finska gränsen, över
ett tillfruset Bottenviken, mot dessa områden be-
dömdes för motoriserade förband vara endast tre
till fyra timmar. Dessutom räknades med att en så-
dan kringgående rörelse kunde kombineras med
luftlandsättningar bakom Kalixlinjen för att skä-
ra av förbindelserna med förbanden nära gränsen.
Risken för kringgåendet av Kalixlinjen bedömdes
vara störst under vintertid då isarna underlättade
transporterna av förband och materie1.6'

Töre hamn är landets nordligaste djuphamn. Den ligger mellan Kalix och Luleå och här möts vägarna E4 från Haparanda mot Luleå samt
Eio norrut mot Kiruna. Hamnens försvar var av stor betydelse då den var den enda hamn inom Kalix försvarsområde som kunde ta in
stora mängder trupper och materiel. Därför var ett omfattande försvar utbyggt i området av lokalförsvarsförband med luftvärnskanoner,
värnkanoner och det grova artilleriet i det närbelägna Siknäsbatteriet. Foto: Sten Ekman.
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Förutom fördröjningsstrider av främst lokal-
försvarsförbanden och vid de fasta befästningarna 
skulle angriparen även mötas av eld från !yget och 
pansarvärnshelikoptrar. I samband med !ygvap-
nets anska"ande av det nya skol!ygplanet SK#$% 
VOEFS�TMVUFU�BW�ŝťŢŜ�UBMFU� GÚSEFT�FO�EFCBUU�PN�
mindre och smidiga attack!ygplan. Vietnamkriget 
hade visat att relativt okomplicerade !ygplan kun-
de uppnå avsevärda framgångar med rätt taktik. I 
ett läge med minskande försvarsresurser byggdes 

såväl attack- som spaningsversioner av SK $%. Ett 
rent attackförband av SK $%-!ygplan, Lätta attack-
FO�TBUUFT�VQQ�BW�'�Şŝ�J�-VMFÌ�J�KBOVBSJ�ŝťţş��

Den lätta attacken skulle bekämpa markmål och 
samverka med arméstridskra&erna i frontnära om-
råden i Norrbotten. Av denna anledning organise-
rades samverkansorganisationer, som svarade för 
målrapportering till !ygplanen, o&a så sent som 
under an!ygningen till målområdet. I vissa lägen 
låg till och med en grupp i lu&en och väntade på 

Vapenarsenalen för SK 
!"-planen innefattade 
både automatkanoner, 
bomber och raketer. SK !" 
var utrustat med # stycken 
$" mm automatkanoner 
och kunde därtill förses 
med %# stycken %$,& 
cm attackraketer m/'" 
alternativt ! stycken 
pansarbrytande robotar 
RB "&. Foto: Krigsarkivet.

Förutom fördröjningsstrider av främst lokal-
försvarsförbanden och vid de fasta befästningarna
skulle angriparen även mötas av eld från flyget och
pansarvärnshelikoptrar. I samband med flygvap-
nets anskaffande av det nya skolflygplanet SK 6o
under slutet av 1960-talet, fördes en debatt om
mindre och smidiga attackflygplan. Vietnamkriget
hade visat att relativt okomplicerade flygplan kun-
de uppnå avsevärda framgångar med rätt taktik. I
ett läge med minskande försvarsresurser byggdes

såväl attack- som spaningsversioner av SK 6o. Ett
rent attackförband av SK 6o-flygplan, Lätta attack-
en, sattes upp av F 21 i Luleå i januari 1973.

Den lätta attacken skulle bekämpa markmål och
samverka med armsstridskrafterna i frontnära om-
råden i Norrbotten. Av denna anledning organise-
rades samverkansorganisationer, som svarade för
målrapportering till flygplanen, ofta så sent som
under anflygningen till målområdet. I vissa lägen
låg till och med en grupp i luften och väntade på

Vapenarsenalen för SK
6o-planen innefattade
både automatkanoner,
bomber och raketer. SK 6o
var utrustat med 2 stycken
3o mm automatkanoner
och kunde därtill förses
med 12 stycken 13,5
cm attackraketer m/70
alternativt 6 stycken
pansarbrytande robotar
RB 05. Foto: Krigsarkivet.
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Schematisk beskrivning 
av hur lätta attacken 
skulle genomföra ett 
patrulluppdrag.
Foto: Krigsarkivet.

anfallsorder. Vidare skulle anfall kunna göras mot 
förutbestämda mål, som exempelvis broar och 
vägar. Den lätta attacken skulle även utföra pa-
trulluppdrag, där gruppen, utgörandes av fyra !yg-
plan, gav sig ut på jakt e"er mål, exempelvis längs 
landsvägar. I detta fall !ög !ygplanen på en utdra-
gen linje och vid upptäckt av mål rapporterade det 
första !ygplanet, ettan, detta genom stigning, var-
e"er de andra planen anföll från olika riktningar, 
liksom ettan som återvände för anfall. Helst skulle 
alla fyra planen nå målet samtidigt, vilket krävde 
god samordning. Utöver dessa uppgi"er kunde SK 
#$ även användas för bekämpning av exempelvis 

helikopterförband. Lätta attacken fanns i södra 
Sverige men hade uppgi"er i ÖN (deltog i Nordan-
WJOE�ŝťťŝ
�PDI�IBEF�TPN�NFTU�ŠŜ�ĘZHQMBO�Ţş

Attack!ygets samverkan med markstridskraf-
terna, även kallat !ygunderstöd, kunde ske som 
direkt eller indirekt samverkan. Med direkt sam-
verkan menades att målval och tidpunkt reglerades 
i detalj i samråd med aktuell arméförbandschef, då 
målet var nära egna förband och inom dessas räck-
WJEE��5ZQJTLB�NÌM�WBS�TUSJETWBHOBS�FMMFS�BSUJMMFSJ��
Denna samverkansform beräknades endast före-
komma i undantagsfall om !ygresurser fanns och 
arméförbanden var hårt trängda. Normalformen 

Schematisk beskrivning
av hur lätta attacken
skulle genomföra ett
patrulluppdrag.
Foto: Krigsarkivet.

anfallsorder. Vidare skulle anfall kunna göras mot
förutbestämda mål, som exempelvis broar och
vägar. Den lätta attacken skulle även utföra pa-
trulluppdrag, där gruppen, utgörandes av fyra flyg-
plan, gav sig ut på jakt efter mål, exempelvis längs
landsvägar. I detta fall flög flygplanen på en utdra-
gen linje och vid upptäckt av mål rapporterade det
första flygplanet, ettan, detta genom stigning, var-
efter de andra planen anföll från olika riktningar,
liksom ettan som återvände för anfall. Helst skulle
alla fyra planen nå målet samtidigt, vilket krävde
god samordning. Utöver dessa uppgifter kunde SK
6o även användas för bekämpning av exempelvis

helikopterförband. Lätta attacken fanns i södra
Sverige men hade uppgifter i ÖN (deltog i Nordan-
vind 1991) och hade som mest 4o flygplan.63

Attackflygets samverkan med markstridskraf-
terna, även kallat flygunderstöd, kunde ske som
direkt eller indirekt samverkan. Med direkt sam-
verkan menades att målval och tidpunkt reglerades
i detalj i samråd med aktuell armeförbandschef, då
målet var nära egna förband och inom dessas räck-
vidd. Typiska mål var stridsvagnar eller artilleri.
Denna samverkansform beräknades endast före-
komma i undantagsfall om flygresurser fanns och
armsförbanden var hårt trängda. Normalformen
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AJ Viggen som taxar ut på ett krigsflygfält !"#$. Attackflyget skulle bland annat slå ut de broar, färjor och båtar som angriparen 
använde vid överfarten av Torne och Kalix älvar. Planet var bland annat försett med en $% mm akan, automatkanon, sprängbomb m/#!, 
bombkapsel m/"!, samt robotar. Foto: Krigsarkivet.

AJ Viggen som taxar ut på ett krigsflygfält1973. Attackflyget skulle bland annat slå ut de broar, färjor och båtar som angriparen
använde vid överfarten av Torne och Kalix älvar. Planet var bland annat försett med en 3o mm akan, automatkanon, sprängbomb m/71,
bombkapsel m/91, samt robotar. Foto: Krigsarkivet.
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var istället indirekt samverkan, mot mål utanför 
arméförbandens egen räckvidd som underhålls-
transporter, kommunikationer och förband under 
marsch.

SK !" sågs här som ett värdefullt komplement 
till attackplanen vid en gränsinvasion i Norrland.

I försvaret av övre Norrland hade jakt#yget en 
viktig roll. Uppgi$en var bland annat att bevaka 
områdena runt Boden och Luleå samt att skydda 
de svenska förbandens tilltransport till Norrland 
och deras grupperingar. Jakt#yget skulle dessut-
om förhindra eller bekämpa lu$landsättningar. 

%FO�UVOHB�BUUBDLFTLBEFSO�NFE�"+�şţ�7JHHFO�GSÌO�
'�ŝš�J�4ÚEFSIBNO�TLVMMF�CMBOE�BOOBU�TMÌ�VU�GBTUB�
GÚSCJOEFMTFS�PDI�TQBOJOHTĘZHFU�GSÌO�'�Şŝ�J�-VMFÌ�
skulle fastställa angriparens framryckningsvägar 
PDI�FČFLUFSOB�BW�BUUBDLĘZHFUT�JOTBUTFS��5JMM�EFSBT�
hjälp fanns en omfattande kedja av radarstationer 
i Norrbotten. 

Men försvaret av den östra landsgränsen var vid 
inledningen av ett anfall i första hand en uppgi$ 
för lokalförsvarsförbanden inom Kalix försvars-
område. Flyget skulle understödja, men striden 
skulle avgöras på marken.

Jobbet måste fullföljas 
även under de mest 
vidriga förhållanden.
Foto. Lasse Sjögren.

Jobbet måste fullföljas
även under de mest
vidriga förhållanden.
Foto. Lasse Sjögren.

var istället indirekt samverkan, mot mål utanför
armsförbandens egen räckvidd som underhålls-
transporter, kommunikationer och förband under
marsch.

SK 6o sågs här som ett värdefullt komplement
till attackplanen vid en gränsinvasion i Norrland.

I försvaret av övre Norrland hade jaktflyget en
viktig roll. Uppgiften var bland annat att bevaka
områdena runt Boden och Luleå samt att skydda
de svenska förbandens tilltransport till Norrland
och deras grupperingar. Jaktflyget skulle dessut-
om förhindra eller bekämpa luftlandsättningar.

Den tunga attackeskadern med AJ 37 Viggen från
F 15 i Söderhamn skulle bland annat slå ut fasta
förbindelser och spaningsflyget från F 21 i Luleå
skulle fastställa angriparens framryckningsvägar
och effekterna av attackflygets insatser. Till deras
hjälp fanns en omfattande kedja av radarstationer
i Norrbotten.

Men försvaret av den östra landsgränsen var vid
inledningen av ett anfall i första hand en uppgift
för lokalförsvarsförbanden inom Kalix försvars-
område. Flyget skulle understödja, men striden
skulle avgöras på marken.
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Lokalförsvars- och brigadförband 
Arméförbanden inom Fo !" bestod av lokalför-
TWBSTGÚSCBOE�PDI�CSJHBEGÚSCBOE��5JMM�EFUUB�LPN�
hemvärnet och personal från frivilligorganisatio-
nerna. Marina förband och #ygförband låg inte 
VOEFS�GÚSTWBSTPNSÌEFUT�BOTWBS��*�CJMBHB�ŝ�SFEPWJTBT�
de lokalförsvarsförband som ingick i försvarsom-
SÌEFUT�PSHBOJTBUJPO�ÌS�ŝťŢŝ��*�TUPSU�TFUU�LPN�EFTTB�
förband att ingå i krigsorganisationen fram till 
ŝťťŜ�UBMFU��'PSUMÚQBOEF�VOEFS�ÌSFO�UJMMGÚSEFT�EFTTB�
förband ny utrustning och vissa förband utgick 
och nya, till exempel bandkanonbataljoner och un-
derrättelsekompanier, tillkom.

Lokalförsvarsförbanden bestod till stor del av 
lokalt rekryterat manskap samt manskap från ”ut-
mönstrade” fältförband. E$er cirka åtta till tio år i 
brigadförband överfördes personalen till lokalför-
svarsförband. En stor del av dessa förband kunde 
relativt snabbt mobiliseras men hade i regel läg-
re rörlighet än brigadförbanden. Stridsuppgi$er-
na skulle o$ast lösas nära mobiliseringsplatserna 
i fasta positioner. Uthålligheten begränsades av 
det egna lagrade underhållet. Artilleriammu-
nition fanns således inte för någon längre strid 
och mattillgången var o$ast begränsad till någ-
ra veckor. Förbanden var företrädesvis gruppera-
de vid vägkorsningar, längs vägar och invid broar. 
Lokalförsvarsförbanden bestod bland annat av 
cykelskyttekompanier som transporterades ge-
nom tolkning e$er traktor, gränsjägarkompanier, 

värnkompanier, luftvärnskompanier och hau-
CJUTLPNQBOJFS��5JMM�EFUUB�LPN�FO�SBE�TUBCFS�PDI�
underhållsförband.

Värnförbanden inom försvarsområdet bestod år 
ŝťŢŝ�TBNNBOMBHU�BW�ŝţ�LPNQBOJFS�PDI�VUHKPSEF�EFO�
största delen av lokalförsvarsförbanden.!% För värn-
kompanierna gällde i regel att en pluton ansvarade 
för att bemanna en värnkanon. En värnkanon var 
vanligtvis ett äldre stridsvagnstorn som grävts ner 
i marken, sprängts in i ett berg eller placerats inne i 
hus som mest liknade en sommarstuga. Kompani-
FSOB�IBEF�ÊWFO�SÚSMJHB�QBOTBSWÊSOTLBOPOFS��5PUBMU�
GBOOT�EFU�DJSLB�ŝŜŜ�GBTUB�WÊSOLBOPOFS�JOPN�'P�Ţţ��

!"#$%&'  ()

Förband i försvarsområde Fo 67

Marsch av oss som 
gjorde vår värnplikt 
på plutonchefsskolan 
vid Bodens Artilleri-
regemente, A !, 
sommaren "#$!, alltså på 
den tiden när vi hade ett 
försvar. Foto: Sten Ekman.
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Förband i försvarsområde Fo 67

Lokalförsvars- och brigadförband
Armdörbanden inom Fo 67 bestod av lokalför-
svarsförband och brigadförband. Till detta kom
hemvärnet och personal från frivilligorganisatio-
nerna. Marina förband och flygförband låg inte
under försvarsområdets ansvar. I bilaga 1 redovisas
de lokalförsvarsförband som ingick i försvarsom-
rådets organisation år 1961. I stort sett kom dessa
förband att ingå i krigsorganisationen fram till
1990-talet. Fortlöpande under åren tillfördes dessa
förband ny utrustning och vissa förband utgick
och nya, till exempel bandkanonbataljoner och un-
derrättelsekompanier, tillkom.

Lokalförsvarsförbanden bestod till stor del av
lokalt rekryterat manskap samt manskap från "ut-
mönstrade" fältförband. Efter cirka åtta till tio år i
brigadförband överfördes personalen till lokalför-
svarsförband. En stor del av dessa förband kunde
relativt snabbt mobiliseras men hade i regel läg-
re rörlighet än brigadförbanden. Stridsuppgifter-
na skulle oftast lösas nära mobiliseringsplatserna
i fasta positioner. Uthålligheten begränsades av
det egna lagrade underhållet. Artilleriammu-
nition fanns således inte för någon längre strid
och mattillgången var oftast begränsad till någ-
ra veckor. Förbanden var företrädesvis gruppera-
de vid vägkorsningar, längs vägar och invid broar.
Lokalförsvarsförbanden bestod bland annat av
cykelskyttekompanier som transporterades ge-
nom tolkning efter traktor, gränsjägarkompanier,

värnkompanier, luftvärnskompanier och hau-
bitskompanier. Till detta kom en rad staber och
underhållsförband.

Värnförbanden inom försvarsområdet bestod år
1961 sammanlagt av 17 kompanier och utgjorde den
största delen av lokalförsvarsförbanden.64 För värn-
kompanierna gällde i regel att en pluton ansvarade
för att bemanna en värnkanon. En värnkanon var
vanligtvis ett äldre stridsvagnstorn som grävts ner
i marken, sprängts in i ett berg eller placerats inne i
hus som mest liknade en sommarstuga. Kompani-
erna hade även rörliga pansarvärnskanoner. Totalt
fanns det cirka loo fasta värnkanoner inom Fo 67.

Marsch av oss som
gjorde vår värnplikt
på plutonchefsskolan
vid Bodens Artilleri-
regemente, A 8,
sommaren1968, alltså på
den tiden när vi hade ett
försvar. Foto: Sten Ekman.
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Här ses en Boforstillverkad !" mm luftvärnsautomatkanon, 
lvakan m/!# under eldgivning. !" mm lvakan m/!# har ingått i 
olika arméförband som till exempel i luftvärnsbataljon !# och i 
luftvärnsautomatkanonkompanier. Pjäsens eldhastighet är $$" skott/
minut. I övre Norrland var en viktig uppgift för förbanden med !" mm 
lvakan att skydda viktiga broar och transportvägar. Foto: Krigsarkivet.

Här ses en Boforstillverkad 4o mm luftvärnsautomatkanon,
Ivakan m/48 under eldgivning. 4o mm Ivakan m/48 har ingått i
olika armsförband som till exempel i luftvärnsbataljon 48 och i
luftvärnsautomatkanonkompanier. Pjäsens eldhastighet är 33o skott/
minut. I övre Norrland var en viktig uppgift för förbanden med 4o mm
Ivakan att skydda viktiga broar och transportvägar. Foto: Krigsarkivet
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Värnkompanierna ansvarade även för bemanning-
en av ett stort antal lu!värnskanoner som var ut-
spridda över området.

Tullare och poliser i gränsjägarkompanierna
Gränsjägarkompaniernas främsta uppgift var 
att utföra övervakning och spaning längs grän-
sen och bestod till stor del av tullare och poli-
ser i östra Norrbotten. De skulle kunna upprätta 
posteringar och inledningsvis vara beredda att ta 
FNPU�ĘZLUJOHBS��%FU�CFHSÊOTBEF�HFPHSBĕTLB�VSWB-
let av manskapet i förbanden kunde uppvägas av 
god kännedom om trakten, vana vid klimatet och 
BUU�EF�PęBTU�UBMBEF�CÌEF�ĕOTLB�PDI�TWFOTLB��'ÚSF�

ett krigsutbrott lydde tullarna och poliserna un-
der polisen men e!er krigsutbrott var manskapet 
i dessa gränsjägarkompanier organiserade under 
försvarsområdesbefälhavaren.

Artilleriförbanden inom gränsförsvaret hade en 
ÊMESF�UZQ�BW�USBLUPSESBHOB�ŝš�DN�IBVCJUTBS�TPN�WBS�
utgångsgrupperade i nio olika batterier över för-
svarsområdet. Vanligtvis hade varje batteri endast 
en eldledningsgrupp då målet för artillerielden var 
begränsat till några få målområden. Brigadförban-
dens artillerikompanier hade däremot vanligtvis 
tre eldledningsgrupper för att kunna leda artille-
rielden över större områden. För artilleriet fanns 
i östra Norrbotten flera hundra exakt inmätta 

I !" övar med pansar-
värns pjäs !!!# under 
vinterförhållanden i 
trakten av Boden. Pjäsen 
fastställdes !"$" och 
tillverkades av Bofors. 
Lavetten byggdes 
vid Gevärsfaktoriet i 
Eskilstuna och totalt 
tillverkades ! %## 
pansarvärnskanoner !!!#. 
Pvpj !!!# har en kaliber 
om " cm. 
Foto: Lasse Sjögren Krigsarkivet.

Värnkompanierna ansvarade även för bemanning-
en av ett stort antal luftvärnskanoner som var ut-
spridda över området.

Tullare och poliser i gränsjägarkompaniema
Gränsjägarkompaniernas främsta uppgift var
att utföra övervakning och spaning längs grän-
sen och bestod till stor del av tullare och poli-
ser i östra Norrbotten. De skulle kunna upprätta
posteringar och inledningsvis vara beredda att ta
emot flyktingar. Det begränsade geografiska urva-
let av manskapet i förbanden kunde uppvägas av
god kännedom om trakten, vana vid klimatet och
att de oftast talade både finska och svenska. Före

119 övar med pansar-
värnspjäs mo under
vinterförhållanden i
trakten av Boden. Pjäsen
fastställdes 1959 och
tillverkades av Bofors.
Lavetten byggdes
vid Gevärsfaktoriet i
Eskilstuna och totalt
tillverkades 1600
pansarvärnskanoner mo.
Pvpj mo har en kaliber
om 9 cm.
Foto: Lasse Sjögren Krigsarkivet

ett krigsutbrott lydde tullarna och poliserna un-
der polisen men efter krigsutbrott var manskapet
i dessa gränsjägarkompanier organiserade under
försvarsområdesbefähavaren.

Artilleriförbanden inom gränsförsvaret hade en
äldre typ av traktordragna 15 cm haubitsar som var
utgångsgrupperade i nio olika batterier över för-
svarsområdet. Vanligtvis hade varje batteri endast
en eldledningsgrupp då målet för artillerielden var
begränsat till några få målområden. Brigadförban-
dens artillerikompanier hade däremot vanligtvis
tre eldledningsgrupper för att kunna leda artille-
rielden över större områden. För artilleriet fanns
i östra Norrbotten flera hundra exakt inmätta
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punkter, o!a med järnrör i naturen, för att under-
lätta för främst artilleriet att mäta in sig för att kun-
na lägga rätt artillerield.Ţš Även eldledningsplatser 
i form av observationsvärn, Ovärn, mättes in exakt 
med angivande av koordinater och observations-
vinklar. Men det var inte bara på den svenska si-
dan som inmätning av artillerimål gjordes. Under 
IÚTUFO�ŝťŠŜ�HKPSEFT�ÊWFO�JONÊUOJOHBS�BW�NÌM�JOOF�
QÌ�EFO�ĕOTLB�TJEBO��%FU�WBS�GSÊNTU�CSPBS�PDI�WÊH-
korsningar som mättes in för att kanonerna i Vuo-
no, väster om Haparanda, och fartygskanonerna i 
Parvianen skulle kunna lägga artillerield, inne på 

ĕOTLU�PNSÌEF�OÊS�BOHSJQBSFO�OÊSNBEF�TJH�EFO�
svenska gränsen. Mätningarna gjordes av militär 
QFSTPOBM�J�DJWJMB�LMÊEFS�J�TBNUZDLF�NFE�EF�ĕOTLB�DJ-
vila och militära myndigheterna.

Mobförrådet nära området för stridsuppgiften
Lokalförsvarsförbanden hade sina mobiliserings-
förråd i närheten av området där de hade sina 
stridsuppgi!er. Materiel till dessa förband förva-
rades inte bara i mobiliseringsförråd utan en stor 
del av materielen var utspridda i hundratals pri-
vata huskällare, skolor och ålderdomshem. För till 

Lv ! Luleå på vinterövning "#!# i övre Norrland. Bandvagnsdragen pulka med $% mm lvakan m/&%-!%. Som luftvärnspjäs gick den, i vart 
fall under barmarkstid, under benämning ”Gräshoppan” då pjäsen vid eldgivning skuttade runt. Vintertid kanske epitetet vinterhare 
kunnat duga? Kanonen kan bäst liknas vid en stor kulspruta med häftig sprängkraft men precisionen kunde varit bättre. Kanonen vägde 
på trefot '( kg, tillverkades av Bofors i cirka $ !%% exemplar. Foto: Lasse Sjögren Krigsarkivet.

punkter, ofta med järnrör i naturen, för att under-
lätta för främst artilleriet att mäta in sig för att kun-
na lägga rätt artillerield.65 Även eldledningsplatser
i form av observationsvärn, Ovärn, mättes in exakt
med angivande av koordinater och observations-
vinklar. Men det var inte bara på den svenska si-
dan som inmätning av artillerimål gjordes. Under
hösten 1940 gjordes även inmätningar av mål inne
på den finska sidan. Det var främst broar och väg-
korsningar som mättes in för att kanonerna i Vuo-
no, väster om Haparanda, och fartygskanonerna i
Parvianen skulle kunna lägga artillerield, inne på

finskt område, när angriparen närmade sig den
svenska gränsen. Mätningarna gjordes av militär
personal i civila kläder i samtycke med de finska ci-
vila och militära myndigheterna.

Mobförrådet nära området för stridsuppgiften
Lokalförsvarsförbanden hade sina mobiliserings-
förråd i närheten av området där de hade sina
stridsuppgifter. Materiel till dessa förband förva-
rades inte bara i mobiliseringsförråd utan en stor
del av materielen var utspridda i hundratals pri-
vata huskällare, skolor och ålderdomshem. För till

Lv 7 Luleå på vinterövning 1979 i övre Norrland. Bandvagnsdragen pulka med 2o mm (vakan nn/4o-70. Som luftvärnspjäs gick den, i vart
fall under barmarkstid, under benämning "Gräshoppan"då pjäsen vid eldgivning skuttade runt. Vintertid kanske epitetet vinterhare
kunnat duga? Kanonen kan bäst liknas vid en stor kulspruta med häftig sprängkraft men precisionen kunde varit bättre. Kanonen vägde
på trefot 65 kg, tillverkades av Bofors i cirka 2 700 exemplar. Foto: Lasse Sjögren Krigsarkivet.
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exempel !.kompaniets tre posteringar i Juoksengi 
BOWÊOEFT�IFNNBOTÊHBSF�/�/�T�IÊSCSF�QÌ�ş�F�WÌ-
ningen för förvaring av materiel till en av kom-
paniets posteringar. För den andra posteringen i 
Juoksengi användes nya skolans källarrum som en-
dast låg en kilometer från posteringsstället. För den 
tredje posteringen i detta område användes vinds-
rummet hos tulltjänsteman N.N. för förvaring 
av materiel. Men även i byarna längs kusten för-
varades gränsbevakningsmateriel hos hemmans-
ägare. Gränsbevakningsgruppen i Nyborg hade 
tre posteringar med sin materiel förrådsställd i 

hemmansägare N.N:s kallförråd i Nyborg, i källa-
ren hos arbetaren N.N. i Storön samt i ett vindsut-
rymme hos hemmansägare N. N. i Ryssbält. Dessa 
posteringar hade som regel självhushåll och skulle 
enligt planerna inkvarteras i Agellhyddor, fäbodar, 
bunkrar eller timmerkojor. En del av manskapet 
skulle inkvarteras hos privatpersoner såsom fru 
N.N. i Kuivakangas, handlare N.N. i Övertorneå, 
hemmansägare N.N. i Juoksengi samt hemmans-
ägare N.N. i Maherra. För varje postering fanns en 
i förväg utsedd handlare på orten som skulle för-
se manskapet med mat och andra förnödenheter. 

I lokalförsvarsförbanden 
ingick både !" cm och 
!#," cm haubitsar. Bilden 
är från !$%! och visar 
eldgivning från !#," cm 
haubitsar. 
Foto: Lasse Sjögren. Krigsarkivet.

exempel 6.kompaniets tre posteringar i Juoksengi
användes hemmansägare N.N:s härbre på 3:e vå-
ningen för förvaring av materiel till en av kom-
paniets posteringar. För den andra posteringen i
Juoksengi användes nya skolans källarrum som en-
dast låg en kilometer från posteringsstället. För den
tredje posteringen i detta område användes vinds-
rummet hos tulltjänsteman N.N. för förvaring
av materiel. Men även i byarna längs kusten för-
varades gränsbevakningsmateriel hos hemmans-
ägare. Gränsbevakningsgruppen i Nyborg hade
tre posteringar med sin materiel förrådsställd i

hemmansägare N.N:s kallförråd i Nyborg, i källa-
ren hos arbetaren N.N. i Storön samt i ett vindsut-
rymme hos hemmansägare N. N. i Ryssbält. Dessa
posteringar hade som regel självhushåll och skulle
enligt planerna inkvarteras i Agellhyddor, fäbodar,
bunkrar eller timmerkojor. En del av manskapet
skulle inkvarteras hos privatpersoner såsom fru
N.N. i Kuivakangas, handlare N.N. i Övertorneå,
hemmansägare N.N. i Juoksengi samt hemmans-
ägare N.N. i Maherra. För varje postering fanns en
i förväg utsedd handlare på orten som skulle för-
se manskapet med mat och andra förnödenheter.

I lokalförsvarsförbanden
ingick både is cm och
io,5 cm haubitsar. Bilden
är från 1961 och visar
eldgivning från io,5 cm
haubitsar.
Foto: Lasse Sjögren. Krigsarkivet.
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Posteringarna !"–!# i Svanstein skulle, enligt lis-
tan över krigsleverantörer av förplägnadsmaterial, 
få sin mat med mera från handlaren Axel Lehto i 
4WBOTUFJO��'ÚS�EFO�ŝŠŤ�F�QPTUFSJOHFO�J�#ÌUTLÊSTOÊT�
fanns ett avtal med handlare P.A. Levin om matle-
WFSBOTFS�PDI�EF�UWÌ�QPTUFSJOHBSOB�OVNNFS�ŝšŜ�PDI�
ŝšŝ�J�,BMJYo/ZCPSH�TLVMMF�GÌ�TJO�GÚSQMÊHOBE�GSÌO�ĕS-
ma P.U. Bergström i Nyborg.!!

Byggnads- och reparationsberedskapen
5JMM�GÚSCBOEFO�JOPN�'P�Ţţ�IÚSEF�ÊWFO�FO�FOIFU�
GÚS�LSJHTSÊUU� TPN�WBS�QMBDFSBE� J�:UUFSUSÊTL�EÊS�
försvars områdesstaben hade sin krigsgruppering. 
I organisationen för lokalförsvaret ingick även den 
så kallade Byggnads- och reparationsberedskapen, 
BRB. Detta var en organisation som skulle upprät-
tas vid krigstillstånd för att omedelbart vid kristid 
kunna bygga befästningar, vägar och utföra repara-
tionsarbeten. Krigsmakten hade avtal med ett $er-
tal entreprenadföretag i östra Norrbotten som fått 
sig tilldelat ett antal byggnationsobjekt som skulle 
utföras direkt vid ett krigsutbrott.!#

Byggnads- och reparationsberedskapen
Vid ett krigsutbrott var det en rad anläggningar, 
både civila och militära, som måste färdigställas 
för att underlätta försvaret. All sådan nybyggna-
tion fanns planlagd i fred. Med mycket kort var-
sel skulle byggnationerna kunna sättas igång av 
byggnads- och reparationsberedskapen, BRB.

Byggnads- och reparationsberedskapen or-
ganiserades av Försvarsmakten och hade i upp-
gift att utföra väg- och byggnadsarbeten åt 
hela totalförsvaret. Arbetena utfördes av kon-
trakterade civila väg- och byggföretag med civil 
arbetskraft, men där cheferna var militär perso-
nal. Redan i fredstid fanns utarbetade planer vil-
ka byggnadsobjekt som respektive entreprenör 

genast skulle sätta igång vid beredskapshöj-
ning och krig. En stor del av de under fredstid 
pågående byggnadsprojekten skulle då upphö-
ra till förmån för byggnationer åt totalförsvaret.  
Uppdragen innebar ombyggnader av skolor till 
sjukhus, ombyggnader av hotell till stabsplatser 
samt byggande av vägar och värn för försvaret. 
Genom särskilda avtal förband sig byggföretag 
att inom !" timmar ställa upp med personal, 
maskiner och annan utrustning.  Försvarsmak-
ten tillhandahöll de maskiner och arbetsred-
skap som inte kunde ställas till förfogande av 
företagen eller beställarna.

0
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• J u o k s e n g i  y

o M a a h e r r a
Överiorneå:

Kuivakangas
‘„

t
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Posteringarna 64-67 i Svanstein skulle, enligt l is-
tan över krigsleverantörer av förplägnadsmaterial,
få sin mat med mera från handlaren Axel Lehto i
Svanstein. För den 148:e posteringen i Båtskärsnäs
fanns ett avtal med handlare P.A. Levin om matle-
veranser och de två posteringarna nummer 150 och
151 i Kalix-Nyborg skulle få sin förplägnad från fir-
ma P.U. Bergström i Nyborg.66

Byggnads- och reparationsberedskapen
Til l  förbanden inom Fo 67 hörde även en enhet
för krigsrätt som var placerad i  Ytterträsk, där
försvarsområdesstaben hade sin krigsgruppering.
I organisationen för lokalförsvaret ingick även den
så kallade Byggnads- och reparationsberedskapen,
BRB. Detta var en organisation som skulle upprät-
tas vid krigstillstånd för att omedelbart vid kristid
kunna bygga befästningar, vägar och utföra repara-
tionsarbeten. Krigsmakten hade avtal med ett fler-
tal entreprenadföretag i östra Norrbotten som fått
sig tilldelat ett antal byggnationsobjekt som skulle
utföras direkt vid ett krigsutbrott.67

Byggnads- och reparationsberedskapen
Vid ett krigsutbrott var det en rad anläggningar,
både civila och militära, som måste färdigställas
för att underlätta försvaret. All sådan nybyggna-
tion fanns planlagd i fred. Med mycket kort var-
sel skulle byggnationerna kunna sättas igång av
byggnads- och reparationsberedskapen, BRB.

Byggnads- och reparationsberedskapen or-
ganiserades av Försvarsmakten och hade i upp-
gift att utföra väg- och byggnadsarbeten åt
hela totalförsvaret. Arbetena utfördes av kon-
trakterade civila väg- och byggföretag med civil
arbetskraft, men där cheferna var militär perso-
nal. Redan i fredstid fanns utarbetade planer vil-
ka byggnadsobjekt som respektive entreprenör

genast skulle sätta igång vid beredskapshöj-
ning och krig. En stor del av de under fredstid
pågående byggnadsprojekten skulle då upphö-
ra till förmån för byggnationer åt totalförsvaret.
Uppdragen innebar ombyggnader av skolor till
sjukhus, ombyggnader av hotell till stabsplatser
samt byggande av vägar och värn för försvaret.
Genom särskilda avtal förband sig byggföretag
att inom 24 tinnnnar ställa upp med personal,
maskiner och annan utrustning. Försvarsmak-
ten tillhandahöll de maskiner och arbetsred-
skap som inte kunde ställas till förfogande av
företagen eller beställarna.
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Agellhydda är en bågformad byggnad döpt efter dåvarande överstelöjtnant Carl Oscar Agell som vid besök i Tornedalen !"#" upptäckte 
att det var ont om sovplatser för soldaterna. Då föddes idén att göra hyddor med bågformade tak. Konstruktionen var mycket hållfast. 
Byggnaden kom även att användas som förråd. Dessa byggnader var mycket vanligt förekommande i terrängen i övre Norrland. 
Agellförrådet på bilden ligger strax söder om Morjärv, vid Ytterträsk. Foto: Sten Ekman.

7JE�ŝťťŜ�UBMFUT�CÚSKBO�CJMEBEFT�USF�TÌ�LBMMBEF�
gränsregementen i östra Norrbotten som till stor 
del bestod av lokalförsvarsförband och som i sin 
omfattning och organisation påminde om briga-
der. Regementena var krigsplacerade i trakterna av 
Överkalix, Övertorneå och Haparanda. Hemvär-
net ingick i dessa regementen och hade tillgång till 

all utrustning som tillhörde regementet. Uppbyg-
gandet av regementena gjordes i samband med att 
ett tiotal infanteribrigader, IB !!, lades ned i söd-
ra Sverige. En stor del av deras materiel kom nu till 
användning vid dessa tre regementen.!"

Manskapet i gränsregementena var till cirka 
!# procent direktrekryterade från grundutbild-

Agellhydda är en bågformad byggnad döpt efter dåvarande överstelöjtnant Carl Oscar Agell som vid besök i Tornedalen 1939 upptäckte
att det var ont om sovplatser för soldaterna. Då föddes idh att göra hyddor med bågformade tak. Konstruktionen var mycket hållfast.
Byggnaden kom även att användas som förråd. Dessa byggnader var mycket vanligt förekommande i terrängen i övre Norrland.
Agellförrådet på bilden ligger strax söder om Morjärv, vid Ytterträsk. Foto: Sten Ekman.

Vid 1990-talets början bildades tre så kallade
gränsregementen i östra Norrbotten som till stor
del bestod av lokalförsvarsförband och som i sin
omfattning och organisation påminde om briga-
der. Regementena var krigsplacerade i trakterna av
Överkalix, Övertorneå och Haparanda. Hemvär-
net ingick i dessa regementen och hade tillgång till

all utrustning som tillhörde regementet. Uppbyg-
gandet av regementena gjordes i samband med att
ett tiotal infanteribrigader, IB 66, lades ned i söd-
ra Sverige. En stor del av deras materiel kom nu till
användning vid dessa tre regementen."

Manskapet i gränsregementena var till cirka
6o procent direktrekryterade från grundutbild-
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ningsförbanden och cirka !" procent överförings-
WÊSOQMJLUJHB�J�ÌMEFSO�ŞŤ�ÌS�PDI�ÊMESF��6OEFSTUÚEFU�
för gränsregementena bestod av det fasta fartyg-
sartilleriet samt rörligt artilleri i form av bland 
annat bandkanoner.  Gränsregementenas förde-
lar var terrängkännedom som medgav bra val av 
stridsställningar, en rad förberedda minering-
ar och blockeringar samt en stor mängd fasta be-
fästningar med skyddsrum. Befästningarna var så 
många att de även kunde användas som inslag i 

fördröjningsstriden under korta stridsmoment. El-
döverfall kunde utföras från bra skyddade strids-
ställningar och när angriparen väl hade skjutit in 
sig med sitt artilleri kunde skansen lämnas.  Hem-
värnet kunde vara på plats med kort varsel för att 
bemanna det fasta artilleriet och spränga vägar. 
%FU�GBOOT�HSÊOTGÚSCBOE�TPN�FOEBTU�IBEF�ŞŠ�UJN-
mars mobiliseringstid. Krigsförbandsövningarna 
för dessa regementen genomfördes i deras ”riktiga”, 
skarpa stridsterräng. 

Provisorisk slangladdning 
för förstöring av 
väg trumma.
Foto: Lasse Sjögren.

ningsförbanden och cirka 4o procent överförings-
värnpliktiga i åldern 28 år och äldre. Understödet
för gränsregementena bestod av det fasta fartyg-
sartilleriet samt rörligt artilleri i form av bland
annat bandkanoner. Gränsregementenas förde-
lar var terrängkännedom som medgav bra val av
stridsställningar, en rad förberedda minering-
ar och blockeringar samt en stor mängd fasta be-
fästningar med skyddsrum. Befästningarna var så
många att de även kunde användas som inslag i

Provisorisk slangladdning
för förstöring av
vägtrumma.
Foto: Lasse Sjögren.

fördröjningsstriden under korta stridsmoment. El-
döverfall kunde utföras från bra skyddade strids-
ställningar och när angriparen väl hade skjutit in
sig med sitt artilleri kunde skansen lämnas. Hem-
värnet kunde vara på plats med kort varsel för att
bemanna det fasta artilleriet och spränga vägar.
Det fanns gränsförband som endast hade 24 tim-
mars mobiliseringstid. Krigsförbandsövningarna
för dessa regementen genomfördes i deras "riktiga,
skarpa stridsterräng.
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Samtliga bandkanoner inom Fo !"
*�CÚSKBO�BW�ŝťťŜ�UBMFU�ÚWFSGÚSEFT�TBNUMJHB�ŞŠ�CBOE-
kanoner inom det svenska försvaret till Fo !" och 
då inrättades även en artilleristab i försvarsområ-
det. Bandkanonen var den första helautomatiska 
självgående kanonen i den svenska Försvarsmak-
UFO��%FO�UJMMWFSLBEFT�J�UPUBMU�ŞŢ�FYFNQMBS�BW�#P-
GPST�VOEFS�ÌSFO�ŝťŢŢoŝťŢŤ��%FU�WBS�FO�UVOH�QKÊT�
QÌ�IFMB�šş�UPO�WJMLFU�CFHSÊOTBEF�EFTT�UBLUJTLB�SÚS-
lighet men den hade en kort förberedelsetid e#er 
en omgruppering till att den på nytt kunde öpp-
na eld. Chassiet och tornet var av svetsat stål, på 

NFMMBO�ŝŜ�PDI�ŞŜ�NN�UKPDLMFL��7BHOFO�WBS�CZHHE�
QÌ�FUU�GÚSMÊOHU�DIBTTJ�GSÌO�TUSJETWBHO�ŝŜş�#PGPST�
stridvagn S, och hade många andra delar från den 
vagnen. Motor och transmission satt längst fram i 
chassiet. På varje sida fanns sex bärhjul och längst 
fram drivhjulet. 

Föraren var placerad i vagnskroppens främre 
del medan besättningens övriga fyra medlemmar 
TBUU�J�UPSOFU��5PSOFU�TBUU�MÊOHTU�CBL�QÌ�DIBTTJFU�PDI�
WBS�UWÌEFMBU�NFE�FO�ŝšš�DN�LBOPO�NFMMBO�EF�CÌEB�
halvorna. I den vänstra delen satt vagnchefen och 
riktaren/signalisten. I den högra satt laddaren och 

!"#$%&'  ()

Bandkanonen i gränsförsvaret

Bandkanon från en övning 
i Bodentrakten !"#$. 
Foto: Krigsarkivet.
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Bandkanonen i gränsförsvaret

Samtliga bandkanoner inom Fo 67
I början av 1990-talet överfördes samtliga 24 band-
kanoner inom det svenska försvaret till Fo 67 och
då inrättades även en artilleristab i försvarsområ-
det. Bandkanonen var den första helautomatiska
självgående kanonen i den svenska Försvarsmak-
ten. Den tillverkades i totalt 26 exemplar av Bo-
fors under åren 1966-1968. Det var en tung pjäs,
på hela 53 ton, vilket begränsade dess taktiska rör-
lighet men den hade en kort förberedelsetid efter
en omgruppering till att den på nytt kunde öpp-
na eld. Chassiet och tornet var av svetsat stål, på

mellan io och 20 mm tjocklek. Vagnen var byggd
på ett förlängt chassi från stridsvagn 103, Bofors
stridvagn S, och hade många andra delar från den
vagnen. Motor och transmission satt längst fram i
chassiet. På varje sida fanns sex bärhjul och längst
fram drivhjulet.

Föraren var placerad i vagnskroppens främre
del medan besättningens övriga fyra medlemmar
satt i tornet. Tornet satt längst bak på chassiet och
var tvådelat, med en 15,5 cm kanon mellan de båda
halvorna. I den vänstra delen satt vagnchefen och
riktaren/signalisten. I den högra satt laddaren och

Bandkanon från en övning
i Bodentrakten 1967.
Foto: Krigsarkivet.
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en kulspruteskytt. Under transport hölls kanonen 
på plats genom en låsanordning framtill. Ammu-
OJUJPOFO�NBUBEFT�GSÌO�FUU�NBHBTJO�NFE�ŝŠ�HSBOBUFS�
som låg i ett pansrat magasin längst bak. Magasi-
net bestod av sju fack med två granater i varje fack. 
Den första granaten måste laddas manuellt men 
däre!er var hela sekvensen automatisk. Skytten 
kunde välja enkelskott eller automatisk eldgivning. 
5PNIZMTPSOB�LBTUBEFT�VU�CBLÌU�PDI�OÊS�FUU�NBHB-
sin var tomt körde en ammunitionstraktor fram 

med ett nytt magasin. Bandkanonen var världens 
tyngsta bandartilleripjäs för sin tid och hade värl-
EFOT�PďDJFMMU�IÚHTUB�FMEIBTUJHIFU�NFE�ŝŠ�HSBOBUFS�
JOPN�Šš�TFLVOEFS��#BOELBOPOFSOB�SFOPWFSBEFT�TÌ�
TFOU�TPN�ŝťťŢ��%F�SFOPWFSBEFT�TÌ�BUU�WBSKF�LBOPO�
skulle kunna skjuta autonomt, enskilt mot var sitt 
NÌM��¯S�ŝťťŢ�GBOOT�EFU�UPUBMU�ŢŠ�BSUJMMFSJQKÊTFS�J�,B-
lixlinjen. Samtliga bandkanoner var krigsplacerade 
och förrådsställda inom försvarsområde "#. 

Bandkanonerna organiserades i två bataljo-

Faktaruta !"," cm Bandkanon  
Standardspränggranaten vägde !" kilo och 
hade en räckvidd på #$%&'' meter. En bandka-
nonbataljon medförde totalt #$' ton granater.

Beväpning: ($,$ cm kanon och en  
kulspruta ),&# mm

Besättning: $ man.

Vikt: $*%ton

Längd: med kanonen framåt, (( meter, bredd 
*,*) och höjd – inklusive kulspruta – *,"$ meter.

Motor: Rolls: Royce diesel, ()+ kW, #!' hk,  
och en gasturbin, Boeing på ##! kW, *'' hk.

Hastighet: max #" km/h på väg, aktionsträcka 
på väg #* km

Lodräta hinder: ',+$ m

Dikestagning: # meter

Ammunitionen till bandkanonen matades från ett magasin 
med !" granater som låg i ett pansrat magasin längst bak 
på vagnen. Magasinet bestod av sju fack med två granater i 
varje fack. Den första granaten måste laddas manuellt men 
därefter var hela sekvensen automatiskt. Den gröna färgen 
anger att detta är ”blinda” granater. Foto: Sten Ekman.

Bandkanon under en krigsförbandsövning !#$" i trakten av 
Kalix. Foto: Sten Ekman.

en kulspruteskytt. Under transport hölls kanonen
på plats genom en låsanordning framtill. Ammu-
nitionen matades från ett magasin med 14 granater
som låg i ett pansrat magasin längst bak. Magasi-
net bestod av sju fack med två granater i varje fack.
Den första granaten måste laddas manuellt men
därefter var hela sekvensen automatisk. Skytten
kunde välja enkelskott eller automatisk eldgivning.
Tomhylsorna kastades ut bakåt, och när ett maga-
sin var tomt körde en ammunitionstraktor fram

Faktaruta 15,5 cm Bandkanon
Standardspränggranaten vägde 48 kilo och
hade en räckvidd på 25 60o meter. En bandka-
nonbataljon medförde totalt 25o ton granater.
Beväpning:15,5 cm kanon och en
kulspruta 7,62 mm
Besättning: 5 man.
Vikt: 53 ton
Längd: med kanonen framåt, ii meter, bredd
3,37 och höjd — inklusive kulspruta — 3,85 meter.

Bandkanon under en krigsförbandsövning 1974 i trakten av
Kalix. Foto: Sten Ekman.

med ett nytt magasin. Bandkanonen var världens
tyngsta bandartilleripjäs för sin tid och hade värl-
dens officiellt högsta eldhastighet med 14 granater
inom 45 sekunder. Bandkanonerna renoverades så
sent som 1996. De renoverades så att varje kanon
skulle kunna skjuta autonomt, enskilt mot var sitt
mål. År 1996 fanns det totalt 64 artilleripjäser i Ka-
lixlinjen. Samtliga bandkanoner var krigsplacerade
och förrådsställda inom försvarsområde 67.

Bandkanonerna organiserades i två bataljo-

Motor: Rolls: Royce diesel, 179 kw, 240 hk,
och en gasturbin, Boeing på 224 kw, 30o hk.
Hastighet: max 28 km/h på väg, aktionsträcka
på väg 23 km
Lodräta hinder: 0,95 m
Dikestagning: 2 meter

Ammunitionen till bandkanonen matades från ett magasin
med 14 granater som låg i ett pansrat magasin längst bak
på vagnen. Magasinet bestod av sju fack med två granater i
varje fack. Den första granaten måste laddas manuellt men
därefter var hela sekvensen automatiskt. Den gröna färgen
anger att detta är "blinda"granater. Foto: Sten Ekman.
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ner med tolv kanoner i vardera fram till slutet av 
ŝťŤŜ�UBMFU��&ęFS�FO�PNPSHBOJTBUJPO�BOWÊOEFT�LB-
nonerna i tre bataljoner med åtta kanoner i varje 
CBUBMKPO�GSBN�UJMM�ŞŜŜş�EÌ�GÚSCBOEFO�VQQIÚSEF�

Bandkanonbataljonens huvuduppgift
”Angriparen strävar e!er och kan o!a uppnå en 
ÚWFSMÊHTFOIFU�J�BSUJMMFSJQKÊTFS�PN�Ť�ŝw�o�FO�MÊSEPN�
från min utbildning till eldledare för bandkanon 
WJE�"ڀŤ�J�#PEFO�VOEFS�ÌSFO�ŝťŢŤoŝťŢť��&O�BW�IV-
vuduppgi!erna för bandkanonbataljonen var att 
bekämpa angriparens artilleri. Den sovjetiske sol-
daten var utbildad att inför ett anfall se till att den 
kommande stridsterrängen var belagd med ar-
tillerield under många timmar. Att bekämpa an-
griparens artilleri var alltså ett sätt att försvåra det 
sovjetiska anfallet. En stor del av min utbildning 
till eldledare gick ut på oändliga timmar med spa-
ning e!er ljussken från mynnings"ammor från 

sovjetiskt artilleri. Vid övningarna var det övnings-
granater som briserade några kilometer fram-
för vår eldledningsplats. Som eldledningsgrupp 
i bandkanonbataljonen verkade vi mycket själv-
TUÊOEJHU��7J�ĕDL�PTT�UJMMEFMBU�FUU�PCTFSWBUJPOTPNSÌ-
de där vi skulle utföra spaning och rapportera vad 
som hände. Vår uppgi! var främst att upptäcka 
och bekämpa vitala mål som artilleriplatser, staber 
och viktiga vägknutar. 

En eldledningspluton, inom bandkanonbatal-
jonen, bestod av tre eldledningsgrupper, e-grup-
per, samt en plutonstab. Staben var utrustad med 
radio med högantenn för att kunna vidarebeford-
ra eldkommandon. Vi som e-grupper låg ju i regel 
ŞŜ�LJMPNFUFS�GSBNGÚS�CBUUFSJFU�PDI�WÌS�SBEJP�OÌEEF�
inte ner till batteriplatsen. Därför var plutonstaben 
o!ast placerad mellan e-gruppernas gruppering-
ar och batteriplatsen. Själv var jag sergeant i en 
sådan e-grupp och hade en biträdande eldledare 

Eldledaren ledde artillerielden från en så kallad oplats, obser-
vationsplats. Till sin hjälp hade han bland annat avståndsmätare, 
kikare och en E-skiva för att lägga in koordinater för oplatsen och 
målen. Foto: Krigsarkivet.

Vid batteriplatsen fanns en pansarbandvagn i vilken man tog 
emot måldata, plottade in dem, gav uppgifter till bandkanonerna 
för inriktning av pjäserna, gav eldtillstånd och ledde sedan 
eldgivningen. Bilden är från en övning i Bodentrakten !"#$. Foto: 
Lasse Sjögren. Krigsarkivet.

Eldledaren ledde artillerielden från en så kallad oplats, obser-
vationsplats. Till sin hjälp hade han bland annat avståndsmätare,
kikare och en E-skiva för att lägga in koordinater för oplatsen och
målen. Foto: Krigsarkivet.

ner med tolv kanoner i vardera fram till slutet av
1980-talet. Efter en omorganisation användes ka-
nonerna i tre bataljoner med åtta kanoner i varje
bataljon fram till 2003 då förbanden upphörde.

Bandkanonbataljonens huvuduppgift
"Angriparen strävar efter och kan ofta uppnå en
överlägsenhet i artilleripjäser om 8:1" - en lärdom
från min utbildning till eldledare för bandkanon
vid A 8 i Boden under åren 1968-1969. En av hu-
vuduppgifterna för bandkanonbataljonen var att
bekämpa angriparens artilleri. Den sovjetiske sol-
daten var utbildad att inför ett anfall se till att den
kommande stridsterrängen var belagd med ar-
tillerield under många timmar. Att bekämpa an-
griparens artilleri var alltså ett sätt att försvåra det
sovjetiska anfallet. En stor del av min utbildning
till eldledare gick ut på oändliga timmar med spa-
ning efter ljussken från mynningsflammor från

r7r-eka,

Vid batteriplatsen fanns en pansarbandvagn i vilken man tog
emot måldata, plottade in dem, gav uppgifter till bandkanonerna
för inriktning av pjäserna, gav eldtillstånd och ledde sedan
eldgivningen. Bilden är från en övning i Bodentrakten 1967. Foto:
Lasse Sjögren. Krigsarkivet.

sovjetiskt artilleri. Vid övningarna var det övnings-
granater som briserade några kilometer fram-
för vår eldledningsplats. Som eldledningsgrupp
i bandkanonbataljonen verkade vi mycket själv-
ständigt. Vi fick oss tilldelat ett observationsområ-
de där vi skulle utföra spaning och rapportera vad
som hände. Vår uppgift var främst att upptäcka
och bekämpa vitala mål som artilleriplatser, staber
och viktiga vägknutar.

En eldledningspluton, inom bandkanonbatal-
jonen, bestod av tre eldledningsgrupper, e-grup-
per, samt en plutonstab. Staben var utrustad med
radio med högantenn för att kunna vidarebeford-
ra eldkommandon. Vi som e-grupper låg ju i regel
20 kilometer framför batteriet och vår radio nådde
inte ner till batteriplatsen. Därför var plutonstaben
oftast placerad mellan e-gruppernas gruppering-
ar och batteriplatsen. Själv var jag sergeant i en
sådan e-grupp och hade en biträdande eldledare
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och tre signalister varav en var förare. Utrustning-
en för gruppen bestod bland annat av eldlednings-
utrustning i form av avståndsmätare, e-skiva för 
BUU�QSJDLB�JO�NÌM�FO�SBEJP�3B�ŝŠš�TBNU�BOUJOHFO�
bandvagn eller terrängbil. 

Grupperingen för de tre e-grupperna var sådan 

att vi låg inom en sektor med någon eller någ-
ra kilometers avstånd från varandra. Det hela be-
nämndes långbas. Allt vi upptäckte inom vårt 
bevakningsområde rapporterade vi till plutonsta-
ben. Det kunde vara fordonsrörelser men framför 
allt gällde det att rapportera avstånd och riktning 
för mynnings!ammor från artilleripjäser. Uppgif-
terna sändes som sagt till plutonstaben där rikt-
ning och avstånd plottades in, som sedan sändes 
till batteriplatsen. Den e-grupp som hade bästa ob-
servationsförhållanden kunde sedan få eldtillstånd 
och sände ner koordinater för det observerade må-
let. Denna grupp svarade sedan för eldledningen 
med de korrigeringar som behövdes e"er de första 
granaternas nedslag. För det egna batteriet innebar 
ju detta att man själv hade avslöjat sin gruppering. 
Och här kom ju bandkanonens fördel verkligen 
till sin rätta. Det var lätt att snabbt omgruppera en 
bandkanonpjäs. Det fanns alltid förberedda, alter-
nativa pjäsplatser som var upplogade och inmätta. 
De sista fem månaderna, av den totala utbildnings-
UJEFO�QÌ�ŝš�NÌOBEFS�VUUPHT�DJSLB�FO�USFEKFEFM�BW�
eldledarna till en utbildning till artillerijägare. Det-
ta innebar jägarutbildning där förmågan skulle 
vara stor att i små grupper, ibland bakom strids-
linjen, under lång tid kunna leda artillerield mot 
vitala mål.

Bandkanonbataljon 
på väg mot A ! efter 
slutförd övning på Bodens 
skjutfält sommaren "#$#. 
I mitten på bilden ses en 
bandkanon. Foto: Sten Ekman.

Bandkanonbataljon
på väg mot A 8 efter
slutförd övning på Bodens
skjutfält sommaren 1969.
I mitten på bilden ses en
bandkanon. Foto: Sten Ekman.

och tre signalister varav en var förare. Utrustning-
en för gruppen bestod bland annat av eldlednings-
utrustning i form av avståndsmätare, e-skiva för
att pricka in mål, en radio, Ra 145, samt antingen
bandvagn eller terrängbil.

Grupperingen för de tre e-grupperna var sådan

att vi låg inom en sektor med någon eller någ-
ra kilometers avstånd från varandra. Det hela be-
nämndes långbas. All t  vi upptäckte inom vårt
bevakningsområde rapporterade vi till plutonsta-
ben. Det kunde vara fordonsrörelser men framför
allt gällde det att rapportera avstånd och riktning
för mynningsflammor från artilleripjäser. Uppgif-
terna sändes som sagt till plutonstaben där rikt-
ning och avstånd plottades in, som sedan sändes
till batteriplatsen. Den e-grupp som hade bästa ob-
servationsförhållanden kunde sedan få eldtillstånd
och sände ner koordinater för det observerade må-
let. Denna grupp svarade sedan för eldledningen
med de korrigeringar som behövdes efter de första
granaternas nedslag. För det egna batteriet innebar
ju detta att man själv hade avslöjat sin gruppering.
Och här kom ju bandkanonens fördel verkligen
till sin rätta. Det var lätt att snabbt omgruppera en
bandkanonpjäs. Det fanns alltid förberedda, alter-
nativa pjäsplatser som var upplogade och inmätta.
De sista fem månaderna, av den totala utbildnings-
tiden på 15 månader, uttogs cirka en tredjedel av
eldledarna till en utbildning till artillerijägare. Det-
ta innebar jägarutbildning där förmågan skulle
vara stor att i små grupper, ibland bakom strids-
linjen, under lång tid kunna leda artillerield mot
vitala mål.
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Införandet av norrlandsbrigaden
Lokalförsvarsförbandens uppgi! var bland annat 
att fördröja angriparens anfall över gränsen tills 
brigadförbanden hunnit mobiliseras. Denna strid 
skulle föras som en fördröjningsstrid där förban-
den på ett organiserat sätt drog sig västerut från 
gränsområdet. Det var sedan brigadförbanden 
som till slut skulle stoppa angriparens framryck-
ning västerut. Kärnan i den svenska armén var 
brigaderna som organiserades i tre typer: infante-
ribrigader, pansarbrigader och norrlandsbrigader. 

Brigaderna var de huvudsakliga förband som var 
användbara för anfallsstrid och som kunde ut-
nyttjas för att fullfölja avvärjningsuppgi!en inom 
krigsplanläggningen. Brigaden var ett komplett 
högre förband med förmåga att operera självstän-
digt utan att först behöva tillföras andra resurser 
för att kunna lösa sin uppgi!. Brigaden hade till 
exempel eget artilleri samt egna underhålls-, lu!-
värns- och ingenjörförband.

Inom övre och nedre Norrlands militärom-
SÌEFO�GBOOT�GSÌO�ŝťŢŜ��GSBN�UJMM� ŝťťŜ�UBMFU� GFN�

!"#$%&'  ()

Norrlandsbrigaden 

Förflyttningen av norrlandsbrigadens förband skedde uppsuttet 
på bland annat bandvagnar. Striden skulle dock ske till fots för 
infanterisoldaten. Bilden är från en övning !"#$ med förband ur 
I !"/P % Boden.  Foto: Lasse Sjögren. Krigsarkivet.

Norrlandsbrigadens förband transporterades i stor utsträckning i 
de &$$ bandvagnar som ingick i brigaden. Foto: Krigsarkivet.

K A P I T E L  l f

Norrlandsbrigaden

Införandet av norrlandsbrigaden
Lokalförsvarsförbandens uppgift var bland annat
att fördröja angriparens anfall över gränsen tills
brigadförbanden hunnit mobiliseras. Denna strid
skulle föras som en fördröjningsstrid där förban-
den på ett organiserat sätt drog sig västerut från
gränsområdet. Det var sedan brigadförbanden
som till slut skulle stoppa angriparens framryck-
ning västerut. Kärnan i den svenska armen var
brigaderna som organiserades i tre typer: infante-
ribrigader, pansarbrigader och norrlandsbrigader.

Norrlandsbrigadens förband transporterades i stor utsträckning i
de 400 bandvagnar som ingick i brigaden. Foto: Krigsarkivet.

Brigaderna var de huvudsakliga förband som var
användbara för anfallsstrid och som kunde ut-
nyttjas för att fullfölja avvärjningsuppgiften inom
krigsplanläggningen. Brigaden var ett komplett
högre förband med förmåga att operera självstän-
digt utan att först behöva tillföras andra resurser
för att kunna lösa sin uppgift. Brigaden hade till
exempel eget artilleri samt egna underhålls-, luft-
värns- och ingenjörförband.

Inom övre och nedre Norrlands militärom-
råden fanns från 1960- fram till 1990-talet fem

Förflyttningen av norrlandsbrigadens förband skedde uppsuttet
på bland annat bandvagnar. Striden skulle dock ske till fots för
infanterisoldaten. Bilden ärfrån en övning 198o med förband ur
119/P 5 Boden. Foto: Lasse Sjögren. Krigsarkivet.
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infanteribrigader som kom att utvecklas till norr-
landsbrigader. Under årens lopp gjordes många 
omorganiseringar och förnyelse av materielen i 
CSJHBEFSOB��&O�CSJHBE�CFTUPE�BW�DJSLB�šڀšŜŜ�NBO��
Brigaderna i Norrbotten var organiserade i tre för-
EFMOJOHBS��ŝšڀ�GÚSEFMOJOHFO�ŝŞڀ�GÚSEFMOJOHFO�PDI�
şڀ�GÚSEFMOJOHFO�TPN�WBSEFSB�CFTUPE�BW�UWÌ�UJMM�GZSB�
JOGBOUFSJCSJHBEFS��5PUBMU�LPN�CSJHBEFSOB�J�/PSS-
CPUUFO�BUU�PNGBUUB�DJSLB�ŠŜ�ŜŜŜ�NBO��5JMM�EFUUB�
kom så kallade. fördelningsförband såsom under-
rättelsekompanier och lu!värn i form av Robot "# 
bataljon.

För strid i övre Norrland påbörjades under 

ŝťŢŜ�UBMFU�VUWFDLMJOHFO�BW�OPSSMBOETCSJHBEFO��%FO�
TUPSB�WJOUFSGÊMUUKÊOTUÚWOJOHFO�ŝťšŤ�w4OÚĘJOHBOw�J�
Kalixområdet, visade att infanteribrigadens trak-
tororganisation inte motsvarade kraven för strid i 
övre Norrland. Striden krävde förband som hade 
god rörlighet vid sidan av vägarna, både under 
sommartid och under vintertid. Vid omfattnings-
rörelser i väglös terräng måste de stridande för-
banden kunna för$yttas snabbare samtidigt som 
underhållet skulle kunna följa med. Lösningen 
blev att övergå från traktorer som dragfordon till 
översnöfordon, bandvagnar. De förband som ut-
vecklades med dessa översnöfordon benämndes 

Soldater under fram-
ryckning utrustade med 
automatkarbin !, Ak !. 
Ak ! blev "#$! arméns 
nya standardvapen. 
Kaliber %,$& mm, vikt med 
magasin ',( kg, längd 
")!' mm. 
Foto: Lasse Sjögren. Krigsarkivet.

infanteribrigader som kom att utvecklas till norr-
landsbrigader. Under årens lopp gjordes många
omorganiseringar och förnyelse av materielen i
brigaderna. En brigad bestod av cirka 5 5oo man.
Brigaderna i Norrbotten var organiserade i tre för-
delningar; 15. fördelningen, 12. fördelningen och
3. fördelningen som vardera bestod av två till fyra
infanteribrigader. Totalt kom brigaderna i Norr-
botten att omfatta cirka 40 000 man. Till detta
kom så kallade. fördelningsförband såsom under-
rättelsekompanier och luftvärn i form av Robot 70
bataljon.

För strid i övre Norrland påbörjades under

Soldater under fram-
ryckning utrustade med
automatkarbin 4, Ak4.
Ak4 blev 1964 armens
nya standardvapen.
Kaliber 7,62 mm, vikt med
magasin 5,3 kg, längd
1045 mm.
Foto: Lasse Sjögren. Krigsarkivet

1960-talet utvecklingen av norrlandsbrigaden. Den
stora vinterfälttjänstövningen 1958, "Snöflingan" i
Kalixområdet, visade att infanteribrigadens trak-
tororganisation inte motsvarade kraven för strid i
övre Norrland. Striden krävde förband som hade
god rörlighet vid sidan av vägarna, både under
sommartid och under vintertid. Vid omfattnings-
rörelser i väglös terräng måste de stridande för-
banden kunna förflyttas snabbare samtidigt som
underhållet skulle kunna följa med. Lösningen
blev att övergå från traktorer som dragfordon till
översnöfordon, bandvagnar. De förband som ut-
vecklades med dessa översnöfordon benämndes
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”Skott kommer, klart bakåt.” För många, många som gjort värnplikten är 
dessa kommandon från skytt och laddare just innan avfyring av granatgevär, 
mycket välbekanta. Här är skytt och laddare från I !" i Boden. Bilden är 
tagen i januari !"#$ under övning utanför Boden. Granatgevär m/%& är 
svenskkonstruerat och nämns i dagligt tal som grg. Foto: Lasse Sjögren. Krigsarkivet.

1131 " S k o t t  kommer, klart bakåt."För många, många som gjort värnplikten är
dessa kommandon från skytt och laddare just innan avfyring av granatgevär,
mycket välbekanta. Här är skytt och laddare från 119 i Boden. Bilden är
tagen i januari 1976 under övning utanför Boden. Granatgevär m/48 är
svenskkonstruerat och nämns i dagligt tal som grg. Foto: Lasse Sjägren. Krigsarkivet.
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OPSSMBOETCSJHBEFS��/PSSCPUUFOT�SFHFNFOUF�*�ŝť�J�
#PEFO�ĕDL�J�VQQESBH�BUU�HFOPNGÚSB�UBLUJTLB�GÚSTÚL�
och utveckla norrlandsbrigaden och utbildningen 
QÌCÚSKBEFT�ŝťŢŠoŝťŢš�

Införandet av norrlandsbrigaden innebar att 
terrängrörligheten ökade, infanteriet modernise-
rades och soldaterna kunde genom bandvagns-
UPMLOJOH�FęFS�CBOEWBHO�ŞŜŞ�TOBCCU�PDI�SFMBUJWU�
utvilade nå stridsområdet. Norrlandsbrigaden 
kom att under årens lopp vidareutvecklas. I mitten 
BW�ŝťŤŜ�UBMFU�PNPSHBOJTFSBEFT�OPSSMBOETCSJHBEFS-
OB�PDI�CFOÊNOEFT�OV�/#�Ťš��#MBOE�BOOBU�JOOFCBS�
EFU�FUU�VUCZUF�BW�CBOEWBHOFO�ŞŜŞ�UJMM�ŞŜŢ�WJMLFU�MFE-
de till att all personal i norrlandsskyttekompanier-
na kunde åka uppsuttna i bandvagnarna. Brigaden 

tillfördes även ytterligare en norrlandskyttebatal-
KPO��5JMM�CSJHBEFO�LPN�ÊWFO�QBOTBSWÊSOTSPCPUFO�
šš�508�TPN�JOHJDL�J�OPSSMBOETQBOTBSWÊSOTLPN-
paniet samt två norrlandslu!värnskompanier med 
SPCPU�ţŜ��/PSSMBOETCSJHBE�Ťš�WBS�FUU�wTLSÊEEBS�
sytt” förband för strid under vinterförhållanden i 
övre Norrland och var främst utformad för anfall 
och fördröjningsstrid i betäckt och småbruten ter-
SÊOH��*�CÚSKBO�QÌ�ŝťťŜ�UBMFU�UJMMGÚSEFT�OPSSMBOET-
CSJHBEFSOB�TUSJETGPSEPO�ťŜ�PDI�EF�TPWKFUCZHHEB�
trupptransportfordonen som inköptes från den 
LPMMBQTBEF�ÚTUUZTLB�BSNÏO��%FTTB�ĕDL�CFUFDLOJOH-
FO�QBOTBSCBOEWBHO�ŠŜŝ�PDI�šŜŝ�PDI�UPUBMU�ÚWFS�
ŝڀŝŜŜ�WBHOBS�JOLÚQUFT�UJMM�EFU�TWFOTLB�GÚSTWBSFU�

5PUBMU� JOOFGBUUBEF� OPSSMBOETCSJHBEFO� DJSLB�

Pansarvärnsrobot !!, TOW, på en bandvagn "#$. TOW är en trådstyrd pansarvärnsrobot. Den finns dels som portabel, dels som 
fordonsmonterad vapenplattform och är kanske världens mest använda pansarvärnsrobot. I Sverige är beteckningen Robot !! (Rb !!). På 
bilden syns ett tidigt montage på en bandvagn "#$. Observera de nedfällda hållarna för kapellet framtill och på sidan. Skjutavstånd upp 
till % &!# m. Verkansdelen i roboten är av RSV-typ, riktad sprängverkan, som slår igenom pansar upp till, i bästa fall, '### mm. 
Foto: Lasse Sjögren. Krigsarkivet.

norrlandsbrigader. Norrbottens regemente, I 19, i
Boden fick i uppdrag att genomföra taktiska försök
och utveckla norrlandsbrigaden och utbildningen
påbörjades 1964-1965.

Införandet av norrlandsbrigaden innebar att
terrängrörligheten ökade, infanteriet modernise-
rades och soldaterna kunde genom bandvagns-
tolkning, efter bandvagn 202, snabbt och relativt
utvilade nå stridsområdet. Norrlandsbrigaden
kom att under årens lopp vidareutvecklas. I mitten
av 1980-talet omorganiserades norrlandsbrigader-
na och benämndes nu NB 85. Bland annat innebar
det ett utbyte av bandvagnen 202 till 206 vilket led-
de till att all personal i norrlandsskyttekompanier-
na kunde åka uppsuttna i bandvagnarna. Brigaden

tillfördes även ytterligare en norrlandskyttebatal-
jon. Till brigaden kom även pansarvärnsroboten
55 TOW som ingick i norrlandspansarvärnskom-
paniet saint två norrlandsluftvärnskompanier med
robot 70. Norrlandsbrigad 85 var ett "skräddar-
sytt" förband för strid under vinterförhållanden i
övre Norrland och var främst utformad för anfall
och fördröjningsstrid i betäckt och småbruten ter-
räng. I början på 1990-talet tillfördes norrlands-
brigaderna stridsfordon 90 och de sovjetbyggda
trupptransportfordonen som inköptes från den
kollapsade östtyska armen. Dessa fick beteckning-
en pansarbandvagn 401 och 501 och totalt över
1100 vagnar inköptes till det svenska försvaret.

Totalt innefattade norrlandsbrigaden cirka

Pansarvärnsrobot 55, TOW, på en bandvagn 206.10W är en trådstyrd pansarvärnsrobot. Den finns dels som portabel, dels som
fordonsmonterad vapenplattform och är kanske världens mest använda pansarvärnsrobot. I Sverige är beteckningen Robot 55 (Rb 55). På
bilden syns ett tidigt montage på en bandvagn 206. Observera de nedfällda hållarna för kapellet framtill och på sidan. Skjutavstånd upp
till 3 75o m. Verkansdelen i roboten är av RSV-typ, riktad sprängverkan, som slår igenom pansar upp till, i bästa fall, i000 mm.
Foto: Lasse Sjögren. Krigsarkivet
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!"### man och $## bandvagnar. Krigsplacering 
i brigaden gjordes e%er genomförd grundutbild-
OJOH��7JE�şŞoşŢ�ÌST�ÌMEFS�BOTÌHT�TPMEBUFO�JOUF�wPSLB�
med” den krävande tjänsten vid norrlandsbrigaden 
VUBO�ĕDL�FO�OZ�LSJHTQMBDFSJOH�WJE�FUU�MPLBMGÚSTWBST-
förband. Utvecklingen av brigaden pågick ända 
GSBN�UJMM�NJUUFO�BW�ŝťťŜ�UBMFU�EÌ�EFO�ÚWFSHJDL�UJMM�BUU�

bli en mekaniserad brigad med stridsvagnar och 
TUSJETGPSEPO�ťŜ�

Uppgifter för norrlandsbrigaden
Norrlandsbrigaden skulle kunna slå ett mekanise-
SBU�SFHFNFOUF�DJSLB�šڀŜŜŜ NBO�şŜ�LN�GSÌO�WÊH-
slut inom tre dygn. Vid fördröjningsstrid skulle 

Soligt men vinter och 
mycket snö. Jägarsoldater 
under framryckning, 
kanske för att fastställa 
en fiendegruppering. Det 
soldaterna normalt blir 
servade med från trossen 
bär man själv med sig 
under en uppgift som 
denna. 
Foto: Krigsarkivet.

6 000 man och 40o bandvagnar. Krigsplacering
i brigaden gjordes efter genomförd grundutbild-
ning. Vid 32-36 års ålder ansågs soldaten inte "orka
med" den krävande tjänsten vid norrlandsbrigaden
utan fick en ny krigsplacering vid ett lokalförsvars-
förband. Utvecklingen av brigaden pågick ända
fram till mitten av 1990 -talet då den övergick till att

bli en mekaniserad brigad med stridsvagnar och
stridsfordon 9o.

Uppgifter för norrlandsbrigaden
Norrlandsbrigaden skulle kunna slå ett mekanise-
rat regemente, cirka 5 000 man, 3o km från väg-
slut inom tre dygn. Vid fördröjningsstrid skulle

Soligt men vinter och
mycket snö. Jägarsoldater
under framryckning,
kanske för att fastställa
en fiendegruppering. Det
soldaterna normalt blir
servade med från trossen
bär man själv med sig
under en uppgift som
denna.
Foto: Krigsarkivet.
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brigaden kunna fördröja en mekaniserad division, 
DJSLB�ŝšڀŜŜŜ�NBO�QÌ�FO�CSFEE�BW�şŜ�ŠŜ�LN�PDI�
šŜ�ŢŜ�LN�EKVQ�VOEFS�NJOTU�USF�EZHO��/PSSMBOET-
spaningskompaniet i brigaden skulle kunna de-
UBMKTQBOB�JOPN�FO�ZUB�BW�IÚHTU�ŝŜŜ�LWBESBULJMPNFUFS�
och övervaka en yta av högst !"" kvadratkilometer. 
Kompaniet skulle även bedriva fast och rörlig spa-
ning under minst fyra dygn utan tillgång till egen 
tross samt ta, och hålla känning med framryckan-
EF�ĕFOEF�MÊOHT�USF�WÊHBS��*�VQQHJęFO�JOHJDL�ÊWFO�BUU�
GBTUTUÊMMB�VUCSFEOJOH�QÌ�FO�MVęMBOETBUU�ĕFOEF�TBNU�
GBTUTUÊMMB�ĕFOEFOT�HSVQQFSJOH�QÌ�EKVQFU�

Norrlandskyttebataljonens uppgi# var att slå 
en mekaniserad bataljon samt att bekämpa ett re-
ducerat regemente. Bataljonen skulle kunna verka 
şŜ�LN�GSÌO�WÊHTMVU�PDI�JOPN�ŝŜ�LN�IB�TUSJETLPO-
UBLU�NFE�MVęMBOETBUU�ĕFOEF�JOPN�UWÌ�UJNNBS��#B-
taljonen skulle även kunna framrycka på två täter 
NFE�ŝŜ�LN�J�UJNNFO�VOEFS�WJOUFSGÚSIÌMMBOEFO�
och $ km i timmen under sommartid. Vid fördröj-
ningsstrid skulle bataljonen kunna fördröja en re-
HFNFOUTTUSJETHSVQQ�QÌ�FO�CSFEE�BW�ŝŜoŝš�LN�PDI�
ŞšoŠŜ�LN�EKVQ�VOEFS�NJOTU�USF�EZHO�

Norrlandsingenjörbataljonens uppgi# var att 

Finska armén
Närheten till grannlandet Finland gjorde att 
den svenska Försvarsmakten, och speciellt Fo 
!", var väl insatt i förhållandena inom det #nska 
försvaret. Finland skulle ju troligen genomföra 
en fördröjningsstrid på Sovjetunionens väg mot 
den svenska gränsen varför det #nska försvaret 
var av stor vikt för den svenska försvarsplane-
ringen. Under Fo !":s fredliga tillvaro utkäm-
pade Finland tre krig: vinterkriget $%&%–$%'(, 
fortsättningskriget mot Sovjetunionen $%'$–
$%'' samt fördrivandet av de tyska truppstyr-
korna ur landet under hösten $%'' fram till $%').

I början på $%*(-talet togs beslut om ett mo-
derniseringsprogram för den #nska armén. Ur 
den totalt mobiliseringsbara styrkan på cirka 
"(( ((( man skulle +)(,((( man ur alla tre för-
svarsgrenar bilda en snabb mobiliseringsbar 
och insatsberedd styrka. Lokalförsvarets upp-
gift i Finland var att föra strid av ”fria kriget ka-
raktär” från gränsen och på djupet av territoriet. 
Taktiken gick ut på att låta angriparen komma 
in i landet och därefter, inledningsvis, med lo-
kalt bundna stridskrafter slå framförallt mot 
kommunikationslinjer och mot mål över ytan. 
Syfte med denna taktik var att störa, förstöra, 

desorientera och därmed göra angriparen grip-
bar för anfall med brigader. 

Moderniseringsplanens mål var en krigsor-
ganisation på $(–$) brigader – ”Jägarbrigad %(”, 
)–$( brigader med äldre utrustning samt om-
kring $(( bataljoner lokalförsvarsförband. Varje 
”Jägarbrigad %(” hade !,*(( man, $,((( fordon 
av vilka &(( var sexhjulsdrivna, terränggåen-
de och splitterskyddade. För brigaderna i nor-
ra Finland hade man ersatt de terränggående 
fordonen med omkring &(( bandvagnar. För 
de södra delarna av landet organiserades fyra 
pansarbrigader med sovjetiska stridsvagnar. I 
tillägg till fältbrigader och lokalförsvarsförband 
fanns en gränsbevakning på cirka ',)(( man 
som i krig blev en del av armén. Gränsbevak-
ningen utgjordes av yrkessoldater utrustade 
med samma materiel som de #nska jägarför-
banden som i krig skulle bli elitjägarförband. 
Cirka %( procent av alla #nländska män fullgjor-
de under $%*(-talet sin värnpliktsutbildning."$ 

Närheten till Finland gjorde det naturligt för 
försvarsområdesmyndigheten, Fo !", att ha ett 
utbyte med den #nska Försvarsmakten med 
bland annat besök vid övningar.

brigaden kunna fördröja en mekaniserad division,
cirka 15 000 man, på en bredd av 3o-4o km och
5o-6o km djup under minst tre dygn. Norrlands-
spaningskompaniet i brigaden skulle kunna de-
taljspana inom en yta av högst ioo kvadratkilometer
och övervaka en yta av högst 400 kvadratkilometer.
Kompaniet skulle även bedriva fast och rörlig spa-
ning under minst fyra dygn utan tillgång till egen
tross samt ta, och hålla känning med framryckan-
de fiende längs tre vägar. I uppgiften ingick även att
fastställa utbredning på en luftlandsatt fiende samt
fastställa fiendens gruppering på djupet.

Finska a r t ~
Närheten till grannlandet Finland gjorde att
den svenska Försvarsmakten, och speciellt Fo
67, var väl insatt i förhållandena inom det finska
försvaret. Finland skulle ju troligen genomföra
en fördröjningsstrid på Sovjetunionens väg mot
den svenska gränsen varför det finska försvaret
var av stor vikt för den svenska försvarsplane-
ringen. Under Fo 67:s fredliga tillvaro utkäm-
pade Finland tre krig: vinterkriget 1939-1940,
fortsättningskriget mot Sovjetunionen 1941-
1944 samt fördrivandet av de tyska truppstyr-
korna ur landet under hösten 1944 fram till 1945.

I början på 1980-talet togs beslut om ett mo-
derniseringsprogram för den finska a r ~ .  Ur
den totalt mobiliseringsbara styrkan på cirka
700 000 man skulle 25o 000 man ur alla tre för-
svarsgrenar bilda en snabb mobiliseringsbar
och insatsberedd styrka. Lokalförsvarets upp-
gift i Finland var att föra strid av "fria kriget ka-
raktär"från gränsen och på djupet av territoriet.
Taktiken gick ut på att låta angriparen komma
in i landet och därefter, inledningsvis, med lo-
kalt bundna stridskrafter slå framförallt mot
kommunikationslinjer och mot mål över ytan.
Syfte med denna taktik var att störa, förstöra,

Norrlandskyttebataljonens uppgift var att slå
en mekaniserad bataljon samt att bekämpa ett re-
ducerat regemente. Bataljonen skulle kunna verka
3o km från vägslut och inom io km ha stridskon-
takt med luftlandsatt fiende inom två timmar. Ba-
taljonen skulle även kunna framrycka på två täter
med io  km i  timmen under vinterförhållanden
och 6 km i timmen under sommartid. Vid fördröj-
ningsstrid skulle bataljonen kunna fördröja en re-
gementsstridsgrupp på en bredd av io-i5 km och
25-4o km djup under minst tre dygn.

Norrlandsingenjörbataljonens uppgift var att

desorientera och därmed göra angriparen grip-
bar för anfall med brigader.

Moderniseringsplanens mål var en krigsor-
ganisation på 10-15 brigader — "Jägarbrigad 9o",
5—lo brigader med äldre utrustning samt om-
kring ioo bataljoner lokalförsvarsförband.Varje
"Jägarbrigad 90" hade 6 80o man,1 000 fordon
av vilka 300 var sexhjulsdrivna, terränggåen-
de och splitterskyddade. För brigaderna i nor-
ra Finland hade man ersatt de terränggående
fordonen med omkring 300 bandvagnar. För
de södra delarna av landet organiserades fyra
pansarbrigader med sovjetiska stridsvagnar. I
tillägg till fältbrigader och lokalförsvarsförband
fanns en gränsbevakning på cirka 4500 man
som i krig blev en del av a r ~ .  Gränsbevak-
ningen utgjordes av yrkessoldater utrustade
med samma materiel som de finska jägarför-
banden som i krig skulle bli elitjägarförband.
Cirka 90 procent av alla finländska män fullgjor-
de under 1980-talet sin värnpliktsutbildning?'

Närheten till Finland gjorde det naturligt för
försvarsområdesmyndigheten, Fo 67, att ha ett
utbyte med den finska Försvarsmakten med
bland annat besök vid övningar.
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Bilden visar en vägbankssprängning i norrlandsterräng. Se även 
faktaruta vägbankssprängning. Foto: Ing !.

Vägminering vintertid. Främre soldaten bär på en stridsvagns-
mina !, övriga soldater bär på stridsvagnsminor ". Se även 
faktarutor minor. Foto: Ing !.

Fordonsmina #$ placerad på träd, med tillhörande sikte  
och pentylstubin. Se även faktarutor minor. Foto: Ing !.

Stridsvagnsmina " i mingrop upptagen med minborr. Minan är 
utlagd med sin ordinarie bryttändare. Se även faktarutor minor. 
Foto: Ing !.

Stridsvagnsmina 5 i mingrop upptagen med minborr. Minan är
utlagd med sin ordinarie bryttändare. Se även faktarutor minor.
Foto: Ing 3.

Bilden visar en vägbankssprängning i norrlandsterräng. Se även
faktaruta vägbankssprängning. Foto: Ing 3.

Vägminering vintertid. Främre soldaten bär på en stridsvagns-
mina 6, övriga soldater bär på stridsvagnsminor 5. Se även
faktarutor minor. Foto: log 3.

Fordonsmina 14 placerad på träd, med tillhörande sikte
och pentylstubin. Se även faktarutor minor. Foto: Ing 3.
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utföra fältarbeten för att brigaden skulle kunna 
lösa sina uppgi!er. Detta innebar att kunna bygga 
FO�WÊHTUSÊDLB�GÚS�UJMMGÊMMJH�USBĕL�NFE�TUBOEBSE��PDI�
terrängfordon. Kapaciteten var att kunna bygga 
och underhålla sex vägar samtidigt med en längd 
QÌ�ŢoŝŞ�LN�QFS�EZHO��#BUBMKPOFO�TLVMMF�ÊWFO�LVO-
na upprätta och betjäna förbindelse med fast bro, 
BMUFSOBUJWU�UWÌ�GÊSKPS�PDI�GÚSTUÚSB�Şš�LN�ŤoŝŜ�N�
bred permanentbelagd väg på ett dygn.  Bataljo-
nens kapacitet medgav att "## stridsvagnsminor 
kunde läggas ut från bandvagn i en omgång upp 
UJMM�Şš�LN�MÊOHT�WÊHMÚT�UFSSÊOH�ŞŜ�LN�GSÌO�WÊH�TMVU��
Norrlandsunderhållsbataljonen skulle kunna upp-
rätthålla och betjäna två brigadförbandsplatser och 
CFIBOEMB�ŝšŜ�TLBEBEF�QFS�EZHO�QFS�GÚSCBOETQMBUT�

vårda "# skadade per dygn per förbandsplats och 
svara för primärkirurgi för knappt tio skadade/
dygn/skadeplats.

De fem norrlandsbrigader som sattes upp var: 
/#�š�'ÊMUKÊHBSCSJHBEFO�/#�ŝş�%BMBCSJHBEFO�/#�ŝť�
/PSSCPUUFOTCSJHBEFO�/#�ŞŜ�-BQQMBOETCSJHBEFO�
TBNU�/#�Şŝ�¯OHFSNBOMBOETCSJHBEFO�Ţť

Det största fältförbandet inom Försvarsmakten 
var fördelningen som bestod av två till fyra briga-
der samt understödsförband. Fördelningarna var 
mobila och hade olika krigsuppgi!er i olika al-
ternativa krigsfall. Fördelningarnas stridsområ-
den kom att ski!a under årtiondena beroende på 
hotbilden och olika organisatoriska förändringar 
inom armén.$#

Norrlandsbrigadens norr-
landsspaningskompani 
!" (organisationsår #$!"), 
fyra norrlandsspanings-
plutoner samt stab- och 
trosstropp, ”utan spaning 
ingen aning”.
Foto: Arméhandbok II.

Norrlandsbrigadens norr-
landsspaningskonnpani
83 (organisationsår 1983),
fyra norrlandsspanings-
plutoner samt stab- och
trosstropp, "utan spaning
ingen aning".
Foto: ArmOhandbok II.

P/U-tabell

Stabsto

22401B Norrlandsspaningskompani
C nskomp
Stf ch nskomp

Fyra nsplut

83

Trto

Pers 14 Pers 23 Pers 9

Signpist 2 Signpist Ksp 58 3
Ksp 58 1 8,4 cm grg 1 Strvmina 52B 3 2
Larmmina 1 25 Truppmina 12 15 Larmmina 1 2 5
Pskott 68 psgr Larmmina 1 25 Tgb 13 1
Pskott 86 Pskott 68 psgr1 Tgb 30 2
Högantenn 2 Högantenn Fordonslvstativ 2
Kragg ra 195 2 Ra 145/146 4 Maskemät 1 4
Ra 195 raford 2 Ra 195 1 Vapen-fordonsrep utr 1
Ra 422 raford 2 Tfnkabel DL1 000 m rulle 8 Rdsats 0 fordonsrep 1
Tfnkabel DL KV DART 301 1 Ptrbåt 5 2

1 000 M rulle 6 Battladdare 246 4 Bvkokk 1
Kryapp 301 2 By 202 4 Förläggntält 20 2
KV DART 301 2 Laddndon 12 V 1,8 Ah 4 Pulka m'38 mansd 1
Battladdare 260 1 Strömförsdon ra 195 1
By 202 2 Maskemät 20
Rabv 203 2 40 cm ai perisk 1
Elverk 1 500 W 1-2 1 Bildtörst span 4 1
Laddndon 12 V 1,8 Ah 4 Bildtörst span 6 1
Maskernät 16 Ptrbåt 6 3
Förläggntält 12 2 Ptrtäft 4
Pulka m/38 mansd 2 Pulka m/38 mansd

7

Pskott 68 kommer att utgå

utföra fältarbeten för att brigaden skulle kunna
lösa sina uppgifter. Detta innebar att kunna bygga
en vägsträcka för tillfällig trafik med standard- och
terrängfordon. Kapaciteten var att kunna bygga
och underhålla sex vägar samtidigt med en längd
på 6-12 km per dygn. Bataljonen skulle även kun-
na upprätta och betjäna förbindelse med fast bro,
alternativt två färjor och förstöra 25 km 8-10 m
bred permanentbelagd väg på ett dygn. Bataljo-
nens kapacitet medgav att 800 stridsvagnsminor
kunde läggas ut från bandvagn i en omgång upp
till 2,5 km längs väglös terräng, zo km från vägslut.
Norrlandsunderhållsbataljonen skulle kunna upp-
rätthålla och betjäna två brigadförbandsplatser och
behandla 150 skadade per dygn per förbandsplats,

vårda 8o skadade per dygn per förbandsplats och
svara för primärkirurgi för knappt tio skadade/
dygn/skadeplats.

De fem norrlandsbrigader som sattes upp var:
NB 5 Fältjägarbrigaden, NB 13 Dalabrigaden, NB 19
Norrbottensbrigaden, NB 20 Lapplandsbrigaden
samt NB 21 Ångermanlandsbrigaden.69

Det största fältförbandet inom Försvarsmakten
var fördelningen som bestod av två till fyra briga-
der samt understödsförband. Fördelningarna var
mobila och hade olika krigsuppgifter i olika al-
ternativa krigsfall. Fördelningarnas stridsområ-
den kom att skifta under årtiondena beroende på
hotbilden och olika organisatoriska förändringar
inom arm&i.7°
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Försvarsbeslutens påverkan på Fo !"
Försvarets verksamhet i östra Norrbotten kom un-
der årens lopp att även påverka det civila samhället. 
Försvarsområdesmyndigheten var en stor arbets-
givare och en stor inköpare från lokala leverantö-
rer. Det fanns en nära samverkan mellan fostaben, 
kommunerna och Länsstyrelsen i Luleå kring frå-
gor om totalförsvaret men även fysisk planering. 
För att få en inblick i verksamheten redogörs ned-
an för försvarsområdets uppgi!er, organisation 
och aktiviteter samt konsekvenserna för försvars-
PNSÌEFU�BW�GÚSTWBSTCFTMVUFO�VOEFS�GSÊNTU�ŝťťŜ�UB-
MFU�PDI�EF�GÚSTUB�ÌSFO�JO�QÌ�ŞŜŜŜ�UBMFU�

Försvarsbesluten i riksdagen har i princip fattats 
vart "ärde år och omfattat hela totalförsvaret, både 
det militära och civila försvaret. Försvarsbesluten 
kom i hög grad att påverka verksamheten inom Fo 
Ţţ��6OEFS�EF�ŞŜ�GÚSTUB�ÌSFO�FęFS�BOESB�WÊSMETLSJHFU�
fanns en politisk enighet om att det fanns ett hot 
mot Sverige och att detta framförallt skulle mötas 
med ett starkt försvar. Det första försvarsbeslutet 
FęFS�BOESB�WÊSMETLSJHFU�LPN�ŝťŠŤ�PDI�WBSBEF�J�UJP�
år. Detta kan ses som ett tecken på den enighet som 
rådde kring anslagen till Krigsmakten under den 
första delen av kalla kriget. Försvarsbeslutet lade 
fast att en angripare i det längsta skulle hindras att 
få fast fot på svenska mark, och att ingen del av lan-
EFU�ĕDL�VQQHFT�VUBO�TFHU�NPUTUÌOE��6OEFS�TMVUFU�BW�
ŝťŢŜ�UBMFU�TQSBDL�EPDL�EFO�QPMJUJTLB�FOJHIFUFO�PN�
försvarsanslagen och betydelsen av ett starkt för-
TWBS�GÚS�MBOEFUT�TÊLFSIFU�UPOBEFT�OFE��*TUÊMMFU�ĕDL�

diplomatin ett större in#ytande. Den nya politi-
LFO�LPN�BUU�GSBNHÌ�BW�ŝťţŞ�ÌST�GÚSTWBSTCFTMVU�EÊS�
det för första gången sägs att Sverige medvetet ska 
sänka sin militära förmåga. Då rådde då en stark 
tro på avspänning i världen och att supermakterna 
skulle komma överens om att begränsa sina strate-
HJTLB�LÊSOWBQFO�J�EF�TÌ�LBMMBEF�4"-5�BWUBMFO��%F�
kommande försvarsbesluten innebar att Försvars-
NBLUFO�GPSUTBUUF�BUU�NJOTLB���'ÚSTWBSTCFTMVUFU�ŝťťŢ�

!"#$%&'  ()

Verksamheten inom försvarsområdet 
från 1939 in på 2000-talet

Det heraldiska vapnet 
för försvarsområdet 
var en stående svart 
björn med stolpställt 
rött svärd i höger ram 
och med röd beväring 
mot en gul bakgrund. 
Den svarta björnen 
stod för vaksamhet, 
styrka och slagkraft. Ett 
konserverat exemplar 
av en björn placerades 
!"#! i försvarsområdets 
nybyggda stabslokaler i 
Kalix samhälle.
Foto: Per Aronsson.
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Verksamheten inom försvarsområdet
från 1939 in på 2000-talet

Försvarsbeslutens påverkan på Fo 67
Försvarets verksamhet i östra Norrbotten kom un-
der årens lopp att även påverka det civila samhället.
Försvarsområdesmyndigheten var en stor arbets-
givare och en stor inköpare från lokala leverantö-
rer. Det fanns en nära samverkan mellan fostaben,
kommunerna och Länsstyrelsen i Luleå kring frå-
gor om totalförsvaret men även fysisk planering.
För att få en inblick i verksamheten redogörs ned-
an för försvarsområdets uppgifter, organisation
och aktiviteter samt konsekvenserna för försvars-
området av försvarsbesluten under främst 1990-ta-
let och de första åren in på z000-talet.

Försvarsbesluten i riksdagen har i princip fattats
vart fjärde år och omfattat hela totalförsvaret, både
det militära och civila försvaret. Försvarsbesluten
kom i hög grad att påverka verksamheten inom Fo
67. Under de zo första åren efter andra världskriget
fanns en politisk enighet om att det fanns ett hot
mot Sverige och att detta framförallt skulle mötas
med ett starkt försvar. Det första försvarsbeslutet
efter andra världskriget kom 1948 och varade i tio
år. Detta kan ses som ett tecken på den enighet som
rådde kring anslagen till Krigsmakten under den
första delen av kalla kriget. Försvarsbeslutet lade
fast att en angripare i det längsta skulle hindras att
få fast fot på svenska mark, och att ingen del av lan-
det fick uppges utan segt motstånd. Under slutet av
1960-talet sprack dock den politiska enigheten om
försvarsanslagen och betydelsen av ett starkt för-
svar för landets säkerhet tonades ned. Istället fick

diplomatin ett större inflytande. Den nya politi-
ken kom att framgå av 1972 års försvarsbeslut där
det för första gången sägs att Sverige medvetet ska
sänka sin militära förmåga. Då rådde då en stark
tro på avspänning i världen och att supermakterna
skulle komma överens om att begränsa sina strate-
giska kärnvapen i de så kallade SALT-avtalen. De
kommande försvarsbesluten innebar att Försvars-
makten fortsatte att minska. Försvarsbeslutet 1996

c e
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KALIX FORSVARSOMRADE

Det heraldiska vapnet
för försvarsområdet
var en stående svart
björn med stolpställt
rött svärd i höger ram
och med röd beväring
mot en gul bakgrund.
Den svarta björnen
stod för vaksamhet,
styrka och slagkraft. Ett
konserverat exemplar
av en björn placerades
1981 i försvarsområdets
nybyggda stabslokaler i
Kalix samhälle.
Foto: Per Aronsson.
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innebar att Försvarsmakten helt lämnade det tradi-
tionella invasionsförsvaret och övergick till ett in-
satsförsvar. Det var detta försvarsbeslut som i hög 
grad kom att påskynda avvecklingen av Kalixlinjen 
med dess befästningar och förband som var krigs-
placerade i området.

Fo !" från #$%$ till &'''
Försvarsområdesstaben i östra Norrbotten upp-
SÊUUBEFT�J�TFQUFNCFS�ŝťşť�PDI�LPN�BUU�WFSLB�J�PMJ-
LB�GPSNFS�GSBN�UJMM�ÌS�ŞŜŜŜ��'ÚSTWBSTPNSÌEFU�LPN�
GSBN�UJMM�ŝťŠş�BUU�CFOÊNOBT�.PSKÊSWT�GÚSTWBSTPN-
SÌEF�PDI�TFEBO�,BMJY�GÚSTWBSTPNSÌEF��ŝťŠş�ĘZUUB-
de staben från Morjärv till Kalix samhälle. De olika 
organisationsbesluten inom Försvarsmakten inne-
CBS�J�LPSUIFU�BUU�ŝťťŠ�ÊOESBEFT�OBNOFU�UJMM�/PSSCPU-
tens gränsjägare, Gj !". Genom försvarsbeslutet år 
ŞŜŜŜ�BWWFDLMBEFT�/PSSCPUUFOT�HSÊOTKÊHBSF�(KڀŢţ�
och ersattes av en militärdistriktsgrupp under 
namnet Norrbottens gränsjägargrupp, G#!". I och 
NFE�GÚSTWBSTCFTMVUFU�ŞŜŜŠ�BWWFDLMBEFT�/PSSCPU-
tens gränsjägargrupp och dess uppgi$er övertogs 

ÌS�ŞŜŜš�BW�-BQQMBOETKÊHBSHSVQQFO�(�ŢŢ�NFE�QMB-
cering i Kiruna.

Kalix försvarsområde hade som mest cir-
LB�ŝŠŜ�BOTUÊMMEB�CÌEF�NJMJUÊS�QFSTPOBM�PDI�DJWJMB��
Försvars området var av så vital betydelse för lan-
dets försvar att det under många år var det enda 
GÚSTWBSTPNSÌEFU�TPN�ĕDL�LWBSTUÌ�TPN�GSJTUÌFO-
de försvarsområde utan enhet för grundutbild-
OJOH�BW�WÊSOQMJLUJHB��'SÌO�NJUUFO�QÌ�ŝťţŜ�UBMFU�
kom Fo !" att bestå av chef, tillika försvarsområ-
desbefälhavare, stab, dri$senheter och krigsför-
band. Staben bestod av stabschef, stabsavdelning, 

Fo !" staben flyttade #$%# 
in i nybyggda lokaler 
i Kalix. Som mest var 
#&' personer, civila och 
militärer, anställda inom 
försvarsområdet. En 
mindre del tjänstgjorde i 
stabsbyggnaden. De flesta 
arbetade ute ”på fältet” 
med förrådshållning, 
underhåll av befästningar 
och planläggning. 
Foto: Sten Ekman.

Det första som mötte en när man gick in stabsbyggnaden i 
Kalix var en uppstoppad björn stående på bakbenen. Valet av 
en björn som symbol för Fo !" var rätt naturlig då björnen är 
en del av kommunvapnet för Överkalix kommun som ingick i 
försvarsområdet. Foto: Sten Ekman.

Fo 67 staben flyttade1981
in i nybyggda lokaler
i Kalix. Som mest var
140 personer, civila och
militärer, anställda inom
försvarsområdet. En
mindre del tjänstgjorde i
stabsbyggnaden. De flesta
arbetade ute "på fältet"
med förrådshållning,
underhåll av befästningar
och planläggning.
Foto: Sten Ekman.

innebar att Försvarsmakten helt lämnade det tradi-
tionella invasionsförsvaret och övergick till ett in-
satsförsvar. Det var detta försvarsbeslut som i hög
grad kom att påskynda avvecklingen av Kalixlinjen
med dess befästningar och förband som var krigs-
placerade i området.

Fo 67 från 1939 till 2000
Försvarsområdesstaben i östra Norrbotten upp-
rättades i september 1939 och kom att verka i oli-
ka former fram till år 2000. Försvarsområdet kom
fram till 1943 att benämnas Morjärvs försvarsom-
råde och sedan Kalix försvarsområde. 1943 flytta-
de staben från Morjärv till Kalix samhälle. De olika
organisationsbesluten inom Försvarsmakten inne-
bar i korthet att 1994 ändrades namnet till Norrbot-
tens gränsjägare, Gj 67. Genom försvarsbeslutet år
2000 avvecklades Norrbottens gränsjägare, Gj 67
och ersattes av en militärdistriktsgrupp under
namnet Norrbottens gränsjägargrupp, G 67. I och
med försvarsbeslutet 2004 avvecklades Norrbot-
tens gränsjägargrupp och dess uppgifter övertogs

år 2005 av Lapplandsjägargruppen, G 66, med pla-
cering i Kiruna.

Kalix försvarsområde hade som mest cir-
ka 14o anställda, både militär personal och civila.
Försvarsområdet var av så vital betydelse för lan-
dets försvar att det under många år var det enda
försvarsområdet som fick kvarstå som friståen-
de försvarsområde utan enhet för grundutbild-
ning av värnpliktiga. Från mitten på 1970-talet
kom Fo 67 att bestå av chef, tillika försvarsområ-
desbefälhavare, stab, driftsenheter och krigsför-
band. Staben bestod av stabschef, stabsavdelning,

Det första som mötte en när man gick in stabsbyggnaden i
Kalix var en uppstoppad björn stående på bakbenen. Valet av
en björn som symbol för Fo 67 var rätt naturlig då björnen är
en del av kommunvapnet för Överkalix kommun som ingick i
försvarsområdet. Foto: Sten Ekman.
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stridsledningsavdelning, samt underhållsavdel-
ning. Dessutom fanns en personalenhet och en ut-
bildningsenhet med uppgi! att stödja hemvärnet 
PDI�GSJWJMMJHPSHBOJTBUJPOFSOB��'PSUJĕLBUJPOTFOIF-
ten ansvarade för förvaltningen av byggnader, mark 
och olika befästningsanläggningar. Den ojämför-
ligt största dri!enheten var materielenheten som 
BOTWBSBEF�GÚS�BMM�NBUFSJFM�J�EF�ÚWFS�ŝŜŜ�NPCJMJTF-
ringsförråden och förrådsbergen. Huvudarbets-
uppgi!erna i fred för försvarsområdet bestod av 
försvarsplanläggning, beredskaps- och mobilise-
SJOHTGÚSCFSFEFMTFS�SFQFUJUJPOTVUCJMEOJOH�GPSUJĕLB-
toriska försvarsförberedelser samt utbildning och 
understöd av hemvärn och frivilligorganisationer. 
Försvarsområdets uppgi!er i krig var att fördröja 
framträngande över och från riksgränsen, försvåra 
lu!landsättning, bekämpa angriparens lu!farkos-
ter samt att försvåra landstigning från havet. Upp-
gi!erna för försvarsområdets löstes bland annat 
genom utbildning av försvarsområdets egna hem-
värns- och lokalförsvarsförband i försvar av skans 
samt eldöverfall mot underhållsplatser och bro-
byggnadsplatser. Utbildningen genomfördes o!a 
med skarp ammunition vid Lombens och Grubb-
näsuddens övningsfält.

Särskilda utbildningskrav
För de tillförda förbanden, främst norrlandsbriga-
derna, gällde att dessa behövde utbildning i strid 
under marsch, strid mot lufttrupp samt anfall 
framför skansar e!er långa för"yttningar genom 
terrängen. Förbanden skulle även få utbildning i 
samverkan med andra truppslag och skansförsva-
ret. Dessa utbildningstillfällen gavs vid de av Mili-
tärbefälhavaren för Milo ÖN ledda miloövningarna 
TPN�VOEFS�ŝťŢŜ��PDI�ŝťţŜ�UBMFO�HFOPNGÚSEFT�VO-
gefärligen vart #ärde år inom försvarsområdet. 
Övningarna genomfördes o!ast vintertid så att 
mörker, snö och kyla gav övningarna verklighets-
prägel. Vid övningarna utnyttjades alltid Grubb-
näsuddens läger och Lombens skjutfält. Dessa 

övningar inleddes vid mobiliseringsförråden, och 
sedan transporterades förbanden till Lombens 
skjutfält där de inledande striderna gav övning för 
insatsberedda förband.

-PNCFOT�TLKVUGÊMU�şţ�LN�OPSS�PN�,BMJY�WBS�
under lång tid landets tredje största skjutfält. Det 
anlades med huvudsaklig inriktning för värnför-
banden och deras behov av områden för skjutning 
med olika typer av vapen. Värnskolan för hela Milo 
½/�GÚSMBEFT�UJMM�TLKVUGÊMUFU�ÌS�ŝťţş���-PNCFOT�TLKVU-
fält kom att användas huvudsakligen av olika en-
heter inom Försvarsmakten där målbilden var att 
kunna öva med mekaniserad bataljon inom skjut-
fältet och med brigad inom närområdet. Utbild-
ningsbetingelserna var mycket goda då terrängen 
var typisk för övre Norrland. Möjlighet fanns också 

För förflyttning av 
lokalförsvarsförbanden 
gällde fot-, cykel- eller 
skidmarsch eller tolkning 
på cykel eller skidor. 
Observera den blandade 
beväpningen med 
övervägande !," mm 
automatgevär m/#$ men 
även kpist m/#". 
Foto: Lasse Sjögren Krigsarkivet.

stridsledningsavdelning, samt underhållsavdel-
ning. Dessutom fanns en personalenhet och en ut-
bildningsenhet med uppgift att stödja hemvärnet
och frivilligorganisationerna. Fortifikationsenhe-
ten ansvarade för förvaltningen av byggnader, mark
och olika befästningsanläggningar. Den ojämför-
ligt största driftenheten var materielenheten som
ansvarade för all materiel i de över ioo mobilise-
ringsförråden och förrådsbergen. Huvudarbets-
uppgifterna i fred för försvarsområdet bestod av
försvarsplanläggning, beredskaps- och mobilise-
ringsförberedelser, repetitionsutbildning, fortifika-
toriska försvarsförberedelser samt utbildning och
understöd av hemvärn och frivilligorganisationer.
Försvarsområdets uppgifter i krig var att fördröja
framträngande över och från riksgränsen, försvåra
luftlandsättning, bekämpa angriparens luftfarkos-
ter samt att försvåra landstigning från havet. Upp-
gifterna för försvarsområdets löstes bland annat
genom utbildning av försvarsområdets egna hem-
värns- och lokalförsvarsförband i försvar av skans
samt eldöverfall mot underhållsplatser och bro-
byggnadsplatser. Utbildningen genomfördes ofta
med skarp ammunition vid Lombens och Grubb-
näsuddens övningsfält.

Särskilda utbildningskrav
För de tillförda förbanden, främst norrlandsbriga-
derna, gällde att dessa behövde utbildning i strid
under marsch, strid mot lufttrupp samt anfall
framför skansar efter långa förflyttningar genom
terrängen. Förbanden skulle även få utbildning i
samverkan med andra truppslag och skansförsva-
ret. Dessa utbildningstillfällen gavs vid de av Mili-
tärbefälhavaren för Milo ÖN ledda miloövningarna
som under 1960- och 1970-talen genomfördes un-
gefärligen vart fjärde år inom försvarsområdet.
Övningarna genomfördes oftast vintertid så att
mörker, snö och kyla gav övningarna verklighets-
prägel. Vid övningarna utnyttjades alltid Grubb-
näsuddens läger och Lombens skjutfält. Dessa

övningar inleddes vid mobiliseringsförråden, och
sedan transporterades förbanden til l Lombens
skjutfält där de inledande striderna gav övning för
insatsberedda förband.

Lombens skjutfält, 37 km norr om Kalix, var
under lång tid landets tredje största skjutfält. Det
anlades med huvudsaklig inriktning för värnför-
banden och deras behov av områden för skjutning
med olika typer av vapen. Värnskolan för hela Milo
ÖN förlades till skjutfältet år 1973. Lombens skjut-
falt kom att användas huvudsakligen av olika en-
heter inom Försvarsmakten där målbilden var att
kunna öva med mekaniserad bataljon inom skjut-
fältet och med brigad inom närområdet. Utbild-
ningsbetingelserna var mycket goda då terrängen
var typisk för övre Norrland. Möjlighet fanns också

För förflyttning av
lokalförsvarsförbanden
gällde fot-, cykel- eller
skidmarsch ellertolkning
på cykel eller skidor.
Observera den blandade
beväpningen med
övervägande 6,5 mm
automatgevär m/42 men
även kpist m/45.
Foto: Lasse Sjögren Krigsarkivet
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att låna material från omkringliggande mobilise-
ringsförråd. Huvuddelen av försvarets skolor kom 
årligen att genomföra någon form av utbildning på 
fältet. Dessutom genomfördes årligen många före-
visningar med skarpskjutning och sprängning med 
samtliga operativa vapensystem inom armén och 
!ygvapnet. Fördröjande fältarbeten inom gräns-
området var en uppgi" som prövades och utveck-
MBEFT�JOPN�TLKVUGÊMUFUT�PNSÌEF�NFE�NFMMBO�ŝŜoŞŜ�
vägbankssprängningar per år.

(SVCCOÊTVEEFOT�MÊHFS�şš�LN�OPSS�PN�,BMJY�
byggdes under beredskapsåren som ett baracklä-
ger för förläggning av manskap. Under en tid vin-
UFSO�ŝťŠŠ�JOLWBSUFSBEFT�FWBLVFSBEF�CBSO�LWJOOPS�
och gamla från Finland i lägret. Även ett tyskt för-
band som deserterat i Haparanda i samband med 
det tyska återtåget i norra Finland internerades i 
(SVCCOÊTVEEFO��5BHHUSÌE�WBS�VQQTQÊOE�SVOU�UZT-
LBSOBT�GÚSMÊHHOJOH��5ZTLBSOB�USBOTQPSUFSBEFT�TF-
EBO�UJMM�5ZTLMBOE�PDI�ĕOMÊOEBSOB�ĕDL�FęFS�FO�UJE�
fristad längre söderut i Sverige. Lägret byggdes 
VU�GSBN�UJMM�NJUUFO�QÌ�ŝťťŜ�UBMFU�PDI�IBEF�EÌ�şšŜ�
förläggningsplatser i villor och baracker och #$$ 
förläggningsplatser i tält. I lägret fanns militär-
restaurang, lektionssalar, expeditioner och driv-
NFEFMTBOMÊHHOJOH��ŝŜڀŜŜŜoUBMT�SFQTPMEBUFS�PDI�
värnpliktiga har under årens lopp genomfört krigs-
förbandsövningar i Grubbnäsudden och vid Lom-
bens skjutfält med förband och skolor från hela 
landet. Både Lombens skjutfält och Grubbnäsud-
EFOT�MÊHFS�BOWÊOET�JEBH�ÌS�ŞŜŝş�GSÊNTU�GÚS�VUCJME-
ning av hemvärnet.

Beredskap och mobilisering
Beredskaps- och mobiliseringsfrågor var av sär-
skilt stor betydelse för ett gränsförsvarsområde 
som Fo #%. För incident- och insatsberedskap mot 
överraskande anfall i fred disponerade försvarsom-
rådet, utöver hemvärn och repetitionsutbildnings-
förband, beredskapsenheter från fredsförbanden 
i Boden, Luleå och Kiruna. Beredskapsförbanden 

Trötta soldater i nyss uppsatt tält. Snön har inte hunnit smälta av värmen från kaminen. Och var är 
eldbegränsaren, vattenhinken, kniven och ”ruska stor och ruska liten”? Foto: Krigsarkivet.

”Repmånaden” då de 
värnpliktiga kallades in 
för övning förlades i regel 
till vintern då mörker, snö 
och kyla gav övningarna 
verklighetsprägel. Att 
tillaga sin egen mat på 
ett jägarkök mitt i vintern 
var en del av verkligheten. 
Att ha blivit utrustad med 
eget jägarkök i stället för 
den vanliga snuskburken, i 
bästa fall med tillhörande 
disklappar Ragata, ansågs 
som en förmån. 
Foto: Krigsarkivet.

"Repmånaden"då de
värnpliktiga kallades in
för övning förlades i regel
till vintern då mörker, snö
och kyla gav övningarna
verklighetsprägel. Att
tillaga sin egen mat på
ett jägarkök mitt i vintern
var en del av verkligheten.
Att ha blivit utrustad med
eget jägarkök i stället för
den vanliga snuskburken, i
bästa fall med tillhörande
disklappar Ragata, ansågs
som en förmån.
Foto: Krigsarkivet.

Trötta soldater i nyss uppsatt tält. Snön har inte hunnit smälta av värmen från kaminen. Och var är
eldbegränsaren, vattenhinken, kniven och "ruska stor och ruska liten"? Foto: Krigsarkivet

att låna material från omkringliggande mobilise-
ringsförråd. Huvuddelen av försvarets skolor kom
årligen att genomföra någon form av utbildning på
fältet. Dessutom genomfördes årligen många före-
visningar med skarpskjutning och sprängning med
samtliga operativa vapensystem inom armen och
flygvapnet. Fördröjande fältarbeten inom gräns-
området var en uppgift som prövades och utveck-
lades inom skjutfältets område med mellan 10-20
vägbankssprängningar per år.

Grubbnäsuddens läger, 35 km norr om Kalix,
byggdes under beredskapsåren som ett baracklä-
ger för förläggning av manskap. Under en tid vin-
tern 1944 inkvarterades evakuerade barn, kvinnor
och gamla från Finland i lägret. Även ett tyskt för-
band som deserterat i Haparanda i samband med
det tyska återtåget i norra Finland internerades i
Grubbnäsudden. Taggtråd var uppspänd runt tys-
karnas förläggning. Tyskarna transporterades se-
dan till Tyskland och finländarna fick efter en tid
fristad längre söderut i Sverige. Lägret byggdes
ut fram till mitten på 1990-talet och hade då 350
förläggningsplatser i villor och baracker och 600
förläggningsplatser i tält. I lägret fanns militär-
restaurang, lektionssalar, expeditioner och driv-
medelsanläggning. io 000-tals repsoldater och
värnpliktiga har under årens lopp genomfört krigs-
förbandsövningar i Grubbnäsudden och vid Lom-
bens skjutfält med förband och skolor från hela
landet. Både Lombens skjutfält och Grubbnäsud-
dens läger används idag, år 2013, främst för utbild-
ning av hemvärnet.

Beredskap och mobilisering
Beredskaps- och mobiliseringsfrågor var av sär-
skilt stor betydelse för ett gränsförsvarsområde
som Fo 67. För incident- och insatsberedskap mot
överraskande anfall i fred disponerade försvarsom-
rådet, utöver hemvärn och repetitionsutbildnings-
förband, beredskapsenheter från fredsförbanden
i Boden, Luleå och Kiruna. Beredskapsförbanden

1 4 4  •  K A L I X L I N J E N



�ĲĿĸŀĮĺĵĲŁĲĻ�ĶĻļĺ�ĳ̎ĿŀŃĮĿŀļĺĿ˝ıĲŁ�ĳĿ˝Ļ�ŝťşť�ĶĻ�Ľ˝�ŞŜŜŜ�ŁĮĹĲŁמ t� ŝŠš

VUCJMEBEFT�J�#PEFO�WJE�*�ŝť�1š�NFO�GVMMHKPSEF�EFM�
av sin beredskapstjänstgöring inom Fo !". Förban-
den hade i uppgi# att visa militär närvaro i om-
rådet och skulle kunna sättas in omedelbart vid 
smärre incidenter. Förbanden skulle även kunna 
biträda polisen vid tillsynen av Kalix skyddsom-
råde och kontrollområdet utanför kusten. I upp-
giften ingick även att förbereda och vid behov 
verkställa förstöring av viktigare förbindelser inom 
försvarsområdet. 

Försvarsområdets viktigare krigsförband hade 
kort mobiliseringstid och var lokalt rekryterade. 
Utöver ordinarie repetitionsutbildningar genom-
fördes återkommande mönstringsövningar, MÖ, 
som innebar att man med kort varsel prövade för-
bandens mobiliserings- och stridsberedskap, be-
manning och utrustning. Mobiliseringsförrådens 

skötsel låg på försvarsområdets ansvar och all 
materiel skulle alltid vara direkt användbar. För-
banden inom området ingick i olika beredskapsal-
ternativ och skulle kallas in och krigsorganiseras 
vid en allmän mobilisering. På så sätt kunde för-
svaret i gränsområdet förstärkas i god tid vid en 
politisk spänningsökning eller vid beredskapshöj-
ningar i Nordkalottenområdet. 

Inom försvarsområdet genomfördes repeti-
UJPOTVUCJMEOJOHBS� GSBN�UJMM� ŝťťŜ�UBMFU� GÚS�ÚWFS�
şڀŜŜŜ�NBO�QFS�ÌS�CÌEF�J�LSJHTGÚSCBOETÚWOJOHBS�
KFÖ, samt i särskilda utbildningar för befäl, SÖB. 
Både KFÖ och SÖB genomfördes i så stora för-
bandsenheter som möjligt för att samöva och sä-
kerställa att försvaret inom olika delar av området 
var samövat mellan förband, hemvärn och civila 
myndigheter.

Nostalgiska signaler! 
Många är de soldater 
och befäl som under 
årens lopp genomfört 
övningar på Lombens 
skjutfält, både KFÖ 
(krigsförbandsövning) 
och SÖB (särskild 
övning befäl). Perfekta 
förhållanden att öva i.
Foto: Sten Ekman.

utbildades i Boden vid I 19/P5, men fullgjorde del
av sin beredskapstjänstgöring inom Fo 67. Förban-
den hade i uppgift att visa militär närvaro i om-
rådet och skulle kunna sättas in omedelbart vid
smärre incidenter. Förbanden skulle även kunna
biträda polisen vid tillsynen av Kalix skyddsom-
råde och kontrollområdet utanför kusten. I upp-
giften ingick även att förbereda och vid behov
verkställa förstöring av viktigare förbindelser inom
försvarsområdet.

Försvarsområdets viktigare krigsförband hade
kort mobiliseringstid och var lokalt rekryterade.
Utöver ordinarie repetitionsutbildningar genom-
fördes återkommande mönstringsövningar, MÖ,
som innebar att man med kort varsel prövade för-
bandens mobiliserings- och stridsberedskap, be-
manning och utrustning. Mobiliseringsförrådens

FÖRSVA RS NI A KT fi N
NORRBOTTENS REGEMENTE

Lombens skjutfilt
Nostalgiska signaler!
Många är de soldater
och befäl som under
årens lopp genomfört
övningar på Lorobens
skjutfält, både KFÖ
(krigsförbandsövning)
och SÖB (särskild
övning befäl). Perfekta
förhållanden att öva i.
Foto: Sten Ekman

skötsel låg på försvarsområdets ansvar och all
materiel skulle alltid vara direkt användbar. För-
banden inom området ingick i olika beredskapsal-
ternativ och skulle kallas in och krigsorganiseras
vid en allmän mobilisering. På så sätt kunde för-
svaret i gränsområdet förstärkas i god tid vid en
politisk spänningsökning eller vid beredskapshöj-
ningar i Nordkalottenområdet.

Inom försvarsområdet genomfördes repeti-
tionsutbildningar, fram till 1990-talet, för över
3 000 man per år, både i krigsförbandsövningar,
KFÖ, samt i särskilda utbildningar för befäl, SÖB.
Både KFÖ och SÖB genomfördes i så stora för-
bandsenheter som möjligt för att samöva och sä-
kerställa att försvaret inom olika delar av området
var samövat mellan förband, hemvärn och civila
myndigheter.
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Kännbara neddragningar inom försvarsområdet
Försvarsområdet låg i en gränsbygd som under an-
dra världskriget blev berörd av krigshandlingarna 
QÌ�EFO�ĕOTLB�TJEBO�BW�5PSOFÊMWFO��'ÚSTWBSTPNSÌ-
EFTCFGÊMIBWBSFO�(VTUBW�.BMNTUSÚN�TLSJWFS�ŝťţŤ��
”Vårt försvarsområde har ett utsatt läge. Många 
NJOOT�EFUUB�GSÌO�ŝťşťoŝťŠš�PDI�IBS�VQQMFWU�WBE�
det är att vara gränsbo. Skulle det bli en ny kon-
!ikt på Nordkalotten, kan vår nådatid bli kort. 
Vårt totalförsvar måste därför kunna fungera utan 
stort igångsättningsmotstånd. Detta sätter press 

på planläggning och förberedelser för alla ansva-
riga ledare.”ţŞ Försvarets utveckling i Finland följ-
des noga från staben e"ersom det fanns en tio mil 
lång gemensam gräns mellan försvarsområdet och 
'JOMBOE�PDI�EFU�WBS�CBSB�Şš�NJM�UJMM�EFO�TPWKFUJTLB�
gränsen.

6OEFS�ŝťţŜ�UBMFU�HKPSEFT�WJTTB�OFETLÊSOJOHBS�
JOPN�'ÚSTWBSTNBLUFO�PDI�J�CÚSKBO�QÌ�ŝťŤŜ�UBMFU�
blev neddragningarna mer kännbara för försvars-
området vilket försvarsområdesbefälhavaren Arne 
-JOECMPN�ŝťŤŜ�LPNNFOUFSBEF�w'ÚS�PTT�TPN�MFWFS�

En haubits !! under  
snabb förflyttning  
vid en övning "#!$. 
Foto: Lasse Sjögren. Krigsarkivet.

En haubits77 under
snabb förflyttning
vid en övning 1976.
Foto: Lasse Sjögren. Krigsarkivet

Kännbara neddragningar inom försvarsområdet
Försvarsområdet låg i en gränsbygd som under an-
dra världskriget blev berörd av krigshandlingarna
på den finska sidan av Torneälven. Försvarsområ-
desbefilhavaren Gustav Malmström, skriver 1978:
"Vårt försvarsområde har ett utsatt läge. Många
minns detta från 1939-1945 och har upplevt vad
det är att vara gränsbo. Skulle det bli en ny kon-
flikt på Nordkalotten, kan vår nådatid bli kort.
Vårt totalförsvar måste därför kunna fungera utan
stort igångsättningsmotstånd. Detta sätter press

på planläggning och förberedelser för alla ansva-
riga ledare:'72 Försvarets utveckling i Finland följ-
des noga från staben eftersom det fanns en tio mil
lång gemensam gräns mellan försvarsområdet och
Finland, och det var bara 25 mil till den sovjetiska
gränsen.

Under 1970-talet gjordes vissa nedskärningar
inom Försvarsmakten och i början på 1980-talet
blev neddragningarna mer kännbara för försvars-
området vilket försvarsområdesbefälhavaren Arne
Lindblom, 1980 kommenterade, "För oss som lever
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och verkar i ett gränsområde känns denna utveck-
ling särskilt oroande. Läget i världen idag präglas 
av stor utrikespolitisk osäkerhet och den interna-
tionella utvecklingen tyder inte på någon bestå-
FOEF�BWTQÊOOJOH�NFMMBO�TUPSNBLUTCMPDLFO��5SPUT�
betydande organisationsförändringar inom försva-
ret har vårt fo – KALIX försvarsområde – bibehål-
lits som det idag enda som myndighet självständiga 
försvarsområdet.”ţş Översten och fördelningsche-
GFO�+BO�8JDLCPN�UBS�ŝťŤŝ�PDLTÌ�VQQ�GSÌHBO�PN�
försvaret i gränstrakter, ” Fo !" viktiga uppgi#er 

motiverar fortfarande det gamla valspråket; Den-
na bygd, som är ett gränsland, skall förberedas för 
strid på ett sådant sätt att försvaret verkar freds-
bevarande. Om kriget kommer och en överlägsen 
motståndare räknar med att bryta igenom vårt för-
svar, skall vi visa att han räknat fel.”"$ 

Jakten på ubåtar i Kalix skärgård
6OEFS�ŝťŤŜ�UBMFU� JOUSÊČBEF�UWÌ�IÊOEFMTFS�JOPN�
GÚSTWBSTPNSÌEFU�TPN�ĕDL�NZDLFU�VQQNÊSLTBNIFU�
i pressen och som kom att påverka beredskapsläget 

I regel genomfördes 
repetitionsutbildningen 
av förbanden under 
mars månad. Här är 
det samverkan mellan 
helikopterförband och 
markförband från en 
övning !"#$ i trakten av 
Boden. 
Foto: K Strömberg. Krigsarkivet.

och verkar i ett gränsområde känns denna utveck-
ling särskilt oroande. Läget i världen idag präglas
av stor utrikespolitisk osäkerhet och den interna-
tionella utvecklingen tyder inte på någon bestå-
ende avspänning mellan stormaktsblocken. Trots
betydande organisationsförändringar inom försva-
ret har vårt fo - KALIX försvarsområde - bibehål-
lits som det idag enda som myndighet självständiga
försvarsområdet773 Översten och fördelningsche-
fen Jan Wickbom tar 1981 också upp frågan om
försvaret i gränstrakter, " Fo 67 viktiga uppgifter

I regel genomfördes
repetitionsutbildningen
av förbanden under
mars månad. Här är
det samverkan mellan
helikopterförband och
markförband från en
övning 1965 i trakten av
Boden.
Foto: K Strömberg. Krigsarkivet.

motiverar fortfarande det gamla valspråket; Den-
na bygd, som är ett gränsland, skall förberedas för
strid på ett sådant sätt att försvaret verkar freds-
bevarande. Om kriget kommer och en överlägsen
motståndare räknar med att bryta igenom vårt för-
svar, skall vi visa att han räknat fel:'74

Jakten på ubåtar i Kalix skärgård
Under 1980-talet inträffade två händelser inom
försvarsområdet som fick mycket uppmärksamhet
i pressen och som kom att påverka beredskapsläget
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ŝŠŤ� t� ĸĮĹĶŅĹĶĻķĲĻ

J�TLÊSHÌSEFO�J�ÚTUSB�/PSSCPUUFO��%FO�ŝţ�KVMJ�ŝťŤş�
rapporterades svårförklarliga fenomen i vattnen 
LSJOH�5ÚSFĖÊSEFO�WJMLFU�HKPSEF�BUU�NJMJUÊSB�JOTBU-
ser inleddes. Då trodde man att det rörde sig om 
VUMÊOETL�VCÌUTBLUJWJUFU��5PUBMU�JOSBQQPSUFSBEFT�FUU�
femtiotal observationer. E!er ett antal veckors spa-
ningsinsatser från fartyg och från land avvecklades 
spaningsuppdraget utan att någon ”säker indika-
tion” erhållits. De inrapporterade iakttagelserna 
medförde att planläggning genomfördes inom för-
svarsområdet för hur liknande händelser skulle an-
gripas i framtiden.  Det gällde att skapa materiell 
beredskap så att radioapparater, kikare och kame-
ror kunde lämnas ut vid vilken tidpunkt som helst. 
Beredskapsplutonerna inom Fo "# innebar här en 
klar förstärkning med dess höga beredskap. Hem-
värnet skulle också kunna sättas in vid liknande 
händelser och inte minst gällde det att få ut bud-
skapet till allmänheten att direkt höra av sig. E!er 
JODJEFOUFO�J�5ÚSFĖÊSEFO�WJTBEF�EFU�TJH�BUU�NÌOHB�
iakttagelser gjorts men att dessa aldrig, eller för 
sent, rapporterades in till ansvariga myndigheter. 
0N�EFU�GBOOT�OÌHPO�VCÌU�J�5ÚSFĖÊSEFO�LPN�BMESJH�
fram men det hela resulterade alltså i högre bered-
skap i försvarsområdet. 

4PNNBSFO�ŝťŤţ�WBS�EFU�EBHT�JHFO��%Ì�CMFW�KBH�
själv åskådare, på första parkett, från min brors 
TPNNBSTUVHB�J�,BMJY�TLÊSHÌSE��%FO�Şť�KVOJ�HKPSEFT�
observationer som var svårförklarliga men som 
tydde på undervattensverksamhet. En helikopter-
HSVQQ�JOMFEEF�TQBOJOHBS�J�WBUUOFO�VUBOGÚS�5ÚSF�
hamn. Spaningarna gav $era indikationer som so-
narkontakter, olje$äckar, ekolodutslag och lu!upp-
kok.  Vapeninsatser gjordes med handgranater som 
kastades mot förmodade dykare. Marinen deltog 
med en rad fartyg och spaning gjordes av militär 
personal längs stränderna i Kalix skärgård.  Fo "# 
tillfördes under incidenten personal från praktiskt 
taget hela landet. Det blev en intensiv sommar för 
många av de anställda vid Fo "# och för hemvärnet. 
I Utposten�ŝťŤţ�TLSJWFS�LBQUFO�5BHF�+BDPCTPO�QÌ�

materielenheten inom Fo%"#: ”Under sommarens 
5ÚSFJODJEFOU�IBS�WJ�QÌ�GÚSSÌETEFUBMKFO ha! nöjet att 
under pressade förhållanden ska&a fram materiel, 
som ibland inte fanns vare sig i Norrbotten eller i 
Västerbotten. Svårt, ibland nästan omöjligt, men 
för det mesta lyckades vi tillfredsställa våra upp-
dragsgivare.” Det handlade till exempel om att få 
fram ubåtsnät som ju inte fanns förrådsställt inom 
försvarsområdet”. Jag blev som sagt själv vittne till 
en del av spaningspådraget. Helikoptrarnas smatt-
rande hördes dygnet runt. Marinens fartyg körde 
fram och tillbaka över Storö'ärden och Norrbot-
tenstidningarna var fulla med reportage från spa-
ningsarbetet. Ubåtsnät var utlagda, sjunkbomber 
GÊMMEFT�TPN�NFEGÚSEF�EÚEB�ĕTLBS�TPN�ĘÚU�VQQ�UJMM�
ytan.

Men inte heller denna gång kunde någon ubåts-
aktivitet bekrä!as i Kalix skärgård.

.JUU�VOEFS�VCÌUTKBLUFO�TPNNBSFO�ŝťŤţ�LBMMBEFT�
dåvarande chefredaktören för tidningen Norrländ-
ska Socialdemokraten, Lars Lindberg, till ett möte 
med militärbefälhavaren för övre Norrland. Det 
hade ju varit mycket skriverier i Norrbottenspres-
sen om ubåtsjakten och teorierna var många. I april 
ŞŜŝŝ�CFSÊUUBS�-BST�-JOECFSH�PN�EFOOB�IÊOEFMTF�ţš 
)BO�ĕDL�TF�FO�CJME�TPN�IBO�J�WBOMJHB�GBMM�JOUF�TLVM-
MF�GÌUU�TF��w+BH�TÌH�IBNOJOMPQQFU�J�5ÚSF�PDI�OÊTUBO�
mitt i hamnbassängen fanns ett cigarrformat före-
mål. Jag kunde inte se några detaljer på föremålet 
och bilden var tagen från lu!en. Personerna från 
milostaben sade att de ville visa bilden för mig ef-
tersom jag var så kritisk till ubåtsjakten.” Lindberg 
fortsätter: ”Jag såg byggnader som jag kände igen 
och där någonstans låg en ubåt. Fasiken tänkte jag, 
det är ändå sant att det fanns en ovälkommen gäst. 
Jag blev övertygad, det är bara att konstatera att 
det var en ubåt och att militären inte jagade någ-
SB�TQÚLFO�w�7ÌSFO�ŞŜŝŝ�CFTUÊNEF�TJH�-BST�-JOECFSH�
att berätta om bilden i en artikel på nyhetssajten 
UPQQNÚUFU�TF��w+BH�ĕDL�FUU�PFSIÚSU�HFOTWBS�NBTTPS�
BW�NÊOOJTLPS�IBS�IÚSU�BW�TJH��"MMU�GSÌO�ĕTLBSF�UJMM�

Heraldiskt vapen Norr-
bottens arméflygbataljon 
(AF!) !"#$–!""#, Norr-
lands helikopterbataljon 
!""#–%$$$, Norrlands he-
likopterskvadron %$$$–. 
Foto: SFM.

Heraldiskt vapen Norr-
bottens armdygbataljon
(M1)1980-1998, Norr-
lands helikopterbataljon
1998-2000, Norrlands he-
liko pterskvadron 2000—.
Foto: SFM.

i skärgården i östra Norrbotten. Den 17 juli 1983
rapporterades svårförklarliga fenomen i vattnen
kring Törefjärden vilket gjorde att militära insat-
ser inleddes. Då trodde man att det rörde sig om
utländsk ubåtsaktivitet. Totalt inrapporterades ett
femtiotal observationer. Efter ett antal veckors spa-
ningsinsatser från fartyg och från land avvecklades
spaningsuppdraget utan att någon "säker indika-
tion" erhållits. De inrapporterade iakttagelserna
medförde att planläggning genomfördes inom för-
svarsområdet för hur liknande händelser skulle an-
gripas i framtiden. Det gällde att skapa materiell
beredskap så att radioapparater, kikare och kame-
ror kunde lämnas ut vid vilken tidpunkt som helst.
Beredskapsplutonerna inom Fo 67 innebar här en
klar förstärkning med dess höga beredskap. Hem-
värnet skulle också kunna sättas in vid liknande
händelser och inte minst gällde det att få ut bud-
skapet till allmänheten att direkt höra av sig. Efter
incidenten i Törefjärden visade det sig att många
iakttagelser gjorts men att dessa aldrig, eller för
sent, rapporterades in till ansvariga myndigheter.
Om det fanns någon ubåt i Törefjärden kom aldrig
fram men det hela resulterade alltså i högre bered-
skap i försvarsområdet.

Sommaren 1987 var det dags igen. Då blev jag
själv åskådare, på första parkett, från min brors
sommarstuga i Kalix skärgård. Den 29 juni gjordes
observationer som var svårförklarliga men som
tydde på undervattensverksamhet. En helikopter-
grupp inledde spaningar i vattnen utanför Töre
hamn. Spaningarna gav flera indikationer som so-
narkontakter, oljefläckar, ekolodutslag och luftupp-
kok. Vapeninsatser gjordes med handgranater som
kastades mot förmodade dykare. Marinen deltog
med en rad fartyg och spaning gjordes av militär
personal längs stränderna i Kalix skärgård. Fo 67
tillfördes under incidenten personal från praktiskt
taget hela landet. Det blev en intensiv sommar för
många av de anställda vid Fo 67 och för hemvärnet.
I Utposten 1987 skriver kapten Tage Jacobson på

materielenheten inom Fo 67: "Under sommarens
Töreincident har vi på förrådsdetaljen haft nöjet att
under pressade förhållanden skaffa fram materiel,
som ibland inte fanns vare sig i Norrbotten eller i
Västerbotten. Svårt, ibland nästan omöjligt, men
for det mesta lyckades vi tillfredsställa våra upp-
dragsgivare" Det handlade till exempel om att få
fram ubåtsnät som ju inte fanns förrådsställt inom
försvarsområdet': Jag blev som sagt själv vittne till
en del av spaningspådraget. Helikoptrarnas smatt-
rande hördes dygnet runt. Marinens fartyg körde
fram och tillbaka över Storöfiärden och Norrbot-
tenstidningarna var fulla med reportage från spa-
ningsarbetet. Ubåtsnät var utlagda, sjunkbomber
fälldes som medförde döda fiskar som flöt upp till
ytan.

Men inte heller denna gång kunde någon ubåts-
aktivitet bekräftas i Kalix skärgård.

Mitt under ubåtsjakten sommaren 1987 kallades
dåvarande chefredaktören för tidningen Norrländ-
ska Socialdemokraten, Lars Lindberg, till ett möte
med militärbefälhavaren för övre Norrland. Det
hade ju varit mycket skriverier i Norrbottenspres-
sen om ubåtsjakten och teorierna var många. I april
2011 berättar Lars Lindberg om denna händelse/5
Han fick se en bild som han i vanliga fall inte skul-
le fått se. "Jag såg hamninloppet i Töre och nästan
mitt i hamnbassängen fanns ett cigarrformat före-
mål. Jag kunde inte se några detaljer på föremålet
och bilden var tagen från luften. Personerna från
milostaben sade att de ville visa bilden för mig ef-
tersom jag var så kritisk till ubåtsjakten7 Lindberg
fortsätter: "Jag såg byggnader som jag kände igen
och där någonstans låg en ubåt. Fasiken tänkte jag,
det är ändå sant att det fanns en ovälkommen gäst.
Jag blev övertygad, det är bara att konstatera att
det var en ubåt och att militären inte jagade någ-
ra spöken7 Våren 2011 bestämde sig Lars Lindberg
att berätta om bilden i en artikel på nyhetssajten
toppmötet.se. "Jag fick ett oerhört gensvar, massor
av människor har hört av sig. Allt från fiskare till
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sommarstugeägare, poliser och militärer. Frågan 
verkar oförlöst.” Lars avslutar med att säga: ”Var-
för får inte vi som allmänhet ta del av en och sam-
ma bild? Det måste rimligen vimla av lögner och 
halvlögner i ubåtsfrågan.”

Försämrad ekonomi slår mot Kalix försvarsområde
Den svåra ekonomiska situationen för armén som 
HÊMMEF�VOEFS�TMVUFU�BW�ŝťŤŜ�UBMFU�NFEGÚSEF�SFEVDF-
ringar av repetitionsövningar inom försvarsom-
rådet. Vissa förband övades inte alls medan andra 
ĕDL�SFEVDFSJOHBS�BW�ÚWOJOHBSOBT�MÊOHE�PDI�PN-
fattning. Fo !" var dock starkt prioriterat av Mili-
UÊSCFGÊMIBWBSFO�GÚS�ÚWSF�/PSSMBOE�PDI�ĕDL�NFEFM�
för genomförandet av särskilt viktiga delar av 
LSJHTGÚSCBOETÚWOJOHBSOB��%FO�GPSUJĕLBUPSJTLB�VU-
byggnaden av värn och skyddsrum fortsatte också.

6OEFS�ÌSFO�ŝťŤŤoŝťťŜ�ÚWFSWÊHEFT�BUU�UJMM�'P�Ţţ�
förlägga grundutbildning av värnpliktiga för fyra 
beredskapskompanier varav ett skulle vara stän-
digt insatsberett. Planeringen vid Fo-staben var 
att placera förbandets lokaler på Näsbyhed, i Ka-
MJY�TPN�J�TMVUFU�QÌ�ŝŤŜŜ�UBMFU�IBEF�WBSJU�7ÊTUFS-
CPUUFOT�SFHFNFOUFT�ÚWOJOHTQMBUT��ŝŤŤş�VQQIÚSEF�
verksamheten på Näsbyhed och truppen #yttades 
till Notviken utanför Luleå. På Näsbyhed fanns un-
der delar av andra världskriget ett militärt #ygfält 
PDI�TUBCFO�IBEF�TFEBO�ŝťŤŝ�TJOB�MPLBMFS�JOPN�EFU-
ta område. Nystadsskolan skulle bli förläggnings-
plats för det blivande beredskapsförbandet. Invid 
skolan hade kommunen rest en minnessten med 
inskriptionen: ”Näsbyhed övningsplats för byg-
dens fotfolk indelta och beväring från urminnes 
UJE�UJMM�ŝŤŤş�w�'ÚSIPQQOJOHFO�WBS�BUU�FUBCMFSBOEFU�
av värnpliktsutbildning inom detta område skul-
le sluta cirkeln. Näsbyhed skulle återigen få militär 
verksamhet. Projekteringen startades och ett an-
tal hundratusen kronor lades ned på planeringen 
för ombyggnad av en skola till förbandslokaler. Det 
blev dock inget utbildningsförband i Kalix. 

Neddragningarna inom försvaret fortsatte 

VOEFS�ŝťťŜ�UBMFU�PDI�TUÊNOJOHTMÊHFU�CMBOE�EF�BO-
ställda, med anledning av signaler om nya ned-
TLÊSOJOHBS�TBNU�UBOLBS�PN�GSBNUJEFO�ÌUFSĕOOT�
i #era nummer av personaltidningen Utposten. I 
OVNSFU�TPN�LPN�VU�J�KVOJ�ŝťťŝ�TLJMESBT�IVS�NBO�
då såg på försvarsområdets framtid. Under rubri-
ken ”Fobef har ordet” skriver chefen Pelle Mohlin, 
mot bakgrund av läget som uppstått e$er Berlin-
murens fall ”Det Europa, som nu söker formerna 
för demokrati, utveckling och gemenskap är under 
ett antal år framöver instabilt.  I vår del av världen 
sker ingen militär nedrustning – tvärtom tillförs 
förband och moderniseras enheter. Fo !" uppgi$er 
blir i detta läge än viktigare: vi skall kra$fullt bidra 
till stabiliteten inom vår del av Nordkalotten. Det 
skall vi göra genom ett professionellt och e%ektivt 
arbete inom alla led. Vi skall med begränsade re-
surser genomföra den nya organisationen av våra 
gränsregementen och vårt gränsartilleri snabbt 
och e%ektivt.”"!

I östra Norrbotten var Försvarsmakten en stor 
arbetsgivare och genererade stora inköp från loka-
la leverantörer samt beläggning på hotellen med 
mera. Omfattningen kan beskrivas med några an-
UBMTVQQHJęFS�GÚS�'P�Ţţ�GSÌO�ÌS�ŝťťŝ��ŝşţ�BOTUÊMMEB�FO�
årsbudget på !& miljoner kronor, repetitionsutbil-
EBEF�şڀšŜŜ�NBO�PDI�VUCJMEBEF�şڀŜŜŜ�IFNWÊSOT��PDI�
frivilligpersonal. Försvarsområdesmyndigheten 
LÚQUF�NBTLJO��PDI�GPSEPOTUKÊOTUFS�GÚS�Ş�NJMKPOFS�
LSPOPS�ESJWNFEFM�GSÌO�DJWJMB�BOMÊHHOJOHBS�GÚS�ŝ�
NJMKPO�WFE�GÚS�Ŝş�NJMKPOFS�MJWTNFEFM�MPLBMU�GÚS�
Ŝš�NJMKPOFS�TBNU�IPUFMMUKÊOTUFS�GÚS�Ŝş�NJMKPOFS�
kronor.

)ÚTUFO�ŝťťŝ�GBOOT�QMBOFS�QÌ�TUPSB�OFEESBHOJOH-
ar av försvarsområdets verksamhet.  Riksdagens 
försvarsutskott kom på besök och befolkningen i 
östra Norrbotten, personalen inom Fo !", kommu-
nerna och frivilligorganisationerna reste sig som 
en man för att slåss för sitt försvarsområde. Läns-
styrelsen vittnade om det goda samarbetet med sta-
CFO�PDI�CFUPOBEF�5PSOFEBMFOT�SPMM�J�UPUBMGÚSTWBSFU��

I väntan på anfallsorder. 
Foto: Lasse Sjögren.

sommarstugeägare, poliser och militärer. Frågan
verkar oförlöst:' Lars avslutar med att säga: "Var-
för får inte vi som allmänhet ta del av en och sam-
ma bild? Det måste rimligen vimla av lögner och
halvlögner i ubåtsfrågan:'

Försämrad ekonomi slår mot Kalix försvarsområde
Den svåra ekonomiska situationen för armen som
gällde under slutet av 1980-talet medförde reduce-
ringar av repetitionsövningar inom försvarsom-
rådet. Vissa förband övades inte alls medan andra
fick reduceringar av övningarnas längd och om-
fattning. Fo 67 var dock starkt prioriterat av Mili-
tärbefälhavaren för övre Norrland och fick medel
för genomförandet av särskilt viktiga delar av
krigsförbandsövningarna. Den fortifikatoriska ut-
byggnaden av värn och skyddsrum fortsatte också.

Under åren 1988-1990 övervägdes att till Fo 67
förlägga grundutbildning av värnpliktiga för fyra
beredskapskompanier varav ett skulle vara stän-
digt insatsberett. Planeringen vid Fo-staben var
att placera förbandets lokaler på Näsbyhed, i Ka-
lix, som i slutet på i800-talet hade varit Väster-
bottens regementes övningsplats. 1883 upphörde
verksamheten på Näsbyhed och truppen flyttades
till Notviken utanför Luleå. På Näsbyhed fanns un-
der delar av andra världskriget ett militärt flygfält
och staben hade sedan 1981 sina lokaler inom det-
ta område. Nystadsskolan skulle bli förläggnings-
plats för det blivande beredskapsförbandet. Invid
skolan hade kommunen rest en minnessten med
inskriptionen: "Näsbyhed övningsplats för byg-
dens fotfolk indelta och beväring från urminnes
tid till 18837 Förhoppningen var att etablerandet
av värnpliktsutbildning inom detta område skul-
le sluta cirkeln. Näsbyhed skulle återigen få militär
verksamhet. Projekteringen startades och ett an-
tal hundratusen kronor lades ned på planeringen
för ombyggnad av en skola till förbandslokaler. Det
blev dock inget utbildningsförband i Kalix.

Neddragningarna inom försvaret fortsatte

under 1990-talet och stämningsläget bland de an-
ställda, med anledning av signaler om nya ned-
skärningar, samt tankar om framtiden, återfinns
i flera nummer av personaltidningen Utposten. I
numret som kom ut i juni 1991 skildras hur man
då såg på försvarsområdets framtid. Under rubri-
ken "Fobef har ordet" skriver chefen Pelle Mohlin,
mot bakgrund av läget som uppstått efter Berlin-
murens fall "Det Europa, som nu söker formerna
för demokrati, utveckling och gemenskap är under
ett antal år framöver instabilt. I  vår del av världen
sker ingen militär nedrustning - tvärtom tillförs
förband och moderniseras enheter. Fo 67 uppgifter
blir i detta läge än viktigare: vi skall kraftfullt bidra
till stabiliteten inom vår del av Nordkalotten. Det
skall vi göra genom ett professionellt och effektivt
arbete inom alla led. Vi skall med begränsade re-
surser genomföra den nya organisationen av våra
gränsregementen och vårt gränsartilleri snabbt
och effektivt."76

I östra Norrbotten var Försvarsmakten en stor
arbetsgivare och genererade stora inköp från loka-
la leverantörer samt beläggning på hotellen med
mera. Omfattningen kan beskrivas med några an-
talsuppgifter för Fo 67 från år 1991:137 anställda, en
årsbudget på 64 miljoner kronor, repetitionsutbil-
dade 3 50o man och utbildade 3 000 hemvärns- och
frivilligpersonal. Försvarsområdesmyndigheten
köpte maskin- och fordonstjänster för 2 miljoner
kronor, drivmedel från civila anläggningar för
miljon, ved för o,3 miljoner, livsmedel lokalt för
0,5 miljoner samt hotelltjänster för o,3 miljoner
kronor.

Hösten 1991 fanns planer på stora neddragning-
ar av försvarsområdets verksamhet. Riksdagens
försvarsutskott kom på besök och befolkningen i
östra Norrbotten, personalen inom Fo 67, kommu-
nerna och frivilligorganisationerna reste sig som
en man för att slåss för sitt försvarsområde. Läns-
styrelsen vittnade om det goda samarbetet med sta-
ben och betonade Tornedalens roll i totalförsvaret.

I väntan på anfallsorder.
Foto: Lasse Sjögren.
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Militärbefälhavaren för Milo ÖN, Curt Sjöö, gav en 
bild av det strategiska läget på Nordkalotten och 
konstaterade att: ”Intresset för Nordkalotten har 
ökat kra!igt. Mitt uppdrag är att försvara Milo ÖN. 
För att klara det krävs ett starkt gränsförsvar, för 
att vi ska få den tid det krävs att få upp styrkorna 
från södra Sverige. Det vore rent dumt att dra in 
Fo "#.” I det intensiva visningsprogrammet för för-
svarsutskottets dagsresa ingick den ”obligatoriska” 
vägbankssprängningen.

!""# års försvarsbeslut
Det första försvarsbeslutet e!er kalla kriget kom 
ŝťťŞ�NFO�JOOFIÚMM�FHFOUMJHFO�JOUF�OÌHSB�TUÚSSF�GÚS-
ändringar rent organisationsmässigt. Fortfaran-
de var försvarets huvuduppgi! att kunna försvara 

riket vid ett anfall och Sverige skulle fortfarande ha 
en god beredskap. Beslutet innebar dock att man 
antog en anpassningsprincip som angav att för-
svaret skulle vara anpassat till rådande världslä-
ge. E!ersom det politiska läget i världen var spänt 
på många ställen valde man att satsa på ett försvar 
som var lätt att anpassa e!er rådande världsläge. 
ŝťťŞ�CFTMÚU�BSNÏDIFGFO�BUU�'P�Ţţ�TLVMMF�CFOÊN-
nas Norrbottens gränsjägare och i samband med 
detta bildades Kamratföreningen, Fo "# Gille, för 
anställda och före detta anställda inom Fo "#, med-
lemmar i hemvärnet och frivilligorganisationerna 
samt krigsplacerade inom försvarsområdet. 

6OEFS�ŝťťŞ�HKPSEFT�OFETLÊSOJOHBS�J�QFSTPOBM-
styrkan vid Fo "# vars grundorganisation nu kom 
BUU�CFTUÌ�BW�şš�PďDFSBSF�PDI�Ţš�DJWJMBOTUÊMMEB��'ÚS�

En del av verksamheten inom försvarsområde !" år #$$%
Besök av chefen för Lapplands militärlän från 
Finland

Den sovjetiska stridsvagn T !" förevisas

Vattenfall lånar tio bandvagnar för att åtgärda 
elavbrotten

Krigshögskolan genomför lärarövning

Försvarets materielverk genomför försvarskurs

Kalix kommun och länsstyrelsen deltar i 
ledningsövning

Gränsjägarkadern genomför 
hemvärnschefskurs

Krigsförbandsövning Gränslås genomförs

Besök av militärbefälhavaren, fördelningschef, 
#nske pionjärinspektören

Karlberg vinterövar i Grubbnäsudden

Förevisningsövning med vägbankssprängning

Signalinspektören på besök

Hemvärnet och frivilligorganisationerna övas 
vid ett stort antal tillfällen av gränsjägarkadern

Sambandsfältövning

Övning i gränsövervakning

Ledningsövning med Haparanda kommun

Övning med pansartruppernas högre kurs

Hemvärnets och skyttets dag i Övertorneå res-
pektive Kalix

Fältsjukhuset gör särskild övning för befäl

Bataljonchefskurs för signaltrupperna

Övning för kavalleriet

Statssekreteraren i försvarsdepartementet och 
den danska kollegan gör besök

Gränsjägarkadern genomför teamutbildning

Gränsskyttebataljonen genomför 
krigsförbandsövning

Militärbefälhavaren för Milo ÖN, Curt Sjöö, gav en
bild av det strategiska läget på Nordkalotten och
konstaterade att: "Intresset för Nordkalotten har
ökat kraftigt. Mitt uppdrag är att försvara Milo ÖN.
För att klara det krävs ett starkt gränsförsvar, för
att vi ska få den tid det krävs att få upp styrkorna
från södra Sverige. Det vore rent dumt att dra in
Fo 67." I det intensiva visningsprogrammet för för-
svarsutskottets dagsresa ingick den "obligatoriska"
vägbankssprängningen.

1992 års försvarsbeslut
Det första försvarsbeslutet efter kalla kriget kom
1992 men innehöll egentligen inte några större för-
ändringar rent organisationsmässigt. Fortfaran-
de var försvarets huvuduppgift att kunna försvara

riket vid ett anfall och Sverige skulle fortfarande ha
en god beredskap. Beslutet innebar dock att man
antog en anpassningsprincip som angav att för-
svaret skulle vara anpassat till rådande världslä-
ge. Eftersom det politiska läget i världen var spänt
på många ställen valde man att satsa på ett försvar
som var lätt att anpassa efter rådande världsläge.
1992 beslöt armschefen att Fo 67 skulle benäm-
nas Norrbottens gränsjägare och i samband med
detta bildades Kamratföreningen, Fo 67 Gille, för
anställda och före detta anställda inom Fo 67, med-
lemmar i hemvärnet och frivilligorganisationerna
samt krigsplacerade inom försvarsområdet.

Under 1992 gjordes nedskärningar i personal-
styrkan vid Fo 67 vars grundorganisation nu kom
att bestå av 35 officerare och 65 civilanställda. För

En del av verksamheten inom försvarsområde 67 år 1994
Besök av chefen för Lapplands militärlän från
Finland
Den sovjetiska stridsvagn T 80 förevisas
Vattenfall lånar tio bandvagnar för att åtgärda
elavbrotten
Krigshögskolan genomför lärarövning
Försvarets materielverk genomför försvarskurs
Kalix kommun och länsstyrelsen deltar i
ledningsövning
Gränsjägarkadern genomför
hennvärnschefskurs
Krigsförbandsövning Gränslås genomförs
Besök av militärbefälhavaren, fördelningschef,
finske pionjärinspektören
Karlberg vinterövar i Grubbnäsudden
Förevisningsövning med vägbankssprängning
Signalinspektören på besök

Hemvärnet och frivilligorganisationerna övas
vid ett stort antal tillfällen av gränsjägarkadern
Sambandsfältövning
Övning i gränsövervakning
Ledningsövning med Haparanda kommun
Övning med pansartruppernas högre kurs
Hemvärnets och skyttets dag i Övertorneå res-
pektive Kalix
Fältsjukhuset gör särskild övning för befäl
Bataljonchefskurs för signaltrupperna
Övning för kavalleriet
Statssekreteraren i försvarsdepartementet och
den danska kollegan gör besök
Gränsjägarkadern genomför teamutbildning
Gränsskyttebataljonen genomför
krigsförbandsövning
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hemvärns- och frivilligverksamheten innebar or-
ganisationsförändringen att det blev en avsevärt 
starkare knytning mellan gränsregementena och 
hemvärns- och frivilligverksamheterna. Reduk-
tionen av krigsorganisationen kom att ställa stör-
re krav på hemvärnet och frivilligorganisationerna. 
6OEFS�ÌSFO�ŝťťŝ�PDI�ŝťťŞ�HFOPNGÚSEFT�NZDLFU�
begränsade repetitionsutbildningar av förbanden 
NFO�VOEFS�ŝťťş�VUÚLBEFT�SFQFUJUJPOTVUCJMEOJOHBS-
na och en stor krigsförbandsövning genomfördes 
GÚS�ÚWFS�şŜ�NJMKPOFS�LSPOPS�JOPN�GÚSTWBSTPNSÌEFU��
Men redan året därpå aviserades stora neddrag-
ningar av repetitionsverksamheten och tvivel upp-
stod återigen om försvarsområdets framtid.!!

Verksamhet med stor bredd
Verksamheten inom försvarsområdet hade en stor 
CSFEE��*�HFOPNTOJUU�UPH�NBO�FNPU�ÚWFS�ŝڀŜŜŜ�CF-
sökare per år som informerades om verksamheten 
i försvarsområdet samt guidades runt till en del av 
anläggningarna. Det var främst områdets strate-
giska läge samt de utmärkta övningsmöjligheter-
na som gjorde det naturligt att söka sig till detta 
försvarsområde. En uppfattning om den årliga 
verksamheten inom försvarsområdet får man av 
uppräkningen av en del av aktiviteterna under år 
ŝťťŠ�QÌ�GÚSFHÌFOEF�TJEB�

)ÚTUFO�ŝťťŠ�HFOPNGÚSEFT�FO�ÚWOJOH�NFE�FO�
BNĕCJFCBUBMKPO�NFE�TUSJETCÌUBS�PDI�LVTUIFNWÊS-
net inom Fo "! mellan Seskarö och Storöhamn. 
Under övningen skedde samverkan med #yget och 
QBOTBSWÊSOTIFMJLPQUSBS��"NĕCJFCBUBMKPOFO�VUHKPS-
de en väsentlig del av försvaret i östra Norrbotten 
då närheten till gränsen medgav kringgångsföretag 
NPU�GÚSTWBSTPNSÌEFU��)ÚTUFO�ŝťťŠ�HFOPNGÚSEFT�
även befälsövningar med det norra gränsregemen-
tet, och artilleriregementets stab genomförde 
tillsammans med en lu$värnsbataljon en krigsför-
bandsövning med skarpskjutning. Krigsförbands-
övningar genomfördes även med Fostaben och 
jägarkompanierna.

'ÚSTWBSTPNSÌEF�'P�Ţţ�ÊOESBEF�J�KVOJ�ŝťťŠ�OBNO�
till Norrbottens gränsjägare., GJ "!. Vid ceremonin 
talade chefen Pelle Mohlin: ”Vi byter idag namn 
och identitet, Kalix försvarsområde blir Norrbot-
tens gränsjägare. Det är ett namn som väl passar 
våra uppgi$er, och ett namn som passar den stil, 
som skall känneteckna vårt arbete och våra krigs-
förband, ett namn som förpliktar. Vi erhåller ock-
så ett synligt tecken på vår nya identitet genom 
den sandfärgade baskern. Nu skall ljuset lysa över 
Norrbottens gränsjägare. Giv akt! Basker på! Giv 
ljus åt Norrbottens gränsjägare! – Fyra fanfarer – 
Slå Fo "! marsch.”

6OEFS�TMVUFU�BW�ŝťťŜ�UBMFU�LPN�QFSTPOBM�GSÌO�
försvarsområdet att medverka som instruktörer 
i de baltiska staterna för den utrustning Sverige 
sände till dessa länder. Överföringen av materi-
al och utbildning var ett led i Östersjösamarbetet 
och sågs bra ur säkerhetspolitisk synpunkt. Sverige 
donerade material för skyttebataljoner, ingenjör-
kompanier, ledningskompanier, lu$värnmaterial, 
verkstadsutrustningar och sjukvårdsmaterial. Från 

Här är lettiska o!cerare 
i Lettland under utbild-
ning i användning och 
vård av granat gevär m/"#. 
Ett större antal av vapnet 
ingick i det stora materiel-
överföringsprojektet i bör-
jan av $%%%-talet. 
Foto: Lars Hjeltman.

hemvärns- och frivilligverksamheten innebar or-
ganisationsförändringen att det blev en avsevärt
starkare knytning mellan gränsregementena och
hemvärns- och frivilligverksamheterna. Reduk-
tionen av krigsorganisationen kom att ställa stör-
re krav på hemvärnet och frivilligorganisationerna.
Under åren 1991 och 1992 genomfördes mycket
begränsade repetitionsutbildningar av förbanden
men under 1993 utökades repetitionsutbildningar-
na och en stor krigsförbandsövning genomfördes
för över 3o miljoner kronor inom försvarsområdet.
Men redan året därpå aviserades stora neddrag-
ningar av repetitionsverksamheten och tvivel upp-
stod återigen om försvarsområdets framtid.»

Verksamhet med stor bredd
Verksamheten inom försvarsområdet hade en stor
bredd. I genomsnitt tog man emot över 1 000 be-
sökare per år som informerades om verksamheten
i försvarsområdet samt guidades runt till en del av
anläggningarna. Det var främst områdets strate-
giska läge samt de utmärkta övningsmöjligheter-
na som gjorde det naturligt att söka sig till detta
försvarsområde. En uppfattning om den årliga
verksamheten inom försvarsområdet får man av
uppräkningen av en del av aktiviteterna under år
1994 på föregående sida.

Hösten 1994 genomfördes en övning med en
amfibiebataljon med stridsbåtar och kusthemvär-
net inom Fo 67 mellan Seskarö och Storöhamn.
Under övningen skedde samverkan med flyget och
pansarvärnshelikoptrar. Amfibiebataljonen utgjor-
de en väsentlig del av försvaret i östra Norrbotten
då närheten till gränsen medgav kringgångsföretag
mot försvarsområdet. Hösten 1994 genomfördes
även befälsövningar med det norra gränsregemen-
tet, och artilleriregementets stab genomförde
tillsammans med en luftvärnsbataljon en krigsför-
bandsövning med skarpskjutning. Krigsförbands-
övningar genomfördes även med Fostaben och
jägarkompanierna.

Försvarsområde Fo 67 ändrade i juni 1994 namn
till Norrbottens gränsjägare., GJ 67. Vid ceremonin
talade chefen Pelle Mohlin: "Vi byter idag namn
och identitet, Kalix försvarsområde blir Norrbot-
tens gränsjägare. Det är ett namn som väl passar
våra uppgifter, och ett namn som passar den stil,
som skall känneteckna vårt arbete och våra krigs-
förband, ett namn som förpliktar. Vi erhåller ock-
så ett synligt tecken på vår nya identitet genom
den sandfärgade baskern. Nu skall ljuset lysa över
Norrbottens gränsjägare. Giv akt! Basker på! Giv
ljus åt Norrbottens gränsjägare! -  Fyra fanfarer -
Slå Fo 67 marsch"

Under slutet av 1990-talet kom personal från
försvarsområdet att medverka som instruktörer
i de baltiska staterna för den utrustning Sverige
sände till dessa länder. Överföringen av materi-
al och utbildning var ett led i Östersjösamarbetet
och sågs bra ur säkerhetspolitisk synpunkt. Sverige
donerade material för skyttebataljoner, ingenjör-
kompanier, ledningskompanier, luftvärnmaterial,
verkstadsutrustningar och sjukvårdsmaterial. Från

Här är lettiska officerare
i Lettland under utbild-
ning i användning och
vård av granatgevär m/48.
Ett större antal av vapnet
ingick i det stora materiel-
överföringsprojektet i bör-
jan av 2000-talet.
Foto: Lars Hjeltman.
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Svenska arméstövlar på lettisk mark, en otänkbar tanke under 
kalla krigets årtionden. Även en mängd svenska stövlar ingick i 
materielöverföringsprojektet. Här står ett par och väntar på att en 
litauisk ingenjöro!cer ska hoppa i dem. Bilden tagen sommaren 
"##$ då litauiska ingenjörer byggde en fältbro vid staden Silute 
i sydvästra Litauen. Den maskinpark som användes vid bygget 
var till övervägande del svensk och kom bland annat från 
mobiliseringsförråden i övre Norrland.
Foto: Lars Hjeltman

Svenska armsstövlar på lettisk mark, en otänkbar tanke under
kalla krigets årtionden. Även en mängd svenska stövlar ingick i
materielöverföringsprojektet. Här står ett par och väntar på att en
litauisk ingenjörofficer ska hoppa i dem. Bilden tagen sommaren
2004 då litauiska ingenjörer byggde en fältbro vid staden Silute
i sydvästra Litauen. Den maskinpark som användes vid bygget
var till övervägande del svensk och kom bland annat från
mobiliseringsförråden i övre Norrland.
Foto: Lars Hjeltman

152 •  K A L I X L I N J E N



�ĲĿĸŀĮĺĵĲŁĲĻ�ĶĻļĺ�ĳ̎ĿŀŃĮĿŀļĺĿ˝ıĲŁ�ĳĿ˝Ļ�ŝťşť�ĶĻ�Ľ˝�ŞŜŜŜ�ŁĮĹĲŁמ t� ŝšş

försvarsområdet sattes ihop materiel för ett kom-
plett ingenjörkompani och ett ledningskompani 
som levererades till Estland. Det var allt från va-
pen, ammunition, kläder, hjullastare, hjulgrävare 
och sambandshytter.

%FO� ŝ� KBOVBSJ� ŝťťŤ� PNPSHBOJTFSBEFT� 'P� Ţţ�
Norrbottens gränsjägare, till Gj !" Norrbottens 
gränsjägare med stabsplatsen kvar i Kalix. För öst-
ra Norrbottens innebar detta att Chefen Gj !" med 
stab:
t� Stödjer Haparanda, Kalix, Överkalix och Över-

torneå kommuner vid större olyckor, vid kris 
och försvarsplanläggning

t� Stödjer och samordnar hemvärn och frivillig-
organisationerna i östra Norrbotten

t� Är krigsförbandschef och ansvarar för försvars-
planläggningen i östra Norrbotten

t� Är taktisk chef och lyder direkt under 
militärbefälhavaren

t� Har produktionsansvaret för Lombens skjutfält 
och Grubbnäsuddens läger samt övningsverk-
samheten där.

t� 4BNWFSLBS�EJSFLU�NFE�'P�Ţş�*�ŞŞ�(K�ŢŢ�/PSSB�
Underhållsregementet samt polisen och kom-
munerna i östra Norrbotten.

Norrlandsbrigadernas 
bandvagnar ses numera i 
Lettland. De har däremot 
blivit en sällsynt syn i övre 
Norrland. Här står ett helt 
gäng bandvagnar från ett 
ingenjörkompani i övre 
Norrland, uppställda på 
ett före detta sovjetiskt 
regemente i Valmiera i 
Lettland, dryga tio mil 
från Riga. Foto: Lars Hjeltman

försvarsområdet sattes ihop materiel för ett kom-
plett ingenjörkompani och ett ledningskompani
som levererades till Estland. Det var allt från va-
pen, ammunition, kläder, hjullastare, hjulgrävare
och sambandshytter.

Den i  januari 1998 omorganiserades Fo 67
Norrbottens gränsjägare, till Gj 67 Norrbottens
gränsjägare med stabsplatsen kvar i Kalix. För öst-
ra Norrbottens innebar detta att Chefen Gj 67 med
stab:
• Stödjer Haparanda, Kalix, Överkalix och Över-

torneå kommuner vid större olyckor, vid kris
och försvarsplanläggning

• Stödjer och samordnar hemvärn och frivillig-
organisationerna i östra Norrbotten

• Är krigsförbandschef och ansvarar för försvars-
planläggningen i östra Norrbotten

• Är taktisk chef och lyder direkt under
militärbefälhavaren

• Har produktionsansvaret för Lombens skjutfält
och Grubbnäsuddens läger samt övningsverk-
samheten där.

• Samverkar direkt med Fo 63, I 22, Gj 66, Norra
Underhållsregementet samt polisen och kom-
munerna i östra Norrbotten.

Norrlandsbrigadernas
bandvagnar ses numera i
Lettland. De har däremot
blivit en sällsynt syn i övre
Norrland. Här står ett helt
gäng bandvagnar från ett
ingenjörkompani i övre
Norrland, uppställda på
ett före detta sovjetiskt
regemente i Valmiera i
Lettland, dryga tio mil
från Riga. Foto: Lars Frjeltman
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En stor övning, Snödrev, genomfördes under 
WÌSFO�ŝťťť�JOPN�GÚSTWBSTPNSÌEFU�NFE�NFLBOJ-
serade enheter från hela landet med Lomben och 
(SVCCOÊTVEEFO�TPN�DFOUSVN��½WFS�ŝŜŜ�TUSJETWBH-
OBS�PDI�TUSJETGPSEPO�ŤŜŜ�ÚWSJHB�GPSEPO�PDI�şڀŜŜŜ�
man deltog i denna övning Detta kom att bli den 
sista stora militära övningen med arméförband 
inom östra Norrbotten.

Nya nedläggningar
*�KVOJ�ÌS�ŞŜŜŜ�OFEMBEFT�MBOEFUT�TBNUMJHB�NJMJUÊS-
områden och försvarsområden. Den operativa in-
satsledningen centraliserades. Ändringen gjordes 
med ambitionen att gå från ett försvar berett på in-
vasion till ett försvar för nya uppgi!er. För de fyra 
nordligaste länen Västernorrlands, Jämtlands, Väs-
terbottens och Norrbottens län bildades, Norra 
militärdistriktet. Distriktet hade sin stab i Boden 
och militärdistriktsgrupper i Härnösand, Sollef-
teå, Östersund, Umeå, Boden, Kalix och Kiruna. 
Norra militärdistriktet hade bland annat till upp-
gi! att utbilda hemvärnsförband och ge stöd till 
frivilligorganisationerna. Distriktsorganisationen 
LPN�EPDL�BUU�CMJ�LPSUWBSJH��¯S�ŞŜŜš�OFEMBEFT�NJMJ-
tärdistrikten och ledningen av landets territoriella 
verksamhet övergick till Uppsala där operativ och 
UBLUJTL�MFEOJOH�WBS�HSVQQFSBE��5PUBMGÚSTWBSTLPO-
ceptet med regionala militära ledningar övergavs, 
FO�TUSVLUVS�TPN�GVOOJUT�TFEBO�TFLFMTLJęFU�ŝťŜŜ�"#

6OEFS�WÌSFO�ŞŜŜš�ÚWFSGÚSEFT�QFSTPOBMFO�GSÌO�(K�
$" Norrbottens Gränsjägare till Avvecklingsenhet 
Kalix. Lapplandsjägargruppen övertog de uppgif-
ter som Gj $" hade ha! vad gällde utbildning av 
hemvärnsförbanden och stödet till frivilligorgani-
sationerna. De enda krigsförband som fanns kvar 

i östra Norrbotten var nu hemvärnet. Nedlägg-
ningsceremonin för försvarsområdesstaben, som 
VQQSÊUUBEFT�ŝťşť�IÚMMT�ŞŜŜš�J�,BMJY�PDI�EÊSNFE�WBS�
denna epok av landets försvar avslutad.

När försvarsområdet och dess kamratförening lades ned användes 
kvarvarande medel från föreningen till att resa denna minnessten 
inne i Kalix samhälle. Foto: Sten Ekman.

En stor övning, Snödrev, genomfördes under
våren 1999 inom försvarsområdet med mekani-
serade enheter från hela landet med Lomben och
Grubbnäsudden som centrum. Över 100 stridsvag-
nar och stridsfordon, 800 övriga fordon och 3 000
man deltog i denna övning Detta kom att bli den
sista stora militära övningen med armsförband
inom östra Norrbotten.

Nya nedläggningar
I juni år 2000 nedlades landets samtliga militär-
områden och försvarsområden. Den operativa in-
satsledningen centraliserades. Ändringen gjordes
med ambitionen att gå från ett försvar berett på in-
vasion till ett försvar för nya uppgifter. För de fyra
nordligaste länen Västernorrlands, Jämtlands, Väs-
terbottens och Norrbottens län bildades, Norra
militärdistriktet. Distriktet hade sin stab i Boden
och militärdistriktsgrupper i Härnösand, Sollef-
teå, Östersund, Umeå, Boden, Kalix och Kiruna.
Norra militärdistriktet hade bland annat till upp-
gift att utbilda hemvärnsförband och ge stöd till
frivilligorganisationerna. Distriktsorganisationen
kom dock att bli kortvarig. År 2005 nedlades mili-
tärdistrikten och ledningen av landets territoriella
verksamhet övergick till Uppsala där operativ och
taktisk ledning var grupperad. Totalförsvarskon-
ceptet med regionala militära ledningar övergavs,
en struktur som funnits sedan sekelskiftet 1900.78

Under våren 2005 överfördes personalen från Gj
67 Norrbottens Gränsjägare till Avvecklingsenhet
Kalix. Lapplandsjägargruppen övertog de uppgif-
ter som Gj 67 hade haft vad gällde utbildning av
hemvärnsförbanden och stödet till frivilligorgani-
sationerna. De enda krigsförband som fanns kvar

KALIX OCH TORNE ÄLVARS FOLK
HAR UNDER BISTRA OCH
FREDLIGA TIDER UPPNATT
FÖRBRÖDRING SÅVÄL NORD.
SYD SOM ÖST OCH VÄST
DART1LL HAR FÖRSVARET
I GRÄNSTRAKTERNA
STARKT BIDRAGIT

När försvarsområdet och dess kamratförening lades ned användes
kvarvarande medel från föreningen till att resa denna minnessten
inne i Kalix samhälle. Foto: Sten Ekman.

i östra Norrbotten var nu hemvärnet. Nedlägg-
ningsceremonin för försvarsområdesstaben, som
upprättades 1939, hölls 2005 i Kalix och därmed var
denna epok av landets försvar avslutad.
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Hemvärnets och frivilligorganisationernas betydelse
Hemvärnet och frivilligorganisationerna utgjor-
de en betydelsefull del av försvarsverksamheten i 
östra Norrbotten. Detta berodde på försvarsområ-
dets läge vid en gräns i det strategiskt viktiga Nord-
kalottenområdet samt på att försvarsområdet var 
landets enda utan eget fredsförband. Organisatio-
nerna hade därför stor betydelse av beredskaps-
skäl med hänsyn till försvarsområdets uppgi!er i 
krig och bidrog även till att hålla försvarssträvan-
dena levande i fredstid. Hemvärnet var det militära 
förband som hade högst beredskap och skulle vara 
först på plats vid en mobilisering och inledningsvis 
försvara de viktigaste platserna för försvarsområ-
dets fortsatta försvar och styrketillväxt. För att klara 
detta behövdes en mycket god försvarsupplysning 
som underlag för en tillfredsställande rekrytering. 
Väl inne i frivilligrörelsen skulle personalen få en 
god utbildning för att lösa sina uppgi!er.

Landstormen frivilligorganisationernas ursprung
Föregångaren till frivilligorganisationerna var 
landstormen som inrättades i enlighet med vad 
TPN�GÚSFTLSFWT�J�ŝŤŤš�ÌST�IÊSPSEOJOH��-BOETUPS-
men hade som en av sina uppgi!er att verka som 
lokalförsvar med bevakningsuppgi!er. En annan 
och senare uppgi! var att utbilda befäl till land-
stormsförbanden. Landstormens första förening i 
4WFSJHF�CJMEBEFT�ŝťŜš�J�-VMFÌ��7FSLTBNIFUFO�LPN�
redan från början att präglas av en stark känsla för 

fosterlandet och de enskilda medlemmarna gjorde 
stora personliga insatser och ekonomiska uppo"-
SJOHBS��¯S�ŝťŝş�CJMEBEFT�/PSSCPUUFOT�MBOETUPSNT-
förbund som kom att bli en direkt föregångare till 
den senare bildade Frivillig Befälsutbildning, FBU. 
¯SFU�EÊSQÌ�JOCKÚET�LWJOOPS�BUU�EFMUB�J�SÚSFMTFOT�
aktiviteter. De kom senare att benämnas Lottor-
OB��ŝťşŢ�ÌST�GÚSTWBSTCFTMVU�NFEGÚSEF�BUU�GSJWJMMJH-
utbildningen sköt fart och vid andra världskrigets 
VUCSPUU�ŝťşť�IBEF�GÚSFOJOHBSOB�J�ÚTUSB�/PSSCPUUFO�
NÌOHB�GÊSEJHVUCJMEBEF�MBOETUPSNPďDFSBSF��ŝťŠŞ�
års försvarsbeslut innebar att landstormsbegreppet 
slopades och verksamheten kom att innefatta repe-
titions- och befälsutbildning som var öppen för allt 
värnpliktigt befäl inom organisationen, Central-
förbundet för Befälsutbildning

Vid försvarsområdesstaben fanns en särskild av-
delning som enbart arbetade med hemvärns- och 
GSJWJMMJHGSÌHPS��*�NJUUFO�QÌ�ŝťŤŜ�UBMFU�CFTUPE�GSJWJM-
MJHWFSLTBNIFUFO�J�ÚTUSB�/PSSCPUUFO�BW�ÚWFS�ŝڀşŜŜ�
hemvärnsmän, Lottakåren omfattade #$$ kvin-
nor, den frivilliga befälsutbildningen %$$ personer 
PDI�GÚSTWBSFUT�VOHEPNTWFSLTBNIFU�IBEF�ŞŜŜ�VOH-
EPNBS��5JMM�EFUUB�LPN�ŞŜŜ�3ÚEBLPSTTBNBSJUFS�ţŜ�
medlemmar i Sveriges kvinnliga bilkårers riksför-
CVOE�PDI�ŝŜŜ�J�'SJWJMMJHB�NPUPSDZLFMLÌSFO��½WSJ-
ga frivilligorganisationer var brukshundsklubben 
samt frivilliga radioorganisationen.

Lottorna utbildades främst i stabstjänst, sam-
bandstjänst och förplägnadstjänst. Dessutom 

!"#$%&'  ()

Frivilligorganisationerna 

Heraldiskt vapen 
Hemvärnet (Hv) !"#$–. 
Foto: SFM.
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Frivilligorganisationerna

Hemvämets och frivilligorganisationernas betydelse
Hemvärnet och frivilligorganisationerna utgjor-
de en betydelsefull del av försvarsverksamheten i
östra Norrbotten. Detta berodde på försvarsområ-
dets läge vid en gräns i det strategiskt viktiga Nord-
kalottenområdet samt på att försvarsområdet var
landets enda utan eget fredsförband. Organisatio-
nerna hade därför stor betydelse av beredskaps-
skäl med hänsyn till försvarsområdets uppgifter i
krig och bidrog även till att hålla försvarssträvan-
dena levande i fredstid. Hemvärnet var det militära
förband som hade högst beredskap och skulle vara
först på plats vid en mobilisering och inledningsvis
försvara de viktigaste platserna för försvarsområ-
dets fortsatta försvar och styrketillväxt. För att klara
detta behövdes en mycket god försvarsupplysning
som underlag för en tillfredsställande rekrytering.
Väl inne i frivilligrörelsen skulle personalen få en
god utbildning för att lösa sina uppgifter.

Landstormen frivilligorganisationernas ursprung
Föregångaren ti l l  frivilligorganisationerna var
landstormen som inrättades i enlighet med vad
som föreskrevs i 1885 års härordning. Landstor-
men hade som en av sina uppgifter att verka som
lokalförsvar med bevakningsuppgifter. En annan
och senare uppgift var att utbilda befäl till land-
stormsförbanden. Landstormens första förening i
Sverige bildades 1905 i Luleå. Verksamheten kom
redan från början att präglas av en stark känsla för

fosterlandet och de enskilda medlemmarna gjorde
stora personliga insatser och ekonomiska uppoff-
ringar. År 1913 bildades Norrbottens landstorms-
förbund som kom att bli en direkt föregångare till
den senare bildade Frivillig Befälsutbildning, FBU.
Året därpå inbjöds kvinnor att delta i rörelsens
aktiviteter. De kom senare att benämnas Lottor-
na. 1936 års försvarsbeslut medförde att frivillig-
utbildningen sköt fart och vid andra världskrigets
utbrott 1939 hade föreningarna i östra Norrbotten
många färdigutbildade landstormofficerare. 1942
års försvarsbeslut innebar att landstormsbegreppet
slopades och verksamheten kom att innefatta repe-
titions- och befälsutbildning som var öppen för allt
värnpliktigt befäl inom organisationen, Central-
förbundet för Befälsutbildning

Vid försvarsområdesstaben fanns en särskild av-
delning som enbart arbetade med hemvärns- och
frivilligfrågor. I mitten på 1980-talet bestod frivil-
ligverksamheten i östra Norrbotten av över 1300
hemvärnsmän, Lottakåren omfattade 6o o kvin-
nor, den frivilliga befälsutbildningen 40o personer
och försvarets ungdomsverksamhet hade 200 ung-
domar. Till detta kom 200 Rödakorssamariter, 7o
medlemmar i Sveriges kvinnliga bilkårers riksför-
bund och too i Frivilliga motorcykelkåren. Övri-
ga frivilligorganisationer var brukshundsklubben
samt frivilliga radioorganisationen.

Lottorna utbildades främst i stabstjänst, sam-
bandstjänst och förplägnadstjänst. Dessutom

Heraldiskt vapen
Hemvärnet (Hv)1940-.
Foto: SFM.
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genomfördes utbildning i vapentjänst, försvars-
upplysning och barnavård. Lottorna tjänstgjorde i 
samband med hemvärnets årliga övningar främst 
vid hemvärnsstaberna med stabs- och expedi-
tionstjänster samt svarade för förplägnaden. Inom 
hemvärnet svarade Röda korset för sjukvårdstjäns-
ten och hemvärnsamariter repetitionsutbildades i 
samband med hemvärnets övningar. Röda korset 
var också en viktig organisation i det kommuna-
la samhällets planering under fredstida katastro-
fer, beredskap och krig. Medverkan kunde ske 
vid omhändertagande av skadade samt deras an-
höriga, krisbearbetning och !yktingmottagning 
med återföreningsarbete. Kommunernas bered-
skapsplanerare och Röda korset svarade gemen-
samt för utarbetandet av åtgärdsplaner inom dessa 
områden.

Sveriges kvinnliga bilkårers riksförbund utbil-
dade sina medlemmar till att köra bussar, lastbilar 
och bandvagnar. Personalen krigsplacerades i för-
svarsområdesstaben eller inom hemvärnet samt 
inom vissa delar av försvarsområdets förband. Fri-
villiga motorcykelkårernas riksförbund utbildade 

motorcykelordonnanser för främst hemvärnet och 
Frivilliga Radioorganisationen utbildade signalis-
ter och sambandsbefäl för hemvärnet.

Hemvärnet bildas
Under inledningen av andra världskriget visade 
det sig att den svenska armén hade begränsade re-
surser och man började ställa krav på att kunna 
försvara hembygden med någon form av skydds-
TUZSLPS��'ÚSTWBSTWJMKBO�WBS�TUBSL�PDI�J�NBK�ŝťŠŜ�
beslöt riksdagen att bilda ett hemvärn.ţť�%FO�Şš�
PLUPCFS�ŝťŠŜ�GBTUTUÊMMEFT�IFNWÊSOFUT�PSHBOJTB-
tion inom försvarsområdet. Vid denna tid var det 
stor brist på utrustning för hemvärnet och ammu-
nitionstilldelningen var mycket liten. Den halv-
årsvisa tilldelningen av gevärsammunition för 
utbildning av mindre goda skyttar var till exempel 
FOEBTU�Ţš�QBUSPOFS��

Den höga försvarsviljan i gränslandet tog sig 
bland annat uttryck i att övningsdeltagandet i hem-
värnet i östra Norrbotten var det högsta i landet 
under större delen av e"erkrigstiden. En av anled-
ningarna var minnena från andra världskriget och 

Frivilligorganisationerna
Hemvärnet och Lottarörelsens betydelse i för-
svaret av ett land framkom när Finland slöt 
freds- och vänskapspakt med Sovjetunionen ef-
ter fortsättningskrigets slut !"##. Då tvingades 
$nländarna acceptera att inget hemvärn $ck 
förekomma i landet och inte heller Lotta Svärd- 
personal inom armén. Trots att Ryssland, och 
senare Sovjetunionen, menat sig ha världens 
bästa och e%ektivaste krigsmaskiner var alltså 
ett av de främsta kraven vid fredsslutet att un-
danröja risken att möta ett hemvärn och lottor 
den dagen Finlands territorium eventuellt be-
hövdes för krigiska operationer.

Rekryteringen till hemvärnet och frivilligor-
ganisationerna hade alltsedan andra världskri-
get fram till &'''-talet gått lätt i gränsbygderna 
i östra Norrbotten. Försvarsintresset ökade mar-
kant under andra världskrigets slut då tyskarna 
drog sig norrut i Finland och brände en stor del 
av $nska Tornedalen. Då såg man kriget härja 
på andra sidan Torne älv. Hemvärnet och frivil-
ligorganisationerna, främst lottorna och Röda 
korset, var en del i den gamla bygdegemenska-
pen och resultat av gamla folkrörelsetraditioner.

genomfördes utbildning i vapentjänst, försvars-
upplysning och barnavård. Lottorna tjänstgjorde i
samband med hemvärnets årliga övningar främst
vid hemvärnsstaberna med stabs- och expedi-
tionstjänster samt svarade för förplägnaden. Inom
hemvärnet svarade Röda korset för sjukvårdstjäns-
ten och hemvärnsamariter repetitionsutbildades i
samband med hemvärnets övningar. Röda korset
var också en viktig organisation i det kommuna-
la samhällets planering under fredstida katastro-
fer, beredskap och krig. Medverkan kunde ske
vid omhändertagande av skadade samt deras an-
höriga, krisbearbetning och flyktingmottagning
med återföreningsarbete. Kommunernas bered-
skapsplanerare och Röda korset svarade gemen-
samt för utarbetandet av åtgärdsplaner inom dessa
områden.

Sveriges kvinnliga bilkårers riksförbund utbil-
dade sina medlemmar till att köra bussar, lastbilar
och bandvagnar. Personalen krigsplacerades i för-
svarsområdesstaben eller inom hemvärnet samt
inom vissa delar av försvarsområdets förband. Fri-
villiga motorcykelkårernas riksförbund utbildade

Frivilligorganisationerna
Hemvärnet och Lottarörelsens betydelse i för-
svaret av ett land framkom när Finland slöt
freds- och vänskapspakt med Sovjetunionen ef-
ter fortsättningskrigets slut 1944. Då tvingades
finländarna acceptera att inget hemvärn fick
förekomma i landet och inte heller Lotta Svärd-
personal inom armen. Trots att Ryssland, och
senare Sovjetunionen, menat sig ha världens
bästa och effektivaste krigsmaskiner var alltså
ett av de främsta kraven vid fredsslutet att un-
danröja risken att möta ett hemvärn och lottor
den dagen Finlands territorium eventuellt be-
hövdes för krigiska operationer.

motorcykelordonnanser för främst hemvärnet och
Frivilliga Radioorganisationen utbildade signalis-
ter och sambandsbefäl för hemvärnet.

Hemvärnet bildas
Under inledningen av andra världskriget visade
det sig att den svenska armen hade begränsade re-
surser och man började ställa krav på att kunna
försvara hembygden med någon form av skydds-
styrkor. Försvarsviljan var stark och i maj 1940
beslöt riksdagen att bilda ett hemvärn.79 Den 25
oktober 1940 fastställdes hemvärnets organisa-
tion inom försvarsområdet. Vid denna tid var det
stor brist på utrustning för hemvärnet och ammu-
nitionstilldelningen var mycket liten. Den halv-
årsvisa tilldelningen av gevärsammunition för
utbildning av mindre goda skyttar var till exempel
endast 65 patroner.

Den höga försvarsviljan i gränslandet tog sig
bland annat uttryck i att övningsdeltagandet i hem-
värnet i östra Norrbotten var det högsta i landet
under större delen av efterkrigstiden. En av anled-
ningarna var minnena från andra världskriget och

Rekryteringen till hemvärnet och frivilligor-
ganisationerna hade alltsedan andra världskri-
get fram till z000-talet gått lätt i gränsbygderna
i östra Norrbotten. Försvarsintresset ökade mar-
kant under andra världskrigets slut då tyskarna
drog sig norrut i Finland och brände en stor del
av finska Tornedalen. Då såg man kriget härja
på andra sidan Torne älv. Hemvärnet och frivil-
ligorganisationerna, främst lottorna och Röda
korset, var en del i den gamla bygdegemenska-
pen och resultat av gamla folkrörelsetraditioner.
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Sveriges kvinnliga bilkårers riksförbund, SKBR,svarade för 
fordonsutbildning av kvinnliga frivilliga för en rad olika fordon. 
I utbildningen ingick även fordonsreparation.  Personalen 
krigsplacerades i försvarsområdesstaben eller inom hemvärnet 
samt inom vissa delar av försvarsområdets förband. Foto: Krigsarkivet.

Sveriges kvinnliga bilkårers riksförbund, SKBR,svarade för
fordonsutbildning av kvinnliga frivilliga för en rad olika fordon.
I utbildningen ingick även fordonsreparation. Personalen
krigsplacerades i försvarsområdesstaben eller inom hemvärnet
samt inom vissa delar av försvarsområdets förband. Foto: Krigsarkivet.
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EF�VNCÊSBOEFO�TPN�EFO�ĕOTLB�TJEBO�EÌ�ĕDL�VUTUÌ��
En annan anledning var att en stor del av den man-
liga befolkningen i östra Norrbotten kunde betrak-
tas som jägare eller skogsfolk i allmänhet, där en 
kall natt ute i terrängen inte var något problem.  I 
många jaktlag var det hundraprocentig anslutning 
till hemvärnet. Ett mått på försvarsviljan kan man 
GÌ�BW�BOEFMFO�IFNWÊSOTNÊO�ÌS�ŝťťť�BW�CFGPMLOJOH-
FO��*�4WFSJHF�UPUBMU�MÌH�EFOOB�TJČSB�QÌ�Ŝť�QSPDFOU��*�
Norrbotten låg si!rorna för de fyra hemvärnstätas-
te kommunerna på klart högre värden. För Hapar-
BOEB�ŞŤ�QSPDFOU�,BMJY�ŠŤ�QSPDFOU�½WFSLBMJY�ŢŤ�
procent och för Övertorneå på hela ",# procent av 
befolkningen som var med i hemvärnet.

¯S�ŝťťŠ�HFOPNGÚSEFT�FO�PNPSHBOJTBUJPO�JOPN�
Försvarsmakten. För hemvärnet innebar detta att 
hemvärnet ingick i krigsorganisationen med en 
tydligare roll. Hemvärnet kom nu att öva tillsam-
mans med de reguljära förbanden. Hemvärnet ut-
gjorde det viktigaste förbandet i inledningsskedet 
vid ett strategiskt överfall varför stridsplanerna nu 
reviderades. Hemvärnsmännen skulle nu till ex-
empel utbildas i att leda artillerield.

¯S�ŝťťť�BOUPHT�FO�OZ�IFNWÊSOTPSHBOJTBUJPO�
inom försvarsområdet. Organisationen utgjorde 
grunden för försvarsområdets stöd till det civila 
samhället, en av de nya uppgi$erna för Försvars-
NBLUFO��5SF�IFNWÊSOTCBUBMKPOFS�PSHBOJTFSBEFT�
nu i östra Norrbotten. På detta sätt underlättades 
kontakterna mellan kommunerna i östra Norr-
botten och Försvarsmakten via hemvärnet på 
respektive ort. Organisationen utgjorde även stom-
men i den krigsplanläggning som genomfördes 
GÚS�GÚSTWBSFU�BW�ÚTUSB�/PSSCPUUFO��¯S�ŞŜŜŠ�MBEFT�

VUSFEOJOHFO�w)FNWÊSOFU�FęFS�ŞŜŜŠw�GSBN�TPN�
innebar att moderniseringen av hemvärnet fort-
satte och medelåldern i hemvärnet fortsatte att 
sjunka. Hemvärnsförbanden blev nu organisato-
riskt inplacerade i de lokala militärdistriktsgrup-
perna på orterna: Härnösand, Solle$eå, Östersund, 
Umeå, Boden, Kalix och Kiruna. 

Kusthemvärnets uppgi$ i östra Norrbotten var 
att i krig bevaka, försvara och besätta postering-
ar, utföra eskorttjänst, sjötransporter, sjöminering-
ar och utmärka farleder. I uppgi$en ingick även 
att bemanna radarstationen på Malören. I freds-
tid deltog kusthemvärnet med att hjälpa till med 
efterspaning av vilsegångna personer, samt vid 
sjöräddning och skogsbrandsläckning. Kusthem-
värnet inom försvarsområdet hade ett stort områ-
EF�BUU�CFWBLB�GSÌO�)BQBSBOEB�UJMM�5ÚSFĖÊSEFO�PDI�
inom området fanns många bevakningsobjekt.  
Kusthemvärnsplutoner fanns i Salmis, Seskarö, 
Båtskärsnäs, Karlsborg, Nyborg, Storöhamn och 
för försvaret av Malören. Sammanlagt ingick cirka 
ŞšŜ�QFSTPOFS�J�LVTUIFNWÊSOFU�J�NJUUFO�QÌ�ŝťťŜ�UB-
let, varav en del var lottor. I kusthemvärnets orga-
nisation ingick även frivilliga radioorganisationen 
samt bevakningshundar och en dykgrupp. Utrust-
ningen för kusthemvärnet innefattade eldvapen, 
granatgevär, minor både för land och till sjöss, 
bandvagn och transportbåt.

En försvarsstrid i gränsområdena hade med-
fört en stor %yktingström. Här hade frivilligorga-
nisationerna en stor roll i att dels ta emot %yktingar 
från Finland men även hjälpa till med att evakuera 
befolkningen från östra Norrbotten.

de umbäranden som den finska sidan då fick utstå.
En annan anledning var att en stor del av den man-
liga befolkningen i östra Norrbotten kunde betrak-
tas som jägare eller skogsfolk i allmänhet, där en
kall natt ute i terrängen inte var något problem. I
många jaktlag var det hundraprocentig anslutning
till hemvärnet. Ett mått på försvarsviljan kan man
få av andelen hemvärnsmän år 1999 av befolkning-
en. I Sverige totalt låg denna siffra på o,9 procent. I
Norrbotten låg siffrorna för de fyra hemvärnstätas-
te kommunerna på klart högre värden. För Hapar-
anda 2,8 procent, Kalix 4,8 procent, Överkalix 6,8
procent och för Övertorneå på hela 7,o procent av
befolkningen som var med i hemvärnet.

År 1994 genomfördes en omorganisation inom
Försvarsmakten. För hemvärnet innebar detta att
hemvärnet ingick i krigsorganisationen med en
tydligare roll. Hemvärnet kom nu att öva tillsam-
mans med de reguljära förbanden. Hemvärnet ut-
gjorde det viktigaste förbandet i inledningsskedet
vid ett strategiskt överfall varför stridsplanerna nu
reviderades. Hemvärnsmännen skulle nu till ex-
empel utbildas i att leda artillerield.

År 1999 antogs en ny hemvärnsorganisation
inom försvarsområdet. Organisationen utgjorde
grunden för försvarsområdets stöd till det civila
samhället, en av de nya uppgifterna för Försvars-
makten. Tre hemvärnsbataljoner organiserades
nu i östra Norrbotten. På detta sätt underlättades
kontakterna mellan kommunerna i östra Norr-
botten och Försvarsmakten via hemvärnet på
respektive ort. Organisationen utgjorde även stom-
men i den krigsplanläggning som genomfördes
för försvaret av östra Norrbotten. År 2004 lades

utredningen "Hemvärnet efter 2004" fram som
innebar att moderniseringen av hemvärnet fort-
satte och medelåldern i hemvärnet fortsatte att
sjunka. Hemvärnsförbanden blev nu organisato-
riskt inplacerade i de lokala militärdistriktsgrup-
perna på orterna: Härnösand, Sollefteå, Östersund,
Umeå, Boden, Kalix och Kiruna.

Kusthemvärnets uppgift i östra Norrbotten var
att i krig bevaka, försvara och besätta postering-
ar, utföra eskorttjänst, sjötransporter, sjöminering-
ar och utmärka farleder. I uppgiften ingick även
att bemanna radarstationen på Malören. I freds-
tid deltog kusthemvärnet med att hjälpa till med
efterspaning av vilsegångna personer, samt vid
sjöräddning och skogsbrandsläckning. Kusthem-
värnet inom försvarsområdet hade ett stort områ-
de att bevaka, från Haparanda till Törefiärden och
inom området fanns många bevakningsobjekt.
Kusthemvärnsplutoner fanns i Salmis, Seskarö,
Båtskärsnäs, Karlsborg, Nyborg, Storöhamn och
för försvaret av Malören. Sammanlagt ingick cirka
250 personer i kusthemvärnet i mitten på 1990-ta-
let, varav en del var lottor. I kusthemvärnets orga-
nisation ingick även frivilliga radioorganisationen
samt bevakningshundar och en dykgrupp. Utrust-
ningen för kusthemvärnet innefattade eldvapen,
granatgevär, minor både för land och till sjöss,
bandvagn och transportbåt.

En försvarsstrid i gränsområdena hade med-
fört en stor flyktingström. Här hade frivilligorga-
nisationerna en stor roll i att dels ta emot flyktingar
från Finland men även hjälpa till med att evakuera
befolkningen från östra Norrbotten.
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Evakuering av civilbefolkningen
&UU�BOGBMM�ÚWFS�HSÊOTÊMWFO�IBEF�NFEGÚSU�BUU�5PS-
nedalen redan från första dagen hade blivit ett 
slagfält. Då gällde det att stora delar av civilbe-
folkningen redan hade evakuerats från området, 
men även att företag som var viktiga för det civila 
och militära försvaret skulle !yttas bort från öst-
ra Norrbotten. Sen skulle brända jordens taktik 
användas. Allt som var användbart för angriparen 
skulle brännas eller sprängas. All denna planering 
gjordes av kommunerna i samarbete med Länssty-
relsen, Civilbefälhavaren för övre Norrland samt 
försvarsområdena i Norrbotten."#

Under kalla kriget hade städer och andra större 
orter i Sverige utrymningsplaner för hur orten skul-
le tömmas på sin civilbefolkning vid krig. Planerna 
omfattade främst evakuering av barn och gam-
la men även planer för så kallad snabbutrymning 
vid överhängande risk för angrepp, då alla som inte 
behövdes för krigsinsatsen skulle evakueras. Bak-
grunden till dessa utrymningsplaner var att under 
den första delen av kalla kriget var det allmänna an-
tagandet att ett kommande krig inte skulle ta hän-
syn till civilbefolkningen. Befolkningscentra skulle 
tvärtom utsättas för terrorbombningar liknande de 
TPN�TLFUU�J�5ZTLMBOE�PDI�4UPSCSJUBOOJFO�VOEFS�BO-
dra världskriget. Skillnaden var att man nu räkna-
de med att bombningarna skulle kunna ske med 
kärnvapen. Utrymningsplanerna beskrev hur ci-
vilbefolkningen på bästa sätt skulle ta sig bort från 
tätorten till en relativt sett tryggare tillvaro.

Erfarenheterna från bombkriget under andra 
världskriget visade på att städernas försörjning av 
vatten, el och livsmedel blev ansträngda då dessa 
helt eller delvis blev förstörda vid bombanfall. Ge-
nom att minska folkmängden i städerna minskades 
också belastningen på dessa försörjningssystem. 
Erfarenheterna visade också att angrepp mot en 
stad som inte var evakuerad o$a ledde till !ykting-
strömmar bort från den angripna staden. Dessa 
!yktingströmmar belastade då transportnätet vid 
en olämplig tidpunkt, när vägar och järnvägar an-
strängdes hårt av alla militära aktiviteter. Dessa 
transportsvårigheter var uppenbara i östra Norr-
botten med förhållandevis få vägar. För Norrbotten 
gällde dessutom att man måste planera både för att 
ta emot en !yktingström från Finland, men även 
!ytta den egna befolkningen.Ťŝ

I enlighet med vapenstilleståndsavtalet i sep-
UFNCFS�ŝťŠŠ�NFMMBO�4PWKFUVOJPOFO�PDI�'JOMBOE�
WBS�'JOMBOE�GÚSQMJLUJHBU�BUU�ESJWB�VU�EF�ŞŜŜڀŜŜŜ�
tyska soldater som ännu fanns kvar i landet. De 
tyska trupperna retirerade norrut men Sovjetuni-
POFO�LSÊWEF�FO�BLUJW�ĕOTL�JOTBUT��'ÚS�BUU�GÚSIJOESB�
TPWKFUJTL�NJMJUÊS�wIKÊMQw�UWJOHBEFT�EFO�ĕOTLB�BS-
mén att vända sina vapen mot sin forne bundsför-
WBOU���'JOTLB�USVQQFS�MZDLBEFT�MBOETUJHB�J�5PSOFÌ�
och rädda den staden, medan Rovaniemi brändes 
OFE�IFMU�BW�UZTLBSOB��4UPSB�EFMBS�BW�ĕOTLB�5PSOFEB-
len brändes nu ner, också av tyskarna, som hämnd 
för Finlands sidbyte i kriget. Under oktober må-
OBE�UPHT�DJSLB�šŜڀŜŜŜ�ĕOMÊOEBSF�NFE�ŞšڀŜŜŜ�EKVS�

!"#$%&'  ()

Evakuering av Norrbotten  
och !yktingströmmar från Finland

I svensk-finska gräns-
trakter som skulle 
utrymmas och ta emot 
flyktingströmmar.
Foto: Sten Ekman.
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Evakuering av Norrbotten
och flyktingströmmar från Finland

Evakuering av civilbefolkningen
Ett anfall över gränsälven hade medfört att Tor-
nedalen redan från första dagen hade blivit ett
slagfält. Då gällde det att stora delar av civilbe-
folkningen redan hade evakuerats från området,
men även att företag som var viktiga för det civila
och militära försvaret skulle flyttas bort från öst-
ra Norrbotten. Sen skulle brända jordens taktik
användas. Allt som var användbart för angriparen
skulle brännas eller sprängas. All denna planering
gjordes av kommunerna i samarbete med Länssty-
relsen, Civilbefälhavaren för övre Norrland samt
försvarsområdena i Norrbotten.8°

Under kalla kriget hade städer och andra större
orter i Sverige utrymningsplaner för hur orten skul-
le tömmas på sin civilbefolkning vid krig. Planerna
omfattade främst evakuering av barn och gam-
la men även planer för så kallad snabbutrymning
vid överhängande risk för angrepp, då alla som inte
behövdes för krigsinsatsen skulle evakueras. Bak-
grunden till dessa utrymningsplaner var att under
den första delen av kalla kriget var det allmänna an-
tagandet att ett kommande krig inte skulle ta hän-
syn till civilbefolkningen. Befolkningscentra skulle
tvärtom utsättas för terrorbombningar liknande de
som skett i Tyskland och Storbritannien under an-
dra världskriget. Skillnaden var att man nu räkna-
de med att bombningarna skulle kunna ske med
kärnvapen. Utrymningsplanerna beskrev hur ci-
vilbefolkningen på bästa sätt skulle ta sig bort från
tätorten till en relativt sett tryggare tillvaro.

Erfarenheterna från bombkriget under andra
världskriget visade på att städernas försörjning av
vatten, el och livsmedel blev ansträngda då dessa
helt eller delvis blev förstörda vid bombanfall. Ge-
nom att minska folkmängden i städerna minskades
också belastningen på dessa försörjningssystem.
Erfarenheterna visade också att angrepp mot en
stad som inte var evakuerad ofta ledde till flykting-
strömmar bort från den angripna staden. Dessa
flyktingströmmar belastade då transportnätet vid
en olämplig tidpunkt, när vägar och järnvägar an-
strängdes hårt av alla militära aktiviteter. Dessa
transportsvårigheter var uppenbara i östra Norr-
botten med förhållandevis fa vägar. För Norrbotten
gällde dessutom att man måste planera både för att
ta emot en flyktingström från Finland, men även
flytta den egna befolkningen.8'

I enlighet med vapenstilleståndsavtalet i sep-
tember 1944 mellan Sovjetunionen och Finland
var Finland förpliktigat att driva ut de 200 000
tyska soldater som ännu fanns kvar i landet. De
tyska trupperna retirerade norrut men Sovjetuni-
onen krävde en aktiv finsk insats. För att förhindra
sovjetisk militär "hjälp" tvingades den finska ar-
men att vända sina vapen mot sin forne bundsför-
vant. Finska trupper lyckades landstiga i Torneå
och rädda den staden, medan Rovaniemi brändes
ned helt av tyskarna. Stora delar av finska Torneda-
len brändes nu ner, också av tyskarna, som hämnd
för Finlands sidbyte i kriget. Under oktober må-
nad togs cirka 5o 000 finländare med 25 000 djur

SVERIGE

G I O V E R T O R N E Ä
KOMMUN

I svensk-finska gräns-
trakter som skulle
utrymmas och ta emot
flyktingströmmar.
Foto: Sten Ekman.
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Under Finlands tredje krig, det så kallade 
lapplandskriget !"##–!"#$, vällde stora mängder 
finska flyktingar in över gränsen till Sverige med 
bohag och boskap som skulle omhändertagas. 
Erfarenheten lade grund för den efterkrigstida 
planeringen för liknande händelser. Foto: Krigsarkivet.

Under Finlands tredje krig, det så kallade
lapplandskriget 1944-1945, vällde stora mängder
finska flyktingar in över gränsen till Sverige med
bohag och boskap som skulle omhändertagas.
Erfarenheten lade grund för den efterkrigstida
planeringen för liknande händelser. Foto: Krigsarkivet.
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ŝŢŞ� t� ĸĮĹĶŅĹĶĻķĲĻ

FNPU�MÊOHT�5PSOFÊMWFO�QÌ�EFO�TWFOTLB�TJEBO��%FO-
na !yktingmottagning organiserades av överste 
Nils Björk, chef för Norrbottens regemente, som 
J�TFQUFNCFS�ŝťŠŠ�ĕDL�J�VQQESBH�BW�SFHFSJOHFO�BUU�
organisera !yktingsmottagandet. Mottagandet av 
!yktingarna organiserades dels av den svenska mi-
litären men även av Lottarörelsen, Röda korset och 
kommunerna i östra Norrbotten. I samband med 
!yktingströmmen blev Haparanda centrum för en 
omfattande underrättelseverksamhet. Både försva-
rets radioanstalt och försvarsstaben satte in särskil-
da personalresurser för att följa utvecklingen på 
Nordkalottområdet. Underrättelseinhämtningen 
skedde i betydande del genom utfrågning av !yk-
tingarna från Finland.

Planerna för !yktingmottagandet och för!ytt-
ning av befolkningen i östra Norrbotten, som 
utarbetades e"er kriget, byggde till stor del på er-
farenheterna av !yktingmottagandet under hösten 

När järnvägen var 
framdragen till Haparanda 
!"!# kom staden att få ett 
mycket stort uppsving i 
och med att staden, under 
första världskriget, blev 
en av Rysslands viktigaste 
handelsvägar västerut. 
Många prominenta 
personer åkte med 
tåg upp till Haparanda 
för att sedan fortsätta 
österut. Även under andra 
världskriget stod staden i 
centrum med en livlig och 
för Sverige mycket viktig 
handel. Foto: Sten Ekman.

Vid Övertorneå finns en 
av de få broarna över 
Torne älv. Vid broslutet 
på den finska sidan delar 
sig vägen enligt skyltarna 
på bilden. Över denna 
bro förväntade man sig 
en stor flyktingström vid 
orostid. Samtidigt skulle 
bron sprängas direkt vid 
ett krigsutbrott.
 Foto: Sten Ekman.

När järnvägen var
framdragen till Haparanda
1915 kom staden att få ett
mycket stort uppsving i
och med att staden, under
första världskriget, blev
en av Rysslands viktigaste
handelsvägar västerut.
Många prominenta
personer åkte med
tåg upp till Haparanda
för att sedan fortsätta
österut. Även under andra
världskriget stod staden i
centrum med en livlig och
för Sverige mycket viktig
handel. Foto: Sten Ekman.

Vid Övertorneå finns en
av de få broarna över
Torne älv. Vid broslutet
på den finska sidan delar
sig vägen enligt skyltarna
på bilden. Över denna
bro förväntade man sig
en stor flyktingström vid
orostid. Samtidigt skulle
bron sprängas direkt vid
ett krigsutbrott.
Foto: Sten Ekman.
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emot längs Torneälven på den svenska sidan. Den-
na flyktingmottagning organiserades av överste
Nils Björk, chef för Norrbottens regemente, som
i september 1944 fick i uppdrag av regeringen att
organisera flyktingsmottagandet. Mottagandet av
flyktingarna organiserades dels av den svenska mi-
litären men även av Lottarörelsen, Röda korset och
kommunerna i östra Norrbotten. I samband med
flyktingströmmen blev Haparanda centrum för en
omfattande underrättelseverksamhet. Både försva-
rets radioanstalt och försvarsstaben satte in särskil-
da personalresurser för att följa utvecklingen på
Nordkalottområdet. Underrättelseinhämtningen
skedde i betydande del genom utfrågning av flyk-
tingarna från Finland.

Planerna för flyktingmottagandet och förflytt-
ning av befolkningen i östra Norrbotten, som
utarbetades efter kriget, byggde till stor del på er-
farenheterna av flyktingmottagandet under hösten
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ŝťŠŠ��*�FO�TUVEJF�ŝťŢŝ�GSÌO�TUBCTBWEFMOJOHFO�WJE�,B-
lix försvarsområde, redogörs för hur Sverige vid ett 
stormaktskrig skulle förbereda sig för att ta emot 
betydande flyktingströmmar från Finland och 
Norge.ŤŞ Men dilemmat var att ”De områden som 
kan bedömas bli mest berörda av !yktinginvasion 
utgör samtidigt de för anfall mest utsatta delarna 
av landet, nämligen Skåne, norrlandskusten och 
övre Norrlands gränstrakter”. I studien anges att i 
samband med registreringen av !yktingar skulle 
man e"erfråga vissa kompetenser och särskilt ef-
tertraktade var sjukvårdspersonal, barnmorskor, 
poliser och förplägnadspersonal. Vid uppsam-
lingsplatserna skulle man även söka fånga upp icke 
önskvärda personer: ”Förekommer bland !ykting-
arna personer som av den svenska eller utländska 
QPMJTUKÊOTUFNBOOFO�PNFEFMCBSU�JEFOUJĕFSBT�TPN�
samhällsfarliga element, tas dessa i förvar för vida-
re transport till specialinternat.” 

Vid !yktingmottagandet skulle man verka för 
att lämpliga !yktingar anslöt sig till den svens-
ka krigsmakten.Ťş Detta med !yktingars använd-
ning inom den svenska krigsmakten var dock en 
ömtålig sak: ”E"ersom Sverige skall söka beva-
ra sin neutralitet får en stormakt icke bringas den 
föreställningen att utländska förband organiseras 
och utbildas i vårt land för att sedermera insättas 
i de pågående operationerna.” Om däremot Sveri-
ge hade tvingats överge sin neutralitet ”bör värn-
pliktslagen göras tillämplig på utlänningar. Då så 
CFĕOOFT�ÊOEBNÌMTFOMJHU�PSHBOJTFSBT�IÊSWJE�TÊS-
skilda främlingsförband”. Vid samlingsplatserna 
i Haparanda och Övertorneå, där det fanns bro-
ar över gränsälven, skulle !yktingarna få mat men 
uppehållet vid platserna skulle göras så kort som 
möjligt. För djuren som !yktingarna förde med sig 
gällde att dessa skulle undersökas och felfria hästar 
tas om hand. Övriga djur skulle slaktas.#$

För utrymningen av östra delen av Norrbot-
tens län utarbetades planer dels för !yktingmot-
tagning och dels för utrymning av stora delar av 

befolkningen. Första anhalten för !yktingarna från 
Finland skulle enligt planerna vara samlingsplat-
serna i Läroverket i Haparanda och Centralskolan i 
Övertorneå. Här skulle registrering ske av !ykting-
ar och de djur de hade med sig. Registreringen var 
viktig om man sedan behövde söka e"er släkting-
ar och för att inhämta information. Vid registre-
SJOHFO�TLVMMF�NBO�ÊWFO�TÚLB�TLJMKB�JOĕMUSBUÚSFS�GSÌO�
”vanliga !yktingar”.Ťš

Flykting- och utrymningsplanläggning
%FO�QMBOMÊHHOJOH� TPN�HÊMMEF� GSÌO� ŝťŢŢ� BOHBW�
att de första sju dygnen räknade man med att 
šŜڀŜŜŜ�ĘZLUJOHBS�TLVMMF�LPNNB�ÚWFS�HSÊOTFO�WB-
SBW�ŠŞڀŜŜŜ�ÚWFS�)BQBSBOEB�PDI�ŤڀŜŜŜ�WJB�½WFS-
torneå. Man antog att det var främst under de fyra 
första dygnen som !yktingströmmen skulle bli stor 
med %&''' första dygnet, #&''' andra dygnet och 
ŝŜڀŜŜŜ�USFEKF�EZHOFU��'SÌO�EFTTB�TBNMJOHTQMBUTFS�
skulle sedan !yktingarna transporteras, mest med 
buss, till genomgångsläger i Kalix, Morjärv och 
Överkalix. För de som hade egna fordon, beräknat 
UJMM�şŜ�QSPDFOU�HÊMMEF�BUU�EF�TLVMMF�GÌ�LÚSB�WJEBSF�TÌ�
snabbt som möjligt. Vistelsen i dessa uppsamlings-
läger beräknades vara högst tre dygn. Lägren var 
inrymda i skolor, biografer och Folkets hus. Kom-
munen skulle svara för utspisning och i möjligaste 
mån ordna tvättmöjligheter.#% I dessa läger skul-
MF�PDLTÌ�VUGSÌHOJOH�TLF��w5JMM�VUGSÌHOJOH�VUUBHBT�J�
första hand de, som bedömes kunna lämna under-
rättelser av militärt värde, samt de som anses av nå-
gon anledning böra avskiljas och omhändertagas i 
särskild ordning. De senare överlämnas till polis-
chefen.” Från Kalix, Överkalix och Morjärv skul-
MF�TFEBO�TBNUMJHB�šŜڀŜŜŜ�ĘZLUJOHBS�USBOTQPSUFSBT�
med tåg till Jämtland.#(

Spärra gränsen mot Finland för flyktingar
Om utrymningen av befolkningen i östra Norrbot-
ten skulle göras samtidigt med en !yktingström 
från Finland gällde att i första hand !ytta den egna 

Heraldiskt vapen 
Hemvärnets musikkår i 
Norrbotten. Foto: Wikipedia.

1944. I en studie 1961 från stabsavdelningen vid Ka-
lix försvarsområde, redogörs för hur Sverige vid ett
stormaktskrig skulle förbereda sig för att ta emot
betydande flyktingströmmar från Finland och
Norge.82 Men dilemmat var att "De områden som
kan bedömas bli mest berörda av flyktinginvasion
utgör samtidigt de för anfall mest utsatta delarna
av landet, nämligen Skåne, norrlandskusten och
övre Norrlands gränstrakter". I studien anges att i
samband med registreringen av flyktingar skulle
man efterfråga vissa kompetenser och särskilt ef-
tertraktade var sjukvårdspersonal, barnmorskor,
poliser och förplägnadspersonal. Vid uppsam-
lingsplatserna skulle man även söka fånga upp icke
önskvärda personer: "Förekommer bland flykting-
arna personer som av den svenska eller utländska
polistjänstemannen omedelbart identifieras som
samhällsfarliga element, tas dessa i förvar för vida-
re transport till specialinternat"

Vid flyktingmottagandet skulle man verka för
att lämpliga flyktingar anslöt sig till den svens-
ka krigsmakten.83 Detta med flyktingars använd-
ning inom den svenska krigsmakten var dock en
ömtålig sak: "Eftersom Sverige skall söka beva-
ra sin neutralitet får en stormakt icke bringas den
föreställningen att utländska förband organiseras
och utbildas i vårt land för att sedermera insättas
i de pågående operationerna" Om däremot Sveri-
ge hade tvingats överge sin neutralitet "bör värn-
pliktslagen göras tillämplig på utlänningar. Då så
befinnes ändamålsenligt organiseras härvid sär-
skilda främlingsförband". Vid samlingsplatserna
i Haparanda och Övertorneå, där det fanns bro-
ar över gränsälven, skulle flyktingarna få mat men
uppehållet vid platserna skulle göras så kort som
möjligt. För djuren som flyktingarna förde med sig
gällde att dessa skulle undersökas och felfria hästar
tas om hand. Övriga djur skulle slaktas.84

För utrymningen av östra delen av Norrbot-
tens län utarbetades planer dels för flyktingmot-
tagning och dels för utrymning av stora delar av

befolkningen. Första anhalten för flyktingarna från
Finland skulle enligt planerna vara samlingsplat-
serna i Läroverket i Haparanda och Centralskolan i
Övertorneå. Här skulle registrering ske av flykting-
ar och de djur de hade med sig. Registreringen var
viktig om man sedan behövde söka efter släkting-
ar och för att inhämta information. Vid registre-
ringen skulle man även söka skilja infiltratörer från
"vanliga flyktingar".83

Flykting- och utrymningspianläggning
Den planläggning som gällde från 1966 angav
att de första sju dygnen räknade man med att
5o 000 flyktingar skulle komma över gränsen, va-
rav 42 000 över Haparanda och 8 000 via Över-
torneå. Man antog att det var främst under de fyra
första dygnen som flyktingströmmen skulle bli stor
med 6 000 första dygnet, 8 000 andra dygnet och
10 000 tredje dygnet. Från dessa samlingsplatser
skulle sedan flyktingarna transporteras, mest med
buss, till genomgångsläger i Kalix, Morjärv och
Överkalix. För de som hade egna fordon, beräknat
till 3o procent, gällde att de skulle få köra vidare så
snabbt som möjligt. Vistelsen i dessa uppsamlings-
läger beräknades vara högst tre dygn. Lägren var
inrymda i skolor, biografer och Folkets hus. Kom-
munen skulle svara för utspisning och i möjligaste
mån ordna tvättmöjligheter.86 I dessa läger skul-
le också utfrågning ske: "Till utfrågning uttagas i
första hand de, som bedömes kunna lämna under-
rättelser av militärt värde, samt de som anses av nå-
gon anledning böra avskiljas och omhändertagas i
särskild ordning. De senare överlämnas till polis-
chefen:' Från Kalix, Överkalix och Morjärv skul-
le sedan samtliga 5o 000 flyktingar transporteras
med tåg till Jämtland."

Spärra gränsen mot Finland för flyktingar
Om utrymningen av befolkningen i östra Norrbot-
ten skulle göras samtidigt med en flyktingström
från Finland gällde att i första hand flytta den egna

Heraldiskt vapen
Hemvärnets musikkår i
Norrbotten. Foto: Wi ki pedia.
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svenska befolkningen och att spärra gränsen mot 
'JOMBOE��*�QMBOFO�GÚS�PNIÊOEFSUBHBOEFU�BW�ĕOTLB�
!yktingar anges att ”planen förutsätter att utrym-
ningen av den svenska gränsbefolkningen icke äger 
rum samtidigt med !yktingströmmen”. ”Anbefaller 
Kungl Maj:t sådan utrymning, helt eller delvis, un-
der pågående !yktingström, måste arbetet på un-
danförandet av den svenska befolkningen i princip 
HFT�QSJPSJUFU�J�GÚSIÌMMBOEF�UJMM�CPSUGÚSBOEFU�BW�ĕO-
ska !yktingar. Detta kan tvinga till lokalt eller/och 
temporärt spärrande av gränsen för dessa.”""

För evakueringen av östra Norrbotten fanns pla-
ner för tömning av ålderdomshem, lasarett, men 
även av viss egendom. Det gällde då till exempel 
viktiga lager som skulle !yttas västerut samt krigs-
viktiga företag som skulle monteras ner och frak-
UBT�CPSU�GSÌO�TUSJET[POFO�Ťť För att föra bort hästar, 
kor och får, från Norrbotten, planlades under hela 
kalla kriget perioden i stort sett samma organi-
TBUJPO�TPN�/JMT�#KÚSL�CZHHEF�VQQ�ŝťŠŠ��7BSKF�CZ�
bildade ett block. En större jordägare i byn utsågs 
till blockchef. Blockchefen i den by som skulle ut-
rymmas samlade djuren vid en samlingsplats inn-
an marschen ut ur byn påbörjades. Blockchefen i 
en mottagande by hade i uppgi# att fördela de an-
kommande djuren mellan bönderna i byn. Dju-
ren märktes innan marschen västerut påbörjades 
för att underlätta hopsamlandet av skingrade djur. 
Längs !yktvägen fanns förberedda mottagnings-
platser där djuren kunde vila, utfodras och o#a 
fanns planerat med veterinär på dessa platser. Mi-
litären kunde om de hade möjlighet hjälpa till i 
utrymningen och borttransporten av civilbefolk-
ningen och djur.

Östra Norrbotten skulle utrymmas områdes-
vis och militären var angelägen att på ett tidigt 
stadium få civilbefolkningen !yttad västerut. In-
kvarteringsområdena låg i Västerbotten, Väs-
ternorrland och Jämtland. Det var i första hand 
offentliga lokaler som skolor och idrottshallar 
som skulle ställas i ordning för att kunna ta emot 

!yktingarna. Mottagande kommuner hade fått i 
uppgi# av respektive länsstyrelse att planlägga för 
denna !yktingmottagning. 

För utrymningen skulle i först hand järnväg 
och bussar användas. Länsstyrelsen svarade för 
att rekvirera bussar och tåg till de uppgjorda sam-
lingsplatserna och den hade även rätt att rekvire-
ra bränsle till bussarna längs !yktvägarna. I varje 
LPNNVO�GBOOT�WÊHUSBĕLPNCVE�TPN�TWBSBEF�GÚS�
att organisera samlingsplatser och registrerings-
rutiner. De personer som skulle åka vidare måste 
WBSB�SFHJTUSFSBEF�JOOBO�EF�ĕDL�BWSFTB��1SJWBUB�GPS-
don måste passera samlingsplatserna för registre-
SJOH�JOOBO�EF�ĕDL�ÌLB�WJEBSF�PDI�EÊS�ĕDL�EF�ÊWFO�
uppgi# vart de skulle åka. De som åkte till släkting-
ar var tvungen meddela samlingsplatserna var de 
befann sig när de kom fram. Busstransporterna var 
hänvisade till de mindre vägarna då de större be-
hövdes för transporter av militära förband.

Civila försvaret i Norrbotten
Den civila planläggningen för ett angrepp över 
gränsälven var således omfattande. Civilförsvars-
enheten på länsstyrelsen i Norrbotten, som hade 
huvudansvaret för denna planläggning, var som 
NFTU�şš�QFSTPOFS�PDI�ţڀŜŜŜ�QFSTPOFS�LVOEF�TLSJ-
vas in i civilförsvarsorganisationen i Norrbotten. 
Det bedrevs regelbunden utbildning i civilförsvars-
uppgi#er, som sjukvård, brandutbildning och sa-
nering, och det lagrades mängder av olika material 
för civilförsvaret samt tonvis med livsmedel i för-
råd i västra Norrbotten.ťŜ Civilförsvarsförråd fanns 
i !ertalet kommuner i Norrbotten. I en före det-
UB�WFSLTUBETMPLBM�J�5ÚSF�GBOOT�NBUFSJFM�VQQTUÊMMU�
både för Haparanda och för Kalix kommuner. Det 
som förrådshölls var räddningsutrustning, motor-
sprutor, sjukvårdsutrustning, operationsutrust-
OJOH�ĕMUBS�PDI�HBTNBTLFS��7BSKF�LPNNVO�IBEF�FO�
egen ledningscentral för det civila försvaret som 
bekostades av staten. I Pajala låg ledningscentra-
MFO�VOEFS�5JOHTIVTFU�PDI�J�½WFSLBMJY�J�FO�LÊMMBSF�

Heraldiskt vapen 
Civilförsvarsförbundet 
!"#$–. Foto: Wikipedia.

Heraldiskt vapen
Civilförsvarsförbundet
1937-. Foto: Wi kipedia.

svenska befolkningen och att spärra gränsen mot
Finland. I planen för omhändertagandet av finska
flyktingar anges att "planen förutsätter att utrym-
ningen av den svenska gränsbefolkningen icke äger
rum samtidigt med flyktingströmmen". "Anbefaller
Kungl Maj:t sådan utrymning, helt eller delvis, un-
der pågående flyktingström, måste arbetet på un-
danförandet av den svenska befolkningen i princip
ges prioritet i förhållande till bortförandet av fin-
ska flyktingar. Detta kan tvinga till lokalt eller/och
temporärt spärrande av gränsen för dessa:'88

För evakueringen av östra Norrbotten fanns pla-
ner för tömning av ålderdomshem, lasarett, men
även av viss egendom. Det gällde då till exempel
viktiga lager som skulle flyttas västerut samt krigs-
viktiga företag som skulle monteras ner och frak-
tas bort från stridszonen.89 För att föra bort hästar,
kor och far, från Norrbotten, planlades under hela
kalla kriget perioden i stort sett samma organi-
sation som Nils Björk byggde upp 1944. Varje by
bildade ett block. En större jordägare i byn utsågs
till blockchef. Blockchefen i den by som skulle ut-
rymmas samlade djuren vid en samlingsplats inn-
an marschen ut ur byn påbörjades. Blockchefen i
en mottagande by hade i uppgift att fördela de an-
kommande djuren mellan bönderna i byn. Dju-
ren märktes innan marschen västerut påbörjades
för att underlätta hopsamlandet av skingrade djur.
Längs flyktvägen fanns förberedda mottagnings-
platser där djuren kunde vila, utfodras och ofta
fanns planerat med veterinär på dessa platser. Mi-
litären kunde om de hade möjlighet hjälpa till i
utrymningen och borttransporten av civilbefolk-
ningen och djur.

Östra Norrbotten skulle utrymmas områdes-
vis och militären var angelägen att på ett tidigt
stadium få civilbefolkningen flyttad västerut. In-
kvarteringsområdena låg i  Västerbotten, Väs-
ternorrland och Jämtland. Det var i första hand
offentliga lokaler som skolor och idrottshallar
som skulle ställas i ordning för att kunna ta emot

flyktingarna. Mottagande kommuner hade fått i
uppgift av respektive länsstyrelse att planlägga för
denna flyktingmottagning.

För utrymningen skulle i först hand järnväg
och bussar användas. Länsstyrelsen svarade för
att rekvirera bussar och tåg till de uppgjorda sam-
lingsplatserna och den hade även rätt att rekvire-
ra bränsle till bussarna längs flyktvägarna. I varje
kommun fanns vägtrafikombud som svarade för
att organisera samlingsplatser och registrerings-
rutiner. De personer som skulle åka vidare måste
vara registrerade innan de fick avresa. Privata for-
don måste passera samlingsplatserna för registre-
ring innan de fick åka vidare och där fick de även
uppgift vart de skulle åka. De som åkte till släkting-
ar var tvungen meddela samlingsplatserna var de
befann sig när de kom fram. Busstransporterna var
hänvisade till de mindre vägarna då de större be-
hövdes för transporter av militära förband.

Civila försvaret i Norrbotten
Den civila planläggningen för ett angrepp över
gränsälven var således omfattande. Civilförsvars-
enheten på länsstyrelsen i Norrbotten, som hade
huvudansvaret för denna planläggning, var som
mest 35 personer och 7 000 personer kunde skri-
vas in i civilförsvarsorganisationen i Norrbotten.
Det bedrevs regelbunden utbildning i civilförsvars-
uppgifter, som sjukvård, brandutbildning och sa-
nering, och det lagrades mängder av olika material
för civilförsvaret samt tonvis med livsmedel i för-
råd i västra Norrbotten.9° Civilförsvarsförråd fanns
i flertalet kommuner i Norrbotten. I en före det-
ta verkstadslokal i Töre fanns materiel uppställt,
både för Haparanda och för Kalix kommuner. Det
som förrådshölls var räddningsutrustning, motor-
sprutor, sjukvårdsutrustning, operationsutrust-
ning, filtar och gasmasker. Varje kommun hade en
egen ledningscentral för det civila försvaret som
bekostades av staten. I Pajala låg ledningscentra-
len under Tingshuset och i Överkalix i en källare
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invid kyrkan. Civilförsvarscentralen för Kalix låg 
strax utanför samhället inne i ett berg för att kun-
na motstå ett kärnvapenanfall och hade logi för 
ŞŜ�QFSTPOFS�SBEJP�PDI�FHFU�WBUUFO��'SÌO�EFTTB�MFE-
ningscentraler skulle det civila försvaret i respekti-
ve kommun ledas.

,PNNVOFSOB�ÚWFSUPH�ÌS�ŝťŤţ�BOTWBSFU�GÚS�MFE-
ningen av civilförsvarsverksamheten på lokal nivå 
vid krig, vilket innebar upprättandet av skydds-
planer som innefattade utrymning, om!yttning 
och inkvartering i händelse av krig. Vidare skul-
le en hemskyddsorganisation byggas upp. Bak-
grunden till uppbyggandet av ett hemskydd var en 
förändrad hotbild, med bland annat mindre hot 
om terrorbombning, och nya krav på hur skyd-
det för civilbefolkningen skulle utformas. Det var 
också större krav på att samhällets försörjning 
skulle fungera samtidigt som sårbarheten ökat. 
Hemskyddet organiserades i hemskyddsgrupper 
och hemskyddsombud. Hemskyddsgruppernas re-
krytering baserades på civilförsvarsplikten, som 
MBHTUBEHBEF�BUU�TWFOTLB�NFECPSHBSF�NFMMBO�ŝŢoŢš�
år, var skyldig att fullgöra civilförsvarstjänstgöring. 
*�ŝťťŞ�ÌST�GÚSTWBSTCFTMVU�JOHJDL�BUU�GÚS�LPNNVOFS�
med hög risk för strategiskt överfall och invasion 
utgick ett visst antal kronor per innevånare för de 
kommunala planerings- och beredskapsåtgärderna 
för befolkningsskydd och räddningstjänst. Samtli-
ga kommuner i Norrbotten bedömdes ingå i den-
na höga risknivågrupp. Staben vid Fo "# hjälpte 
kommunerna inom försvarsområdet med att ta 
fram hotbilder, det vill säga vilket elände som kun-
de drabba de fyra kommunerna vid dels ett strate-
giskt överfall och dels ett begränsat anfall mot östra 
Norrbotten.

Utdrag ur en sådan hotbild för strategiskt över-
fall kunde lyda: ” Inledningsvis bekämpas vårt lu$-
försvar, främst ledningssystemen. E$erhand sker 
också bekämpning för att försena vår styrketillväxt. 
I anslutning till lu$landsättningar görs en kra$-
samlad bekämpning mot lu$landsättningsplatser. 

Ledningscentralen för det civila försvaret för Kalix kommun 
låg strax utanför samhället inne i ett berg för att kunna motstå 
ett kärnvapenanfall. Anläggningen hade logi för !" personer, 
radio och eget vatten. Bilden visar den dolda nedgången till 
anläggningen som nu är tagen ur bruk. Foto: Sten Ekman.

invid kyrkan. Civilförsvarscentralen för Kalix låg
strax utanför samhället inne i ett berg för att kun-
na motstå ett kärnvapenanfall och hade logi för
20 personer, radio och eget vatten. Från dessa led-
ningscentraler skulle det civila försvaret i respekti-
ve kommun ledas.

Kommunerna övertog år 1987 ansvaret för led-
ningen av civilförsvarsverksamheten på lokal nivå
vid krig, vilket innebar upprättandet av skydds-
planer som innefattade utrymning, omflyttning
och inkvartering i händelse av krig. Vidare skul-
le en hemskyddsorganisation byggas upp. Bak-
grunden till uppbyggandet av ett hemskydd var en
förändrad hotbild, med bland annat mindre hot
om terrorbombning, och nya krav på hur skyd-
det för civilbefolkningen skulle utformas. Det var
också större krav på att samhällets försörjning
skulle fungera samtidigt som sårbarheten ökat.
Hemskyddet organiserades i hemskyddsgrupper
och hemskyddsombud. Hemskyddsgruppernas re-
krytering baserades på civilförsvarsplikten, som
lagstadgade att svenska medborgare, mellan 16-65
år, var skyldig att fullgöra civilförsvarstjänstgöring.
I 1992 års försvarsbeslut ingick att för kommuner
med hög risk för strategiskt överfall och invasion
utgick ett visst antal kronor per innevånare för de
kommunala planerings- och beredskapsåtgärderna
för befolkningsskydd och räddningstjänst. Samtli-
ga kommuner i Norrbotten bedömdes ingå i den-
na höga risknivågrupp. Staben vid Fo 67 hjälpte
kommunerna inom försvarsområdet med att ta
fram hotbilder, det vill säga vilket elände som kun-
de drabba de fyra kommunerna vid dels ett strate-
giskt överfall och dels ett begränsat anfall mot östra
Norrbotten.

Utdrag ur en sådan hotbild för strategiskt över-
fall kunde lyda: " Inledningsvis bekämpas vårt luft-
försvar, främst ledningssystemen. Efterhand sker
också bekämpning för att försena vår styrketillväxt.
I anslutning till luftlandsättningar görs en kraft-
samlad bekämpning mot luftlandsättningsplatser.

Ledningscentralen för det civila försvaret för Kalix kommun
låg strax utanför samhället inne i ett berg för att kunna motstå
ett kärnvapenanfall. Anläggningen hade logi för zo personer,
radio och eget vatten. Bilden visar den dolda nedgången till
anläggningen som nu är tagen ur bruk. Foto: Sten Ekman.
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Angriparen kan komma att utnyttja B- och C-strids-
medel. Angriparens styrketillväxt sker främst ge-
nom lu!en. Inledningsvis med helikopter och/eller 
fallskärm. Möjliga lu!landsättningsområden kan 
vara i anslutning till broarna över Kalix älv i ne-
dre delen av älvdalen.” Utdrag ur hotbilden vid en 
gränsinvasion kunde lyda: ”Vid detta angreppsan-
fall där angriparen ha! tid för en viss styrkeupp-
byggnad kommer hela försvarsområdet att beröras 
i stor omfattning. I sig, torde inte vårt försvars-
område vara av strategisk betydelse för angripa-
ren, utan ses som en del av genomgångsområde på 
väg västerut. Dock kan en snabb framgång inom 
HSÊOT[POFO�o�JOMFEOJOHFO�BW�LSJHFU�NPU�4WFSJHF�o�
vara ett politiskt/strategiskt mål för angriparen.”ťŝ

Det var utifrån sådana här scenarier som kom-
munerna utarbetade de kommunvisa hotbilderna. 
Kommunerna skulle även vara beredda att stöd-
ja förbanden vid ett återtagningsskede och under 
strid. En samverkanso"cer ur ett gränsregemen-
te skulle stationeras vid och samverka med varje 
LPNNVOMFEOJOH��'SÌO�ŝťťŢ�ĕDL�'ÚSTWBSTNBLUFO�
en direkt uppgi! att öka stödet till samhället. Det 
innebar bland annat att kommunernas räddnings-
tjänster kunde räkna med stöd från försvarsmakten 
vid särskilt svåra och krävande räddningsaktioner. 
Militär utrustning placerades då på kommunernas 
brandstationer.

Täthetsprov  av skydds-
mask !".
Foto: Lars Hjeltman.

Angriparen kan komma att utnyttja B- och C-strids-
medel. Angriparens styrketillväxt sker främst ge-
nom luften. Inledningsvis med helikopter och/eller
fallskärm. Möjliga luftlandsättningsområden kan
vara i anslutning till broarna över Kalix älv i ne-
dre delen av älvdalen:' Utdrag ur hotbilden vid en
gränsinvasion kunde lyda: "Vid detta angreppsan-
fall där angriparen haft tid för en viss styrkeupp-
byggnad kommer hela försvarsområdet att beröras
i stor omfattning. I sig, torde inte vårt försvars-
område vara av strategisk betydelse för angripa-
ren, utan ses som en del av genomgångsområde på
väg västerut. Dock kan en snabb framgång inom
gränszonen - inledningen av kriget mot Sverige -
vara ett politiskt/strategiskt mål för angriparen79'

Täthetsprov av skydds-
mask 9o.
Foto: Lars Hjeltman.

Det var utifrån sådana här scenarier som kom-
munerna utarbetade de kommunvisa hotbilderna.
Kommunerna skulle även vara beredda att stöd-
ja förbanden vid ett återtagningsskede och under
strid. En samverkansofficer ur ett gränsregemen-
te skulle stationeras vid och samverka med varje
kommunledning. Från 1996 fick Försvarsmakten
en direkt uppgift att öka stödet till samhället. Det
innebar bland annat att kommunernas räddnings-
tjänster kunde räkna med stöd från försvarsmakten
vid särskilt svåra och krävande räddningsaktioner.
Militär utrustning placerades då på kommunernas
brandstationer.
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E!er andra världskrigets utbrott beslöt statsmak-
ten om en fortsatt utbyggnad av befästningar inom 
CMBOE�BOOBU�'P�Ţţ��4ÊSTLJMEB�EFMFHBUJPOFS�ĕDL�EÌ�J�
uppdrag att anska"a mark för byggande av de olika 
befästningarna. Genom avtal som delegationerna 
USÊČBEF�ĕDL�,SJHTNBLUFO�SÊUU�BUU�CZHHB�PDI�CFIÌM-
MB�BOMÊHHOJOHBS�GSBN�UJMM�EFO�ŝŠ�NBST�ŝťťŜ�QÌ�NBSL�
som tillhörde privata markägare. Avtalen, som alla 
hade samma slutdatum, innehöll en bestämmel-
TF�BUU�PNSÌEFU�TLVMMF�ÌUFSHÌ�J�CFĕOUMJHU�TLJDL�UJMM�
fastighetsägaren när nyttjanderätten upphörde. 
Statsmakten betalade ut en engångsersättning till 
markägaren när befästningen byggdes. Det gjor-
des detaljerade kartor över installationerna vilket 
framgår av registerkorten över befästningar vid 
Krigsarkivet.ťŞ Ett fåtal markägare sade nej till ut-
CZHHOBE�BW�CFGÊTUOJOHBS�QÌ�EFSBT�NBSL�PDI�EÌ�ĕDL�
expropriation tillgripas – landets försvar gick före 
markägarens intressen. Vissa fastigheter drabbades 
hårdare än andra när man byggde upp detta fasta 
GÚSTWBS��%FU�ĕOOT�FYFNQFM�QÌ�BUU�TBNNB�NBSLÊHB-
SF�IBę�ŝڀŞŜŜ�QBOTBSIJOEFSTUFOBS�USF�UBHHUSÌETVQQ-
lag, fem värn samt #era skyddsrum på sina marker. 
Krigsmakten förfogade inledningsvis över sko-
gen som fanns runt befästningen men rättighe-
UFO�BUU�VUOZUUKB�TLPHFO�LPN�J�TMVUFU�QÌ�ŝťŠŜ�UBMFU�
att återlämnas till markägarna. Detta medförde att 
skottfältsröjningar kunde försvåras. Lu!skyddet, 
insynen från ovan, kunde då försämras. I dessa fall 
krävde Krigsmakten att en del skog lämnades kvar 
GÚS�BUU�EÚMKB�UJMM�FYFNQFM�LBOPOFS��.BSLÊHBSOB�ĕDL�

då ersättning för detta. Det var på detta sätt som de 
DJSLB�ŞڀŤŜŜ�CFGÊTUOJOHBSOB�JOPN�GÚSTWBSTPNSÌEFU�
VOEFS�ÌSFOT�CZHHEFT�VQQ��5WJTUFS�NFE�NBSLÊHBSF�
var mycket ovanliga. Man ställde o!ast gärna sin 
mark till förfogande för landets försvar.

½WFSCFGÊMIBWBSFO�HBW�ŝťŤš�J�VQQESBH�UJMM�'PS-
tifikationsförvaltningen, FortF, att i samarbete 
med militärbefälhavaren för övre Norrland och 
försvars områdesbefälhavaren för Fo $% avveck-
la de befästningar som av operativa skäl inte läng-
re behövdes inom försvarsområdet. Avtalen med 

!"#$%&'  ((

Avvecklingen av befästningar 

I östra Norrbotten finns 
fortfarande, år !"#$, 
kvar en rad gamla 
byggnader som varit 
mobiliseringsförråd. 
Skylten talar om 
förbud mot tillträde 
och fotografering men 
inget om förbud mot 
prickskytte. Foto: Sten Ekman.
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Avvecklingen av befästningar

Efter andra världskrigets utbrott beslöt statsmak-
ten om en fortsatt utbyggnad av befästningar inom
bland annat Fo 67. Särskilda delegationer fick då i
uppdrag att anskaffa mark för byggande av de olika
befästningarna. Genom avtal som delegationerna
träffade fick Krigsmakten rätt att bygga och behål-
la anläggningar fram till den 14 mars 1990 på mark
som tillhörde privata markägare. Avtalen, som alla
hade samma slutdatum, innehöll en bestämmel-
se att området skulle återgå i befintligt skick till
fastighetsägaren när nyttjanderätten upphörde.
Statsmakten betalade ut en engångsersättning till
markägaren när befästningen byggdes. Det gjor-
des detaljerade kartor över installationerna vilket
framgår av registerkorten över befästningar vid
Krigsarkivet.92 Ett fåtal markägare sade nej till ut-
byggnad av befästningar på deras mark och då fick
expropriation tillgripas - landets försvar gick före
markägarens intressen. Vissa fastigheter drabbades
hårdare än andra när man byggde upp detta fasta
försvar. Det finns exempel på att samma markäga-
re haft 1200 pansarhinderstenar, tre taggtrådsupp-
lag, fem värn samt flera skyddsrum på sina market
Krigsmakten förfogade inledningsvis över sko-
gen som fanns runt befästningen men rättighe-
ten att utnyttja skogen kom i slutet på 1940-talet
att återlämnas till markägarna. Detta medförde att
skottfältsröjningar kunde försvåras. Luftskyddet,
insynen från ovan, kunde då försämras. I dessa fall
krävde Krigsmakten att en del skog lämnades kvar
för att dölja till exempel kanoner. Markägarna fick

då ersättning för detta. Det var på detta sätt som de
cirka 2 800 befästningarna inom försvarsområdet
under årens byggdes upp. Tvister med markägare
var mycket ovanliga. Man ställde oftast gärna sin
mark till förfogande för landets försvar.

Överbefälhavaren gav 1985 i uppdrag till For-
tifikationsförvaltningen, FortF, att i samarbete
med militärbefälhavaren för övre Norrland och
försvarsområdesbefälhavaren för Fo 67 avveck-
la de befästningar som av operativa skäl inte läng-
re behövdes inom försvarsområdet. Avtalen med

I östra Norrbotten finns
fortfarande, år 2013,
kvar en rad gamla
byggnader som varit
mobiliseringsförråd.
Skylten talar om
förbud mot tillträde
och fotografering men
inget om förbud mot
prickskytte. Foto: Sten Ekman.
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NBSLÊHBSOB�TLVMMF�KV�HÌ�VU�ÌS�ŝťťŜ�TÌ�NBO�WJMMF�IB�
en handlingsberedskap. I uppdraget ingick även att 
teckna nya avtal för de kvarvarande befästningarna 
och att sälja den mark som Försvarsmakten ägde, 
men inte längre behövde. Då bildades en grupp 
under ledning av FortF som antog namnet Mark-
grupp Kalix. Gruppen bestod av personer med 
LPNQFUFOT�JOPN�GPSUJĕLBUJPO�TLPHMJHU�PDI�KVSJ-
diskt kunnande samt taktiskt, stridstekniskt och 
utbildningsmässigt kunnande. Markgrupp Kalix 
BWWFDLMBEF�VOEFS�ÌSFO�ŝťŤšoŝťťŜ�FOEBTU�DJSLB�
ŢŜŜ�BW�EF�UPUBMU�ŞڀŤŜŜ�CFGÊTUOJOHBSOB�J�,BMJYMJOKFO��
*�TMVUFU�QÌ�ŝťŤŜ�UBMFU�GBOOT�KV�IPUFU�GSÌO�4PWKFUV-
nionen kvar, Berlinmuren stod som en symbol för 
kalla kriget varför man bedömde att huvuddelen av 

befästningarna behövdes för försvaret längs östra 
landsgränsen. Det man nu främst avvecklade var 
de befästningar som hade uppförts under början av 
ŝťŠŜ�UBMFU�MÊOHT�GÚSTWBSTMJOKFO�OÊSNBTU�5PSOF�ÊMW��*�
områdena runt Haparanda sålde Försvarsmakten 
stora områden, främst skogsmark, som inte behöv-
des för försvaret.

Sedan militärbefälhavaren för övre Norrland 
samt försvarsområdesbefälhavaren slutligt be-
stämt vilka befästningar som skulle vara kvar in på 
ŞŜŜŜ�UBMFU�CÚSKBEF�FUU�TZTUFNBUJTLU�BSCFUF�NFE�GÊMU-
studier och skogsvärderingar. Sy!et var att bestäm-
ma hur stor markyta kring en skans som behövdes 
för att säkerställa skansens stridstekniska upp-
gi!. Ibland var markområdet litet medan andra 

Rester av det gamla 
invasionsförsvaret 
finns fortfarande kvar i 
skogarna i Norrbotten. Här 
ett förråd med balkbro ! 
materiel. Foto: Sten Ekman.

Rester av det gamla
invasionsförsvaret
finns fortfarande kvar i
skogarna i Norrbotten. Här
ett förråd med balkbro 2
materiel. Foto: Sten Ekman.

markägarna skulle ju gå ut år 1990 så man ville ha
en handlingsberedskap. I uppdraget ingick även att
teckna nya avtal för de kvarvarande befästningarna
och att sälja den mark som Försvarsmakten ägde,
men inte längre behövde. Då bildades en grupp
under ledning av FortF som antog namnet Mark-
grupp Kalix. Gruppen bestod av personer med
kompetens inom fortifikation, skogligt och juri-
diskt kunnande samt taktiskt, stridstekniskt och
utbildningsmässigt kunnande. Markgrupp Kalix
avvecklade, under åren 1985-1990, endast cirka
600 av de totalt 2 800 befästningarna i Kalixlinjen.
I slutet på 1980-talet fanns ju hotet från Sovjetu-
nionen kvar, Berlinmuren stod som en symbol för
kalla kriget varför man bedömde att huvuddelen av

befästningarna behövdes för försvaret längs östra
landsgränsen. Det man nu främst avvecklade var
de befästningar som hade uppförts under början av
1940-talet längs försvarslinjen närmast Torne älv. I
områdena runt Haparanda sålde Försvarsmakten
stora områden, främst skogsmark, som inte behöv-
des för försvaret.

Sedan militärbefälhavaren för övre Norrland
samt försvarsområdesbefälhavaren slutligt be-
stämt vilka befästningar som skulle vara kvar in på
2000-talet började ett systematiskt arbete med falt-
studier och skogsvärderingar. Syftet var att bestäm-
ma hur stor markyta kring en skans som behövdes
för att säkerställa skansens stridstekniska upp-
gift. Ibland var markområdet litet medan andra
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områden innefattade skottfält och övningsmark. 
Varje område värderades med hänsyn till att staten 
GÌS�SÊUU�BUU�WBSB�LWBS�QÌ�GBTUJHIFUFO�UJMM�EFO�ŝŠ�NBST�
ŞŜŝš��*�BWUBMFO�JOHJDL�JCMBOE�ÊWFO�SÊUU�GÚS�CVTL�
röjning och underkvistning inom särskilt angivna 
områden, rätt till skyl från lu!en och marken, samt 
rätt till skottfältsröjning för tyngre vapen. Allt det-
ta mot särskild ersättning. De "esta befästningarna 
skulle således enligt avtalen vara kvar till åtminsto-
OF�ŞŜŝš�TÌ�TÌH�WFSLMJHIFUFO�VU�J�TMVUFU�QÌ�ŝťŤŜ�UBMFU�

För de befästningar som revs togs det fram en-
treprenadunderlag och företag inbjöds att lämna 
prisuppgi! på sanering av området, plombering el-
ler andra åtgärder. O!ast gjordes saneringen i form 
av att man täckte över anläggningen och kvar blev 

en kulle i naturen. En del markägare krävde total 
sanering vilket innebar att all betong, armerings-
järn med mera togs bort och området täcktes med 
jord och återställdes helt. Endast en mindre del av 
QBOTBSIJOESFO�UPHT�CPSU�VOEFS�TMVUFU�BW�ŝťŤŜ�UB-
MFU��'PSUGBSBOEF�ŞŜŝş�ĕOOT�EFU�J�ÚTUSB�/PSSCPU-
UFO�ŝŜŜڀŜŜŜ�UBMT�QBOTBSIJOEFS�LWBS�J�OBUVSFO��'ÚS�
EFTTB�ĕOOT�BWUBM�NFMMBO�'PSUJĕLBUJPOTWFSLFU�PDI�
markägaren där man reglerat de kvarstående pan-
sarhindren med en så kallad nöjdförklaring. Under 
TMVUFU�BW�ŝťŤŜ�UBMFU�PDI�VOEFS�ŝťťŜ�UBMFU�OFENPO-
terades också samtliga värnkanoner liksom allt far-
tygsartilleri som gick till smältverken. Kanonerna 
vid Häggmansberget samt en del av Siknäsanlägg-
OJOHFO�ĕOOT�LWBS�TPN�LVMUVSIJTUPSJTLB�NJOOFO��

Betongrester från den 
nedmonterade delen av 
Siknäsbatteriet. 
Foto: Sten Ekman.

områden innefattade skottfält och övningsmark.
Varje område värderades med hänsyn till att staten
får rätt att vara kvar på fastigheten till den 14 mars
2015. I avtalen ingick ibland även rätt för busk-
röjning och underkvistning inom särskilt angivna
områden, rätt till skyl från luften och marken, samt
rätt till skottfältsröjning för tyngre vapen. Allt det-
ta mot särskild ersättning. De flesta befästningarna
skulle således enligt avtalen vara kvar till åtminsto-
ne 2015, så såg verkligheten ut i slutet på 1980-talet.

För de befästningar som revs togs det fram en-
treprenadunderlag och företag inbjöds att lämna
prisuppgift på sanering av området, plombering el-
ler andra åtgärder. Oftast gjordes saneringen i form
av att man täckte över anläggningen och kvar blev

Betongrester från den
nedmonterade delen av
Si knäsbatteriet.
Foto: Sten Ekman.

en kulle i naturen. En del markägare krävde total
sanering vilket innebar att all betong, armerings-
järn med mera togs bort och området täcktes med
jord och återställdes helt. Endast en mindre del av
pansarhindren togs bort under slutet av 1980-ta-
let. Fortfarande, 2013, finns det i östra Norrbot-
ten loo 000-tals pansarhinder kvar i naturen. För
dessa finns avtal mellan Fortifikationsverket och
markägaren där man reglerat de kvarstående pan-
sarhindren med en så kallad nöjdförklaring. Under
slutet av 1980-talet och under 1990-talet nedmon-
terades också samtliga värnkanoner liksom allt far-
tygsartilleri som gick till smältverken. Kanonerna
vid Häggmansberget samt en del av Siknäsanlägg-
ningen finns kvar som kulturhistoriska minnen.
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Även huvuddelen av förrådsbergen förslöts och 
samtliga vägspärrar i Norrbotten togs ner.

Berlinmurens fall och Sovjetunionens upplös-
ning förändrade det försvarspolitiska läget i Sve-
SJHF�VOEFS�ŝťťŜ�UBMFU��)PUCJMEFO�IBEF�SFWJEFSBUT�J�
grunden. Kraven ökade på ett stort mått av oförut-
sägbarhet och rörlighet i försvaret. Denna struktur-
omvandling från invasionsförsvar till insatsförsvar 
påskyndade avvecklingen av de fasta försvarsan-
läggningarna i Kalixlinjen. Nedmonteringen av be-
GÊTUOJOHBSOB�GPSUTBUUF�BMMUTÌ�VOEFS�IFMB�ŝťťŜ�UBMFU�

PDI�JO�QÌ�ŞŜŜŜ�UBMFU�PDI�GSBN�UJMM�WÌSB�EBHBS��
Rekognoseringarna av befästningarna som gjor-

EFT�VOEFS�ÌSFO�ŝťşťoŝťŠš�WJTBEF�TJH�J�FęFSIBOE�
vara mycket välgjorda trots att man då o!ast fått 
göra dessa till fots eller häst. Man hade placerat rätt 
befästningstyp på rätt ställe. I de fall befästningar-
na hamnat ”fel” utnyttjades dessa som skenmål. En 
del äldre skansar har i samråd med länsantikvarien 
bevarats som kulturminnesmärken och överläm-
OBEFT�UJMM�SFTQFLUJWF�LPNNVO�VOEFS�ŝťŤť�EÌ�'P�Ţţ�
GZMMEF�šŜ�ÌS�

Från betydelsefull 
försvarsanläggning 
till betydelsefullt 
byggnadsminnesmärke.
Fortifikationsverket.

Även huvuddelen av förrådsbergen förslöts och
samtliga vägspärrar i Norrbotten togs ner.

Berlinmurens fall och Sovjetunionens upplös-
ning förändrade det försvarspolitiska läget i Sve-
rige under 1990-talet. Hotbilden hade reviderats i
grunden. Kraven ökade på ett stort mått av oförut-
sägbarhet och rörlighet i försvaret. Denna struktur-
omvandling från invasionsförsvar till insatsförsvar
påskyndade avvecklingen av de fasta försvarsan-
läggningarna i Kalixlinjen. Nedmonteringen av be-
fästningarna fortsatte alltså under hela 1990-talet

och in på 2000-talet och fram till våra dagar.
Rekognoseringarna av befästningarna som gjor-

des under åren 1939-1945 visade sig i efterhand
vara mycket välgjorda trots att man då oftast fått
göra dessa till fots eller häst. Man hade placerat rätt
befästningstyp på rätt ställe. I de fall befästningar-
na hamnat "fel" utnyttjades dessa som skenmål. En
del äldre skansar har i samråd med länsantikvarien
bevarats som kulturminnesmärken och överläm-
nades till respektive kommun under 1989, då Fo 67
fyllde 5o år.

FORTIFIKAT IONSVERKET
Fornfikationsavdelningen

i.

64857, PU 39646000

Underlag till framställan om
byggnadsminnesförklaring av
Siknäs 1 och 2

Från betydelsefull
försvarsanläggning
till betydelsefullt
byggnadsminnesmärke.
Fortifikationsverket.
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En av försvarsområdets viktigaste uppgi!er var att 
ansvara för all materiel i de över hundra mobilise-
ringsförråden inom området. I Sverige fanns un-
der kalla kriget mobiliseringsförråd utspridda över 
hela landet. Mobiliseringsförråden, eller som de 
vanligen benämndes mobförråden, innehöll o!ast 
all materiel för ett förband, kläder, vapen, ammu-
nition, mat med mera. Förråden möjliggjorde att 
landet snabbt kunde mobilisera sina militära styr-
kor i händelse av risk för krig. Man brukar ange 
att det fanns mellan "#$$$ och %#$$$ mobförråd i 
Sverige under kalla kriget. E!er andra världskriget 
fanns många av mobförråden i ladugårdar runt om 
i landet som hyrdes av Krigsmakten. Under de sista 
årtiondena av kalla kriget tillfördes många av för-
banden ny, tyngre materiel, som ställde högre krav 
på förvaring och säkerhet. Nya stora förråd bygg-
des upp för att ersätta ladugårdar och andra min-
dre lämpliga förrådsutrymmen. Omställningen 
från invasionsförsvar och den allmänna neddrag-
ningen av försvaret, som påbörjades under början 
BW�ŝťťŜ�UBMFU�HKPSEF�EPDL�BUU�NBUFSJFM�CÚSKBEF�BUU�
avyttras: mobförråd i förhyrda lokaler återlämna-
des och vapen och materiel kom i stor utsträckning 
att förrådsställas i centralförråd på garnisonsorter-
OB��*OPN�'P�Ţţ�TBNMBEF�NBO�ÚWFS�ŞŜ�LPNQBOJFS�
J�HBNMB�TUPSB�WJSLFTGÚSSÌE�J�,BSMTCPSH�ŝŜ�LN�WÊT-
ter om Kalix.  Det var materiel för skytte-, stabs-, 
träng- och granatkastarkompanier men även för 
en rad specialförband som samlades här. Jägar-
förbandens förråd låg kvar närmare gränsen och 

var mycket utspridda. Men dessa förråd i Karls-
borg skulle snart tömmas. Av det som var mobili-
seringsförråd blev istället en avvecklingscentral för 
en mycket stor mängd militär materiel. Ett avveck-
lingsarbete som tog elva år.

*� ,BSMTCPSH� VQQSÊUUBEFT� ÌS� ŝťťŝ� FO� BWWFDL-
lingsterminal för materiel från nedlagda för-
band. Inledningsvis tog man emot materiel från 

!"#$%&'  ()

Avvecklingsterminal Karlsborg

Genom denna avvecklingsterminal har tusentalet militärfordon och övrig utrustning passerat 
innan försäljning. Området är fyllt med mer eller mindre nya militärfordon och utrustning. På upp 
till tio meter höga hyllor står färdigförpackad utrustning lagrad inför nästa försäljningsomgång. 
En tanke som slår en när man går runt här: Någon har faktiskt betalt allt detta någon gång. 
Foto: Sten Ekman.
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Avvecklingsterminal Karlsborg

En av försvarsområdets viktigaste uppgifter var att
ansvara för all materiel i de över hundra mobilise-
ringsförråden inom området. I Sverige fanns un-
der kalla kriget mobiliseringsförråd utspridda över
hela landet. Mobiliseringsförråden, eller som de
vanligen benämndes mobförråden, innehöll oftast
all materiel för ett förband, kläder, vapen, ammu-
nition, mat med mera. Förråden möjliggjorde att
landet snabbt kunde mobilisera sina militära styr-
kor i händelse av risk för krig. Man brukar ange
att det fanns mellan 6 000 och 8 000 mobförråd i
Sverige under kalla kriget. Efter andra världskriget
fanns många av mobförråden i ladugårdar runt om
i landet som hyrdes av Krigsmakten. Under de sista
årtiondena av kalla kriget tillfördes många av för-
banden ny, tyngre materiel, som ställde högre krav
på förvaring och säkerhet. Nya stora förråd bygg-
des upp för att ersätta ladugårdar och andra min-
dre lämpliga förrådsutrymmen. Omställningen
från invasionsförsvar och den allmänna neddrag-
ningen av försvaret, som påbörjades under början
av 1990-talet gjorde dock att materiel började att
avyttras: mobförråd i förhyrda lokaler återlämna-
des och vapen och materiel kom i stor utsträckning
att förrådsställas i centralförråd på garnisonsorter-
na. Inom Fo 67 samlade man över 20 kompanier
i gamla stora virkesförråd i Karlsborg, 10 km väs-
ter om Kalix. Det var materiel för skytte-, stabs-,
träng- och granatkastarkompanier men även för
en rad specialförband som samlades här. Jägar-
förbandens förråd låg kvar närmare gränsen och

var mycket utspridda. Men dessa förråd i Karls-
borg skulle snart tömmas. Av det som var mobili-
seringsförråd blev istället en avvecklingscentral för

en mycket stor mängd militär materiel. Ett avveck-
lingsarbete som tog elva år.

I Karlsborg upprättades år 1991 en avveck-
lingsterminal för materiel från nedlagda för-
band. Inledningsvis tog man emot materiel från

Genom denna avvecklingsterminal har tusentalet militärfordon och övrig utrustning passerat
innan försäljning. Området är fyllt med mer eller mindre nya militärfordon och utrustning. På upp
till tio meter höga hyllor står färdigförpackad utrustning lagrad inför nästa försäljningsomgång.
En tanke som slår en när man går runt här: Någon har faktiskt betalt allt detta någon gång.
Foto: Sten Ekman.
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avvecklade mobförråd inom Fo !". Först tömdes 
förråden i Övertorneåområdet och sedan fort-
satte avvecklingen med övriga förråd inom för-
TWBSTPNSÌEFU��5PUBMU�CMFW�ESZHU�ŝšŜ�NPCFOIFUFS�
inom försvarsområdet, o#ast kompanier, avveck-
MBEF���5FSNJOBMFO�LPN�TFEBO�BUU�UB�FNPU�NBUFSJFM�
från Bodens garnison och från fem nedlagda in-
fanteribrigader i södra Sverige. En del av materie-
len kom att sändas till de baltiska staterna men det 
mesta kom att säljas som överskottsmateriel. 

Själv besökte jag terminalen en varm sommar-
EBH�J�KVOJ�ŞŜŝŝ�PDI�WJTBEFT�SVOU�BW�DIFGFO�GÚS�BO-
läggningen, Berndt Höglund. Jag blev tagen av 

Vad gör man med allt 
vintermateriel? Här har 
ett stort antal vitmålade 
skidor med stavar lagrats 
för vidare försäljning. 
Foto: Sten Ekman.

Stavar och åter stavar 
– samt pulkor, skidor 
och åter skidor. Skall 
och kan detta, som 
en gång betalts av 
skattebetalarna, försäljas 
av överskottsbolagen eller 
måste allt destrueras? 
Foto: Sten Ekman.

Vad gör man med allt
vintermateriel? Här har
ett stort antal vitmålade
skidor med stavar lagrats
för vidare försäljning.
Foto: Sten Ekman.

Stavar och åter stavar
— samt pulkor, skidor
och åter skidor. Skall
och kan detta, som
en gång betalts av
skattebetalarna, försäljas
av överskottsbolagen eller
måste allt destrueras?
Foto: Sten Ekman.

avvecklade mobförråd inom Fo 67. Först tömdes
förråden i Övertorneåområdet och sedan fort-
satte avvecklingen med övriga förråd inom för-
svarsområdet. Totalt blev drygt 150 mobenheter
inom försvarsområdet, oftast kompanier, avveck-
lade. Terminalen kom sedan att ta emot materiel
från Bodens garnison och från fem nedlagda in-
fanteribrigader i södra Sverige. En del av materie-
len kom att sändas till de baltiska staterna men det
mesta kom att säljas som överskottsmateriel.

Själv besökte jag terminalen en varm sommar-
dag i juni 2011 och visades runt av chefen för an-
läggningen, Berndt Höglund. Jag blev tagen av

172 •  K A L I X L I N J E N



�ĮĿĹŀįļĿĴד�ŃŃĲİĸĹĶĻĴŀŁĲĿĺĶĻĮĹ t� ŝţş

På området står fordon av 
olika slag, nya samt mer 
eller mindre begagnade, 
från flygvapnet och 
armén. Foto: Sten Ekman.

En tanke som slår en när 
man går runt bland all 
denna skattefinansierade 
materiel. En hel del av 
denna materiel kanske 
kan komma att behövas 
någon gång i framtiden? 
Foto: Sten Ekman.

rundvandringen. Här stod mer eller mindre ny 
utrustning uppställd inomhus och ute på områ-
det. Det var snöröjningsfordon och brandbilar 
från !ygvapnets !ygbaser, koktrossar, lu"avfukt-
ningsaggregat, bandvagnar på rad och hundratals 
skidor, stavar och pulkor. I de mycket stora förråds-
byggnaderna var det åtta hyllplan som var fyllda 
med lådor med materiel från vårt lands invasions-
förvar. Skattepengar som gick ut till försäljning till 
högstbjudande. Det kändes inte bra.

Vid terminalen tog man emot materielen, för-
tecknade den och sorterade först ut känslig militär 
VUSVTUOJOH�TPN�JOUF�ĕDL�MÊNOBT�VU�UJMM�GÚSTÊMKOJOH��
Sedan gjordes en bedömning vilken materiel som 
TLVMMF�ĕOOT�LWBS�JOPN�EFO�LWBSWBSBOEF�'ÚSTWBST-
makten. Denna materiel sändes till ett stort förråd 
i Arboga.  Vapen gick till smältverk eller för frag-
mentering. Listor på kvarvarande utrustning sän-
des sedan till frivilligorganisationer, knutna till 

rundvandringen. Här stod mer eller mindre ny
utrustning uppställd inomhus och ute på områ-
det. Det var snöröjningsfordon och brandbilar
från flygvapnets flygbaser, koktrossar, luftavfukt-
ningsaggregat, bandvagnar på rad och hundratals
skidor, stavar och pulkor. I de mycket stora förråds-
byggnaderna var det åtta hyllplan som var fyllda
med lådor med materiel från vårt lands invasions-
förvar. Skattepengar som gick ut till försäljning till
högstbjudande. Det kändes inte bra.

Vid terminalen tog man emot materielen, för-
tecknade den och sorterade först ut känslig militär
utrustning som inte fick lämnas ut till försäljning.
Sedan gjordes en bedömning vilken materiel som
skulle finns kvar inom den kvarvarande Försvars-
makten. Denna materiel sändes till ett stort förråd
i Arboga. Vapen gick till smältverk eller för frag-
mentering. Listor på kvarvarande utrustning sän-
des sedan till frivilligorganisationer, knutna till

På området står fordon av
olika slag, nya samt mer
eller mindre begagnade,
från flygvapnet och
armen. Foto: Sten Ekman.

En tanke som slår en när
man går runt bland all
denna skattefinansierade
materiel. En hel del av
denna materiel kanske
kan komma att behövas
någon gång i framtiden?
Foto: Sten Ekman.
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GÚSTWBSFU�TPN�ĕDL�BOHF�WJMLFO�VUSVTUOJOH�EF�CF-
hövde. Det var allt från bandvagnar, terrängbilar, 
utombordsmotorer till bogserbåtar. Kvarvaran-
de materiel samlades i omgångar som bjöds ut till 
försäljning, både på den svenska och internatio-
nella marknaden. En sådan försäljningsomgång 
innehöll då en mycket blandad kompott av mate-
SJFM�NFE�BMMU�GSÌO�ŝڀŜŜŜ�wLPOTFSWÚQQOBSF�NJOJw�UJMM�
sopmaskiner för !ygfält. Köparen som bjöd hög-
sta anbudet vann. ”Vi hade en engelsk uppköpare 
TPN�ĕDL�NFE�TJH�Ţ�IBVCJUTBS�PDI�ţŜ�CBOEWBHOBSw�o�
berättar Berndt Höglund, chef för avvecklingster-
minalen. ”Haubitsarna hade gjorts obrukbara före 
försäljningen så de gick direkt till smältverk”, fort-
TÊUUFS�#FSOEU��w7J�TPN�KPCCBU�IÊS�TFEBO�ŝťťŝ�IBS�
sett tusentals långtradare lämna terminalen, !e-
ra tusen bandvagnar, tält och skidor i massor, väl 
servade terrängbilar och annan mer eller mindre 
ny utrustning har åkt iväg”, säger Berndt.  ”När vi 
sände iväg vapen, som AK ":or för destruktion, var 

alltid någon från terminalen med för att säkerställa 
att alla vapen destruerades.” 

*�KVOJ�ŞŜŝŝ�TUPE�EFU�GPSUGBSBOEF�LWBS�DJSLB�IVOE-
ra terrängbilar för försäljning i några fåtal kvarva-
rande mobförråd. Ett antal försäljningsomgångar 
var kvar innan terminalens avveckling sista juni 
ÌS�ŞŜŝŞ��%ÊSNFE�LBO�NBO�TÊHB�BUU�ÊWFO�NBUFSJFM-
avveckling av Kalixlinjen och delar av det svenska 
försvaret är avslutad – i vart fall invasionsförsvarets 
materiel.

En blandning av helt nya konservöppnare modell mini, till helt 
nya avfuktningsaggregat står staplade metervis upp i luften. 
Foto: Sten Ekman.

Mycket av materielen 
är aldrig använd utan 
ligger kvar i sina 
originalförpackningar. 
Foto: Sten Ekman.

Mycket av materielen
är aldrig använd utan
ligger kvar i sina
originalförpackningar.
Foto: Sten Ekman.

försvaret, som fick ange vilken utrustning de be-
hövde. Det var allt från bandvagnar, terrängbilar,
utombordsmotorer till bogserbåtar. Kvarvaran-
de materiel samlades i omgångar som bjöds ut till
försäljning, både på den svenska och internatio-
nella marknaden. En sådan försäljningsomgång
innehöll då en mycket blandad kompott av mate-
riel med allt från i 000 "konservöppnare mini" till
sopmaskiner för flygfält. Köparen som bjöd hög-
sta anbudet vann. "Vi hade en engelsk uppköpare
som fick med sig 6 haubitsar och 7o bandvagnar" -
berättar Berndt Höglund, chef för avvecklingster-
minalen. "Haubitsarna hade gjorts obrukbara före
försäljningen så de gick direkt till smältverk", fort-
sätter Berndt. "Vi som jobbat här sedan 1991 har
sett tusentals långtradare lämna terminalen, fle-
ra tusen bandvagnar, tält och skidor i massor, väl
servade terrängbilar och annan mer eller mindre
ny utrustning har åkt iväg", säger Berndt. "När vi
sände iväg vapen, som AK 4:or för destruktion, var

En blandning av helt nya konservöppnare modell mini, till helt
nya avfuktningsaggregat står staplade metervis upp i luften.
Foto: Sten Ekman.

alltid någon från terminalen med för att säkerställa
att alla vapen destruerades7

I juni 2011 stod det fortfarande kvar cirka hund-
ra terrängbilar för försäljning i några fåtal kvarva-
rande mobförråd. Ett antal försäljningsomgångar
var kvar innan terminalens avveckling sista juni
år 2012. Därmed kan man säga att även materiel-
avveckling av Kalixlinjen och delar av det svenska
försvaret är avslutad - i vart fall invasionsförsvarets
materiel.
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Kalla kriget lämnade ingen del av Sverige oberörd. 
Detta gällde inte minst övre Norrland som länge 
ansågs vara ett av det mest troliga anfallsområ-
det för en sovjetisk invasion av landet. Den mili-
tära och civila planeringen som gjordes e!er andra 
världskrigets slut sy!ade till att hålla Sverige ut-
anför ett nytt tredje världskrig. Sy!et var även att 
skapa förutsättningar för nationell överlevnad ge-
nom ett framgångsrikt motstånd. Det gällde för så-
väl det civila samhället som för Försvarsmakten, 

att planera för det värsta. Förutsättningen var en 
snabb och omfattande mobilisering av nationens 
befolkning och resurser. Förråd av väldig omfatt-
ning byggdes upp runt om i landet, inte minst i 
övre Norrland. I ladugårdar, bergrum och indu-
stribyggnader förrådsställdes fordon, livsmedel, 
ammunition, sjukvårdsutrustning och annan ma-
teriel. Inom försvarsområde "# bedrevs utbild-
ningen och övningarna i en terräng som mycket 
väl kunde bli en framtida stridsterräng. Där fanns 

Slutord

Gamla tiders ingenjör-
trupp på vintermarsch.
Foto: Försvarsstabens bildarkiv.

Slutord

Kalla kriget lämnade ingen del av Sverige oberörd.
Detta gällde inte minst övre Norrland som länge
ansågs vara ett av det mest troliga anfallsområ-
det för en sovjetisk invasion av landet. Den mili-
tära och civila planeringen som gjordes efter andra
världskrigets slut syftade till att hålla Sverige ut-
anför ett nytt tredje världskrig. Syftet var även att
skapa förutsättningar för nationell överlevnad ge-
nom ett framgångsrikt motstånd. Det gällde för så-
väl det civila samhället som för Försvarsmakten,

att planera för det värsta. Förutsättningen var en
snabb och omfattande mobilisering av nationens
befolkning och resurser. Förråd av väldig omfatt-
ning byggdes upp runt om i landet, inte minst i
övre Norrland. I ladugårdar, bergrum och indu-
stribyggnader förrådsställdes fordon, livsmedel,
ammunition, sjukvårdsutrustning och annan ma-
teriel. Inom försvarsområde 67 bedrevs utbild-
ningen och övningarna i en terräng som mycket
väl kunde bli en framtida stridsterräng. Där fanns

Gamla tiders ingenjör-
trupp på vintermarsch.
Foto: Försvarsstabens bildarkiv.

S L U TO R D  •  175



ŝţŢ� t� ĸĮĹĶŅĹĶĻķĲĻ

ingen tvekan från vilket väderstreck anfallet skulle 
komma. Man övade och planerade i en skarp ter-
räng. En mobilisering avsåg att ställa hundratu-
sentals män och kvinnor i landet under vapen eller 
annan tjänst. Vi var beredda ”Om kriget kommer”.

Nu har försvarsplanerna skickats till arkiven. 
Skyddsmaskerna i civilförsvarets förråd är bor-
ta. Värnkanoner, fartygsartilleri och automatva-
pen har smälts ner. Fordon och militär materiel 
av mycket stor omfattning har sålts eller kasserats.  
Befästningar har raserats eller plomberats. O!ce-
rarna som ledde bataljoner och högre förband i in-
vasionsförsvaret är pensionerade. Det som byggdes 
upp med stor möda och oerhörda kostnader un-
der årtionden är nu till stora delar avvecklat. Det 
är väl omöjligt att värdera alla ansträngningarnas 
krigsavhållande e"ekt, att spekulera om alternativa 
händelseutvecklingar om Kalixlinjen aldrig hade 
funnits. Men den utgjorde en av alla de investe-
ringar i pengar och möda som Sverige lade ned för 

att söka undvika att vi skulle bli ockuperade av en 
främmande makt.

En sak som jag blivit djupt imponerad av e#er 
tre års letande i arkiv och e#er en rad samtal med 
”de som var med”, är att det verkar ha funnits pla-
ner för ”allt” som skulle kunna hända vid en in-
vasion. Otroliga förberedelser hade gjorts och det 
enda man med säkerhet visste, var att planerna inte 
alltid skulle gå i lås. Det låg ju så att säga i sakens 
natur att man inte kunde förutse angriparens alla 
operationer på slagfältet. Även på den civila sidan 
var samhället förberett genom civilförsvarsplik-
ten, utrymningsplaner, och mycket stora upplag 
av mat i övre Norrland. Denna civila försvarspla-
nering i Västerbotten och Norrbotten kommer 
jag återkomma till i nästa bok om totalförsvaret i 
övre Norrland. Där ingår även en redogörelse för 
FUU�TUPSU�LSJHTTQFM�TPN�HFOPNGÚSEFT�ŝťŢţ�PDI�TPN�
innefattade ett storanfall av sovjetiska divisioner 
ÚWFS�5PSOFÊMWFO�NFE�LÊSOWBQFO�PDI�HBT�

ingen tvekan från vilket väderstreck anfallet skulle
komma. Man övade och planerade i en skarp ter-
räng. En mobilisering avsåg att ställa hundratu-
sentals män och kvinnor i landet under vapen eller
annan tjänst. Vi var beredda "Om kriget kommer".

Nu har försvarsplanerna skickats till arkiven.
Skyddsmaskerna i civilförsvarets förråd är bor-
ta. Värnkanoner, fartygsartilleri och automatva-
pen har smälts ner. Fordon och militär materiel
av mycket stor omfattning har sålts eller kasserats.
Befästningar har raserats eller plomberats. Office-
rarna som ledde bataljoner och högre förband i in-
vasionsförsvaret är pensionerade. Det som byggdes
upp med stor möda och oerhörda kostnader un-
der årtionden är nu till stora delar avvecklat. Det
är väl omöjligt att värdera alla ansträngningarnas
krigsavhå' llande effekt, att spekulera om alternativa
händelseutvecklingar om Kalixlinjen aldrig hade
funnits. Men den utgjorde en av alla de investe-
ringar i pengar och möda som Sverige lade ned för

att söka undvika att vi skulle bli ockuperade av en
främmande makt.

En sak som jag blivit djupt imponerad av efter
tre års letande i arkiv och efter en rad samtal med
"de som var med", är att det verkar ha funnits pla-
ner för "allt" som skulle kunna hända vid en in-
vasion. Otroliga förberedelser hade gjorts och det
enda man med säkerhet visste, var att planerna inte
alltid skulle gå i lås. Det låg ju så att säga i sakens
natur att man inte kunde förutse angriparens alla
operationer på slagfältet. Även på den civila sidan
var samhället förberett genom civilförsvarsplik-
ten, utrymningsplaner, och mycket stora upplag
av mat i övre Norrland. Denna civila försvarspla-
nering i Västerbotten och Norrbotten kommer
jag återkomma till i nästa bok om totalförsvaret i
övre Norrland. Där ingår även en redogörelse för
ett stort krigsspel, som genomfördes 1967, och som
innefattade ett storanfall av sovjetiska divisioner
över Torneälven med kärnvapen och gas.
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Jag har många att tacka som på olika sätt gjort 
det möjligt att få fram underlag för denna bok. 
Lars Hjeltman på Svenskt Militärhistoriskt Biblio-
tek har lagt ned ett omfattande arbete på redige-
ring och tillägg i texterna. Min hustru Monica har 
fått stå ut med att åtskilliga lördagar har jag till-
bringat på Krigsarkivet. Där har Per Clason på ett 
förtjänstfullt sätt hjälp mig i sökandet e!er hand-
lingar. Många inom Fo "# och Milo ÖN har på oli-
ka sätt generöst delat med sig av sin kunskap: Rolf 
&LFCFSH�NBKPS�*OH�ş�,FSTUJO�&NNPUI�VUCJME-
ningsintendent, Fo "#, Hans Engman, chef anlägg-
OJOHTFOIFUFO�'PSUJĕLBUJPOTWFSLFU�#PEFO�4WFO�
Ove Granberg, hemvärnsbataljonschef, Fo "#, Erik 
Holmström, stabschef, Fo "#, Bernt Höglund, chef 
avvecklingsterminal Karlsborg, Alvar Långström, 

försvarsdirektör, Länsstyrelsen Norrbotten, Pelle 
Mohlin, försvarsområdesbefälhavare, Fo "#, Bir-
ger Nyström, kanslichef, Kalix kommun, Allan 
Olsson, stabschef, Fo "#, Stefan Pettersson, Forti-
ĕLBUJPOTWFSLFU�#PEFO�&SJL�4BOETUSÚN�UFLOJLFS�
'PSUJĕLBUJPOTWFSLFU�+BO�8JDLCPN�GÚSTWBSTPNSÌ-
EFTCFGÊMIBWBSFO�'P�Ţţ�DIFG�ŝš��GÚSEFMOJOHFO��*O-
spiration har jag bland annat fått från Mats Ekman, 
Skellefteå, Anders Enström, Viltfarmen, Kalix-
linjens museum, Niclas Sennerteg, militärhistorisk 
författare Borås, Christer Ström, Borås samt hjälp 
med foto av Per Aronsson, Borås.

Jag har även fått hjälp från $era andra personer 
som önskat vara anonyma. Stort tack även till er. 
Mina hjälpare ska inte klandras för fel och andra 
brister i boken – de tar jag på mig själv.

Författarens tackFörfattarens tack

Jag har många att tacka som på olika sätt gjort
det möjligt att få fram underlag för denna bok.
Lars Hjeltman på Svenskt Militärhistoriskt Biblio-
tek har lagt ned ett omfattande arbete på redige-
ring och tillägg i texterna. Min hustru Monica har
fått stå ut med att åtskilliga lördagar har jag till-
bringat på Krigsarkivet. Där har Per Clason på ett
förtjänstfullt sätt hjälp mig i sökandet efter hand-
lingar. Många inom Fo 67 och Milo ÖN har på oli-
ka sätt generöst delat med sig av sin kunskap: Rolf
Ekeberg, major Ing 3, Kerstin Emmoth, utbild-
ningsintendent, Fo 67, Hans Engman, chef anlägg-
ningsenheten Fortifikationsverket, Boden, Sven
Ove Granberg, hemvärnsbataljonschef, Fo 67, Erik
Holmström, stabschef, Fo 67, Bernt Höglund, chef
avvecklingsterminal Karlsborg, Alvar Långström,

försvarsdirektör, Länsstyrelsen Norrbotten, Pelle
Mohlin, försvarsområdesbefälhavare, Fo 67, Bir-
ger Nyström, kanslichef, Kalix kommun, Allan
Olsson, stabschef, Fo 67, Stefan Pettersson, Forti-
fikationsverket, Boden, Erik Sandström, tekniker,
Fortifikationsverket, Jan Wickbom, försvarsområ-
desbefälhavaren, Fo 67, chef 15. fördelningen. In-
spiration har jag bland annat fått från Mats Ekman,
Skellefteå, Anders Enström, Viltfarmen, Kalix-
linjens museum, Niclas Sennerteg, militärhistorisk
författare Borås, Christer Ström, Borås samt hjälp
med foto av Per Aronsson, Borås.

Jag har även fått hjälp från flera andra personer
som önskat vara anonyma. Stort tack även till er.
Mina hjälpare ska inte klandras för fel och andra
brister i boken - de tar jag på mig själv.
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Hela landet skulle 
försvaras och det i alla 
väder!
Foto: Lasse Sjögren.

Hela landet skulle
försvaras och det i alla
väder!
Foto: Lasse Sjögren.
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Bilaga

Lokalförsvarsförband som ingick i Försvars- 
PNSÌEF�'P�Ţţ�ÌS�ŝťŢŝ�
Källa: Arméns förband, skolor och staber. Björn Holmberg, !""# 

şŞ��GPSUJĕLBUJPOTHSVQQFO
şş��GPSUJĕLBUJPOTHSVQQFO
şť��MÊUUB�CBOEUSBLUPSQMVUPOFO
Kalix försvarsområdesstab 
BRB lokalkontor !" (Byggnads- och 

reparationsberedskapen)
ŝşŢ��MBOETWÊHTUSBOTQPSUMFEOJOHTTUBCFO
!#!. stationso$cersgruppen
!#". stationso$cersgruppen
ŢŝŞ��TUBUJPOTPďDFSTHSVQQFO
Ţŝş��TUBUJPOTPďDFSTHSVQQFO
ŢŜŝ��QPTUTBNMJOHTTUBUJPOFO
Ţŝť��DZLFMTLZUUFLPNQBOJFU�½/
ŢŞŜ��DZLFMTLZUUFLPNQBOJFU�½/
ŢŞş��DZLFMTLZUUFLPNQBOJFU�½/
!#%. jägarplutonen
ŢŜš��KÊHBSQMVUPOFO
!#!. jägarplutonen
!#". jägarplutonen
!#&. jägarplutonen
ŢŜť��KÊHBSQMVUPOFO
IV. värnbataljonsstaben
V. värnbataljonsstaben
VI. värnbataljonsstaben
ŢŞŤ��WÊSOLPNQBOJFU
ŢŞť��WÊSOLPNQBOJFU

ŢşŜ��WÊSOLPNQBOJFU
ŢşŠ��WÊSOLPNQBOJFU
Ţşš��WÊSOLPNQBOJFU
ŢşŢ��WÊSOLPNQBOJFU
Ţşţ��WÊSOLPNQBOJFU
ŢşŤ��WÊSOLPNQBOJFU
Ţşť��WÊSOLPNQBOJFU�
!%#. värnkompaniet 
ŢŠŝ��WÊSOLPNQBOJFU�
ŢŠŞ��WÊSOLPNQBOJFU�
!%!. värnkompaniet 
!%". värnkompaniet 
!%&. värnkompaniet 
ŢŠť��WÊSOLPNQBOJFU�
ŢšŜ��WÊSOLPNQBOJFU�
ŢŝŤ��WÊSOLVMTQSVUFQMVUPOFO
Ţŝť��WÊSOLVMTQSVUFQMVUPOFO
ŢŞŜ��WÊSOLVMTQSVUFQMVUPOFO
ŢŞŝ��WÊSOLVMTQSVUFQMVUPOFO
ŢŞŞ��WÊSOLVMTQSVUFQMVUPOFO
Ţşţ��WÊSOLBOPOQMVUPOFO
ŢşŤ��WÊSOLBOPOQMVUPOFO
Ţşť��WÊSOLBOPOQMVUPOFO

Summa ingående förbandsklossar i värnförbanden: 
o�ŝţ�LPNQBOJTUBCFS�
o�šş�QMVUPOTTUBCFS
o�ŢŞ�TLZUUFHSVQQFS
o�ŝşţ�LVMTQSVUFHFWÊSTHSVQQFS
o�ŝŠş�LVMTQSVUFHSVQQFS

Bilaga

Lokalförsvarsförband som ingick i Försvars-
område Fo 67 år 1961.
Källa: Armens förband, skolor och staber. Björn Holmberg, 1993

32. fortifikationsgruppen
33. fortifikationsgruppen
39. lätta bandtraktorplutonen
Kalix försvarsområdesstab
BRB lokalkontor 67 (Byggnads- och

reparationsberedskapen)
136. landsvägstransportledningsstaben
606. stationsofficersgruppen
607. stationsofficersgruppen
612. stationsofficersgruppen
613. stationsofficersgruppen
601. postsamlingsstationen
619. cykelskyttekompaniet ÖN
620. cykelskyttekompaniet ÖN
623. cykelskyttekompaniet ÖN
604. jägarplutonen
605. jägarplutonen
606. jägarplutonen
607. jägarplutonen
608. jägarplutonen
609. jägarplutonen
IV. värnbataljonsstaben
V. värnbataljonsstaben
VI. värnbataljonsstaben
628. värnkompaniet
629. värnkompaniet

630. värnkompaniet
634. värnkompaniet
635. värnkompaniet
636. värnkompaniet
637. värnkompaniet
638. värnkompaniet
639. värnkompaniet
640. värnkompaniet
641. värnkompaniet
642. värnkompaniet
646. värnkompaniet
647. värnkompaniet
648. värnkompaniet
649. värnkompaniet
65o. värnkompaniet
618. värnkulspruteplutonen
619. värnkulspruteplutonen
620. värnkulspruteplutonen
621. värnkulspruteplutonen
622. värnkulspruteplutonen
637. värnkanonplutonen
638. värnkanonplutonen
639. värnkanonplutonen

Summa ingående fdrbandsidossar i vämförbanden:
-17 kompanistaber
- 53 plutonsstaber
- 62 skyttegrupper
- 137 kulsprutegevärsgrupper
- 143 kulsprutegrupper
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o�şŞ�LBOPOHSVQQFS�UZQ�**
o�š�LBOPOHSVQQFS�UZQ�7
o�ŝţ�LPNQBOJUSPTTBS

II. gränsbevakningsbataljonen
– bataljonsstab mm
– !. gränsbevakningskompaniet  

	ŝŝ�CFWBLOJOHTIVOEBS

– kompanistab
o�š�TLZUUFHSVQQFS
o�ŝŞ�LVMTQSVUFHFWÊSTHSVQQFS
– " kulsprutegrupper
– #. gränsbevakningskompaniet  

(# bevakningshundar)
– kompanistab
o�ş�TLZUUFHSVQQFS
– " kulsprutegevärsgrupper
– ! kulsprutegrupper
– $. gränsbevakningskompaniet  

	Şş�CFWBLOJOHTIVOEBS

– kompanistab
o�š�TLZUUFHSVQQFS
– $ kulsprutegevärsgrupper
o�ŞŜ�LVMTQSVUFHSVQQFS
o�ť��HSÊOTCFWBLOJOHTLPNQBOJFU� 

	ŝţ�CFWBLOJOHTIVOEBS

– kompanistab
o�š�TLZUUFHSVQQFS
o�Ş�LVMTQSVUFHFWÊSTHSVQQFS
o�ŞŜ�LVMTQSVUFHSVQQFS
o�ŝŜ��HSÊOTCFWBLOJOHTLPNQBOJFU� 

	ť�CFWBLOJOHTIVOEBS

– kompanistab
– ! skyttegrupper
– ! kulsprutegevärsgrupper
o�ť�LVMTQSVUFHSVQQFS 

!"!. bevakningsplutonen
– plutonsstab
o�ŝ�CFWBLOJOHTHSVQQ�
o�š�CFWBLOJOHTHSVQQFS

ş��CBOEWBHOTHSVQQFO�
ŢŜŞ��CBUUFSJFU�	ŝšDN�IBVCJUT�N�ŜŢ� 

Š�QKÊTFS�KÊNUF�Ş�FMEMFEOJOHTQBUSVMMFS

ŢŜş��CBUUFSJFU�	ŝšDN�IBVCJUT�N�ŜŢ� 

Š�QKÊTFS�KÊNUF�ş�FMEMFEOJOHTQBUSVMMFS

ŢŜŠ��CBUUFSJFU�	ŝšDN�IBVCJUT�N�ŜŢ� 

Š�QKÊTFS�KÊNUF�ŝ�FMEMFEOJOHTQBUSVMM

ŢŜš��CBUUFSJFU�	ŝšDN�IBVCJUT�N�ŝť� 

Š�QKÊTFS�KÊNUF�ŝ�FMEMFEOJOHTQBUSVMM

ŢŜŢ��CBUUFSJFU�	ŝšDN�IBVCJUT�N�ŜŢ� 

Š�QKÊTFS�KÊNUF�ŝ�FMEMFEOJOHTQBUSVMM

ŢŜţ��CBUUFSJFU�	ŝšDN�IBVCJUT�N�ŜŢ� 

Š�QKÊTFS�KÊNUF�ŝ�FMEMFEOJOHTQBUSVMM

ŢŜŤ��CBUUFSJFU�	ŝšDN�IBVCJUT�N�ŜŢ� 

Š�QKÊTFS�KÊNUF�ŝ�FMEMFEOJOHTQBUSVMM

ŢŜť��CBUUFSJFU�	ŝšDN�IBVCJUT�N�ŜŢ� 

Š�QKÊTFS�KÊNUF�ŝ�FMEMFEOJOHTQBUSVMM

ŢŝŜ��CBUUFSJFU�	ŝšDN�IBVCJUT�N�ŜŢ� 

Š�QKÊTFS�KÊNUF�ŝ�FMEMFEOJOHTQBUSVMM

9��GBTUB�EJWJTJPOFO�"Ť�	ŝšDN�UPSOQKÊTFS� 

KÊNUF�š�FMEMFEOJOHTQBUSVMMFS

Ťť��UFSSJUPSJFMMB�MVęWÊSOTUSPQQFO�
Ţšŝ��UFSSJUPSJFMMB�MVęWÊSOTUSPQQFO�
!%!. ingenjörskompaniet
ŢŜŝ��TBNCBOETDFOUSBMLPNQBOJFU
ŢŜŞ��TBNCBOETGÚSTUÊSLOJOHTLPNQBOJFU

!"#. underhållskompaniet (huvuddel)
– underhållskompanistab
– transportplutonsstab
– bilgrupp
– traktorgrupp
– tygplutonsstab
– tygtropp
– intendenturplutonsstab
– intendenturtropp
– sjukvårdsplutonsstab och förbandsplatstropp
– sjukbärartropp
– sjuktransportgrupp
– koktross
– koktross

-  32 kanongrupper typ II
-  5 kanongrupper typ V
- 17 kompanitrossar

II. gränsbevakningsbataljonen
-  bataljonsstab mm
- 6. gränsbevakningskompaniet

(11 bevakningshundar)
-  kompanistab
- 5 skyttegrupper
- 12 kulsprutegevärsgrupper
- 4 kulsprutegrupper
- 7. gränsbevakningskompaniet

(7 bevakningshundar)
-  kompanistab
- 3 skyttegrupper
- 4 kulsprutegevärsgrupper
- 6 kulsprutegrupper
- 8. gränsbevakningskompaniet

(23 bevakningshundar)
-  kompanistab
- 5 skyttegrupper
- 8 kulsprutegevärsgrupper
- 20 kulsprutegrupper
- 9. gränsbevakningskompaniet

(17 bevakningshundar)
-  kompanistab
- 5 skyttegrupper
- 2 kulsprutegevärsgrupper
- 20 kulsprutegrupper
-1o. gränsbevakningskompaniet

(9 bevakningshundar)
-  kompanistab
- 6 skyttegrupper
- 6 kulsprutegevärsgrupper
- 9 kulsprutegrupper

606. bevakningsplutonen
-  plutonsstab
- 1 bevakningsgrupp
- 5 bevakningsgrupper

3. bandvagnsgruppen
602. batteriet (15cm haubits m/o6,

4 pjäser jämte 2 eldledningspatruller)
603. batteriet (15cm haubits m/o6,

4 pjäser jämte 3 eldledningspatruller)
604. batteriet (15cm haubits m/o6,

4 pjäser jämte 1 eldledningspatrull)
605. batteriet (15cm haubits m/19,

4 pjäser jämte 1 eldledningspatrull)
606. batteriet (15cm haubits m/o6,

4 pjäser jämte 1 eldledningspatrull)
607. batteriet (15cm haubits m/o6,

4 pjäser jämte 1 eldledningspatrull)
608. batteriet (15cm haubits m/o6,

4 pjäser jämte 1 eldledningspatrull)
609. batteriet (15cm haubits m/o6,

4 pjäser jämte 1 eldledningspatrull)
610. batteriet (15cm haubits m/o6,

4 pjäser jämte 1 eldledningspatrull)
X. fasta divisionen A8 (15cm tornpjäser

jämte 5 eldledningspatruller)
89. territoriella luftvärnstroppen
651. territoriella luftvärnstroppen
606. ingenjörskompaniet
601. sambandscentralkompaniet
602. sambandsförstärkningskompaniet

608. underhållskompaniet (huvuddel)
-  underhållskompanistab
- transportplutonsstab
- bilgrupp
- traktorgrupp
- tygplutonsstab
- tygtropp
- intendenturplutonsstab
- intendenturtropp
- sjukvå' rdsplutonsstab och förbandsplatstropp
- sjukbärartropp
- sjuktransportgrupp
- koktross
- koktross
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!"#. underhållskompaniet
- underhållskompanistab
– transportplutonsstab
– bilgrupp
– bilgrupp
– arbetstroppstab
– arbetsgrupp
– specialarbetsgrupp
– tygplutonsstab
– tygtropp
– intendenturplutonsstab
– intendenturtropp
– sjukvårdsplutonsstab och förbandsplatstropp
– sjukvårdsplutonsstab och förbandsplatstropp
– sjukbärartropp
– sjukbärartropp
– sjuktransportgrupp
– sjuktransportgrupp
– koktross
– koktross
– koktross

!$". underhållskompaniet (del)
– traktorgrupp
– arbetstroppstab
– arbetsgrupp
– specialarbetsgrupp
– sjukvårdsplutonsstab och förbandsplatstropp
– sjukbärartropp
– sjuktransportgrupp
– koktross
– koktross

ŢşŞ��CJMQMVUPOFO
!"#. försvarsområdestygverkstaden

609. underhållskompaniet
underhållskompanistab

- transportplutonsstab
bilgrupp
bilgrupp

- arbetstroppstab
- arbetsgrupp
- specialarbetsgrupp
- tygplutonsstab
- tygtropp
- intendenturplutonsstab
- intendenturtropp
- sjukvårdsplutonsstab och förbandsplatstropp
- sjukvårdsplutonsstab och förbandsplatstropp
- sjukbärartropp
- sjukbärartropp
- sjuktransportgrupp
- sjuktransportgrupp

koktross
koktross
koktross

61o. underhållskompaniet (del)
-  traktorgrupp
- arbetstroppstab
- arbetsgrupp
- specialarbetsgrupp
- sjukvårdsplutonsstab och förbandsplatstropp
- sjukbärartropp
- sjuktransportgrupp
- koktross
- koktross

632. bilplutonen
607. försvarsområdestygverkstaden
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Agellhydda är en bågformad byggnad döpt e!er 
dåvarande överstelöjtnant Carl Oscar Agell som 
WJE�CFTÚL�J�5PSOFEBMFO�ŝťşť�VQQUÊDLUF�BUU�EFU�
var ont om sovplatser för soldaterna. Då föd-
des idén att göra hyddor med bågformade tak. 
Konstruktionen var mycket hållfast. Byggnaden 
kom även att användas som förråd. Agell blev 
ŝťŠŞ�ÚWFSTUF�PDI�DIFG�GÚS�*�š�

Avskräckningsdoktrinen hävdade att det skulle 
kosta mer än det smakade att angripa Sverige.

Avvärjningsstrid sy!ar till att bryta angriparens 
anfallskra! eller hindra honom att tränga fram 
genom ett visst område eller över en viss linje.

B-stridsmedel är biologiska stridsmedel.

Bandkanon var på sin tid världens tyngsta 
bandartilleripjäs och hade en eldhastighet av 
ŝŠ�HSBOBUFS�QÌ�Šš�TFLVOEFS��4BNUMJHB�ŞŢ�FYFN-
QMBS�TPN�GBOOT�J�TWFOTLB�BSNÏO�ŝťŢţoŞŜŜş�WBS�
krigsplacerade i östra Norrbotten.

Befästning är en eller "era anläggningar med till-
hörande hinder, maskering, förbindelsevärn 
och skenanläggningar, som utformats för att 
skydda mot vapenverkan och för att om möjligt 
underlätta egen verksamhet.

Befästningsarbeten är arbeten som avser ut-
byggnad, reparation eller komplettering av 
befästning.

Bekämpa avser att främst genom eldgivning och 
anfall tillfoga angriparen sådana förluster att 
hans stridsförmåga begränsas.

Beredskapstiden��5SPUT�BUU�4WFSJHF�JOUF�EFMUPH�
i andra världskriget som krigförande nation 
hade både krigsmakten och det civila sam-
hället en beredskap att försvara landet mot en 
BOHSJQBSFT�JOWBTJPO�BW�MBOEFU��5JEFO�TPN�BO-
ESB�WÊSMETLSJHFU�ŝťşťoŝťŠš�QÌHJDL�LBMMBT�EÊSGÚS�
beredskapstiden.

Byggnads- och reparationsberedskapen, BRB, 
var en beredskapsorganisation som hade till 
uppgi! att utföra nybyggnads-, reparations-och 
röjningsarbeten för totalförsvaret. Den orga-
niserades av Försvarsmakten, cheferna var 
reserv o#cerare, o!ast chefer inom de sto-
ra byggföretagen. För arbetena kontrakterades 
före tag inom bygg- och maskinbranschen.

C-stridsmedel är kemiska stridsmedel.

Decauvillespår är system för lätt "yttbar smal-
spårig järnväg.

Förklaringar och begreppFörklaringar och begrepp

Agellhydda är en bågformad byggnad döpt efter
dåvarande överstelöjtnant Carl Oscar Agell som
vid besök i Tornedalen 1939 upptäckte att det
var ont om sovplatser för soldaterna. Då föd-
des iden att göra hyddor med bågformade tak.
Konstruktionen var mycket hållfast. Byggnaden
kom även att användas som förråd. Agell blev
1942 överste och chef för I 5.

Avskräckningsdoktrinen hävdade att det skulle
kosta mer än det smakade att angripa Sverige.

Avvärjningsstrid syftar till att bryta angriparens
anfallskraft eller hindra honom att tränga fram
genom ett visst område eller över en viss linje.

B-stridsmedel är biologiska stridsmedel.

Bandkanon var på sin tid världens tyngsta
bandartilleripjäs och hade en eldhastighet av
14 granater på 45 sekunder. Samtliga 26 exem-
plar som fanns i svenska armen 1967-2003 var
krigsplacerade i östra Norrbotten.

Befästning är en eller flera anläggningar med till-
hörande hinder, maskering, förbindelsevärn
och skenanläggningar, som utformats för att
skydda mot vapenverkan och för att om möjligt
underlätta egen verksamhet.

Befästningsarbeten är arbeten som avser ut-
byggnad, reparation eller komplettering av
befästning.

Bekämpa avser att främst genom eldgivning och
anfall tillfoga angriparen sådana förluster att
hans stridsförmåga begränsas.

Beredskapstiden. Trots att Sverige inte deltog
i andra världskriget som krigförande nation
hade både krigsmakten och det civila sam-
hället en beredskap att försvara landet mot en
angripares invasion av landet. Tiden som an-
dra världskriget 1939-1945 pågick kallas därför
beredskapstiden.

Byggnads- och reparationsberedskapen, BRB,
var en beredskapsorganisation som hade till
uppgift att utföra nybyggnads-, reparations-och
röjningsarbeten för totalförsvaret. Den orga-
niserades av Försvarsmakten, cheferna var
reservofficerare, oftast chefer inom de sto-
ra byggföretagen. För arbetena kontrakterades
företag inom bygg- och maskinbranschen.

C-stridsmedel är kemiska stridsmedel.

Decauvillespår är system för lätt flyttbar smal-
spårig järnväg.
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Eldöverfall sy!ar till att genom överraskande be-
skjutning tillfoga angriparen förluster.

Förbindelsevärn är ett värn som medger en skyd-
dad för"yttning mellan olika stridsvärn och 
skyddsrum.

Fördröjningsstrid sy!ar till att vinna tid och till-
foga angriparen förluster när han framtränger 
mot och genom eller längs en viss led, till exem-
pel en väg.

Försvarsområde, Fo, var nivån närmast under 
militärområde, Milo, och följde o!a länsindel-
ningen. I Norrbotten fanns dock ett antal för-
TWBSTPNSÌEFO�#PEFOT�GÚSTWBSTPNSÌEF�'P�Ţş�
Kiruna försvarsområde, Fo ## samt Kalix för-
svarsområde, Fo #$. 

Invasionsförsvar är benämningen på den svens-
ka Försvarsmaktens uppbyggnad och struk-
UVS�VOEFS�LBMMB�LSJHFU��5FSNFO�BOWÊOET�EFMWJT�
i motsats till dagens insatsförsvar. Med inva-
sionsförsvar menas att den svenska Försvars-
makten var uppbyggd främst för att möta ett 
storskaligt militärt angrepp som sy!ade till 
att helt eller delvis ockupera Sverige.  Koncep-
tet byggde på en kvantitativt stor försvarsmakt 
”folkförsvar”, uppbyggd på allmän värnplikt och 
allmän mobilisering understödd av omfattande 
inhemsk vapenindustri. När invasionsförsvaret 
WBS�TPN�TUÚSTU�LVOEF�NBO�NPCJMJTFSB�ŤšŜڀŜŜŜ�
personer inom totalförsvaret. Försvarsbeslutet 
ÌS�ŝťťŢ�JOOFCBS�BUU�JOWBTJPOTGÚSTWBSFU�TVDDFTTJWU�
avska%ades.

Krigsmakten CZUUF�ÌS�ŝťţŠ�OBNO�UJMM�
Försvarsmakten.

Krigsplanering avser alla de åtgärder som vid-
tas i fred för att förbereda verksamheten vid 
krig. Krigsplanläggning avser de operativa och 

taktiska förberedelser avseende förbandens dis-
position och utnyttjande, o!a i olika planlagda 
alternativ.

Kärnvapen kan vara strategiska och taktiska. Stra-
tegiska kärnvapen är placerade på interkonti-
nentala missiler med lång räckvidd. Det är med 
dessa vapen som USA och Sovjetunionen direkt 
LVOEF�IPUB�WBSBOESBT�UFSSJUPSJFS��5BLUJTLB�LÊSO-
vapen är kärnvapen med kortare räckvidd för 
att i första hand användas på slagfältet.

Landstormen bestod av äldre åldersklasser ur 
Krigsmakten.

Marginaldoktrinen var en av många doktriner i 
Sverige under kalla kriget. Den utgjorde en av-
görande förutsättning för det svenska försvarets 
trovärdighet. Den gick ut på att stormakterna 
var så uppbundna på den centrala fronten att de 
bara kunde avvara mindre styrkor vid ett an-
grepp mot Sverige.

Militärområde, var en del av Sveriges militär-
UFSSJUPSJFMMB�JOEFMOJOH�PDI�JOSÊUUBEFT�ŝťŠŞ��
.FMMBO�ŝťŠŞ�PDI�ŝťŢŢ�WBS�#PEFO�TUBCTPSU�GÚS�
VI. militär området. Militärområdet leddes av 
en militärbefälhavare, MB. Militärbefälhava-
SFO�IBEF�GSÌO�ŝťŢŢ�IFMB�BOTWBSFU�GÚS�EFO�TBN-
lade operativa ledningen av alla stridskra!er 
inom respektive militärområde. Milo ÖN fanns 
NFMMBO�ÌSFO�ŝťŢŢoŝťťş�.JMP�/�NFMMBO�ÌSFO�
ŝťťşoŞŜŜŜ��(FOPN�GÚSTWBSTCFTMVUFU�ŞŜŜŜ�BW-
vecklades militärområdena och ersattes av 
NJMJUÊS�EJTUSJLU�TPN�HFPHSBĕTLU�J�TUPSU�NPUTWB-
rade de gamla militärområdena men hade inte 
samma territoriella och operativa uppgi!er 
som militärområdena. Dessa uppgi!er överför-
des till nyinrättade Operativa insatsledningen, 
01*-��.JMJUÊSEJTUSJLUFO�BWWFDLMBEFT�ŞŜŜš�

Eldöverfall syftar till att genom överraskande be-
skjutning tillfoga angriparen förluster.

Förbindelsevärn är ett värn som medger en skyd-
dad förflyttning mellan olika stridsvärn och
skyddsrum.

Fördröjningsstrid syftar till att vinna tid och till-
foga angriparen förluster när han framtränger
mot och genom eller längs en viss led, till exem-
pel en väg.

Försvarsområde, Fo, var nivån närmast under
militärområde, Milo, och följde ofta länsindel-
ningen. I Norrbotten fanns dock ett antal för-
svarsområden, Bodens försvarsområde Fo 63,
Kiruna försvarsområde, Fo 66 samt Kalix för-
svarsområde, Fo 67.

Invasionsförsvar är benämningen på den svens-
ka Försvarsmaktens uppbyggnad och struk-
tur under kalla kriget. Termen används delvis
i motsats till dagens insatsförsvar. Med inva-
sionsförsvar menas att den svenska Försvars-
makten var uppbyggd främst för att möta ett
storskaligt militärt angrepp som syftade till
att helt eller delvis ockupera Sverige. Koncep-
tet byggde på en kvantitativt stor försvarsmakt
"folkförsvar", uppbyggd på allmän värnplikt och
allmän mobilisering understödd av omfattande
inhemsk vapenindustri. När invasionsförsvaret
var som störst kunde man mobilisera 85o 000
personer inom totalförsvaret. Försvarsbeslutet
år 1996 innebar att invasionsförsvaret successivt
avskaffades.

Krigsmakten bytte år 1974 namn till
Försvarsmakten.

Krigsplanering avser alla de åtgärder som vid-
tas i fred för att förbereda verksamheten vid
krig. Krigsplanläggning avser de operativa och

taktiska förberedelser avseende förbandens dis-
position och utnyttjande, ofta i olika planlagda
alternativ.

Kärnvapen kan vara strategiska och taktiska. Stra-
tegiska kärnvapen är placerade på interkonti-
nentala missiler med lång räckvidd. Det är med
dessa vapen som USA och Sovjetunionen direkt
kunde hota varandras territorier. Taktiska kärn-
vapen är kärnvapen med kortare räckvidd för
att i första hand användas på slagfältet.

Landstormen bestod av äldre åldersklasser ur
Krigsmakten.

Marginaldoktrinen var en av många doktriner i
Sverige under kalla kriget. Den utgjorde en av-
görande förutsättning för det svenska försvarets
trovärdighet. Den gick ut på att stormakterna
var så uppbundna på den centrala fronten att de
bara kunde avvara mindre styrkor vid ett an-
grepp mot Sverige.

Militärområde, var en del av Sveriges militär-
territoriella indelning och inrättades 1942.
Mellan 1942 och 1966 var Boden stabsort för
VI. militärområdet. Militärområdet leddes av
en militärbefälhavare, MB. Militärbefälhava-
ren hade från 1966 hela ansvaret för den sam-
lade operativa ledningen av alla stridskrafter
inom respektive militärområde. Milo ÖN fanns
mellan åren 1966-1993, Milo N mellan åren
1993-200o. Genom försvarsbeslutet 2000 av-
vecklades militärområdena och ersattes av
militärdistrikt som geografiskt i stort motsva-
rade de gamla militärområdena men hade inte
samma territoriella och operativa uppgifter
som militärområdena. Dessa uppgifter överför-
des till nyinrättade Operativa insatsledningen,
OPIL. Militärdistrikten avvecklades 2005.
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Mobilisering, innebär att ett samhälle omorgani-
seras inför ett krig. Mobilisering kan genom-
föras med några av följande medel; inkallelse 
av totalförsvarspliktiga, omställning av indu-
striell produktion, ransonering av vissa varor 
och tjänster, statlig rekvirering av viktig egen-
dom samt iordningställande av skyddsrum och 
befästningar. I Sverige fanns under kalla kri-
get, och den dåvarande försvarspolitiken, två 
huvud sakliga former av mobilisering; parti-
ell och allmän mobilisering. Skillnaden låg i 
hur långt samhället gick i sina förberedelser 
för krig. Den partiella mobiliseringen innebar 
att nyckelförband och nyckelpersoner kallad-
es in för tjänstgöring. Vid allmän mobilise-
ring kallades all krigsplacerad personal in till 
tjänstgöring.

NATO North Atlantic Treaty Organization är 
även känt som Atlantpakten. Denna militär-
BMMJBOT�CJMEBEFT�ŝťŠť�PDI�VUHÚS�FUU�LPMMFLUJWU�
försvar där dess medlemsstater är överens om 
att ömsesidigt försvara varandra mot yttre an-
grepp. Ledande nation i militäralliansen är USA 
men högkvarteret ligger i Bryssel.

Observationsvärn sprängdes in i berg eller bygg-
des av betong med smala siktöppningar och 
högt placerade för observation och ledning av 
artillerield.

Kanonvärn var o!ast betongvärn med plats för 
pansarvärnskanon, o!a placerat i grupp med 
kulsprutevärn och skyttevärn.

SALT, Strategic Arms Limitation Talks, två 
omgångar av förhandlingar och avtal mel-
lan USA och Sovjetunionen om främst 
kärnvapenbegräsning.

 

Självförsörjningsdoktrinen angav att Sverige 
skulle kunna klara sig själv. Försvarsindustrin 
huvuduppgi! var att försörja försvaret i hän-
delse av krig. Doktrinen låg till grund för den 
omfattande beredskapslagringen av olika slags 
förnödenheter i den händelse att Sverige blev 
avspärrat.

Skans var ett motståndsnäste utbyggt med 
truppbefästningar.

Skenanläggningar utgjordes av anläggningar 
som byggts för att vilseleda angriparen om för-
bands- och eller anläggningars placeringar, 
gruppering, storlek. De kunde utgöras av sken-
befästningar, -nästen, -hinder och -sändare.

Skottfältsröjning var arbeten som utfördes för att 
underlätta observation och egen eldgivning. 
De handlade om underkvistning, gallring, kal-
huggning och avjämning av marken.

Skyttevärn är en stridsställning och skydd o!a 
placerat i anslutning till ett område som ska 
bevakas och försvaras. Värnet kan bestå av 
cement rör eller cementbalkar som byggs sam-
man till ett kombinerat skyttevärn och splitter-
skyddat utrymme

Skans eller motståndsnäste består av "era skytte-
värn med förbindelsegångar och o!ast skydds-
rum. Värnkanoner och minområden kunde 
ingå i motståndsnästet.

Skyddsobjekt är benämningen på en anläggning, 
område, fordon, fartyg, "yg som avlysts av 
total försvarstekniska skäl.

Mobilisering, innebär att ett samhälle omorgani-
seras inför ett krig. Mobilisering kan genom-
föras med några av följande medel; inkallelse
av totalförsvarspliktiga, omställning av indu-
striell produktion, ransonering av vissa varor
och tjänster, statlig rekvirering av viktig egen-
dom samt iordningställande av skyddsrum och
befästningar. I Sverige fanns under kalla kri-
get, och den dåvarande försvarspolitiken, två
huvudsakliga former av mobilisering; parti-
ell och allmän mobilisering. Skillnaden låg i
hur långt samhället gick i sina förberedelser
för krig. Den partiella mobiliseringen innebar
att nyckelförband och nyckelpersoner kallad-
es in för tjänstgöring. Vid allmän mobilise-
ring kallades all krigsplacerad personal in till
tjänstgöring.

NATO North Atlantic Treaty Organization är
även känt som Atlantpakten. Denna militär-
allians bildades 1949 och utgör ett kollektivt
försvar där dess medlemsstater är överens om
att ömsesidigt försvara varandra mot yttre an-
grepp. Ledande nation i militäralliansen är USA
men högkvarteret ligger i Bryssel.

Observationsvärn sprängdes in i berg eller bygg-
des av betong med smala siktöppningar och
högt placerade för observation och ledning av
artillerield.

Kanonvärn var oftast betongvärn med plats för
pansarvärnskanon, ofta placerat i grupp med
kulsprutevärn och skyttevärn.

SALT, Strategic Arms Limitation Talks, två
omgångar av förhandlingar och avtal mel-
lan USA och Sovjetunionen om främst
kärnvapenbegräsning.

Självförsörjningsdoktrinen angav att Sverige
skulle kunna klara sig själv. Försvarsindustrin
huvuduppgift var att försörja försvaret i hän-
delse av krig. Doktrinen låg till grund för den
omfattande beredskapslagringen av olika slags
förnödenheter i den händelse att Sverige blev
avspärrat.

Skans var ett motståndsnäste utbyggt med
truppbefästningar.

Skenanläggningar utgjordes av anläggningar
som byggts för att vilseleda angriparen om för-
bands- och eller anläggningars placeringar,
gruppering, storlek. De kunde utgöras av sken-
befästningar, -nästen, -hinder och -sändare.

Skottfåltsröjning var arbeten som utfördes för att
underlätta observation och egen eldgivning.
De handlade om underkvistning, gallring, kal-
huggning och avjämning av marken.

Skyttevärn är en stridsställning och skydd ofta
placerat i anslutning till ett område som ska
bevakas och försvaras. Värnet kan bestå av
cementrör eller cementbalkar som byggs sam-
man till ett kombinerat skyttevärn och splitter-
skyddat utrymme

Skans eller motståndsnäste består av flera skytte-
värn med förbindelsegångar och oftast skydds-
rum. Värnkanoner och minområden kunde
ingå i motståndsnästet.

Skyddsobjekt är benämningen på en anläggning,
område, fordon, fartyg, flyg som avlysts av
totalförsvarstekniska skäl.
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Skyddsområde är ett komplement till skydds-
objekt. Om skyddsobjektet inte kan beredas 
tillräckligt skydd kan ett område kring skydds-
objektet klassas som skyddsområde. Detta 
medför en större möjlighet att skydda objek-
tet genom tillträdesförbud. Även vissa mili-
tära områden kan av samma skäl klassas som 
skyddsområden, utan att de omgärdar ett 
skyddsobjekt.

Spanska ryttare är hinder som består av två el-
ler !era kryss av spetsade stolpar, hopfästade 
vid centrum med en vågrät stolpe. Normalt var 
denna ställning inklädd med taggtråd.

Stormhinder är hinder som byggts, o"a av tagg-
tråd, för att förhindra eller försvåra stormning 
av stridsställningar på marken.

Totalförsvaret utgörs av alla de organisationer och 
myndigheter som, främst e"er andra världs-
kriget, skapats för att kunna klara av Sveriges 
territoriella försvar, alltså både det militära och 
civila försvaret.

Vedettbåt är ett mindre örlogsfartyg som främst 
är avsett för patrullering.

Övre Norrland, omfattar i framställningen, 
Norrbottens och Västerbottens län, som 
benämndes VI. Militärområdet och sedan 
Militärområdet övre Norrland. Militärområde 
/PSS�CJMEBEFT�ŝťťş�PDI�PNGBUUBEF�EÌ�ÊWFO�
Väster norrlands och Jämtlands län.

Skyddsområde är ett komplement till skydds-
objekt. Om skyddsobjektet inte kan beredas
tillräckligt skydd kan ett område kring skydds-
objektet klassas som skyddsområde. Detta
medför en större möjlighet att skydda objek-
tet genom tillträdesförbud. Även vissa mili-
tära områden kan av samma skäl klassas som
skyddsområden, utan att de omgärdar ett
skyddsobjekt.

Spanska ryttare är hinder som består av två el-
ler flera kryss av spetsade stolpar, hopfästade
vid centrum med en vågrät stolpe. Normalt var
denna ställning inklädd med taggtråd.

Stormhinder är hinder som byggts, ofta av tagg-
tråd, för att förhindra eller försvåra stormning
av stridsställningar på marken.

Totalförsvaret utgörs av alla de organisationer och
myndigheter som, främst efter andra världs-
kriget, skapats för att kunna klara av Sveriges
territoriella försvar, alltså både det militära och
civila försvaret.

Vedettbåt är ett mindre örlogsfartyg som främst
är avsett för patrullering.

Övre Norrland, omfattar i framställningen,
Norrbottens och Västerbottens län, som
benämndes VI. Militärområdet och sedan
Militärområdet övre Norrland. Militärområde
Norr bildades 1993 och omfattade då även
Västernorrlands och Jämtlands län.
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Pluton�CFTUÌS�BW�ŞŜoŠŜ�NBO�

Kompani är ett förband som o!a är specialiserad 
på någon speciell uppgi! och består av mellan 
ŤŜoŞŜŜ�NBO��,PNQBOJFU�LBO�CFTUÌ�BW�UWÌ�UJMM�
sju plutoner.

Bataljon är ett förband som o!a är specialiserat på 
en viss uppgi! och består vanligen av fyra till 
TFY�LPNQBOJFS�NFMMBO�şŜŜoŝڀŜŜŜ�NBO�

Regemente är en fredstida utbildningsenhet 
för olika slags förband. Fram till e!er 
BOESB�WÊSMETLSJHFU�	ŝťŠť
�WBS�SFHFNFOUF�
benämningen på det brigadorganiserade 
förbandet, o!a kallat fältregementet.

Brigad, utgörs vanligen av två till fyra bataljoner 
med ett eller "era understödjande kompanier 
samt logistikförband. Brigaden ställs samman 
GÚS�FO�TQFDJĕL�VQQHJę�UJMM�FYFNQFM�TUSJE�J�
Norrlandsterräng. En svensk brigad omfattade 
PNLSJOH�šڀŜŜŜ�NBO�

Norrbottensbrigaden, verkade i olika former 
NFMMBO�ÌSFO�ŝťŠť�PDI�ŞŜŜŜ��)VWVEEFMFO�BW�
brigaden grundutbildades vid Norrbottens 
SFHFNFOUF�*�ŝť�JOPN�#PEFOT�HBSOJTPO��
Norrbottensbrigaden sattes upp som en 
JOGBOUFSJCSJHBE�NFMMBO�ÌSFO�ŝťŠť�PDI�ŝťšŝ�

VOEFS�OBNOFU�/PSSCPUUFOTCSJHBEFO�*#�ŝť��
#SJHBEFO�CMFW�ŝťŢŠ�EFO�BOESB�BW�UPUBMU�GFN�
infanteribrigader som omorganiserades 
UJMM�OPSSMBOETCSJHBE��'ÚSCBOEFU�ĕDL�EÌ�
CFUFDLOJOHFO�/#�ŝť��*�NJUUFO�BW�ŝťŤŜ�UBMFU�
OÊS�EFO�OZB�CBOEWBHOFO�CW�ŞŜŢ�JOGÚSEFT�J�
Försvarsmakten, skedde en utveckling av 
norrlandsbrigaderna i form av att de övergick 
till den nya organisationen Norrlandsbrigad 
Ťš�/#�Ťš�EÊS�EF�CMBOE�BOOBU�UJMMGÚSEFT�FO�
OPSSMBOETTLZUUFCBUBMKPO��ŝťťŠ�TLFEEF�FO�
ytterligare organisationsförändring och 
brigaden kom att heta norrlandsbrigaden. 
Brigaden kom att bestå av två stridsvagns-
CBUBMKPOFS�VUSVTUBEF�NFE�TUSJETWBHO�ŝŞŞ�
PDI�TUSJETGPSEPO�ťŜ�TBNU�UWÌ�NFLBOJTFSBEF�
CBUBMKPOFS�VUSVTUBEF�NFE�TUSJETGPSEPOڀťŜ��
*�TBNCBOE�NFE�GÚSTWBSTCFTMVUFU�ŞŜŜŜ�
avvecklades brigaden och regementet 
återupprättades under sitt ursprungliga namn, 
/PSSCPUUFOT�SFHFNFOUF�*�ŝť��

Arméfördelning var namn på arméns regionala 
FOIFUFS�GSBN�UJMM�ŝťŠŞ�EÌ�NJMJUÊSPNSÌEFO�
infördes.

Fördelning�WBS�VOEFS�ŝťŜŜ�UBMFU�JOPN�
svenska armén beteckningen på ett större 
militärförband, omfattade två eller "era 
brigader, samt ett artilleriregemente, en 

FörbandsförklaringarFörbandsförklaringar

Pluton består av 20-4o man.

Kompani är ett förband som ofta är specialiserad
på någon speciell uppgift och består av mellan
80-200 man. Kompaniet kan bestå av två till
sju plutoner.

Bataljon är ett förband som ofta är specialiserat på
en viss uppgift och består vanligen av fyra till
sex kompanier, mellan 300-1 000 man.

Regemente är en fredstida utbildningsenhet
för olika slags förband. Fram till efter
andra världskriget (1949) var regemente
benämningen på det brigadorganiserade
förbandet, ofta kallat fältregementet.

Brigad, utgörs vanligen av två till fyra bataljoner
med ett eller flera understödjande kompanier
samt logistikförband. Brigaden ställs samman
för en specifik uppgift, till exempel strid i
Norrlandsterräng. En svensk brigad omfattade
omkring 5 000 man.

Norrbottensbrigaden, verkade i olika former
mellan åren 1949 och 2000. Huvuddelen av
brigaden grundutbildades vid Norrbottens
regemente, I 19, inom Bodens garnison.
Norrbottensbrigaden sattes upp som en
infanteribrigad mellan åren 1949 och 1951

under namnet Norrbottensbrigaden, IB 19.
Brigaden blev 1964 den andra av totalt fem
infanteribrigader som omorganiserades
till norrlandsbrigad. Förbandet fick då
beteckningen NB 19. I mitten av 1980 talet,
när den nya bandvagnen by 206 infördes i
Försvarsmakten, skedde en utveckling av
norrlandsbrigaderna i form av att de övergick
till den nya organisationen Norrlandsbrigad
85, NB 85, där de bland annat tillfördes en
norrlandsskyttebataljon. 1994 skedde en
ytterligare organisationsförändring och
brigaden kom att heta norrlandsbrigaden.
Brigaden kom att bestå av två stridsvagns-
bataljoner utrustade med stridsvagn 122,
och stridsfordon, 9o, samt två mekaniserade
bataljoner utrustade med stridsfordon 9o.
I samband med försvarsbeslutet 2000
avvecklades brigaden och regementet
återupprättades under sitt ursprungliga namn,
Norrbottens regemente, I 19.

Armsfördelning var namn på armens regionala
enheter fram till 1942 då militärområden
infördes.

Fördelning, var under 1900-talet inom
svenska armen beteckningen på ett större
militärförband, omfattade två eller flera
brigader, samt ett artilleriregemente, en
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ingenjörbataljon, en lu!värnsbataljon, en 
sambands bataljon samt en transportbataljon.

!. fördelningen hade sin fredstida stabsort i 
Skövde och sin krigsuppgi! i Milo ÖN. 

"#. fördelningen hade sin fredstida stabsort i 
Östersund och sin krigsuppgi! i Milo ÖN.

"$. fördelningen hade sin fredstida stabsort i 
Boden och krigsuppgi!en i Milo ÖN.

I % Livgrenadjärregementet, Linköping.

I "& Norrbottens regemente, Boden.

A'( Bodens artilleriregemente, Boden.

A $, Norrbottens artillerikår, Boden, inlemmades 
ŝťšŝ�J�"�Ť�

Ing !, Bodens ingenjörregemente, Boden.

S ! Norrlands signalregemente, Boden.

Underhållsregemente Nord, Uhreg N, var 
ett underhållsförband som verkade 
NFMMBO�ÌSFO�ŝťťŠoŞŜŜŝ�PDI�IBEF�TJO�TUBC�
i Boden och svarade för huvuddelen av 
förnödenhetsförsörjningen till förbanden i 
övre Norrland.

ingenjörbataljon, en luftvärnsbataljon, en
sambandsbataljon samt en transportbataljon.

3. fördelningen hade sin fredstida stabsort i
Skövde och sin krigsuppgift i Milo ÖN.

12. fördelningen hade sin fredstida stabsort i
Östersund och sin krigsuppgift i Milo ÖN.

15. fördelningen hade sin fredstida stabsort i
Boden och krigsuppgiften i Milo ÖN.

I 4 Livgrenadjärregementet, Linköping.

I 19 Norrbottens regemente, Boden.

A 8 Bodens artilleriregemente, Boden.

A 5, Norrbottens artillerikår, Boden, inlemmades
1951 i A 8.

Ing 3, Bodens ingenjörregemente, Boden.

S 3 Norrlands signalregemente, Boden.

Underhållsregemente Nord, Uhreg N, var
ett underhållsförband som verkade
mellan åren 1994-2001 och hade sin stab
i Boden och svarade för huvuddelen av
förnödenhetsförsörjningen till förbanden i
övre Norrland.
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Ej publicerat material:

Jordbruksverkets arkiv i Jönköping: 
Beredskapsenheten

Krigsarkivet:
VI. Milobefstaben
Beredskapsverket 
Civilbefälhavaren, Övre Norrlands civilområde
Försvarsområde VI. Övre Norrlands militär-
PNSÌEF�'P�Ţŝ�Ţţ
Kalix försvarsområde
Länsstyrelsens arkiv för Norrbottens län, Luleå:
Beredskapsenheten
Civilförsvarsstyrelsen

Publicerat material:

Periodisk litteratur:
,VOHMJHB�,SJHTWFUFOTLBQTBLBEFNJFO�,,S7")5
4PMEBU���5FLOJL
5PSOFEBMJDB
Utposten, personaltidning för Fo !"

!. Arbetskompaniet Storsien – en bok om politisk 
inter nering !"#"–$%, Gunnar Kieri, Ivar  
4VOETUSÚN�"SCFUBSLVMUVS�4UPDLIPMN�ŝťţŞ�

Arméhandbok del !, Organisation: Norrlands-
brigadens förband (AH !: NB), !""%
Arméns förband, skolor och staber, Björn  
)PMNCFSH�ŝťťş�

Arméns förband, skolor och staber. Björn  
)PMNCFSH�ŝťťş��

Arméreglemente Del &�'ÚSTWBSTNBLUFO�ŝťťš�
Stockholm.

Beredskapsminnen från övre Norrland !"#"–!"$$, 
5PSOFEBMJDB�OVNNFS�ŝŞ�ŝťţŝ�-VMFÌ�

Beredskapsdagbok !"#"–$', Björn Forslund,  
#PLGÚSMBHFU�3PCFSU�-BSTTPO�"#�5ÊCZ�ŝťŤš� 
Vuxen skolan i Boden.

Betänkande med förslag till plan för organisations-
arbetet inom försvarsväsendet�BWHJWFU�BW�ŝťŠŝ�ÌST�
GÚSTWBSTVUSFEOJOH�EFO�ŝŞ�KBOVBSJ�ŝťŠŞ�

BODEN Fästningen Garnisonen Samhället, 
Huvud redaktör: Bror Oscar Nyström, Sven 
Skeppstedt, Kungliga Bodens artilleriregementes 
IJTUPSJF�LPNNJUUÏ�ŝťťŜ�

Bunkerboken. Hundra år av svenska kustbefäst-
ningar��5JN�&SJLTTPO���"MFYBOEFS�0MTTPO�ŞŜŝŝ�

Byggnads- och reparationsberedskapen, BRB, 

Källor och litteraturKällor och litteratur

Ej publicerat material:

Jordbruksverkets arkiv i Jönköping:
Beredskapsenheten

Krigsarkivet:
VI. Milobefstaben
Beredskapsverket
Civilbefälhavaren, Övre Norrlands civilområde
Försvarsområde VI. Övre Norrlands militär-
område Fo 61-67
Kalix försvarsområde
Länsstyrelsens arkiv för Norrbottens län, Luleå:
Beredskapsenheten
Civilförsvarsstyrelsen

Publicerat material:

Periodisk litteratur:
Kungliga Krigsvetenskapsakademien, KKrVAHT
Soldat & Teknik
Tornedalica
Utposten, personaltidning för Fo 67

1. Arbetskompaniet Storsien - en bok om politisk
internering 1939-40, Gunnar Kieri, Ivar
Sundström, Arbetarkultur, Stockholm 1972.

Armdiandbok del i, Organisation: Norrlands-
brigadens förband (AH 1: NB), 1990
Armens förband, skolor och staber, Björn
Holmberg 1993.

Armbis förband, skolor och staber. Björn
Holmberg, 1993.

Arm&eglemente Del 2, Försvarsmakten 1995,
Stockholm.

Beredskapsminnen från övre Norrland 1939-1944,
Tornedalica nummer 12, 1971, Luleå.

Beredskapsdagbok 1939-45, Björn Forslund,
Bokförlaget Robert Larsson AB, Täby 1985,
Vuxenskolan i Boden.

Betänkande med förslag till plan för organisations-
arbetet inom försvarsväsendet, avgivet av 1941 års
försvarsutredning den 12 januari 1942.

BODEN Fästningen Garnisonen Samhället,
Huvudredaktör: Bror Oscar Nyström, Sven
Skeppstedt, Kungliga Bodens artilleriregementes
historiekommitte, 199o.

Bunkerboken. Hundra år av svenska kustbefäst-
ningar. Tim Eriksson & Alexander Olsson 2011.

Byggnads- och reparationsberedskapen, BRB,
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!"# –$%%&, En minnesbok,�'ÚSTWBSTNBLUFO�ŞŜŝŜ�
7ÊSOBNP�ŞŜŝŜ�

De tre från Haparanda, Jan Olof Olsson,  
"MCFSU�#POOJFST�'ÚSMBH�4UPDLIPMN�ŝťţŢ�

Elitförband i Norden, Lars Gyllenhaal,  
'JTDIFS���$P�4UPDLIPMN�ŞŜŜť�

Finlands fyra krig, Jan Linder, Infomanager Förlag, 
"WFTUB�ŞŜŜŠ�

Flyktingar och försvar, En studie över 'yktingars 
mottagande och inordnande i samhället vid 
beredskapstillstånd och krig�)�+��-FDIF�ŝťŢŝ�

Fredens illusioner, Det svenska nationella försvarets 
nedgång och fall !"((–$%%"�8JMIFMN�"HSFMM� 
"UMBOUJT�4UPDLIPMN�ŞŜŝŜ�

F $! Nyckel'ottilj i norr,�'�Şŝ�/PSSCPUUFOT� 
Flyg !ottilj, Karl-Gustav Andersson, Karl-Erik  
&LTUSÚN�"OEFST�+POTTPO��ŞŜŜş��

Forti)kationen *+% år !,*+–!"(+. Utgiven av  
'PSUJĕLBUJPOTLÌSFO�VOEFS�SFEBLUJPO�BW�#FSUJM�
3VOOCFSH�PDI�4UFO�$BSMTTPO�/PSETUFEUT�5SZDLFSJ�
4UPDLIPMN�ŝťŤŢ�

Fo ,*. En minnesskri- För om och av anställda, 
Försvarsmakten, Garnisonstryckeriet Boden.

Från Fattig-Sverige till dagens välfärd, En  
person- familje- och bygdeberättelse,�,BMJY�ŝťţŤ��

Historia kring Flottans kanoner��#FSUJM�¯IMVOE��
.JMJUÊSMJUUFSBUVSGÚSFOJOHFO�OS�ŤŠ��,BSMTLSPOB�ŝťťŤ�
 
Internerad i norra Sverige, Siv Rehn, Probus,  
7ÊTUFSWJL�ŞŜŜŞ�

Isfront, Asbjörn Jaklin, Bokförlaget Forum, 
4UPDLIPMN�ŞŜŝŜ�

Järnvägsminnen #, Minnen från malmbanan.  
-VMFÌ�ŞŜŜţ�

Kattuvuoma under andra världskriget, Mina egna 
minnen och andras berättelser, IImar Stöckel,  
5PSOFEBMJDB�/S�šť�7BTB�'JOMBOE�ŞŜŝŜ�

Kungl. Norrbottens Regementes Historia !(#!–!",,, 
Birger Hultstrand, Kungl. Norrbottens Regemen-
UFT�,BNSBUGÚSFOJOH�-VMFÌ�ŝťţŞ�

Kodnamn: MIKAEL, Spiona.ären Enbom och kalla 
kriget,�5PNBT�#SFTLZ�0SEGSPOU�4UPDLIPMN�ŞŜŜť�

Krigssjukhus i Norrbotten under beredskapsåren 
!"*"–!"#+, Siv Rehn, Probus förlag HB Stockholm 
ŞŜŜŝ�

Lapplandsjägare !"#+–!""+, En minnesskri" 
TBNNBO�TUÊMME�BW�¯LF�#BSL�-BQQMBOET�KÊHBS�
SFHFNFOUFT�LBNSBUGÚSFOJOH�(ÊMMJWBSF�ŝťťš�

Med invasionen i sikte, En beskrivning och ana-
lys av 'ygvapnets lu-operativa doktrin !"+(–!",,. 
5PNNZ�1FUUFSTTPO��4UPDLIPMNT�6OJWFSTJUFU� 
)JTUPSJTLB�JOTUJUVUJPOFO�NBHJTUFSVQQTBUT�75�ŜŤ�

Militär ut'ykt – En vägvisare till militärhistoris-
ka sevärdheter i Sverige, Leif Högberg och Jan Erik 
Ohlsson, Fort & Bunker.

Morjärv ur försvarssynvinkel, skri" sammanställd 
BW�3PHFS�,BSMTTPO�,BMJY�ŝťťţ�ŝŞ�ŝŤ�

Norra Militärdistriktet $%%%–$%%+, En minnesskri-, 
3FEBLUÚS�1ÊS�#VSHF�#PEFO�ŞŜŜš�

194 -2007, En minnesbok, Försvarsmakten 2010,
Värnamo 2010.

De tre från Haparanda, Jan Olof Olsson,
Albert Bonniers Förlag, Stockholm 1976.

Elitförband i Norden, Lars Gyllenhaal,
Fischer & Co, Stockholm 2009.

Finlands fyra krig, Jan Linder, Infomanager Förlag,
Avesta 2004.

Flyktingar och försvar, En studie över flyktingars
mottagande och inordnande i samhället vid
beredskapstillstånd och krig, H.J. Leche, 1961.

Fredens illusioner, Det svenska nationella försvarets
nedgång och fall1988-2009, Wilhelm Agrell,
Atlantis, Stockholm 2010.

F 21 Nyckelflottilj i norr, F 21 Norrbottens
Flygflottilj, Karl-Gustav Andersson, Karl-Erik
Ekström, Anders Jonsson. 2003.

Fortifikationen 350 år 1635-1985. Utgiven av
Fortifikationskåren, under redaktion av Bertil
Runnberg och Sten Carlsson, Nordstedts Tryckeri,
Stockholm 1986.

Fo 63. En minnesskrift För om och av anställda,
Försvarsmakten, Garnisonstryckeriet Boden.

Från Fattig-Sverige till dagens välfärd, En
person- familje- och bygdeberättelse, Kalix 1978.

Historia kring Flottans kanoner. Bertil Åhlund.
Militärlitteraturföreningen nr 84. Karlskrona 1998.

Internerad i norra Sverige, Siv Rehn, Probus,
Västervik 2002.

Isfront, Asbjörn Jaklin, Bokförlaget Forum,
Stockholm 2010.

Järnvägsminnen 4, Minnen från malmbanan.
L u l e å  2 0 0 7 .

Kattuvuoma under andra världskriget, Mina egna
minnen och andras berättelser, Ilmar Stöckel,
Tornedalica Nr 59 Vasa Finland 2010.

Kungl. Norrbottens Regementes Historia 1841-1966,
Birger Hultstrand, Kungl. Norrbottens Regemen-
tes Kamratförening, Luleå 1972.

Kodnamn: MIKAEL, Spionaffären Enbom och kalla
kriget, Tomas Bresky, Ordfront Stockholm 2009.

Krigssjukhus i Norrbotten under beredskapsåren
1939-1945, Siv Rehn, Probus förlag HB Stockholm
2 0 0 1 .

Lapplandsjägare 1945-1995, En minnesskrift
sammanställd av Åke Bark, Lapplands jägar-
regementes kamratförening, Gällivare 1995.

Med invasionen i sikte, En beskrivning och ana-
lys av flygvapnets luftoperativa doktrin 1958-1966.
Tommy Pettersson. Stockholms Universitet,
Historiska institutionen, magisteruppsats VT-o8.

Militär utflykt - En vägvisare till militärhistoris-
ka sevärdheter i Sverige, Leif Högberg och Jan Erik
Ohlsson, Fort & Bunker.

Morjärv ur försvarssynvinkel, skrift sammanställd
av Roger Karlsson, Kalix 1997-12-18.

Norra Militärdistriktet 2000-2005, En minnesskrift,
Redaktör Pär Burge, Boden 2005.
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Norrlands Artilleri i beredskap !"#"–!"$%. Norr-
MBOETBSUJMMFSJTUFSOB�PDI�4UFO�-JOEBIM��ŝťťŢ�

Norrlands Signalregementes historia, Per Anders 
Lundström, Utgiven av Norrlands Signalregemen-
UF�-VMFÌ�ŝťťŞ�

Ofotenbanan,�(VTUBW�3PTÏO�5PSOFEBMJDB�OS�Şŝ�
ŝťţŢ�-VMFÌ�ŝťţŢ�

Ofredsår, På Post för Sverige, Berättelser om  
roliga händelser och svåra umbäranden under 
bered skapstiden !"#"–!"$%,�7JQQB�5PSF�,BSMTTPO�
(SBĕTLB�)VTFU�-VMFÌ�PLUPCFS�ŝťťş�

Om kriget kommer,�$JWJMGÚSTWBSTTUZSFMTFO�ŝťšŞ� 
PDI�ŝťŢŝ�

Petsamotra&ken,�&SJD�#KÚSLMVOE�6QQTBMB�ŝťŤŝ�

Ragnar Lassinantti har ordet,�5PSOFEBMJDB� 
OS�ŝť�ŝťţš�-VMFÌ�ŝťţš�

Slaget om Nordkalotten, Lars Gyllenhaal,  
+BNFT�#FCIBSEU�)JTUPSJTLB�.FEJB�-VOE�ŞŜŜŝ�

Soldaten i fält, Soldf, !"'(, Chefen för armén, 
4UPDLIPMN�ŝťŤŢ��'ÚSTWBSTNFEJB�6QQTBMB�ŝťťŝ�

Sveriges militära beredskap !"#"–!"$%, Carl-Axel 
8BOHFM�.JMJUÊSIJTUPSJTLB�'ÚSMBHFU�ŝťŤŞ�

Utredning av lämplig rivningsmetod för trupp-
befästningar med avseende på miljöpåverkan.  
-VMFÌ�5FLOJTLB�6OJWFSTJUFU�&YBNFOTBSCFUF� 
Erik Hansson.

Utposten,�QFSTPOBMUJEOJOH�GÚS�'P�Ţţ�ŝťţŤo
ŞŜŜš��5JEOJOHFO�LPN�VOEFS�ÌSFOT�MPQQ�BUU�IB�
en ski!ande underrubrik, organ för Fo "# och 

kamrat föreningen Fo "# Gille samt Kalix Garni-
son Norrbottens Gränsjägare GJ "#, Norrbottens 
Gränsjägares Gille.

Vägarna inom Norrbottens län, Studier över den 
tra&kgeogra&ska utvecklingen från !%))-talet till 
våra dagar,�(VOOBS�)PQQF�6QQTBMB�ŝťŠš� 
Appelbergs Boktryckeriaktiebolag.

Vårt framtida försvar, Överbefälhavarens förslag 
ŝťŠţ�

Skrifter från Kungliga Krigsvetenskapsakademien:
 
Låset i norr. Några synpunkter på Övre Norrlands 
försvarsproblem��#FMÚOBE�UÊWMJOHTTLSJę�ŝťšŤ�BW�
överste Hakon Leche.

Vårt försvar av nordligaste Sverige – på den tiden 
då vi hade ett försvar�+BO�8JDLCPN�ŞŜŜť�

Svensk försvarspolitik !"(%–!""%. Bengt Gustafsson, 
ŞŜŜť�

Kanske en ubåtskritik,�0MPG�4BOUFTTPO�ŞŜŜť�

Finlands sak var vår sak,�5PNNZ�+FQQTTPO�ŞŜŜť�

Fäderneslandets försvar,�+BO�8JDLCPN�ŞŜŜť�

Sveriges militära försvar – alternativen, Bengt 
-ÚOOCPN�PDI�+BO�8JDLCPN�

NATO:s försvar av nordligaste Sverige,  
#KÚSO�;JDLFSNBO�ŞŜŜť�

Luckan i norr, Genmäle till Mikael Holmströms 
inträdesanförande till KKrVAHT, Håkan Forsén, 
ŞŜŜť�

Norrlands Artilleri i beredskap 1939-1945. Norr-
landsartilleristerna och Sten Lindahl. 1996.

Norrlands Signalregementes historia, Per Anders
Lundström, Utgiven av Norrlands Signalregemen-
te, Luleå 1992.

Ofotenbanan, Gustav Rosen, Tornedalica, nr 21
1976, Luleå 1976.

Ofredsår, På Post för Sverige, Berättelser om
roliga händelser och svåra umbäranden under
beredskapstiden 1939-1945, Vippa-Tore Karlsson,
Grafiska Huset, Luleå oktober 1993.

Om kriget kommer, Civilförsvarsstyrelsen 1952
och 1961.

Petsamotrafiken, Eric Björklund, Uppsala 1981.

Ragnar Lassinantti har ordet, Tornedalica,
nr 19 1975, Luleå 1975.

Slaget om Nordkalotten, Lars Gyllenhaal,
James Bebhardt, Historiska Media, Lund 2001.

Soldaten i fält, Soldf, 1986, Chefen för armen,
Stockholm 1986., Försvarsmedia Uppsala 1991.

Sveriges militära beredskap 1939-1945, Carl-Axel
Wangel, Militärhistoriska Förlaget, 1982.

Utredning av lämplig rivningsmetod för trupp-
befästningar med avseende på miljöpåverkan.
Luleå Tekniska Universitet, Examensarbete,
Erik Hansson.

Utposten, personaltidning för Fo 67, 1978-
2005. Tidningen kom under årens lopp att ha
en skiftande underrubrik, organ för Fo 67 och

kamratföreningen Fo 67 Gille samt Kalix Garni-
son Norrbottens Gränsjägare GJ 67, Norrbottens
Gränsjägares Gille.

Vägarna inom Norrbottens län, Studier över den
trafikgeografiska utvecklingen från isoo-talet till
våra dagar, Gunnar Hoppe, Uppsala 1945,
Appelbergs Boktryckeriaktiebolag.

Vårt framtida försvar, Överbefälhavarens förslag
1947.

Skrifter från Kungliga Krigsvetenskapsakademien:

Låset i norr. Några synpunkter på Övre Norrlands
försvarsproblem. Belönad tävlingsskrift 1958 av
överste Hakon Leche.

Vårt försvar av nordligaste Sverige - på den tiden
då vi hade ett försvar, Jan Wickbom 2009.

Svensk försvarspolitik 1965-1995. Bengt Gustafsson,
2009.

Kanske en ubåtskritik, Olof Santesson, 2009.

Finlands sak var vår sak, Tommy Jeppsson, 2009.

Fäderneslandets försvar, Jan Wickbom, 2009.

Sveriges militära försvar - alternativen, Bengt
Lönnbom och Jan Wickbom.

NATO:s försvar av nordligaste Sverige,
Björn Zickerman, 2009.

Luckan i norr, Genmäle till Mikael Holmströms
inträdesanförande till KKrVAHT, Håkan Fors&i,
2009.
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NATO:s försvar av nordligaste Sverige – informellt 
samarbete med NATO grannen Norge, Mikael 
)PMNTUSÚN�ŞŜŜŤ�

Säkerhetspolitik och operativ krigsplanläggning !"#$ 
–!"%&, Re'exioner kring några problemställningar, 
ŞŜŜš�#FOHU�8BMMFSGFMU�

Arkivmaterialen jag använt kommer från Krigs-
arkivet, Stockholm, Länsstyrelsens arkiv, Luleå 
samt Jordbruksverket arkiv, Jönköping. Jag har 
ÊWFO�HKPSU�FęFSGPSTLOJOHBS�WJE�'PSUJĕLBUJPOT�
förvaltningens arkiv i Eskilstuna liksom det mili-
tära arkivet i Boden men handlingarna där har 
varit av mindre betydelse för denna bok.

NATO:s försvar av nordligaste Sverige - informellt
samarbete med NATO grannen Norge, Mikael
Holmström 2008.

Säkerhetspolitik och operativ krigsplanläggning1945
-1980, Reflexioner kring några problemställningar,
2005, Bengt Wallerfelt.

Arkivmaterialen jag använt kommer från Krigs-
arkivet, Stockholm, Länsstyrelsens arkiv, Luleå
samt Jordbruksverket arkiv, Jönköping. Jag har
även gjort efterforskningar vid Fortifikations-
förvaltningens arkiv i Eskilstuna liksom det mili-
tära arkivet i Boden men handlingarna där har
varit av mindre betydelse för denna bok.
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ŝ� ,BMJY�GÚSTWBSTPNSÌEF�PNGBUUBEF�HFPHSBĕTLU�J�IV-
vudsak de fyra kommunerna; Kalix, Haparanda, 
Överkalix och Övertorneå. Försvarsområdet vid 
EFO�ĕOTLB�HSÊOTFO�WBS�TUPSU�TPN�4LÌOF�PDI�IBEF�
en tio mil lång kust med en skärgård stor som Ble-
kinges. I texterna används huvudsakligen kortfor-
men, Fo !", för myndighetens namn som var Kalix 
försvarsområde. Detta begrepp innefattar dels själva 
EFU�HFPHSBĕTLB�PNSÌEFU�NFO�PDLTÌ�BMMB�MFEOJOHT��
och krigsförband samt mark och anläggningar.

Ş� Utposten�QFSTPOBMUJEOJOH�GÚS�'P�Ţţ�ŝťťŤ�-BST�(��
Persson.

ş� Fredens illusioner, Det svenska nationella försvarets 
nedgång och fall !"##–$%%"�8JMIFMN�"HSFMM�

# Utposten�QFSTPOBMUJEOJOH�GÚS�'P�Ţţ�ŝťťŢ� 
Sven Kostenius

š� Utposten�QFSTPOBMUJEOJOH�GÚS�'P�Ţţ�ŞŜŜŜ� 
Hans Högdahl.

! BODEN Fästningen Garnisonen Samhället, Huvud-
redaktör: Bror Oscar Nyström, Sven Skeppstedt, 
Kungliga Bodens artilleriregementes historie-
LPNNJUUÏ�ŝťťŜ

ţ� #FSFETLBQTNJOOFO�GSÌO�ÚWSF�/PSSMBOE�ŝťşťoŝťŠŠ�
Tornedalica�OVNNFS�ŝŞ�ŝťţŝ�-VMFÌ�

$ BODEN Fästningen Garnisonen Samhället, Huvud-
redaktör: Bror Oscar Nyström, Sven Skeppstedt, 
Kungliga Bodens artilleriregementes historie  kom-
mitté,�ŝťťŜ�

ť� #FSFETLBQTNJOOFO�GSÌO�ÚWSF�/PSSMBOE�ŝťşťoŝťŠŠ�
Tornedalica OVNNFS�ŝŞ�ŝťţŝ�-VMFÌ�

ŝŜ� #FSFETLBQTNJOOFO�GSÌO�ÚWSF�/PSSMBOE�ŝťşťoŝťŠŠ�
Tornedalica�OVNNFS�ŝŞ�ŝťţŝ�-VMFÌ�

ŝŝ� #FSFETLBQTNJOOFO�GSÌO�ÚWSF�/PSSMBOE�ŝťşťoŝťŠŠ�
Tornedalica�OVNNFS�ŝŞ�ŝťţŝ�-VMFÌ�

ŝŞ� ,SJHTBSLJWFU�,BMJY�GÚSTWBSTPNSÌEF�'PSUJĕLBUJPOT-
BWE��'MZHCJMEFS�QFSNBOFOUB�WÊSO�ŝťŠŞ��4FSJF�,ŝ�
7PMZN�OS�ŝ��)FNMJHB�IBOEMJOHBS�

ŝş� #FUÊOLBOEF�NFE�GÚSTMBH�UJMM�QMBO�GÚS�PSHBOJTBUJPOT-
BSCFUFU�JOPN�GÚSTWBSTWÊTFOEFU�BWHJWFU�BW�ŝťŠŝ�ÌST�
GÚSTWBSTVUSFEOJOH�EFO�ŝŞ�KBOVBSJ�ŝťŠŞ�

ŝŠ� Morjärv ur försvarssynvinkel, skri% sammanställd av 
3PHFS�,BSMTTPO�,BMJY�ŝťťţ�ŝŞ�ŝŤ�

ŝš� Krigssjukhus i Norrbotten under beredskapsåren 
!"&"–!"'(, Siv Rehn, Probus förlag HB Stockholm 
ŞŜŜŝ�

ŝŢ� ,SJHTBSLJWFU�7ÊSO��PDI�GPSUJĕLBUJPOTBOHJWFMTFS��
)FNMJHB�IBOEMJOHBS�'PSUJĕLBUJPOTBWEFMOJOHFO�
Fo !", Kartor och ritningar över barackläger inom 
.PSKÊSWT�CBSBDLGÚSWBMUOJOH�ŝťŠŜoŝťŠť�4FSJFO�
innehåller ritningar och kartor över barackläger i: 
)�ŝ�5PTTB�)�Ş�7FJUTJWBBSB�)�Ţ�7BOIBUBMP�)�ť�,BB-
IVW��)PPLP�)�ŝŜ�.ZMMZKÊSWJ�)�ŝŝ�1JMMJKÊOLLÊ�)�ŝŞ�
7VPOP�/PSSB�)�ŝş�7VPOP�7ÊTUSB�)�ŝŠ�7VPOP�ŝšڀ(�
,BUUJMJTBBSJ�)�ŝŢ�7JUTJLLP�½�şD�0SKKÌTWBBSB�½�Š�
1JSUJNBB�½�ŝŜ�&LGPST�½�ŝŝ�-JUUJÊJOFO�4BNNBOTUÊMM-
OJOH�ÚWFS�CBSBDLMÊHFS��)�ŝš�,BUUJMBBTBSJ�)�š�-FJQJ-
KÊSWJ�)�Ţ�7BOIBUBMP�)�ŝŢ�7JUTJLLP�JOPN�7VPOP�CZ�
Mattila by, Armasjärvi, Ruskola byar, Nikkala by, 
3JUOJOH�.�ť�7�'MBLBUSÊTL�TBNU�,BSUPS�NFE�GÚSUFDL-
ning över inköpta markområden för barackläger 
JOPN�'P�Ţţ�ŝťŠŠ��,BSUPS�ÚWFS�,VOHMJHB�.BK�U�PDI�
LSPOBO�HFOPN�ŝťŠŠ�ÌST�NBSLFSTÊUUOJOHTEFMFHFSBEF�
GÚSWÊSWBEF�PNSÌEFO�JOPN�5ÚSF�/FEFSLBMJY�/FEFS�
torneå, Karl Gustav, Hietaniemi och Övertorneå 
socknar av Norrbottens län.

ŝţ� !. Arbetskompaniet Storsien – en bok om politisk in-
UFSOFSJOH�ŝťşťoŠŜ�(VOOBS�,JFSJ�*WBS�4VOETUSÚN�
"SCFUBSLVMUVS�4UPDLIPMN�ŝťţŞ

ŝŤ� ,SJHTBSLJWFU�ÚWSF�/PSSMBOET�.JMJUÊSPNSÌEFTTUBC�
Chefsexpeditionen, stabsavdelningen. Handlingar 

NoterNoter

1 K a l i x  försvarsområde omfattade geografiskt i hu-
vudsak de fyra kommunerna; Kalix, Haparanda,
Överkalix och Övertorneå. Försvarsområdet vid
den finska gränsen var stort som Skåne och hade
en tio mil lång kust med en skärgård stor som Ble-
kinges. I texterna används huvudsakligen kortfor-
men, Fo 67, för myndighetens namn som var Kalix
försvarsområde. Detta begrepp innefattar dels själva
det geografiska området men också alla lednings-
och krigsförband samt mark och anläggningar.

2 Utposten, personaltidning för Fo 67, 1998, Lars G.
Persson.

3 Fredens illusioner, Det svenska nationella försvarets
nedgång och fall1988-2009, Wilhelm Agrell.

4 Utposten, personaltidning för Fo 67, 1996,
Sven Kostenius

5 Utposten, personaltidning för Fo 67, 2000,
Hans Högdahl.

6 BODEN Fästningen Garnisonen Samhället, Huvud-
redaktör: Bror Oscar Nyström, Sven Skeppstedt,
Kungliga Bodens artilleriregementes historie-
kommitt& 1990

7 Beredskapsminnen från övre Norrland 1939-1944,
Tornedalica nummer 12, 1971, Luleå.

8 BODEN Fästningen Garnisonen Samhället, Huvud-
redaktör: Bror Oscar Nyström, Sven Skeppstedt,
Kungliga Bodens artilleriregementes historiekom-
mitt-4 1990.

9 Beredskapsminnen från övre Norrland 1939-1944,
Tornedalica nummer 12, 1971, Luleå.
Beredskapsminnen från övre Norrland 1939-1944,
Tornedalica nummer 12, 1971, Luleå.

11 Beredskapsminnen från övre Norrland 1939-1944,
Tornedalica nummer 12, 1971, Luleå.

12 Krigsarkivet, Kalix försvarsområde, Fortifikations-
avd. Flygbilder permanenta värn 1942. Serie
Volym nr 1. Hemliga handlingar.

13 Betänkande med förslag till plan för organisations-
arbetet inom försvarsväsendet, avgivet av 1941 års
försvarsutredning den 12 januari 1942.

14 Morjärv ur försvarssynvinkel, skrift sammanställd av
Roger Karlsson, Kalix 1997-12-18.

15 Krigssjukhus i Norrbotten under beredskapsåren
1939-1945, Siv Rehn, Probus förlag HB Stockholm
2001.

16 Krigsarkivet, Värn- och fortifikationsangivelser.
Hemliga handlingar, Fortifikationsavdelningen
Fo 67, Kartor och ritningar över barackläger inom
Morjärvs barackförvaltning 1940-1949, Serien
innehåller ritningar och kartor över barackläger i:
H 1 Tossa, H 2 Veitsivaara, H 6 Vanhatalo, H 9 Kaa-
huv- Hooko, H io Myllyjärvi, H ii Pillijänkkä, H 12
Vuono Norra, H 13 Vuono Västra, H 14 Vuono, H 15
Kattilisaari, H 16 Vitsikko, Ö 3c Orjjåsvaara, ö 4
Pirtimaa, Ö io Ekfors, Ö 11 Littiäinen, Sammanställ-
ning över barackläger: H 15 Kattilaasari, H 5 Leipi-
järvi, H 6 Vanhatalo, H 16 Vitsikko inom Vuono by,
Mattila by, Armasjärvi, Ruskola byar, Nikkala by,
Ritning M 9 V Flakaträsk samt Kartor med förteck-
ning över inköpta markområden för barackläger
inom Fo 67, 1944. Kartor över Kungliga Maj:t och
kronan genom 1944 års markersättningsdelegerade
förvärvade områden inom Töre, Nederkalix, Neder-
torneå, Karl Gustav, Hietaniemi och Övertorneå
socknar av Norrbottens län.

17 1. Arbetskompaniet Storsien - en bok om politisk in-
ternering 1939-40, Gunnar Kieri, Ivar Sundström,
Arbetarkultur, Stockholm 1972

18 Krigsarkivet, övre Norrlands Militärområdesstab,
Chefsexpeditionen, stabsavdelningen. Handlingar
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ŝťŢ� t� ĸĮĹĶŅĹĶĻķĲĻ

PSEOBEF�FęFS�ÊNOFO��4FSJF�'�**�¯S�ŝťŢŢ��7PMZN�OS�
ŝ��För Norrbottens försvar inom riksförsvarets ram 
½WFSTUF�'�0EFOSJDL��,BSMTUBE�Şš�ş�ŝťšş. Hemliga 
handlingar.

ŝť� ,SJHTBSLJWFU�,BMJY�GÚSTWBSTPNSÌEF�4UBCBWE��½WFS-
WBLOJOHTIBOEMJOHBS�QFSTPOBM�ŝťŠŝoŝťŠŞ�4FSJF�%ŝ�
7PMZN�ŝ��)FNMJHB�IBOEMJOHBS�

ŞŜ� 4LSJWFMTFO�BWTMVUBT�NFE�GÚMKBOEF�LPNNFOUBS��w/PS-
berg meddelade även, att under fritid brukade 
ovannämnda personer förutom agitation inom för-
banden även vara ute bland den civila befolkningen 
och där bland meningsfränder, vilka det, i de trak-
ter där förbandet legat alltid varit gott om, bedriva 
agitation för den kommunistiska uppviglingsläran.” 
Krigsarkivet, Kalix försvarsområde, Stabavd. Över-
WBLOJOHTIBOEMJOHBS�QFSTPOBM�ŝťŠŝoŝťŠŞ�4FSJF�%ŝ�
7PMZN�ŝ��)FNMJHB�IBOEMJOHBS�

Şŝ� ,SJHTBSLJWFU�7ÊSO��PDI�GPSUJĕLBUJPOTBOHJWFMTFS��
)FNMJHB�IBOEMJOHBS�'PSUJĕLBUJPOT�BWEFMOJOHFO�
Fo!"#, Fo "# mobiliseringsverk Fo magasin Kosjärv, 
½WFSLBMJY�.PSKÊSW�ŝťŠŜ�

ŞŞ� ,SJHTBSLJWFU�,BMJY�GÚSTWBSTPNSÌEF�4UBCBWE��½WFS-
WBLOJOHTIBOEMJOHBS�QFSTPOBM�ŝťŠŝoŝťŠŞ�4FSJF�%ŝ�
7PMZN�ŝ��)FNMJHB�IBOEMJOHBS�”FOMJHU�VQQHJę�ĕOOFT 
tyskarnas största ammunitionsupplag i Finland vid 
.JTJ�ÚTUOPSEÚTU�3PWBOJFNJ�PNLSJOH�ŞŜ�NJM�GSÌO�
ryska fronten. Upplaget täcker ungefär ytan av en 
LWBESBUNJM��*OPN�VQQMBHFU�ĕOOFT�EFDBVWJMMFTQÌS��
"N�CFTUÌS�BW�BSUBN�BW�UZTLB�ĕOTLB�QPMTLB�SZTLB�
franska, belgiska, italienska och österrikisk fabrikat. 
7BSKF�VQQMBH�ÊS�TÌ�TUPSU�TPN�FO�ŞŠ�NBOT�CBSBDL��ŝŜŜ�
meters avstånd mellan upplagen. Am endast täckt 
av tak. Uppgi$en lämnad av svensk man, som gått 
JHFOPN�GÚSSÌEFU�PDI�ÌUFSLPN�EFO�ŝţ�ş�

Şş� ,SJHTBSLJWFU�şŠ�ŝţ�ť�7*�NJMJUÊSCFGÊMTUBCFO�"WE�
ŝڀB��(SÊOTCFWBLOJOH��'SJB�LSJHFU��17�GÚSTWBS��4UVEJ-
VN��¯S�ŝťŠşoŝťŠš��4FSJF�#��)&.-*(��1Ì�WBSKF�TJEB�J�
akten är det stämplat: ” Får delgivas endast de o%-
cerare (motsvarande) som för sin tjänst oundgäng-
ligen behöver äga känne dom om denna handlings 
innehåll.”

ŞŠ� Boden Fästningen Garnisonen Samhället, Huvud-
redaktör: Bror Oscar Nyström, Sven Skeppstedt, 
Kungliga Bodens artilleriregementes historie-
LPNNJUUÏ�ŝťťŜ�

Şš� ,SJHTBSLJWFU�7ÊSO��PDI�GPSUJĕLBUJPOT�BOHJWFMTFS�

)FNMJHB�IBOEMJOHBS�'PSUJĕLBUJPOTBWEFMOJOHFO�
Fo!"#, Fristående värn inom Haparandaområdet 
ŝťŠŜ��,BSUB�NFE�PSJHJOBMCFUFDLOJOHBS�

ŞŢ� ,SJHTBSLJWFU�'ÚSTWBSTPNSÌEF�7*��½WSF�/PSSMBOET�
NJMJUÊSPNSÌEF�'P�Ţŝ�ţţ�.PCJMJTFSJOHTBWEFMOJOH-
en, utgående och inkommande skrivelser ordnade 
tillsammans samt handlingar ordnade e$er ämne 
F!VII. Kalixställningen. FV. Försvarsplaner.

Şţ� 6UCZHHOBEFO�BW�CFGÊTUOJOHBS�VOEFS�ŝťšŜ��UBMFU�PDI�
CÚSKBO�BW�ŝťŢŜ�UBMFU�HKPSEFT�CMBOE�BOOBU�NPU�CBL-
grund en redovisning av dåvarande överbefälhavare 
TPN�J�TJUU�GÚSTWBSTGÚSTMBH�GSÌO�ŝťŠţ�GSBNIÚMM�BUU�w5JMM�
lands ha befästningar bibehållit sin betydelse. Be-
fästningar i berg med grov betongtäckning ha vi-
sat god förmåga att uthärda bekämpning. Städer ha 
o$a kunnat utbyggas till starka stödjepunkter, t.ex. 
5PCSVL�4UBMJOHSBE�EF�GSBOTLB�IBNOTUÊEFSOB�ŝťŠŠo
ŝťŠš�$BTJOP�"BDIFO�#SFTMBV��.FEBO�NBO�GÚSS�
huvudsakligen byggde sammanhängande befäst-
ningslinjer av i allmänhet ringa djup, e$er strävar 
NBO�OV�BUU�TLBQB�GÚSTWBST[POFS�NFE�TUPSU�EKVQ�HF-
nom att anlägga ett inbördes koordinerat system 
BW�GSJTUÌFOEF�ÌU�BMMB�IÌMM�GÚSTWBSCBSB�TLBOTBS��5JMM-
komsten av atombomber har icke minskat behovet 
BW�CFGÊTUOJOHBS��5WÊSUPN��'PSESJOHBSOB�JGSÌHB�PN�
täckningstjocklek, maskering, terrängens utnytt-
jande och de olika anläggningarnas utspridning ha 
emellertid självfallet ökats.”

ŞŤ� ,SJHTBSLJWFU�7ÊSO��PDI�GPSUJĕLBUJPOTBOHJWFMTFS��
)FNMJHB�IBOEMJOHBS�'PSUJĕLBUJPOTBWEFMOJOHFO�
Fo!"#, Situationsplaner och kartor över minförråd 
ŝťŠŠ�o�-BHOBUSÊTL�3BHHEZOBO�(SVCCOÊTVEEFO�
Samakkovaara, Lappträsk, Lappberget, Karhuvaara, 
0SKBTWBBSB�,BSUPS�ÚWFS�JOMBHEB�WÊSO�ŝťŠş�PDI�ŝťŠŤ�
Övertorneå, Överkalix, Kalix, Haparanda, Råneå, 
3JUOJOHBS�ÚWFS�MÌTBOPSEOJOHBS�GÚS�WÊHTQÊSSBS�ŝťŠŢ��
3FWJEFSBEF�ÌS�ŝťŢŢ�TBNU�4LBOTLBSUPS�ŝťŠŤ�)BOE�
ritade skanskartor Kalix och Överkalix området.

Şť� ,SJHTBSLJWFU�,BMJY�GÚSTWBSTPNSÌEF�GPSUJĕLBUJPOT�
avdelningen. Hemliga handlingar, Registerkort be-
GÊTUOJOHTBOMÊHHOJOHBS�ŝťŠŜoŝťŢţ�TFSJF�**�7PMZN�
OS�ŝ�TBNU�7*��.JMJUÊSPNSÌEFU�.JMJUÊSCFGÊMTUBCFO�
Hemliga handlingar, Sektion VIII. Befästnings-
SFHJTUFS�4FSJF�%�ŝ�¯S�ŝťŠš�o�7PMZN�ŝŜ�

şŜ� ,SJHTBSLJWFU�'ÚSTWBSTPNSÌEFO��½WSF�/PSSMBOET�
NJMJUÊSPNSÌEF�'P�Ţŝ�Ţţ��.PCJMJTFSJOHT�BWEFMOJOHFO��

ordnade efter ämnen. Serie F II År 1966. Volym nr
1. För Norrbottens försvar inom riksförsvarets ram
Överste F Odenrick. Karlstad 25/3 1953. Hemliga
handlingar.

19 Krigsarkivet, Kalix försvarsområde, Stabavd. Över-
vakningshandlingar personal 1941-1942, Serie Di,
Volym 1. Hemliga handlingar.

20 Skrivelsen avslutas med följande kommentar: "Nor-
berg meddelade även, att under fritid brukade
ovannämnda personer förutom agitation inom för-
banden även vara ute bland den civila befolkningen
och där bland meningsfränder, vilka det, ide trak-
ter där förbandet legat alltid varit gott om, bedriva
agitation för den kommunistiska uppviglingsläran"
Krigsarkivet, Kalix försvarsområde, Stabavd. Över-
vakningshandlingar personal 1941-1942, Serie Di,
Volym 1. Hemliga handlingar.

21 Krigsarkivet, Värn- och fortifikationsangivelser.
Hemliga handlingar, Fortifikationsavdelningen
Fo 67, Fo 67 mobiliseringsverk Fo magasin Kosjärv,
Överkalix, Morjärv 1940.

22 Krigsarkivet, Kalix försvarsområde, Stabavd. Över-
vakningshandlingar personal 1941-1942, Serie Di,
Volym 1. Hemliga handlingar, "enligt uppgift finnes
tyskarnas största ammunitionsupplag i Finland vid
Misi östnordöst Rovaniemi/omkring 20 mil från
ryska fronten. Upplaget täcker ungefär ytan av en
kvadratmil. Inom upplaget finnes decauvillespår.
Am består av artam av tyska, finska, polska, ryska,
franska, belgiska, italienska och österrikisk fabrikat.
Varje upplag är så stort som en 24 mans barack. 100
meters avstånd mellan upplagen. Am endast täckt
av tak. Uppgiften lämnad av svensk man, som gått
igenom förrådet och återkom den 17/3.

23 Krigsarkivet, 34/17:9, VI militärbefälstaben Avd
a. Gränsbevakning. Fria kriget. PV försvar. Studi-

um. År 1943-1945. Serie B. HEMLIG. På varje sida i
akten är det stämplat: " Får delgivas endast de offi-
cerare (motsvarande) som för sin tjänst oundgäng-
ligen behöver äga kännedom om denna handlings
innehåll."

24 Boden Fästningen Garnisonen Samhället, Huvud-
redaktör: Bror Oscar Nyström, Sven Skeppstedt,
Kungliga Bodens artilleriregementes historie-
kommitt& 1990.

25 Krigsarkivet, Värn- och fortifikationsangivelser,

Hemliga handlingar Fortifikationsavdelningen
Fo 67, Fristående värn inom Haparandaområdet
1940. Karta med originalbeteckningar.

26 Krigsarkivet, Försvarsområde VI. övre Norrlands
militärområde Fo 61-77, Mobiliseringsavdelning-
en, utgående och inkommande skrivelser ordnade
tillsammans samt handlingar ordnade efter ämne
F VII. Kalixställningen. FV. Försvarsplaner.

27 Utbyggnaden av befästningar under 1950- talet och
början av 1960-talet gjordes bland annat mot bak-
grund en redovisning av dåvarande överbefälhavare
som i sitt försvarsförslag från 1947 framhöll att "Till
lands ha befästningar bibehållit sin betydelse. Be-
fästningar i berg med grov betongtäckning ha vi-
sat god förmåga att uthärda bekämpning. Städer ha
ofta kunnat utbyggas till starka stödjepunkter, t.ex.
Tobruk, Stalingrad, de franska hamnstäderna 1944-
1945, Casino, Aachen, Breslau. Medan man förr
huvudsakligen byggde sammanhängande befäst-
ningslinjer av i allmänhet ringa djup, eftersträvar
man nu att skapa försvarszoner med stort djup ge-
nom att anlägga ett inbördes koordinerat system
av fristående, åt alla håll försvarbara skansar. Till-
komsten av atombomber har icke minskat behovet
av befästningar. Tvärtom. Fordringarna ifråga om
täckningstjocklek, maskering, terrängens utnytt-
jande och de olika anläggningarnas utspridning ha
emellertid självfallet ökats."

28 Krigsarkivet, Värn- och fortifikationsangivelser.
Hemliga handlingar Fortifikationsavdelningen
Fo 67, Situationsplaner och kartor över minförråd
1944 - Lagnaträsk, Raggdynan, Grubbnäsudden,
Samakkovaara, Lappträsk, Lappberget, Karhuvaara,
Orjasvaara, Kartor över inlagda värn 1943 och 1948,
Övertorneå, Överkalix, Kalix, Haparanda, Råneå,
Ritningar över låsanordningar för vägspärrar 1946.
Reviderade år 1966 samt Skanskartor, 1948, Hand-
ritade skanskartor Kalix och Överkalix området.

29 Krigsarkivet, Kalix försvarsområde, fortifikations-
avdelningen. Hemliga handlingar, Registerkort be-
fästningsanläggningar 1940-1967, serie II, Volym
nr i samt VI. Militärområdet, Militärbefälstaben,
Hemliga handlingar, Sektion VIII. Befästnings-
register, Serie D i År 1945 — Volym io.

3o Krigsarkivet, Försvarsområden. Övre Norrlands
militärområde Fo 61-67. Mobiliseringsavdelningen.
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ĻļŁĲĿ� t� ŝťţ

)FNMJHB�IBOEMJOHBS�ŝťşť�oŝťţš�ŜŢ�şŜ�'*7��4LBOT�
översikter samt FV II. Kalixställningen.

şŝ� ,SJHTBSLJWFU�'ÚSTWBSTPNSÌEFO��½WSF�/PSSMBOET�
NJMJUÊSPNSÌEF�'P�Ţŝ�Ţţ��'PSUJĕLBUJPOT�BWEFMOJOHFO��
)FNMJHB�IBOEMJOHBS�ŝťşťoŝťţš�ŜŢ�şŜ�+7*��1BOTBS�
IJOEFS�J�5PSOF�EBMFO�PDI�,BMJYTUÊMMOJOHFO��+9��
Skans kartor samt JXII. Kartor med inlagda värn.

şŞ� ,SJHTBSLJWFU�7ÊSO�PDI�GPSUJĕLBUJPOTBOHJWFMTFS��
)FNMJHB�IBOEMJOHBS�'PSUJĕLBUJPOTBWEFMOJOHFO�
Fo!"#, Värderings- och uppmätningslängder över 
NJMJUÊSWÊHBS�)BQBSBOEBo,BSVOHJ�ŝťŠŜ�

şş� ,SJHTBSLJWFU�7ÊSO�PDI�GPSUJĕLBUJPOTBOHJWFM-
TFS��)FNMJHB�IBOEMJOHBS�'PSUJĕLBUJPOTBWEFMOJOH-
en Fo "#, Ritningar över ledningscentral Över kalix 
ŝťŠŞoŝťŠş�

şŠ� 7*��.JMJUÊSPNSÌEFU�ŝťŠŞoŝťŢŢ��)FNMJHB�IBOEMJOHBS�
'PSUJĕLBUJPOTTFLUJPOFO	4FLU�7***
�3VTUOJOHT�QMBOFS��
'PSUJĕLBUPSJTL�QMBOMÊHHOJOH�ŝťŢş��7PMZN�ŞŞ�PDI�
Şş��'P�Ţţ�97��'ÚSEFMOJOH�*#�ŝť�*#�ŞŜ��4PDLFOUSÊTL�
PNSÌEFU�***��*#�ŞŜ�.PSKÊSWPNSÌEFU�

şš� Utposten�QFSTPOBMUJEOJOH�GÚS�'P�Ţţ�ŞŜŜŜ�
şŢ� (FOFSBMFO�$BSM�&SJL�"MNHSFO�TLSJWFS�J�Utposten 

ŝťŤŜ��w�/PSEOPSHF�IBS�J�NÌOHB�BWTFFOEFO�HPEB�
naturliga försvarsbetingelser och en ringa, i vissa 
fall mycket ringa bredd, så att även försvararen där 
måste begränsa sin truppinsats.  De svenska genom-
gångsvägarna i övre Norrland har en stor strate-
gisk betydelse. Av väsentlig vikt för båda parter är 
den svenska neutraliteten och trovärdigheten ifråga 
om det svenska försvarets förmåga att hävda denna. 
Starkt och e$ektivt måste detta försvar vara. Och på 
plats i tid. Därav följer den stora betydelsen av det 
fredstida försvarsarbetet inom och för Övre Norr-
land. Den dag innehavet av svensk mark anses nöd-
vändigt för ett stormaktsblocks militära säkerhet, 
EFO�EBHFO�ĕOOT�NFMMBO�PTT�PDI�EFO�UPUBMB�VOEFS-
kastelsen endast våra vapen och vår vilja och för-
måga att bruka dem.”

şţ� ,VOHMJHB�,SJHTWFUFOTLBQTBLBEFNJFO, NATO:s för-
svar av nordligaste Sverige – informellt sam arbete 
med NATO-grannen Norge, Mikael Holmström, 
ŞŜŜŤ�

şŤ� ,VOHMJHB�,SJHTWFUFOTLBQTBLBEFNJFO, NATO:s för-
svar av nordligaste Sverige – informellt sam arbete 
med NATO-grannen Norge, Mikael Holmström, 
ŞŜŜŤ�

şť� ,VOHMJHB�,SJHTWFUFOTLBQTBLBEFNJFO, NATO:s 

försvar av nordligaste Sverige – informellt sam arbete 
med NATO-grannen Norge, Mikael Holmström, 
ŞŜŜŤ�

%& Kungliga Krigsvetenskapsakademien, Luckan i norr 
Håkan Forsén, Genmäle till Mikael Holmströms 
JOUSÊEFT�BOGÚSBOEF�J�,,S7")5�

Šŝ� ,VOHMJHB�,SJHTWFUFOTLBQTBLBEFNJFO, Luckan i norr 
Håkan Forsén, Genmäle till Mikael Holmströms 
JOUSÊEFT�BOGÚSBOEF�J�,,S7")5�

ŠŞ� ,VOHMJHB�,SJHTWFUFOTLBQTBLBEFNJFO�Luckan i norr 
Håkan Forsén, Genmäle till Mikael Holmströms 
JOUSÊEFT�BOGÚSBOEF�J�,,S7")5�

Šş� ,SJHTBSLJWFU�,BMJY�GÚSTWBSTPNSÌEF�4UBCT�
BWEFMOJOHFO�ŝťşťoŝťţš�ŜŢ�şŜ�'PSUJĕLBUJPOT�
avdelningen, JVI. Pansarhinder i Tornedalen och 
Kalixställningen, Hemliga handlingar.

%% Låset i norr. Några synpunkter på Övre Norrlands 
försvarsproblem. Belönad tävlingstidskri' av överste 
Hakon Leche. Kungliga Krigsvetenskapsakademien.

Šš� w5JMMHÌOHFO�UJMM�TWFOTLU�UFSSJUPSJVN�PDI�NFEWFS-
kan av svenska stridskra'er skulle för bägge par-
ter medföra väsentliga fördelar i händelse av krig. 
En strävan att tillförsäkra sig dessa fördelar, res-
pektive hindra att motsidan uppnår dem, är därför 
naturlig.”

%" ”Skall operationerna utsträckas till områden söder 
om Narvik synes – för såväl själva anfallets utfö-
rande som truppernas underhåll i fortsättningen 
– genom marsch genom Sverige vara ofrånkomlig.” 
Mot bakgrund av dessa förhållanden menade Leche 
att ”huvudanfallet mot Sverige kommer att gå över 
nordöstra landsgränsen.”

%# ”Anska$ningen av atomstridsmedel och robotar tor-
de alltså för närvarande få anses vara en av huvud-
GSÌHPSOB�OÊS�EFU�HÊMMFS�ÚWSF�/PSSMBOET�GÚSTWBS��5JMM�
en början bör sådana vapenbärare införska$as som 
kan användas för både konventionella stridsmedel 
och atomladdningar.” Vad gällde frågan om mili-
tär hjälp utifrån vid ett sådant här krigsfall menade 
Leche att: ”Några överläggningar med norrmännen 
	/"50
�PN�PQFSBUJW�TBNWFSLBO�J�EFU�LSJHTGBMM�WBS-
om här är fråga kan vid nuvarande politiska för-
hållanden inte ske. Förberedelser bör dock internt 
vidtas för att vid behov snabbt få till stånd sådan 
samverkan.”

%( Kalix försvarsområde, Mobiliseringsavdelningen, 
4QSÊOHGÚSFNÌM��CSPBS�'*9�ŝťšš�)FNMJHB�IBOEMJOHBS�

Hemliga handlingar 1939 -1975-06-30, FIV. Skans-
översikter samt FV II. Kalixställningen.

31 Krigsarkivet, Försvarsområden. Övre Norrlands
militärområde Fo 61-67. Fortifikationsavdelningen.
Hemliga handlingar 1939-1975-06-30, JVI. Pansar-
hinder i Tornedalen och Kalixställningen. JX.
Skanskartor samt JXII. Kartor med inlagda värn.

32 Krigsarkivet, Värn-och fortifikationsangivelser.
Hemliga handlingar, Fortifikationsavdelningen
Fo 67, Värderings- och uppmätningslängder över
militärvägar Haparanda-Karungi 1940.

33 Krigsarkivet, Värn-och fortifikationsangivel-
ser. Hemliga handlingar Fortifikationsavdelning-
en Fo 67, Ritningar över ledningscentral Överkalix
1942-1943.

34 VI. Militärområdet 1942-1966. Hemliga handlingar,
Fortifikationssektionen(Sekt VIII) Rustningsplaner.
Fortifikatorisk planläggning 1963. Volym 22 och
23. Fo 67:XV. Fördelning IB 19, IB 20. Sockenträsk-
området, III/ IB 20 Morjärvområdet.

35 Utposten, personaltidning för Fo 67, 2000.
36 Generalen Carl Erik Almgren skriveri Utposten

1980: " Nordnorge har i många avseenden goda
naturliga försvarsbetingelser och en ringa, i vissa
fall mycket ringa bredd, så att även försvararen där
måste begränsa sin truppinsats. De svenska genom-
gångsvägarna i övre Norrland har en stor strate-
gisk betydelse. Av väsentlig vikt för båda parter är
den svenska neutraliteten och trovärdigheten ifråga
om det svenska försvarets förmåga att hävda denna.
Starkt och effektivt måste detta försvar vara. Och på
plats i tid. Därav följer den stora betydelsen av det
fredstida försvarsarbetet inom och för Övre Norr-
land. Den dag innehavet av svensk mark anses nöd-
vändigt för ett stormaktsblocks militära säkerhet,
den dagen finns mellan oss och den totala under-
kastelsen endast våra vapen och vår vilja och för-
måga att bruka dem."

37 Kungliga Krigsvetenskapsakademien, NATO:s för-
svar av nordligaste Sverige - informellt samarbete
med NATO-grannen Norge, Mikael Holmström,
2008.

38 Kungliga Krigsvetenskapsakademien, NATO:s för-
svar av nordligaste Sverige - informellt samarbete
med NATO-grannen Norge, Mikael Holmström,
2008.

39 Kungliga Krigsvetenskapsakademien, NATO:s

försvar av nordligaste Sverige - informellt samarbete
med NATO-grannen Norge, Mikael Holmström,
2008.

40 Kungliga Krigsvetenskapsakademien, Luckan i norr
Håkan Fors&i, Genmäle till Mikael Holmströms
inträdesanförande i KKrVAHT.

41 Kungliga Krigsvetenskapsakademien, Luckan i norr
Håkan Fors&i, Genmäle till Mikael Holmströms
inträdesanförande i KKrVAHT.

42 Kungliga Krigsvetenskapsakademien, Luckan i norr
Håkan Forsen, Genmäle till Mikael Holmströms
inträdesanförande i KKrVAHT.

43 Krigsarkivet, Kalix försvarsområde, Stabs-
avdelningen, 1939-1975-06-30, Fortifikations-
avdelningen, JVI. Pansarhinder i Tornedalen och
Kalixställningen, Hemliga handlingar.

44 Låset i norr. Några synpunkter på Övre Norrlands
försvarsproblem. Belönad tävlingstidskrift av överste
Hakon Leche. Kungliga Krigsvetenskapsakademien.

45 "Tillgången till svenskt territorium och medver-
kan av svenska stridskrafter skulle för bägge par-
ter medföra väsentliga fördelar i händelse av krig.
En strävan att tillförsäkra sig dessa fördelar, res-
pektive hindra att motsidan uppnår dem, är därför
naturlig"

46 "Skall operationerna utsträckas till områden söder
om Narvik synes - för såväl själva anfallets utfö-
rande som truppernas underhåll i fortsättningen
-  genommarsch genom Sverige vara ofrånkomlig"
Mot bakgrund av dessa förhållanden menade Leche
att "huvudanfallet mot Sverige kommer att gå över
nordöstra landsgränsen."

47 "Anskaffningen av atomstridsmedel och robotar tor-
de alltså för närvarande ra anses vara en av huvud-
frågorna när det gäller övre Norrlands försvar. Till
en början bör sådana vapenbärare införskaffas som
kan användas för både konventionella stridsmedel
och atomladdningar." Vad gällde frågan om mili-
tär hjälp utifrån vid ett sådant här krigsfall menade
Leche att: "Några överläggningar med norrmännen
(NATO) om operativ samverkan i det krigsfall var-
om här är fråga kan vid nuvarande politiska för-
hållanden inte ske. Förberedelser bör dock internt
vidtas för att vid behov snabbt få till stånd sådan
samverkan."

48 Kalix försvarsområde, Mobiliseringsavdelningen,
Sprängföremål: broar FIX 1955, Hemliga handlingar.
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Šť� ,SJHTBSLJWFU�'ÚSTWBSTPNSÌEFO�7*��½WSF�/PSS-
MBOET�NJMJUÊSPNSÌEF�'P�Ţŝ�Ţţ�ŝťşťoŝťţš�ŜŢ�şŜ�
Stabsavdelningen, F VII. Kalixställningen. Hemliga 
handlingar.

šŜ� ,SJHTBSLJWFU�,BMJY�'ÚSTWBSTPNSÌEF�.PCJMJTFSJOHT-
BWEFMOJOHFO�GÚSTWBSTQMBOFS�ŝťšŞ�PDI�ŝťŢŞ�TFSJF�'7�
7PMZN�OS�Ş��)FNMJHB�IBOEMJOHBS�

šŝ� wÖvervakar före krigsutbrott från svenskt territori-
um trf längs förbindelserna närmast O riksgränsen, 
bevakar framträngande från riksgränsen och kus-
ten, varvid brosprängning vid gränsen utföres en-
ligt särskilda bestämmelser, avvärjer framträngande 
TFOBTU�J�GSÊNSF�BWWÊSKOJOHT[POFO�WBSWJE�EF�WJLUJHBT-
te vid genomgående vägar belägna skansar i den-
na försvaras, förstör då krigstillstånd inträder utan 
särskild order Kalix övnings!ygfält och krigs!yg-
GÊMU�şť�	/BJTIFEFO
�GÚSF�GÚSTUÚSJOH�IJOESBT�ĕ�VUOZUU-
KB�,BMJY�ĘZHGÊMU�PDI�CFWBLBT�LSJHTĘZHGÊMU�şť�spanar 
enligt särskilda bestämmelser samt bevakar områ-
det i övrigt, varvid markbevakning ordnas enligt 
markbevakningsplanen.”

šŞ� wŢŜŤ��WÊSOLPNQBOJFU�GÚSESÚKFS�GSBNUSÊOHBOEF�ÚWFS�
gränsen mellan Korsla (" km NNV Övertorneå) och 
Noppa (# km S Övertorneå) mot Pirttimaa genom 
försvar av bevakningslinje med pstg vid älvstran-
EFO�TBNU�GÚSTWBS�BW�TLBOTBSOB�Ş"�Ş#�ş�Š�PDI�š�w

šş� w#BUU�QKÊTFS�TQSÊOHBT�TÌWJEB�EF�JDLF�LVOOB�ÌUFSGÚSBT�
för samverkan med "$#. batt  (Hirvijärvi).”

šŠ� w,POUJOVFSMJH�ÚWFSWBLOJOH�VOEFS�MÌOH�UJE�	VQQ�UJMM�Š�
WFDLPS
�BW�ĕ�GSBNSZDLOJOH�	VQQMBEEOJOH
�MÊOHT�HF-
OPNHÌFOEF�WÊHBS�JOPN�GSÊNSF�GÚSESÚKOJOHT[POFO�
mellan riksgränsen och Kalixställningen.”

šš� 'ÚS�U�FY��ŢŠŜ��WÊSOLPNQBOJFUT�HSVQQFSJOH�WJE�-JM-
MB�/PSEBOCFSHFU�BOHFT�GÚMKBOEF�VQQHJęFS��wŝ�LPN-
QTUBC�ŝ�LPNQUSPTT�ŞLHHSQ�Ţ�LTQHSQ�Ş�BLBOHSQ�ŝ�
QWHSQ�ŝ�FYUSB�SH�ŝ�PČ�ŞVPČ�ŝŠ�VCFG�şš�NFOJHB�ŝ�
LPLTQJT�ŝQCJM�ŝ�-CJM�ŝ�.$�Ť�DZLMBS�w

šŢ� 6OEFSSÊUUFMTFUKÊOTUFO�wGÚSCFSFEFT�PDI�CFESJWFT�VO-
der fredstid så att verksamheten snabbt kan påbör-
jas vid krigsutbrott. Observation inriktas främst på 
snabb inrapportering av atomvapenanfall”.

šţ� %FO�HFOFSFMMB�VQQHJęFO�GÚS�TQBOJOHTGÚSCBOEFO�WBS�
BUU�w�VUTQBOB�ĕ�GÚSFIBWBOEFO�HSVQQFSJOH�PDI�TUZS-
ka.” Som särskilda uppgi%er för dessa spanings-
förband som skulle verka inne i Finland gällde ett 
BOUBM�EFĕOJFSBEF�VQQHJęFS�TÌTPN��w4MBH�BW�GÚS-
CBOE �"OUBM�NBO �QKÊTFS�GPSEPO �*EFOUJĕFSJOHBS �

Fordonsmärkning? Raket – och robotförband? 
Atomart? Överskeppningsmtrl? Helikopter och 
llförband?”

šŤ� w%F�NBSJOB�VQQHJęFSOB�ÊSP��BUU�NFEWFSLB�J�GÚSTWB-
ret av kusten, att övervaka operationsområdet och 
förhindra mindre raider, att skydda, leda och kont-
rollera sjöfart. Inom fo "& område svarar cbo i Luleå 
för dessa uppgi%er enl. nedan.
ŝŜ��WFEFUUCÌUTEJW� -VMFÌ
ŝŝ��WFEFUUCÌUTEJW� -VMFÌ
,BSMTCPSHT�LVTUQPTUFSJOH� ,BSMTCPSH�	ŝ�Š 

 jämte motorbåt)
,CT�ŝŜŝ� 4BMNJT
,CT�ŝŜŞ� .BMÚSFO
,CT�ŝŜş� -JLTLÊSFU
,CT�ŝŜŠ� 4JLTVOETÚO
,CT�ŝŜš� #ÌUÚIBSFOw

šť� ,SJHTBSLJWFU�7*��.JMJUÊSPNSÌEFU�NJMJUÊSCFGÊM�
TUBCFO�4FLUJPO�7**��'PSUJĕLBUJPOTTFLUJPOFO�#FGÊTU-
OJOHTSFHJTUFS�4FSJF�%�ŝ�ŝťŠŞ�o�7PMZN�OS�ş��)FNMJHB�
handlingar.

ŢŜ� #FSFETLBQTWFSLFU�Şţť�"WMÊOLOJOH�BW�,BMJY�ÊMW�
71.�Ť�ŝŝ�ŝťŠş�NFE�GÚSTMBH�PN�BWMÊOLOJOH�BW�,BMJY�
älv för att i händelse av anfall kunna översvämma 
visst område.

Ţŝ� ,SJHTBSLJWFU�,BMJY�GÚSTWBSTPNSÌEF�.PCJMJTF-
ringsavdelningen, Förrådsställning av gränsbevak-
OJOHTGÚSCBOE�ŝťšŢ�TFSJF�'**��7PMZN�ŝ��)FNMJHB�
handlingar.

ŢŞ� *�FO�IBOEMJOH�GSÌO�NPCJMJTFSJOHTBWEFMOJOHFO�.P-
biliseringsavdelningen, utgående och inkomna 
skrivelser ordnade tillsammans samt handling-
ar ordnade e%er ämne. F VII. Kalixställningen. FV 
'ÚSTWBSTQMBOFS�ÌS�ŝťšŢ�UBT�EFOOB�QSPCMFNBUJL�VQQ��
”Enligt fobefs uppfattning vore det onaturligt, om 
en angripare icke såväl sommartid som framförallt 
vintertid sökte omfatta och avskära Kalixställningen 
genom kustinvasion väster denna, för att undgå hår-
da frontala strider om ställningen. Omfattningsope-
rationer synes vara aktuella i två skilda tidsskeden; 
antingen mycket tidigt i samband med en överras-
kande krigsöppning, då sy%et skulle vara att hin-
dra våra linjeförband att nå Kalixställningen eller 
också i ett senare skede e%er det att huvud delen av 
våra stridskra%er bundits i Kalixställningen. Härvid 
skulle kustoperationen närmast sy%a till att avskä-
SB�GÚSCJOEFMTFSOB�o�GSÊNTU�SJLTWÊH�ŝş�	OVWBSBOEF�

49 Krigsarkivet, Försvarsområden VI. övre Norr-
lands militärområde, Fo 61-67, 1939-1975-06-30,
Stabsavdelningen, F VII. Kalixställningen. Hemliga
handlingar.

5o Krigsarkivet, Kalix Försvarsområde, Mobiliserings-
avdelningen, försvarsplaner 1952 och 1962, serie FV,
Volym nr 2. Hemliga handlingar.

51 "Övervakar före krigsutbrott från svenskt territori-
um trf längs förbindelserna närmast 0 riksgränsen,
bevakar framträngande från riksgränsen och kus-
ten, varvid brosprängning vid gränsen utföres en-
ligt särskilda bestämmelser, avvärjer framträngande
senast i främre avvärjningszonen varvid de viktigas-
te vid genomgående vägar belägna skansar i den-
na försvaras, förstör då krigstillstånd inträder utan
särskild order Kalix övningsflygfält och krigsflyg-
fält 39 (Naisheden) före förstöring hindras fi utnytt-
ja Kalix flygfält och bevakas krigsflygfält 39, spanar
enligt särskilda bestämmelser samt bevakar områ-
det i övrigt, varvid markbevakning ordnas enligt
markbevakningsplanen."

52 "608. värnkompaniet fördröjer framträngande över
gränsen mellan Korsla (6 km NNV Övertorneå) och
Noppa (4 km S Övertorneå) mot Pirttimaa genom
försvar av bevakningslinje med pstg vid älvstran-
den, samt försvar av skansarna 2A, 2B, 3, 4, och

53 "Batt pjäser sprängas såvida de icke kunna återföras
för samverkan med 604. batt (Hirvijärvi)."

54 "Kontinuerlig övervakning under lång tid (upp till 4
veckor) av fi framryckning (uppladdning) längs ge-
nomgående vägar inom främre fördröjningszonen
mellan riksgränsen och Kalixställningen."

55 För t.ex. 64o. värnkompaniets gruppering vid Lil-
la Nordanberget anges följande uppgifter: "1 kom-
pstab, 1 komptross, 2kggrp, 6 kspgrp, 2 akangrp, 1
pvgrp, i extra rg, 1 off, 2uoff, 14 ubef, 35 meniga, 1
kokspis, lpbil,1 Lbil, 1 MC, 8 cyklar."

56 Underrättelsetjänsten "förberedes och bedrives un-
der fredstid så att verksamheten snabbt kan påbör-
jas vid krigsutbrott. Observation inriktas främst på
snabb inrapportering av atomvapenanfall".

57 Den generella uppgiften för spaningsförbanden var
att " utspana fi förehavanden, gruppering och styr-
ka." Som särskilda uppgifter för dessa spanings-
förband som skulle verka inne i Finland gällde ett
antal definierade uppgifter såsom: "Slag av för-
band? Antal man? pjäser, fordon? Identifieringar?

Fordonsmärkning? Raket - och robotförband?
Atomart? Överskeppningsmtrl? Helikopter och
llförband?"

58 "De marina uppgifterna äro: att medverka i försva-
ret av kusten, att övervaka operationsområdet och
förhindra mindre raider, att skydda, leda och kont-
rollera sjöfart. Inom fo 67 område svarar cbo i Luleå
for dessa uppgifter enl. nedan.
10. vedettbåtsdiv
11. vedettbåtsdiv
Karlsborgs kustpostering

Kbs 101
K b s  1 0 2

Kbs 103
Kbs 104
Kbs 105

Luleå
Luleå
Karlsborg (1+4
jämte motorbåt)
Salmis
Malören
Likskäret
Siksundsön
Båtöharen"

59 Krigsarkivet, VI. Militärområdet, militärbefäl-
staben, Sektion VII. Fortifikationssektionen, Befäst-
ningsregister, Serie D 1, 1942 - Volym nr 3. Hemliga

handlingar.
6o Beredskapsverket 279, Avlänkning av Kalix älv

VPM 8/111943 med förslag om avlänkning av Kalix
älv för att i händelse av anfall kunna översvämma
visst område.

61 Krigsarkivet, Kalix försvarsområde, Mobilise-
ringsavdelningen, Förrådsställning av gränsbevak-
ningsförband, 1956, serie FII. Volym 1. Hemliga
handlingar.

62 I  en handling från mobiliseringsavdelningen, Mo-
biliseringsavdelningen, utgående och inkomna
skrivelser ordnade tillsammans samt handling-
ar ordnade efter ämne. F VII. Kalixställningen. FV
Försvarsplaner år 1956, tas denna problematik upp:
"Enligt fobefs uppfattning vore det onaturligt, om
en angripare icke såväl sommartid som framförallt
vintertid sökte omfatta och avskära Kalixställningen
genom kustinvasion väster denna, för att undgå hår-
da frontala strider om ställningen. Omfattningsope-
rationer synes vara aktuella i två skilda tidsskeden;
antingen mycket tidigt i samband med en överras-
kande krigsöppning, då syftet skulle vara att hin-
dra våra linjeförband att nå Kalixställningen eller
också i ett senare skede efter det att huvuddelen av
våra stridskrafter bundits i Kalixställningen. Härvid
skulle kustoperationen närmast syfta till att avskä-
ra förbindelserna - främst riksväg 13 (nuvarande
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E!:an) och militärvägen – för våra i Kalixställ-
ningen stridande trupper. I båda alternativen sy-
OFT�TBOOP�MJLU�BUU�ĕFOEFO�LPNCJOFSBS�LVTUJOWBTJPO�
med ll (lu"landsättning), varvid förstärkningar med 
tungt materiel tillföres ll-trupperna från de kustin-
vaderande. I den mån kustinvasionen kunde för-
svåras skulle alltså ll-operationen samtidigt förlora 
en del av sin kra".” Kanonbatterierna vid Siknäs, i 
JOMPQQFU�UJMM�5ÚSFĖÊSEFO�IBEF�IÊS�FO�TUPS�CFUZEFMTF�
för att möta en sådan kustinvasion.

Ţş� F !" Nyckel#ottilj i norr, F !" Norrbottens Flyg#ottilj, 
Karl-Gustav Andersson, Karl- Erik Ekström, An-
EFST�+POTTPO��ŞŜŜş�

ŢŠ� 5PUBMU�JOHJDL�J�WÊSOGÚSCBOEFO�ŝŠş�LVMTQSVUFHSVQQFS�
PDI�ŝşţ�LVMTQSVUFHFWÊSTHSVQQFS��5JMM�EFUUB�LPN�şţ�
LBOPOHSVQQFS�ŢŞ�TLZUUFHSVQQFS�TBNU�ŝţ�LPNQBOJT-
UBCFS�PDI�šş�QMVUPOTUBCFS��"MMB�EFTTB�GÚSCBOE�IBEF�
TJUU�VOEFSIÌMM�GSÌO�ŝţ�LPNQBOJUSPTTBS��#FWBLOJOHT-
CBUBMKPOFO�CFTUPE�BW�š�LPNQBOJFS�TPN�UJMMTBNNBOT�
IBEF�ŞŠ�TLZUUF�HSVQQFS�şŞ�LVMTQSVUFHFWÊSTHSVQ-
QFS�TBNU�šť�LVMTQSVUFHSVQQFS��%FU�SÚSMJHB�BSUJMMFSJFU�
JOPN�MPLBMGÚSTWBSTGÚSCBOEFO�CFTUPE�BW�şŢ�TUZDLFO�
ŝš�DN�IBVCJUTLBOPOFS�PDI�UJMM�EFUUB�LPN�EFU�GBTUB�
BSUJMMFSJFU�NFE�ŝŢ�LBOPOFS�TBNU�MVęWÊSOTQKÊTFS�

Ţš� ,SJHTBSLJWFU�,BMJY�GÚSTWBSTPNSÌEF�.PCJMJTFSJOHT-
BWEFMOJOHFO�GÚSTWBSTQMBOFS�ŝťšŞ�PDI�ŝťŢŞ�TFSJF�'7�
7PMZN�Ş��)FNMJHB�IBOEMJOHBS��

## Krigsarkivet, Kalix försvarsområde, Mobiliserings-
BWEFMOJOHFO�GÚSTWBSTQMBOFS�ŝťšŞ�PDI�ŝťŢŞ�TFSJF�'7�
7PMZN�Ş��)FNMJHB�IBOEMJOHBS�

#$ Krigsarkivet, Kalix försvarsområde, Mobiliserings-
BWEFMOJOHFO�GÚSTWBSTQMBOFS�ŝťšŞ�PDI�ŝťŢŞ�TFSJF�'7�
7PMZN�Ş��)FNMJHB�IBOEMJOHBS�

#% Gränsregementena hade följande organisation:
– En stab med stabskompani med modernt 

samband  
o�5WÌ�USF�HSÊOTTLZUUFCBUBMKPOFS�NFE�CBOEWBHOBS�

pansarvärnsrobotar, granatkastare, radio- och 
data utrustning och i övrigt samma pansarvärns-
förmåga som en brigadskyttebataljon.

– En norrlandsskyttebataljon med modern 
utrustning

– En norrlandsjägarbataljon med modern 
utrustning

– En ingenjörbataljon med mycket modern min-
utläggnings- och förstöringskapacitet för att för-
störa vägar och förbindelser

o�7ÊSOGÚSCBOE�NFE�WÊSOLBOPOFS�ţš�DN
– Lu"värn av såväl modern som äldre typ
– Ett underhållskompani
– Ett jägarkompani för gränsövervakning
- Hemvärn och frivilligenheter inom området

Ţť� Arméhandbok del ŝ�0SHBOJTBUJPO��OPSSMBOET�
CSJHBEFOT�GÚSCBOE�	")�ŝ��/#
�ŝťťŜ� 
Nedan redovisas de förband som ingick i norrlands-
CSJHBEFO�J�TMVUFU�QÌ�ŝťŤŜ�UBMFU��%F�UWÌ�TJČSPSOB�FęFS�
varje förband anger organisationsår.
t� /PSSMBOETTQBOJOHTLPNQBOJ�Ťş�
t� Norrlandsskyttebataljon %%
t� Norrlandsskyttebataljonsstabs- 

granatkastarkompani %%
t� /PSSMBOETTLZUUFLPNQBOJ�ťŜ�QBOTBSWÊSOTSPCPU
t� /PSSMBOETUSPTTLPNQBOJ�ťŜ�QBOTBSWÊSOTSPCPU
t� /PSSMBOETCBOEQBOTBSWÊSOTLPNQBOJ�ťŜ
t� /PSSMBOETIBVCJUTCBUBMKPO�ťŜ
t� /PSSMBOETIBVCJUTCBUBMKPOTTUBCTLPNQBOJ�ťŜ
t� /PSSMBOETIBVCJUTLPNQBOJ�ťŜ
t� /PSSMBOETIBVCJUTUSPTTLPNQBOJ�ťŜ
t� Norrlandslu"värnskompani rb $&
t� /PSSMBOETQBOTBSWÊSOTLPNQBOJ�ťŜ�SC�šš
t� Norrlandsingenjörbataljon %%
t� Norrlandsingenjörbataljonsstabs och  

trosskompani %%
t� 5VOHU�OPSSMBOETJOHFOKÚSLPNQBOJ�ŤŤ
t� Norrlandsingenjörmaskinkompani %%
t� Lätt norrlandsingenjörkompani %% 
t� /PSSMBOETVOEFSIÌMMTCBUBMKPO�Ťš
t� Norrlandsunderhållsbataljons 

TUBCTLPNQBOJ�Ťš
t� Norrlandsammunitions- och  

USBOTQPSULPNQBOJ�Ťš
t� Norrlandsreparations- och  

JOUFOEFOUVSLPNQBOJ�Ťš
t� /PSSMBOETTKVLWÌSETLPNQBOJ�Ťš
t� -ÊUU�OPSSMBOETVOEFSIÌMMTLPNQBOJ�Ťš

ţŜ� ŝš��GÚSEFMOJOHFO�IBEF�TJO�TUBC�GÚSMBHE�UJMM�#PEFO�
och hade som främsta uppgi" att utveckla, leda och 
samordna markstridskra"er för försvar av norra 
Sverige.  Generellt sett fanns tre fördelningar som 
hade krigsuppgi"er i Norrbotten med följande ut-
gångsgrupperingar och ingående brigader: 
t� ŝš��GÚSEFMOJOHFO�WJE�,BMJY�o�5ÚSF�CFTUPE�BW�OPSS-

MBOETCSJHBEFSOB�/#�ŝť�PDI�*#�ŠŠ� 
förstärkt med bandvagnskompani   

E4:an) och militärvägen - för våra i Kalixställ-
ningen stridande trupper. I båda alternativen sy-
nes sannolikt att fienden kombinerar kustinvasion
med 11 (luftlandsättning), varvid förstärkningar med
tungt materiel tillföres 11-trupperna från de kustin-
vaderande. I den mån kustinvasionen kunde för-
svåras skulle alltså 11-operationen samtidigt förlora
en del av sin kraft:' Kanonbatterierna vid Siknäs, i
inloppet till Torefiärden, hade här en stor betydelse
för att möta en sådan kustinvasion.

63 F  21 Nyckelflottilj i norr, F 21 Norrbottens Flygflottilj,
Karl-Gustav Andersson, Karl- Erik Ekström, An-
ders Jonsson. 2003.

64 Totalt ingick i värnförbanden 143 kulsprutegrupper
och 137 kulsprutegevärsgrupper. Till detta kom 37
kanongrupper, 62 skyttegrupper samt 17 kompanis-
taber och 53 plutonstaber. Alla dessa förband hade
sitt underhåll från 17 kompanitrossar. Bevaknings-
bataljonen bestod av 5 kompanier som tillsammans
hade 24 skyttegrupper, 32 kulsprutegevärsgrup-
per samt 59 kulsprutegrupper. Det rörliga artilleriet
inom lokalförsvarsförbanden bestod av 36 stycken
15 cm haubitskanoner och till detta kom det fasta
artilleriet med 16 kanoner samt luftvärnspjäser.

65 Krigsarkivet, Kalix försvarsområde, Mobiliserings-
avdelningen, försvarsplaner 1952 och 1962, serie FV,
Volym 2. Hemliga handlingar.

66 Krigsarkivet, Kalix försvarsområde, Mobiliserings-
avdelningen, försvarsplaner 1952 och 1962, serie FV,
Volym 2. Hemliga handlingar.

67 Krigsarkivet, Kalix försvarsområde, Mobiliserings-
avdelningen, försvarsplaner 1952 och 1962, serie FV,
Volym 2. Hemliga handlingar.

68 Gränsregementena hade följande organisation:
-  En stab med stabskompani med modernt

samband
-  Två-tre gränsskyttebataljoner med bandvagnar,

pansarvärnsrobotar, granatkastare, radio- och
datautrustning och i övrigt samma pansarvärns-
förmåga som en brigadskyttebataljon.

-  En norrlandsskyttebataljon med modern
utrustning

-  En norrlandsjägarbataljon med modern
utrustning

-  En ingenjörbataljon med mycket modern min-
utläggnings- och förstoringskapacitet för att för-
störa vägar och förbindelser

-  Värnförband med värnkanoner 7,5 cm
-  Luftvärn av såväl modern som äldre typ
-  Ett underhållskompani
-  Ett jägarkompani for gränsövervakning
- Hemvärn och frivilligenheter inom området

69 Armshandbok del 1, Organisation: norrlands-
brigadens förband (AH 1: NB), 1990.
Nedan redovisas de förband som ingick i norrlands-
brigaden i slutet på 1980-talet. De två siffrorna efter
varje förband anger organisationsår.
• Norrlandsspaningskompani 83
• Norrlandsskyttebataljon 88
• Norrlandsskyttebataljonsstabs-

granatkastarkompani 88
• Norrlandsskyttekompani 90 pansarvärnsrobot
• Norrlandstrosskompani 90 pansarvärnsrobot
• Norrlandsbandpansarvärnskompani 90
• Norrlandshaubitsbataljon 90
• Norrlandshaubitsbataljonsstabskompani 90
• Norrlandshaubitskompani 90
• Norrlandshaubitstrosskompani 90
• Norrlandsluftvärnskompani rb 7o
• Norrlandspansarvärnskompani 90 rb 55
• Norrlandsingenjörbataljon 88
• Norrlandsingenjörbataljonsstabs och

trosskompani 88
• Tungt norrlandsingenjörkompani 88
• Norrlandsingenjörmaskinkompani 88
• Lätt norrlandsingenjörkompani 88
• Norrlandsunderhållsbataljon 85
• Norrlandsunderhållsbataljons

stabskompani 85
• Norrlandsammunitions- och

transportkompani 85
• Norrlandsreparations- och

intendenturkompani 85
• Norrlandssjukvårdskompani 85
• Lätt norrlandsunderhållskompani 85

7o 15. fördelningen hade sin stab förlagd till Boden
och hade som främsta uppgift att utveckla, leda och
samordna markstridskrafter för försvar av norra
Sverige. Generellt sett fanns tre fördelningar som
hade krigsuppgifter i Norrbotten med följande ut-
gångsgrupperingar och ingående brigader:
• 15. fördelningen vid Kalix - Töre, bestod av norr-

landsbrigaderna NB 19, och IB 44
förstärkt med bandvagnskompani
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t� ŝŞ��'ÚSEFMOJOHFO�WJE�5ÊSFOEÚ�o�,PSQJ� 
MPNCPMP�CFTUPE�BW�/#�šŝ�PDI�/#�şš

t� ş��'ÚSEFMOJOHFO�WJE�½WFSLBMJY�o�.PSKÊSW� 
CFTUPE�BW�JOGBOUFSJCSJHBEFO�*#�Šş�GÚSTUÊSLU�NFE�
fristående bandvagnskompani och  
/#�šŜ

/PSSMBOETCSJHBE�ŝş�/#�ŝş�IBEF�J�LSJHTVQQ-
gi! att försvara Luleälvens dalgång mellan Bo-
den och Luleå samt Kallax "ygfält. Från denna 
utgångsgruppering skulle brigaden kunna ut-
föra anfallsoperationer mot landsvägen, E#:an, 
Haparanda-Luleå.

ţŝ� Utposten�QFSTPOBMUJEOJOH�GÚS�'P�Ţţ�ŝťŤŤ�5PNNZ�
+FQQTTPO�)BSSZ�5PSOÏVT�

ţŞ� Utposten�ŝťţŤ�
ţş� Utposten�ŝťŤŜ�
$# Utposten�ŝťŤŝ�
ţš� 5JEOJOHFO�Soldat & teknik�OS�ş�ŞŜŝŝ�
$% Utposten�ŝťťŝ�
$$ I Utposten�ŝťťŠ�TLSJWFS�GÚSTWBSTPNSÌEFT�

befälhavaren Pelle Mohlin, ”En fråga som stän-
digt är uppe är Fo %$:s vara eller icke vara och hur 
många människor vi skall vara. Även under det se-
naste halvåret har sådana diskussioner pågått. Mili-
tär befälhavaren, general Curt Sjöö, har klart och 
entydigt deklarerat att Fo %$ skall vara kvar och att 
verksamheten skall bedrivas i Kalix. Han har stöd 
för detta i den högsta militärledningen. Vi har en 
verksamhet i fred och krig, som är utomordent-
ligt omfattande och i krig avgörande för försvaret 
av Norrland. Vår krigsorganisation är bland den 
TUÚSTUB�J�MBOEFU�PDI�EFU�ĕOOT�JOHFU�GÚSTWBSTPNSÌEF�
TPN�IBS�ĘFS�LWBMJĕDFSBEF�LSJHTGÚSCBOE�ÊO�WJ��6O-
der normala förhållanden skall vi rep öva upp emot 
šڀŜŜŜ�NBO�QFS�ÌS��7ÌSU�IFNWÊSO�PDI�GSJWJMMJHPSHB-
nisationer är också betydelsefulla och synnerligen 
MJWTLSBęJHB���*�'P�Ţţ�ĕOOT�U�FY�GZSB�HÌOHFS�TÌ�NÌOHB�
hemvärnsmän som i angränsande områden. Skul-
le anslutningen till hemvärnet vara lika stor i Stock-
IPMN�TPN�J�'P�Ţţ�TLVMMF�NBO�EÊS�IB�šŜڀŜŜŜ��7J�
är beroende av våra hemvärnsmän för beredskap 
och inledande strid, deras uppgi!er är och känns 
meningsfulla”.

$& Norra Militärdistriktet !"""–!""#, En minnesskri!, 
3FEBLUÚS�1ÊS�#VSHF�#PEFO�ŞŜŜš�

ţť� %FO�ŞŞ�BQSJM�ŝťŠŜ�VOEFSUFDLOBEF�DIFGFO�GÚS�BSNÏO�
ett cirkulär angående förberedande åtgärder för 

bildandet av ett hemvärn. Av cirkuläret framgår att:
– ”Främsta uppgi!en skulle vara att vid behov in-

gripa mot fallskärmshoppare och andra smärre 
ĕFOUMJHB�QBUSVMMFS�PDI�BWEFMOJOHBS

- Landet skall uppdelas i hemvärnsområden 
(normalt en kommun) under ledning av en 
hemvärnsområdesbefälhavare

o� *�IFNWÊSOFU�TLBMM�ĕOOBT�IFNWÊSOTNÊO�PDI�
reserv hemvärnsmän (ersättare)

o�)FNWÊSOTNBOOFO�TLBMM�IB�GZMMU�ŝţ�ÌS�IB�HPE�GZTJL�
och tillfredställande skjutskicklighet. Han skall 
från sin arbetsplats inom en timme kunna vara i 
sin bostad

o�5KÊOTUHÚSJOHTTLZMEJHIFUFO�TLBMM�WBSB�ŞŜ�UJNNBS�
år

– Hemvärnmannen skall ha uniform, gevär och 
ammunition. Den skall ha eget mausergevär

– Förmåner är fri resa, inkvartering och förlägg-
ning. Under krigstjänstgöring viss mindre kon-
tant ersättning”

&' Krigsarkivet, civilbefälhavaren  i övre Norrland, 
$JWJM�CFGÊMIBWBSFOT�LBOTMJ�4FSJF�&�ŝ�*OLPNOB�TLSJ-
WFMTFS�ŝťťş�7PMZN�OS�ŝŝ�

Ťŝ� -ÊOTTUZSFMTFOT�BSLJW�-VMFÌ�½WFSTZO�BW�GÚSFTLSJG-
UFS�GÚS�VUSZNOJOHTQMBOMÊHHOJOH�N�N��ŝťţş�ŝŜ�Ŝš�
Civilförsvarsstyrelsen.

ŤŞ� ,SJHTBSLJWFU�'ÚSTWBSTPNSÌEF�7*��½WSF�/PSSMBOET�
NJMJUÊSPNSÌEF�'P�ŢŝoŢţ�,BMJY�GÚSTWBST�PNSÌEF�
Stabsavdelningen, Flyktingar och försvar FIII, 
$%&$–$%&!. En studie av H J Leche över "yktingars 
mottagande och inordnande i samhället vid bered-
skapstillstånd och krig.

Ťş� w%FU�GÌS�GÚSVUTÊUUBT�BUU�ÌUTLJMMJHB�ĘZLUJOHBS�PNFEFM-
bart e!er ankomsten till Sverige förklarar sig villi-
ga att inträda i den svenska krigsmakten. Så torde 
GSBNGÚSBMMU�CMJ�GBMMFU�CFUSÊČBOEF�ĕOTLB�NFECPSHBSF�
TPN�LBO�ĕOOB�FO�LBNQ�JOPN�FHFU�UFSSJUPSJVN�VU-
siktslös eller stå i strid med den politiska ledning-
ens avsikter. Dessa personer kan komma att utgöra 
ett värdefullt tillskott i det militära försvaret och får 
följaktligen icke lämnas åt sitt öde.”

&# ”Hästar och andra kreatur som medföres av "yk-
tingarna omhändertagas vid mottagningsplatser-
na. Här undersökes de och värderas, vare!er felfria 
hästar föres till fastställda platser. Övriga djur 
transporteras till slakterier och nedslaktas, var-
vid köttet genom Sveriges slakteriförbunds försorg 

• 12. Fördelningen vid Tärendö - Korpi-
lombolo, bestod av NB 51 och NB 35

• 3. Fördelningen vid Överkalix - Morjärv,
bestod av infanteribrigaden IB 43 förstärkt med
fristående bandvagnskompani och
NB 50

Norrlandsbrigad 13, NB 13, hade i krigsupp-
gift att försvara Luleälvens dalgång mellan Bo-
den och Luleå samt Kallax flygfält. Från denna
utgångsgruppering skulle brigaden kunna ut-
föra anfallsoperationer mot landsvägen, E4:an,
Haparanda-Luleå.

71 Utposten, personaltidning för Fo 67, 1988, Tommy
Jeppsson, Harry Torneus.

72 Utposten, 1978.
73 Utposten, 1980.
74 Utposten, 1981.
75 Tidningen Soldat & teknik nr 3 2011.
76 Utposten, 1991.
77 I  Utposten, 1994, skriver försvarsområdes-

befälhavaren Pelle Mohlin, "En fråga som stän-
digt är uppe är Fo 67:s vara eller icke vara och hur
många människor vi skall vara. Även under det se-
naste halvåret har sådana diskussioner pågått. Mili-
tärbefälhavaren, general Curt Sjöö, har klart och
entydigt deklarerat att Fo 67 skall vara kvar och att
verksamheten skall bedrivas i Kalix. Han har stöd
för detta i den högsta militärledningen. Vi har en
verksamhet i fred och krig, som är utomordent-
ligt omfattande och i krig avgörande för försvaret
av Norrland. Vår krigsorganisation är bland den
största i landet och det finns inget försvarsområde
som har fler kvalificerade krigsförband än vi. Un-
der normala förhållanden skall vi repöva upp emot
5 000 man per år. Vårt hemvärn och frivilligorga-
nisationer är också betydelsefulla och synnerligen
livskraftiga. I  Fo 67 finns t ex fyra gånger så många
hemvärnsmän som i angränsande områden. Skul-
le anslutningen till hemvärnet vara lika stor i Stock-
holm som i Fo 67 skulle man där ha 50 000. Vi
är beroende av våra hemvärnsmän för beredskap
och inledande strid, deras uppgifter är och känns
meningsfulla".

78 Norra Militärdistriktet 2000-20 o5, En minnesskrift,
Redaktör Pär Burge, Boden 2005.

79 Den 22 april 1940 undertecknade chefen för armen
ett cirkulär angående förberedande åtgärder för

bildandet av ett hemvärn. Av cirkuläret framgår att:
"Främsta uppgiften skulle vara att vid behov in-
gripa mot fallskärmshoppare och andra smärre
fientliga patruller och avdelningar

- Landet skall uppdelas i hemvärnsområden
(normalt en kommun) under ledning av en
hemvärnsområdesbefälhavare

-  I  hemvärnet skall finnas hemvärnsmän och
reservhemvärnsmän (ersättare)

-  Hemvärnsmannen skall ha fyllt 17 år, ha god fysik
och tillfredställande skjutskicklighet. Han skall
från sin arbetsplats inom en timme kunna vara i
sin bostad

-  Tjänstgöringsskyldigheten skall vara 20 timmar/
år

-  Hemvärnmannen skall ha uniform, gevär och
ammunition. Den skall ha eget mausergevär

-  Förmåner är fri resa, inkvartering och förlägg-
ning. Under krigstjänstgöring viss mindre kon-
tant ersättning"

8o Krigsarkivet, civilbefälhavaren i  övre Norrland,
Civilbefälhavarens kansli, Serie E 1, Inkomna skri-
velser 1993, Volym nr 11.

81 Länsstyrelsens arkiv, Luleå, Översyn av föreskrif-
ter för utrymningsplanläggning m.m., 1973-10-os,
Civilförsvarsstyrelsen.

82 Krigsarkivet, Försvarsområde VI. övre Norrlands
militärområde Fo 61-67, Kalix försvarsområde,
Stabsavdelningen, Flyktingar och försvar FM,
1961-1962. En studie av H J Leche över flyktingars
mottagande och inordnande i samhället vid bered-
skapstillstånd och krig.

83 "Det rar förutsättas att åtskilliga flyktingar omedel-
bart efter ankomsten till Sverige förklarar sig villi-
ga att inträda i den svenska krigsmakten. Så torde
framförallt bli fallet beträffande finska medborgare
som kan finna en kamp inom eget territorium ut-
siktslös eller stå i strid med den politiska ledning-
ens avsikter. Dessa personer kan komma att utgöra
ett värdefullt tillskott i det militära försvaret och rar
följaktligen icke lämnas åt sitt öde."

84 "Hästar och andra kreatur som medföres av flyk-
tingarna omhändertagas vid mottagningsplatser-
na. Här undersökes de och värderas, varefter felfria
hästar föres till fastställda platser. Övriga djur
transporteras till slakterier och nedslaktas, var-
vid köttet genom Sveriges slakteriförbunds försorg
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tillvara tages. I avvaktan på transport kan uppställ-
ning i anslutning till mottagningsplatserna tem-
porärt äga rum. Nödslakt kan förekomma i viss 
utsträckning.” Om slakterikapaciteten i Norrbotten 
inte räckte till skulle man transportera djuren till i 
första hand Skelle!eå för slakt.

Ťš� ,SJHTBSLJWFU�$JWJMCFGÊMIBWBSFO�J�ÚWSF�/PSSMBOET�
DJWJM�PNSÌEF��$JWJMCFGÊMIBWBSFOT�LBOTMJ��4FSJF�½Ş��
*OGPS�NBUJPO�PN�$#½/�ŝťţŤoŝťťŠ��7PMZN�ŝ�

"# Länsstyrelsens arkiv, Luleå, Länsstyrelsen i Norr-
bottens län. Civilförsvarssektionens arkiv. 
%JBSJFGÚSEB�IBOEMJOHBS�ŝťŢŤ�%*�B�ŢŤ��4UBUFOT�+PSE-
CSVLTOÊNOE�ŝŝ�Ŝţ�ŢŤ��,PNNVOBM�CFSFETLBQTQMBO-
MÊHHOJOH�'�ŝş�

"$ Krigsarkivet, Försvarsområde VI. Övre Norr-
MBOET�NJMJUÊSPNSÌEF�'P�ŢŝoŢţ�,BMJY�GÚSTWBSTPN-
råde, Stabsavdelningen, Flyktingar och försvar FIII, 
!"#!–!"#$. En studie av H J Leche över %yktingars 
mottagande och inordnande i samhället vid bered-
skapstillstånd och krig.

"" Krigsarkivet, Försvarsområde VI. Övre Norr-
MBOET�NJMJUÊSPNSÌEF�'P�ŢŝoŢţ�,BMJY�GÚSTWBSTPNSÌ-
de, Stabsavdelningen, Flyktingar och försvar FIII, 
ŝťŢŝoŝťŢŞ��&O�TUVEJF�BW�)�+�-FDIF�ÚWFS�ĘZLUJOHBST�
mottagande och inordnande i samhället vid bered-
skapstillstånd och krig.

Ťť� -ÊOTTUZSFMTFOT�BSLJW�J�-VMFÌ�-ÊOTTUZSFMTFO�J�/PSS-
bottens län, Civilförsvarssektionen arkiv, Brev-
LPODFQU�ŝťŢŤ��+BOVBSJ�o�NBST��7PMZN�Šş��4FSJF�"ŝ�
Översyn av föreskri!er för utrymningsplanlägg-
OJOH�N��N�ŝťţş�ŝŜ�Ŝš�$JWJMGÚSTWBSTTUZSFMTFO��-ÊOT�
styrelsen i Norrbottens län, Civilförsvarssektionens 
BSLJW��ŝťŢŤ�%*�B�ŢŢ�PDI�ŝťŢŤ�%*�B��Ţţ�

ťŜ� +PSECSVLTWFSLFUT�BSLJW�J�+ÚOLÚQJOH�#FSFETLBQTFO-
heten, Sammanställning över beredskapslager av 
MJWTNFEFM�PDI�JOTBUTWBSPS�GÚS�KPSECSVLFU�ŝťťŞ�ŝŜ�
Ŝŝ�)Šş�Şťťť�ťŞ��)FNMJHTUÊNQFMO�VQQIÊWE�ŞŜŝŜ��
Ŝŝ�ŞŤ��*�EFOOB�IBOEMJOH�SFEPWJTBT�MJWTNFEFMTMBHSFO�
J�EF�ŝŠ�MBHFSIVTFO�TPN�ÌS�ŝťťŞ�GBOOT�J�GSÊNTU�WÊTUSB�
EFMBSOB�BW�/PSSCPUUFO��5PUBMB�MBHFSNÊOHEFO�J�LJMP�
var:
3JTHSZO� ŝڀšŝťڀŠşŜ�
4PDLFS� šڀšŞşڀŤšŜ
5PSSKÊTU� ŝşŜڀšŢŜ
.KÚMLQVMWFS� ŞŤšڀŜŜŜ
'MÊTLLPOTFSWFS� ŢŞş
,BČFQVMWFS� ŤŞڀšŢŜ
(VMB�ÊSUFS� ŢšŤڀšŢŜ
,ÚUUGÊSTNJY� şşšڀŢŢš
(SÚOB�MJOTFS� ŢŠŝڀŤŤŜ
#SVOB�CÚOPS� ŢţŤڀŢťŜ
,ÚUULPOTFSWFS� ţŠŤڀšŤŤ
-PQSB�ŝŞ�SBQTPMKB� ŢŢŜڀššŤ
#SÚETÊE�WFUF� ŝšŠڀŞŠšڀšţŢ

ťŝ� Utposten ŝťťš�
ťŞ� ,SJHTBSLJWFU�7*��.JMPCFGTUBCFO�4FLUJPO�Ť�7ÊSO�

SFHJTUFS�"�D�	PTW
�,�Šť��4FLUJPO�7***�'PSUJĕLBUJPOT-
TFLUJPOFO��#FGÊTUOJOHTSFHJTUFS�4FSJF�%ŝ��¯S�ŝťŠŞ�
7PMZN�OS�ŝoŝŝ�TBNU�,BMJY�GÚSTWBSTPNSÌEF�GPSUJĕ-
kationsavdelningen, Registerkort befästningsan-
MÊHHOJOHBS�ŝťŠŜoŝťŢţ�TFSJF�**�7PMZN�OS�ŝ�TBNU�7*��
Militärområdet, Militärbefälstaben, Sektion VIII. 
#FGÊTUOJOHTSFHJTUFS�4FSJF�%�ŝ�¯S�ŝťŠš�7PMZN�ŝŜ��
Hemliga handlingar.

tillvaratages. I avvaktan på transport kan uppställ-
ning i anslutning till mottagningsplatserna tem-
porärt äga rum. Nödslakt kan förekomma i viss
utsträckning:' Om slakterikapaciteten i Norrbotten
inte räckte till skulle man transportera djuren till i
första hand Skellefteå för slakt.

85 Krigsarkivet, Civilbefälhavaren i övre Norrlands
civilområde. Civilbefälhavarens kansli. Serie Ö2.
Information om CBÖN 1978-1994. Volym 1.

86 Länsstyrelsens arkiv, Luleå, Länsstyrelsen i Norr-
bottens län. Civilförsvarssektionens arkiv.
Diarieförda handlingar 1968 DI:a 68. Statens Jord-
bruksnämnd11.07.68. Kommunal beredskapsplan-
läggning F 13.

87 Krigsarkivet, Försvarsområde VI. övre Norr-
lands militärområde Fo 61-67, Kalix försvarsom-
råde, Stabsavdelningen, Flyktingar och försvar FM,
1961-1962. En studie av H J Leche över flyktingars
mottagande och inordnande i samhället vid bered-
skapstillstånd och krig.

88 Krigsarkivet, Försvarsområde VI. övre Norr-
lands militärområde Fo 61-67, Kalix försvarsområ-
de, Stabsavdelningen, Flyktingar och försvar FIII,
1961-1962. En studie av H J Leche över flyktingars
mottagande och inordnande i samhället vid bered-
skapstillstånd och krig.

89 Länsstyrelsens arkiv i Luleå, Länsstyrelsen i Norr-
bottens län, Civilförsvarssektionen arkiv, Brev-
koncept 1968. Januari - mars. Volym 43. Serie Ai,
Översyn av föreskrifter för utrymningsplanlägg-
ning m. m, 1973-10-os, Civilförsvarsstyrelsen., Läns-
styrelsen i Norrbottens län, Civilförsvarssektionens
arkiv. 1968 DI a:66 och 1968 DI a: 67.

90 Jordbruksverkets arkiv i Jönköping, Beredskapsen-
heten, Sammanställning över beredskapslager av
livsmedel och insatsvaror för jordbruket, 1992-10-
01, H43-2999/92. Hemligstämpeln upphävd 2010-
01-28. I denna handling redovisas livsmedelslagren
i de 14 lagerhusen som år 1992 fanns i främst västra
delarna av Norrbotten. Totala lagermängden i kilo
var:
Risgryn 1  519 43o
Socker 5  523 85o
Torrjäst 1 3 0  56o
Mjölkpulver 2 8 5  000
Fläskkonserver 6 2 3
Kaffepulver 8 2  56o
Gula ärter 6 5 8  56o
Köttfärsmix 3 3 5  665
Gröna linser 6 4 1 8 8 o
Bruna bönor 6 7 8  690
Köttkonserver 7 4 8  588
Lopra 12, rapsolja 6 6 o  558
Brödsäd, vete 1 5 4  245 576

91 Utposten 1995.
92 Krigsarkivet, VI. Milobefstaben Sektion 8, Värn-

register A-c (osv) K 49. Sektion VIII Fortifikations-
sektionen. Befästningsregister Serie Di. År 1942,
Volym nr 1-n, samt Kalix försvarsområde, fortifi-
kationsavdelningen, Registerkort befästningsan-
läggningar 1940-1967, serie II, Volym nr i samt VI.
Militärområdet, Militärbefälstaben, Sektion VIII.
Befästningsregister, Serie D i År 1945, Volym io.
Hemliga handlingar.

N O T E R  •  2 0 1



ŞŜŞ� t� ĸĮĹĶŅĹĶĻķĲĻ

Serien ”Försvaret och det kalla kriget” (FoKK)

ŝ�� )VHFNBSL�#P�	SFE�
�Fel sort och för mycket?: 
arméns avvägningsfrågor under det kalla kri-
get: vittnesseminarium armén !" september 
#$$%�'ÚSTWBSTIÚH�TLPMBO�4UPDLIPMN�ŞŜŜŠ�
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#$$%�'ÚSTWBSTIÚHTLPMBO�4UPDLIPMN�ŞŜŜŢ��

#. Nilsson, Sam, Stalin’s Baltic ,eet and Palm’s 
T-o-ce: two sides in the emerging Cold War 
!*%"–!*%., Swedish National Defence College, 
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Ť�� 8FOOFSIPMN�#FSUJM�Fjärde ,ygvapnet i värl-
den?: doktrinutveckling i det svenska ,ygvapnet 
i försvarsbesluten !*%#–!*+): underlag, beslut 

och genom förande i nationellt och internatio-
nellt perspektiv, Försvarshögskolan, Stock-
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ť�� (VTUBGTTPO�#FOHU�Det ”kalla kriget”: några 
re,exioner, Försvarshögskolan, Stockholm, 
ŞŜŜŢ��
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kriget – en essäistisk översikt, Försvarshög-
TLPMBO�4UPDLIPMN�ŞŜŜţ��
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i Sveriges försvar, strategi och säker hetspolitik 
under #$$ år, Försvarshögskolan, Stockholm, 
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ŝŞ�� (VTUBGTTPO�#FOHU�Det sovjetiska hotet mot 
Sverige under det kalla kriget, 
'ÚSTWBSTIÚHTLPMBO�4UPDLIPMN�ŞŜŜţ�
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IPMN�ŞŜŜŤ��
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aldrig kom till stånd: ett kontrafaktiskt uppslag, 
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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 yrkes skickliga 
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 
Bibliotek måste vi få välgjorda böcker som kan läsas om och om igen.

För att försäkra oss om denna kvalitet trycks och binds Svenskt 
Militärhistoriskt Biblioteks böcker enligt följande standarder för högsta  
professionella tekniska kvalitet:

Framställd enligt SS-ISO 118000
Standard för papperskvalitet: ISO 9706

Detta är en bok för evigheten.

Tekniska data för: Kalixlinjen – kalla krigets lås i norr
Tryckeri/tryckort: Livonia Print, Lettland
Typsnitt:
 brödtext: Minion regular 10,5/13
 bildtexter: Myriad condensed 10,5/13
 rubriker: Myriad bold condensed 24/27
 mellanrubriker: Myriad bold condensed 10,5/13
 rubriker faktarutor: Myriad bold 14/17
 brödtext faktarutor: Myriad regular 10/12
 tabelltext: myriad condensed 10/12

Papper inlaga: G-print matt 130 gram
Papper för- och eftersätt: Amber Graphic 150 gram
Pärmöverdragsmaterial: Sky Vouge (Ticotex Trading)
Märkband: MB-SMB (Ticotex Trading)

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 yrkesskickliga
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 fiberriktning, 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
Bibliotek måste vi få välgjorda böcker som kan läsas om och om igen.

För att försäkra oss om denna kvalitet trycks och binds Svenskt
Militärhistoriskt Biblioteks böcker enligt följande standarder för högsta
professionella tekniska kvalitet:

Framställd enligt SS-ISO 118000
Standard för papperskvalitet: ISO 9706

Detta är en bok för evigheten.

Tekniska data för: Kalixlinjen -  kalla krigets lås i norr
Tryckeri/tryckort: Livonia Print, Lettland
Typsnitt:

brödtext: Minion regular 10,5/13
bildtexter: Myriad condensed 10,5/13
rubriker: Myriad bold condensed 24/27
mellanrubriker: Myriad bold condensed 10,5/13
rubriker faktarutor: Myriad bold 14/17
brödtext faktarutor: Myriad regular 10/12
tabelltext: myriad condensed 10/12

Papper inlaga: G-print matt 130 gram
Papper för- och eftersätt: Amber Graphic 150 gram
Pärmöverdragsmaterial: Sky Vouge (Ticotex Trading)
Märkband: MB-SMB (Ticotex Trading)
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Sten Ekman (f. !"#") är uppväxt 
i Kalixbygden och har de senaste 
åren blivit intresserad av den mili-
tära verksamhet som var så vanligt 
förekommande i hans hemtrakter.
 Under sin militärtjänst vid A $ 
i Boden utbildades Sten Ekman 
till eldledare för bandkanon !.% 
Han hann också delta i ett antal 
KFÖ (krigsförbandsövningar) och 
SÖB (särskild övning befäl), alla i 
Kalixlinjen.
 Sin civila gärning har Sten 
Ekman ägnat åt hälsovården i olika 
befattningar såsom primärvårds-
chef och lasarettschef.
 Under alla år har funderingarna 
om Kalixlinjens omfattning och 
betydelse funnits där och för cirka 
fem år sedan tog funderingarna 
en fastare form och blev till tankar 
om en bok om Kalixlinjen. E&er 
omfattande arkivforskning och in-
tervjuer med personer som verkat 
inom totalförvaret i övre Norrland 
föreligger nu denna bok om Sveri-
ges egen ”Maginotlinje”. 

%Om kalla kriget hade brutit ut i ett tredje världskrig räknade man från svenskt 
håll med ett storanfall från Sovjetunionens sida över hela Nordkalotten. 
 Sy&et skulle vara att nå fram till Nordsjön för att använda norska hamnar 

för att sedan kunna störa och förhindra vapen- och trupptransporter sjöledes över 
Atlanten till den europeiska krigsskådeplatsen. Att Sovjetunionen i detta läge skulle 
respektera svensk neutralitet var det ingen som trodde på.
 Under kalla kriget byggdes Kalixlinjen ut till ett starkt befäst område i östra 
Norrbotten där de ryska mekaniserade divisionerna skulle möta det svenska gräns-
försvaret. I ett område mellan Torne och Kalix älvar fanns drygt '%$(( befästningar, 
skyddsrum för !$%((( man som stod emot eld från grovt artilleri samt över '(( 
förberedda vägar och broar som direkt skulle sprängas vid ett krigsutbrott. Samt-
liga norrlandsbrigader ingick i detta försvar liksom bandkanoner och nedsprängt 
fartygs artilleri. I detta område har !(%(((-tals män från främst Mellansverige gjort 
sina ”repmånader”. Försvarsplaneringen var mycket detaljerad och övad.
 Kalixlinjen var det ”hemligaste av det hemligaste” Sverige hade. Kunskapen om 
försvarslinjen var begränsad till ett fåtal personer. E&er kalla krigets slut och av-
vecklandet av Kalixlinjen kan dess historia skrivas. Arkiv har öppnats och hemlig-
stämpeln hävts. Här redogörs för hur försvaret såg ut och hur man skulle möte den 
sovjetiska invasionsarmén. Många personer som var med berättar öppet om denna 
tid. Hade Sverige kunnat stå emot ett sovjetiskt storanfall? 
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0  m kalla kriget hade brutit ut i ett tredje världskrig räknade man från svenskt
håll med ett storanfall från Sovjetunionens sida över hela Nordkalotten.
Syftet skulle vara att nå fram till Nordsjön för att använda norska hamnar

för att sedan kunna störa och förhindra vapen- och trupptransporter sjöledes över
Atlanten till den europeiska krigsskådeplatsen. Att Sovjetunionen i detta läge skulle
respektera svensk neutralitet var det ingen som trodde på.

Under kalla kriget byggdes Kalixlinjen ut till ett starkt befäst område i östra
Norrbotten där de ryska mekaniserade divisionerna skulle möta det svenska gräns-
försvaret. I ett område mellan Torne och Kalix älvar fanns drygt 2 800 befästningar,
skyddsrum för 18 000 man som stod emot eld från grovt artilleri samt över 200
förberedda vägar och broar som direkt skulle sprängas vid ett krigsutbrott. Samt-
liga norrlandsbrigader ingick i detta försvar liksom bandkanoner och nedsprängt
fartygsartilleri. I detta område har 10 000-tals män från främst Mellansverige gjort
sina "repmånader". Försvarsplaneringen var mycket detaljerad och övad.

Kalixlinjen var det "hemligaste av det hemligaste" Sverige hade. Kunskapen om
försvarslinjen var begränsad till ett fåtal personer. Efter kalla krigets slut och av-
vecklandet av Kalixlinjen kan dess historia skrivas. Arkiv har öppnats och hemlig-
stämpeln hävts. Här redogörs för hur försvaret såg ut och hur man skulle möte den
sovjetiska invasionsarmen. Många personer som var med berättar öppet om denna
tid. Hade Sverige kunnat stå emot ett sovjetiskt storanfall?
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