
För första gången avslöjas nu den hemliga svenska krigsplanen 
från kalla kriget i sin helhet. Var skulle alla hundratusentals krigs-
placerade svenskar ha  hamnat om kriget faktiskt hade kommit?  
Vilka uppgifter skulle de lösa? Hur såg planen ut i stort? Och hur  
såg den ut för det enskilda förbandet? Var skulle du själv ha  
befunnit dig?

Boken analyserar de stora förändringarna inom försvars makten  
från 1945 och fram till kalla krigets sista decennium. Hur såg man 
egentligen på hoten,  på  Sovjetunionen och på Nato?   

Bengt Wallerfelt granskar kritiskt den svenska planen, inte minst  
för den tänkta massmobiliseringen, ett smidigt maskineri under  
tre intensiva dygn. Men hade det fungerat? Boken presenterar  
även de alternativa planer som fanns, ända ner på förbandsnivå,  
om utvecklingen hade tagit andra vägar.

Ett standardverk för alla som är intresserade av militär historia.

Bengt Wallerfelt
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para bellum. Svensk säkerhetspolitik och krigsplanering 
!"#$–!"%$ ("###). Han invaldes sedan i Kungl Krigs-
vetenskapsakademien år $%%&. Hans inträdes anförande 
gällde krigsplaneringen och kom att väcka debatt och 
re'exioner i Akademiens tidskrift, ”Säkerhets politik 
och operativ krigsplanering "#()–"#!%: re'exioner 
kring några problemställningar” ($%%)).

När Bengt Wallerfelt avled hade han kommit 
långt med sitt omfattande manuskript till doktors-
avhandlingen. Jag var hans handledare och vi hade 
en ständig, ofta stimulerande och givande dialog om 
avhandlingens utformning. Redaktör Olof Santes-
son i vår ledningsgrupp och undertecknad, som leder 
forskningsprojektet Försvaret och det kalla kriget 
(FoKK), har bearbetat det efterlämnade manu-
skriptet för utgivning. Vi har försökt gå försiktigt till 
väga och i huvudsak gjort strykningar om allmän-
politiska förhållanden; detta för att boken inte skall 
bli alltför omfattande. Det teoribygge som hörde till 
avhandlings upplägget har av detta skäl inte heller 
medtagits. En fullständig version av manuset, dvs, 
det som är bevarat, *nns på Försvarshögskolan och 
kommer att överlämnas till Krigsarkivet.

En del uppgifter avsåg Wallerfelt att gå tillbaka 
till och kontrollera vid senare tillfälle. Läsaren får ha 
överseende med att vissa oklarheter i manus inte har 
kunnat åtgärdas utan tillgång till hela det Wallerfelt-
ska källmaterialet. 

Det centrala i boken är Wallerfelts analys av 
krigsplanläggningen över tid. Här *ck han genom 
tillmötes gående från f d ÖB, general Håkan Syrén, 
tillgång till den senare krigsplanläggningen under 

Överstelöjtnant, *l mag Bengt Wallerfelt, var 
doktorand i historia vid Stockholms universitet  
när han avled år $%"". Han arbetade då på sin 
doktorsavhandling om den svenska krigsplaneringen 
under det kalla kriget. 

Bengt Wallerfelt föddes "#&( och blev fänrik vid 
Norrlands dragonregemente "#)+. Hans trupptjänst-
göring skedde vid samtliga kavalleri-/jägar förband 
och han ledde "#,( arméns sista mobiliserade, 
beridna jägarförband. Senare tjänstgjorde han som 
stabschef vid Upplands signalregemente och som 
stf regementschef och utbildningschef vid Lapplands 
jägarregemente i Kiruna. Längre fram kom han som 
generalstabsof*cer att arbeta med krigsplaneringen 
och militära transporter och *ck djupa insikter i den 
militära logistikens möjligheter och problem. Efter 
pensionsavgången "##( blev han militärhistoriker 
och kom framför allt att ägna sig åt den svenska 
krigs planeringen under det kalla kriget. På detta 
område hade han genom sin militära tjänstgöring 
goda förutsättningar att beskriva och analysera det 
komplicerade källunderlaget på området. Delvis blev 
det fråga om ett rekonstruktionsarbete då delar av 
krigs planeringen var utgallrad och bränd – utan något 
formellt gallringsbeslut. Wallerfelts källkritiska insat-
ser på detta område var betydande.

Bengt Wallerfelt kom att publicera två grund-
läggande studier på området. År "##+ kom uppsatsen 
”Den svenska krigsplanläggningen i det kalla krigets 
inledande fas "#()–)!: militära och politiska aspek-
ter”, som ingick i antologin Hotet från öster ("##+). 
Därefter följde den banbrytande boken Si vis pacem 

Förord
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Överstelöjtnant, fil mag Bengt Wallerfelt, var
doktorand i historia vid Stockholms universitet
när han avled år 2011. Han arbetade då på sin
doktorsavhandling om den svenska krigsplaneringen
under det kalla kriget.

Bengt Wallerfelt föddes 1934 och blev fänrik vid
Norrlands dragonregemente 1957. Hans trupptjänst-
göring skedde vid samtliga kavalleri-/jägarförband
och han ledde 1964 armens sista mobiliserade,
beridna jägarförband. Senare tjänstgjorde han som
stabschef vid Upplands signalregemente och som
stf regementschef och utbildningschef vid Lapplands
jägarregemente i Kiruna. Längre fram kom han som
generalstabsofficer att arbeta med krigsplaneringen
och militära transporter och fick djupa insikter i den
militära logistikens möjligheter och problem. Efter
pensionsavgången 1994 blev han militärhistoriker
och kom framför allt att ägna sig åt den svenska
krigsplaneringen under det kalla kriget. På detta
område hade han genom sin militära tjänstgöring
goda förutsättningar att beskriva och analysera det
komplicerade källunderlaget på området. Delvis blev
det fråga om ett rekonstruktionsarbete då delar av
krigsplaneringen var utgallrad och bränd — utan något
formellt gallringsbeslut. Wallerfelts källkritiska insat-
ser på detta område var betydande.

Bengt Wallerfelt kom att publicera två grund-
läggande studier på området. År 1997 kom uppsatsen
"Den svenska krigsplanläggningen i det kalla krigets
inledande fas 1945-58: militära och politiska aspek-
ter", som ingick i antologin Hotet från öster (1997)•
Därefter följde den banbrytande boken Si vis pacem

para bellum. Svensk säkerhetspolitik och krigsplanering
1945-1975 (1999)• Han invaldes sedan i Kungl Krigs-
vetenskapsakademien år 2oo3. Hans inträdesanförande
gällde krigsplaneringen och kom att väcka debatt och
reflexioner i Akademiens tidskrift, "Säkerhetspolitik
och operativ krigsplanering 1945-198o: reflexioner
kring några problemställningar" (2 oo5).

När Bengt Wallerfelt avled hade han kommit
långt med sitt omfattande manuskript till doktors-
avhandlingen. Jag var hans handledare och vi hade
en ständig, ofta stimulerande och givande dialog om
avhandlingens utformning. Redaktör Olof Santes-
son i vår ledningsgrupp och undertecknad, som leder
forskningsprojektet Försvaret och det kalla kriget
(FoKK), har bearbetat det efterlämnade manu-
skriptet för utgivning. Vi har försökt gå försiktigt till
väga och i huvudsak gjort strykningar om allmän-
politiska förhållanden; detta för att boken inte skall
bli alltför omfattande. Det teoribygge som hörde till
avhandlingsupplägget har av detta skäl inte heller
medtagits. En fullständig version av manuset, dvs,
det som är bevarat, finns på Försvarshögskolan och
kommer att överlämnas till Krigsarkivet.

En del uppgifter avsåg Wallerfelt att gå tillbaka
till och kontrollera vid senare tillfälle. Läsaren får ha
överseende med att vissa oklarheter i manus inte har
kunnat åtgärdas utan tillgång till hela det Wallerfelt-
ska källmaterialet.

Det centrala i boken är Wallerfelts analys av
krigsplanläggningen över tid. Här fick han genom
tillmötesgående från f d ÖB, general Håkan Syr&i,
tillgång till den senare krigsplanläggningen under
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de första tre dygnen. Här medförde den moderna 
samhällsutvecklingen en rad problem och svårigheter, 
som Bengt Wallerfelt öppenhjärtigt diskuterar pro et 
contra. 

Det som fungerade på "!#$-talet, då en stor del av 
befolkningen ännu bodde på landsbygden, kanske 
inte fungerade så väl på "!%$-talet, då större delen av 
befolkningen bodde i städer och tätorter. Det mobili-
serade massförsvarets uthållighet vid ett längre krig 
var dessutom en öppen fråga – kanske kunde den 
militära kampen fortsätta länge medan det civila 
samhället föll sönder och samman och kaos hotade. 
Den svenska krigsplaneringen byggde dessutom på 
tillgång till stora mängder civila transportmedel, driv-
medel m m, och hur detta skulle fungera under krigets 
tryck var genuint osäkert. Det gällde även i viss mån 
den militära perso nalen, som ofta skulle inställa sig 
långt från hemmet i sina krigsförband och verka långt 
från hemorten. Sammantaget kan man säga att av de 
tre försvars grenarna kunde &yg och marin i princip 
komma igång och verka mycket snabbt, medan den 
stora hemförlovade massarmén (!$ % av försvars-
makten) var ett fråge tecken. Dessa frågor belyses 
och diskuteras utförligt i boken. Internationellt torde 
denna bok inte ha någon direkt motsvarighet; den ger 
en unik inblick i ett lands krigsorganisation och krigs-
planering.

Men hur var Den hemliga svenska krigsplanen 
egentligen tänkt under det kalla krigets olika faser? 
Föreliggande bok försöker besvara denna ödes mättade 
fråga.

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

kalla kriget, som nu i övergripande form återges 
i denna bok. Wallerfelt anger att hans avsnitt om 
krigsplanläggningen och ÖB:s operationsorder till 
stora delar är citat (texterna återges in extenso) men 
det förekommer texter som mer liknar referat och 
ibland även är försedda med författarens kommenta-
rer. Styrkeuppgifter saknas i några operationsplaner 
och i andra fall har Wallerfelt markerat att han skulle 
återkomma till uppgifter efter förnyad kontroll, vilken 
inte hanns med. Wallerfelts lösa utkast till skisser 
och bilagor finns inte med i denna bok. I stället har 
kartuppslag, illustrationer och bildtexter lagts till. 
Dessa fanns inte med i Wallerfelts manus. En del fel-
skrivningar och korrekturfel har rättats i texten och 
ett antal mellanrubriker har av redaktionella skäl 
utgått för att underlätta läsningen. 

Det är verkligen en förnämlig prestation som 
Bengt Wallerfelt har gjort med detta efterlämnade 
manu skript. Det svenska folkförsvaret under det 
kalla kriget uppbådade den största krigsmakt Sverige 
någonsin har haft. I denna bok presenteras den för 
första gången i sin fulla bredd vid en samlad mobilise-
ring. Sverige hade dessutom genom sitt väl organise-
rade och genomplanerade totalförsvar (samhället och 
försvaret) ytterligare ett styrkebälte, som imponerade 
på omvärlden. Till detta kan läggas att den svenska 
försvarsviljan under hela det kalla kriget var mycket 
hög enligt opinionsundersökningarna (SPF m &).  Allt 
detta innebar att Sverige rent militärt sannolikt hade 
kunnat stå emot ett väpnat angrepp en längre tid om 
det blivit ett konventionellt krig. Vid ett kärnvapen-
krig var läget annorlunda, även om skyddet av befolk-
ningen och av produktionen också i ett sådant krig var 
förhållandevis väl utbyggt i landet. Här spelade inte 
minst skyddsrummen och bergrummen för ledningen 
av kriget (militär- och civilbefälhavare samlokalise-
rade) en stor roll. Det var en speciell svensk lösning på 
ledningsproblemen, som även var avsedd för att möta 
ett kärnvapenkrig.

Vid ett krigsutbrott hängde mycket på om den 
svenska militära mobiliseringen skulle lyckas under 
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kalla kriget, som nu i övergripande form återges
i denna bok. Wallerfelt anger att hans avsnitt om
krigsplanläggningen och ÖB:s operationsorder till
stora delar är citat (texterna återges in extenso) men
det förekommer texter som mer liknar referat och
ibland även är försedda med författarens kommenta-
rer. Styrkeuppgifter saknas i några operationsplaner
och i andra fall har Wallerfelt markerat att han skulle
återkomma till uppgifter efter förnyad kontroll, vilken
inte hanns med. Wallerfelts lösa utkast till skisser
och bilagor finns inte med i denna bok. I  stället har
kartuppslag, illustrationer och bildtexter lagts till.
Dessa fanns inte med i Wallerfelts manus. En del fel-
skrivningar och korrekturfel har rättats i texten och
ett antal mellanrubriker har av redaktionella skäl
utgått för att underlätta läsningen.

Det är verkligen en förnämlig prestation som
Bengt Wallerfelt har gjort med detta efterlämnade
manuskript. Det svenska folkförsvaret under det
kalla kriget uppbådade den största krigsmakt Sverige
någonsin har haft. I  denna bok presenteras den för
första gången i sin fulla bredd vid en samlad mobilise-
ring. Sverige hade dessutom genom sitt väl organise-
rade och genomplanerade totalförsvar (samhället och
försvaret) ytterligare ett styrkebälte, som imponerade
på omvärlden. Til l  detta kan läggas att den svenska
försvarsviljan under hela det kalla kriget var mycket
hög enligt opinionsundersökningarna (SPF m fl). A l l t
detta innebar att Sverige rent militärt sannolikt hade
kunnat stå emot ett väpnat angrepp en längre tid om
det blivit ett konventionellt krig. Vid ett kärnvapen-
krig var läget annorlunda, även om skyddet av befolk-
ningen och av produktionen också i ett sådant krig var
förhållandevis väl utbyggt i landet. Här spelade inte
minst skyddsrummen och bergrummen för ledningen
av kriget (militär- och civilbefälhavare samlokalise-
rade) en stor roll. Det var en speciell svensk lösning på
ledningsproblemen, som även var avsedd för att möta
ett kärnvapenkrig.

Vid ett krigsutbrott hängde mycket på om den
svenska militära mobiliseringen skulle lyckas under

de första tre dygnen. Här medförde den moderna
samhällsutvecklingen en rad problem och svårigheter,
som Bengt Wallerfelt öppenhjärtigt diskuterar pro et
contra.

Det som fungerade på 1950-talet, då en stor del av
befolkningen ännu bodde på landsbygden, kanske
inte fungerade så väl på 1980-talet, då större delen av
befolkningen bodde i städer och tätorter. Det mobili-
serade massförsvarets uthållighet vid ett längre krig
var dessutom en öppen fråga — kanske kunde den
militära kampen fortsätta länge medan det civila
samhället föll sönder och samman och kaos hotade.
Den svenska krigsplaneringen byggde dessutom på
tillgång till stora mängder civila transportmedel, driv-
medel m m, och hur detta skulle fungera under krigets
tryck var genuint osäkert. Det gällde även i viss mån
den militära personalen, som ofta skulle inställa sig
långt från hemmet i sina krigsförband och verka långt
från hemorten. Sammantaget kan man säga att av de
tre försvarsgrenarna kunde flyg och marin i princip
komma igång och verka mycket snabbt, medan den
stora hemförlovade massarmen (90 % av försvars-
makten) var ett frågetecken. Dessa frågor belyses
och diskuteras utförligt i boken. Internationellt torde
denna bok inte ha någon direkt motsvarighet; den ger
en unik inblick i ett lands krigsorganisation och krigs-
planering.

Men hur var Den hemliga svenska krigsplanen
egentligen tänkt under det kalla krigets olika faser?
Föreliggande bok försöker besvara denna ödesmättade
fråga.

Professor Kent Zetterberg
Ledare för forskningsprojektet Försvaret och det kalla
kriget (FoKK)
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Läget under det kalla kriget var i hög grad låst 
mellan maktblocken – och Sverige låg strate-
giskt mellan Nato och Warszawapakten. Verkliga 
ikoner från det kalla krigets motsättningar är 

bilderna från Checkpoint Charlie i Berlin, här sedd 
från den amerikanska sektorn.
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Läget under det kalla kriget vari hög grad låst
mellan maktblocken - och Sverige låg strate-
giskt mellan Nato och Warszawapakten. Verkliga
ikoner från det kalla krigets motsättningar är

bilderna från Checkpoint Charlie i Berlin, här sedd
från den amerikanska sektorn.
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integrerad del i säkerhetspolitiken utgjorde försvars-
politiken, som i sin tur styrde det militära försvarets 
utformning i stort, liksom totalförsvaret i övrigt. Den 
säkerhetspolitik som fördes syftade ytterst till att för-
hindra att vi drogs in i ett krig. Om detta misslycka-
des var det främst det militära försvaret som var den 
yttersta garanten för vår överlevnad som fri nation. 
Det uttalade syftet var att landet med utnyttjande 
av alla till buds stående resurser skulle försvara sig, 
något som vid skilda tillfällen mycket tydligt fram-
hölls av statsmakterna, bl a av statsministern Tage 
Erlander.3 Förenklat kan sägas att landets militära 
försvarsförmåga var ett resultat av en interaktion i vid 
bemärkelse som i princip kontinuerligt pågick mellan 
statsmakterna och den militära ledningen liksom 
andra berörda aktörer, en interaktion som efter hand 
regelmässigt kom att manifesteras i #eråriga, inte 
sällan femåriga, försvarsbeslut.4 Dessa försvarsbeslut 
föregicks som oftast av parlamentariskt sammansatta 
utredningar.

Samtidigt påverkade landets försvarsförmåga, som 
den uppfattades i omvärlden, statsmakternas utrikes- 
och säkerhetspolitiska handlingsfrihet. Enklast kan 
denna problematik illustreras med det läge som rådde 
under andra världskrigets första år. Statsmakterna 
saknade då nästan helt det instrument ett starkt för-
svar skulle ha utgjort, vilket medförde att den utrikes-
politiska handlingsfriheten blev starkt beskuren när 
regeringen utsattes för en hård yttre press, främst från 
Tyskland, ett resultat av att försvaret gravt försum-
mats under mellankrigstiden. Detta förhållande var 
dock inte unikt för Sverige. Flera andra demokratier 

Sentensen ”Si vis pacem, para bellum” – i översättning 
”Om Du vill fred, bered Dig för krig” – tillskrivs roma-
ren Publius Vegetius, som var verksam i slutet av "$$-
talet e Kr. Vegetius var bl a författare till en kortfattad 
militärteoretisk handbok, Epitoma rei militaris, vilken 
så sent som på !%$$-talet användes i militär undervis-
ning. Sentensens ursprungliga form var ”Qui desiderat 
pacem, praeparet bellum” eller ”Den, som önskar fred, 
må förbereda sig för krig”.

Ovan citerade sentens kan sägas spegla själva kärnan i 
den övergripande uppgift Kungl Maj:t gav det svenska 
försvaret efter andra världskrigets slut. Försvaret 
skulle vara så väl förberett för krig att det skulle verka 
avskräckande på en presumtiv angripare, och därige-
nom också krigsavhållande. ”Sverige ville ha fred och 
rustade sig därför för krig.” Försvaret blev ett centralt 
instrument för den svenska utrikes- och säkerhetspoli-
tiken.1 Målsättningen var framgångsrik i den meningen 
att Sverige, i likhet med huvuddelen av Europas 
länder, aldrig drogs in i något krig under den period på 
!&$$-talet som kommit att kallas det kalla kriget.

Många olika omständigheter, globala som regionala, 
torde ha medverkat till att något krig aldrig bröt ut i 
vår del av världen. Hur man sedan skall vikta just det 
svenska försvarets betydelse för denna utgång, är en 
fråga som sannolikt aldrig lär få något slutgiltigt svar. 
Att det svenska försvaret spelade en viktig roll för den 
utrikes- och säkerhetspolitik som statsmakterna förde 
under denna tidsperiod är dock väl omvittnat.2

I det läge som rådde i vår omvärld under det kalla 
kriget var säkerhetspolitiken av stor betydelse. En 

Grunder
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Sentensen "Si vis pacem, para bellum" — i översättning
"Om Du vill fred, bered Dig för krig" — tillskrivs roma-
ren Publius Vegetius, som var verksam i slutet av 300-
talet e Kr. Vegetius var bl a författare till en kortfattad
militärteoretisk handbok, Epitoma rei militaris, vilken
så sent som på i800-talet användes i militär undervis-
ning. Sentensens ursprungliga form var "Qui desiderat
pacem, praeparet bellum" eller "Den, som önskar fred,
må förbereda sig för krig".

Ovan citerade sentens kan sägas spegla själva kärnan i
den övergripande uppgift Kungl Maj:t gav det svenska
försvaret efter andra världskrigets slut. Försvaret
skulle vara så väl förberett för krig att det skulle verka
avskräckande på en presumtiv angripare, och därige-
nom också krigsavhållande. "Sverige ville ha fred och
rustade sig därför för krig." Försvaret blev ett centralt
instrument för den svenska utrikes- och säkerhetspoli-
tiken.' Målsättningen var framgångsrik i den meningen
att Sverige, i likhet med huvuddelen av Europas
länder, aldrig drogs in i något krig under den period på
I900-talet som kommit att kallas det kalla kriget.

Många olika omständigheter, globala som regionala,
torde ha medverkat till att något krig aldrig bröt ut i
vår del av världen. Hur man sedan skall vikta just det
svenska försvarets betydelse för denna utgång, är en
fråga som sannolikt aldrig lär få något slutgiltigt svar.
Att det svenska försvaret spelade en viktig roll för den
utrikes- och säkerhetspolitik som statsmakterna förde
under denna tidsperiod är dock väl omvittnat.'

I  det läge som rådde i vår omvärld under det kalla
kriget var säkerhetspolitiken av stor betydelse. En

integrerad del i säkerhetspolitiken utgjorde försvars-
politiken, som i sin tur styrde det militära försvarets
utformning i stort, liksom totalförsvaret i övrigt. Den
säkerhetspolitik som fördes syftade ytterst till att för-
hindra att vi drogs in i ett krig. Om detta misslycka-
des var det främst det militära försvaret som var den
yttersta garanten för vår överlevnad som fri nation.
Det uttalade syftet var att landet med utnyttjande
av alla till buds stående resurser skulle försvara sig,
något som vid skilda tillfällen mycket tydligt fram-
hölls av statsmakterna, bl a av statsministern Tage
Erlander.3 Förenklat kan sägas att landets militära
försvarsförmåga var ett resultat av en interaktion i vid
bemärkelse som i princip kontinuerligt pågick mellan
statsmakterna och den militära ledningen liksom
andra berörda aktörer, en interaktion som efter hand
regelmässigt kom att manifesteras i fleråriga, inte
sällan femåriga, försvarsbeslut.4 Dessa försvarsbeslut
föregicks som oftast av parlamentariskt sammansatta
utredningar.

Samtidigt påverkade landets försvarsförmåga, som
den uppfattades i omvärlden, statsmakternas utrikes-
och säkerhetspolitiska handlingsfrihet. Enklast kan
denna problematik illustreras med det läge som rådde
under andra världskrigets första år. Statsmakterna
saknade då nästan helt det instrument ett starkt för-
svar skulle ha utgjort, vilket medförde att den utrikes-
politiska handlingsfriheten blev starkt beskuren när
regeringen utsattes för en hård yttre press, främst från
Tyskland, ett resultat av att försvaret gravt försum-
mats under mellankrigstiden. Detta förhållande var
dock inte unikt för Sverige. Flera andra demokratier
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stå utanför ett krig”. En svensk utrikespolitisk doktrin 
hade därmed i praktiken lagts fast – den svenska neu-
tralitetspolitikdoktrinen – klädd i nya ord men med 
djupa rötter i det förgångna. I slutet av !#$%-talet 
kom denna neutralitetspolitik att of&ciellt de&nieras 
som ”alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig”. 
Doktrinen omtalades i dagligt tal i regel som den 
svenska neutralitetspolitiken eller bara neutralitets-
politiken, vilket rent formellt egentligen var felaktigt, 
då det i praktiken rörde sig om en alliansfri politik i 
fred, inte om neutralitet.8

Den stat som förklarat sig neutral är folkrättsligt 
förpliktigad att värna sitt territorium mot skilda 
neutra litetskränkningar i händelse av krig i omvärl-
den. Uteblir sådana reaktioner brister den neutrala 
staten i sina förpliktelser och gör sig därmed skyldig 
till neutralitetsbrott. Neutralitet kräver därför att den 
neutrala staten med de medel som står till förfogande 
kan hindra de krigförande att utnyttja det egna terri-
toriet, både till lands, till sjöss och i det egna luftrum-
met. I annat fall kan de krigförande se sig befriade 
från plikten att respektera neutraliteten. Neutralitet 
förutsätter därför i praktiken någon form av makt-
medel för att kunna avvisa neutralitetskränkningar, 
maktmedel som redan i fredstid bör &nnas för att 
göra neutraliteten trovärdig. Sveriges s k väpnade 
neutralitet var självvald. De svenska statsmakterna 
betonade också vid skilda tillfällen sambandet mellan 
neutralitets politiken och försvaret.9

I mars !#"' fattade riksdagen det första övergri-
pande försvarsbeslutet efter andra världskriget: !#"' 
års försvarsbeslut (FB "'). De ansatser att rusta ner 
som funnits vid krigsslutet övergavs, sannolikt främst 
till följd av de uppblossande motsättningarna och 
kon(ikterna mellan Sovjetunionen och makterna. 
FB "' innebar i praktiken en fortsatt utbyggnad 
och modernisering av det försvar som forcerats fram 
under andra världskriget, dvs i praktiken närmast en 
upprustning. Till skillnad från USA och Storbritan-
nien, som närmast var alltför angelägna att demobili-
sera efter andra världskriget, kom Sverige inte att 

i Europa, bland dem Danmark, Holland, Belgien och 
Norge, men även en stormakt som England hade efter 
första världskrigets slut gjort säkerhetspolitiska fel-
bedömningar när det gällde de framtida hotbilderna, 
och då inte minst risken för ett nytt framtida storkrig 
i Europa, vilket bl a innebar bristande satsningar på 
ländernas försvar.

Tidigt, redan !#""/"$, kom i praktiken Sovjet-
unionen (SSSR) att framstå som det enda egentliga 
militära hotet mot Sverige.5 Då vi i realiteten aldrig 
ensamma hade kunnat motstå ett angrepp från Sovjet-
unionen för någon längre tid, aktualiserades också 
frågan om hjälp utifrån i händelse av krig. Även 
frågan om våra möjligheter att erhålla hjälp redan i 
fred var central, då vårt behov att säkra tillgångar på 
modern krigsmate riel och militärt applicerbar teknik 
var stort, liksom våra behov att importera förnöden-
heter och råvaror av olika slag. Vi var på (era viktiga 
områden beroende av import för vår försörjning redan 
i fred, exempelvis import av vissa metaller, petroleum-
produkter, kol och gummiprodukter.6

Det torde vara en regerings skyldighet att, allde-
les oavsett of&ciellt deklarerad politik, redan i fred 
vidta de åtgärder som krävs för att i händelse av kris 
eller krig bibehålla sin handlingsfrihet så långt detta 
överhuvudtaget är möjligt, en handlingsfrihet vars 
yttersta syfte det är att säkra landets överlevnad som 
självständig nation. Att regeringen, sin plikt likmätigt, 
därför övervägde alternativa optioner i händelse av 
krig framstår i efterhand närmast som en självklarhet. 
Sverige var, om vi dragits in i ett krig mot Sovjet-
unionen, i realiteten ytterst beroende av USA för sin 
överlevnad som fri nation. Ett faktum som i praktiken 
även torde ha gällt övriga demokratier i Europa inklu-
derande den f d stormakten Storbritannien, antingen 
de var medlemmar i Atlantpakten (Nato) eller inte.7

Redan i februari !#"' deklarerade regeringen att 
man var övertygad om att ”det svenska folkets (ertal 
önskade stå utanför stormaktsblock och allianser”. 
Man deklarerade också att ”vi önska inte genom för-
handsengagemang avhända oss rätt och möjlighet att 
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i Europa, bland dem Danmark, Holland, Belgien och
Norge, men även en stormakt som England hade efter
första världskrigets slut gjort säkerhetspolitiska fel-
bedömningar när det gällde de framtida hotbilderna,
och då inte minst risken för ett nytt framtida storkrig
i Europa, vilket bl a innebar bristande satsningar på
ländernas försvar.

Tidigt, redan 1944/45, kom i praktiken Sovjet-
unionen (SSSR) att framstå som det enda egentliga
militära hotet mot Sverige.5 Då v i i  realiteten aldrig
ensamma hade kunnat motstå ett angrepp från Sovjet-
unionen för någon längre tid, aktualiserades också
frågan om hjälp utifrån i händelse av krig. Även
frågan om våra möjligheter att erhålla hjälp redan i
fred var central, då vårt behov att säkra tillgångar på
modern krigsmateriel och militärt applicerbar teknik
var stort, liksom våra behov att importera förnöden-
heter och råvaror av olika slag. Vi var på flera viktiga
områden beroende av import för vår försörjning redan
i fred, exempelvis import av vissa metaller, petroleum-
produkter, kol och gummiprodukter.6

Det torde vara en regerings skyldighet att, allde-
les oavsett officiellt deklarerad politik, redan i fred
vidta de åtgärder som krävs för att i händelse av kris
eller krig bibehålla sin handlingsfrihet så långt detta
överhuvudtaget är möjligt, en handlingsfrihet vars
yttersta syfte det är att säkra landets överlevnad som
självständig nation. Att regeringen, sin plikt likmätigt,
därför övervägde alternativa optioner i händelse av
krig framstår i efterhand närmast som en självklarhet.
Sverige var, om vi dragits in i ett krig mot Sovjet-
unionen, i realiteten ytterst beroende av USA för sin
överlevnad som fri nation. Ett faktum som i praktiken
även torde ha gällt övriga demokratier i Europa inklu-
derande den f d stormakten Storbritannien, antingen
de var medlemmar i Atlantpakten (Nato) eller inte.'

Redan i februari 1948 deklarerade regeringen att
man var övertygad om att "det svenska folkets flertal
önskade stå utanför stormaktsblock och allianser".
Man deklarerade också att "vi önska inte genom för-
handsengagemang avhända oss rätt och möjlighet att

stå utanför ett krig". En svensk utrikespolitisk doktrin
hade därmed i praktiken lagts fast — den svenska neu-
tralitetspolitikdoktrinen — klädd i nya ord men med
djupa rötter i det förgångna. I  slutet av 195 o-talet
kom denna neutralitetspolitik att officiellt definieras
som "alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig".
Doktrinen omtalades i dagligt tal i regel som den
svenska neutralitetspolitiken eller bara neutralitets-
politiken, vilket rent formellt egentligen var felaktigt,
då det i praktiken rörde sig om en alliansfri politik i
fred, inte om neutralitet.5

Den stat som förklarat sig neutral är folkrättsligt
förpliktigad att värna sitt territorium mot skilda
neutralitetskränkningar i händelse av krig i omvärl-
den. Uteblir sådana reaktioner brister den neutrala
staten i sina förpliktelser och gör sig därmed skyldig
till neutralitetsbrott. Neutralitet kräver därför att den
neutrala staten med de medel som står till förfogande
kan hindra de krigförande att utnyttja det egna terri-
toriet, både till lands, till sjöss och i det egna luftrum-
met. I  annat fall kan de krigförande se sig befriade
från plikten att respektera neutraliteten. Neutralitet
förutsätter därför i praktiken någon form av makt-
medel för att kunna avvisa neutralitetskränkningar,
maktmedel som redan i fredstid bör finnas för att
göra neutraliteten trovärdig. Sveriges s k väpnade
neutralitet var självvald. De svenska statsmakterna
betonade också vid skilda tillfällen sambandet mellan
neutralitetspolitiken och försvaret.'

I  mars 1948 fattade riksdagen det första övergri-
pande försvarsbeslutet efter andra världskriget: 1948
års försvarsbeslut (FB 48). De ansatser att rusta ner
som funnits vid krigsslutet övergavs, sannolikt främst
till följd av de uppblossande motsättningarna och
konflikterna mellan Sovjetunionen och makterna.
FB 48 innebar i praktiken en fortsatt utbyggnad
och modernisering av det försvar som forcerats fram
under andra världskriget, dvs i praktiken närmast en
upprustning. Til l  skillnad från USA och Storbritan-
nien, som närmast var alltför angelägna att demobili-
sera efter andra världskriget, kom Sverige inte att
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hänsyn säkerhetspolitiken i allmänhet krävt”. Vad 
Ekéus i praktiken säger är att ÖB kunde uttrycka sig 
i ”klartext” även i känsliga säkerhetspolitiska frågor, 
då ÖB:s dokument var kvali#cerat hemliga och endast 
avsedda för en esoterisk krets.13

I och med att Sverige i slutet av !$%&-talet valde en 
neutralitetspolitisk linje satsade statsmakterna på att 
bygga ut ett för en småstat anmärkningsvärt stort för-
svar. Huruvida det också var ett starkt försvar relativt 
presumtiva angripare, är en annan fråga. Härigenom 
kom krigsmakten tillsammans med totalförsvaret 
i övrigt att stödja neutralitetspolitiken, och i praktiken 
torde försvaret ha varit en förutsättning för den förda 
neutralitetspolitiken.14 Krigsmaktens uppgifter lades 
från !$%' (FB %') fast av statsmakterna. Uppgifterna 
redovisades i en kortfattad öppen målsättning för 
försvaret, och senare mer utförligt och detaljerat i kva-
li#cerat hemliga målsättningar eller anvisningar. De 
olika öppna målsättningarna var en signal till den egna 
befolkningen, men kanske främst till omvärlden, då det 
var centralt för statsmakterna att utåt manifestera vår 
vilja och förmåga att i alla lägen försvara oss. Detta 
hade med tilltron till den svenska neutralitetspolitiken 
att göra liksom krigsmaktens förmåga att i praktiken 
verka avskräckande på presumtiva angripare.

Det valda forskningsområdet kan sägas ha ett 
allmän giltigt intresse, då för en småstat var ansenliga 
summor av landets skattemedel som statsmakterna 
satsade på försvaret. Det var då skäligt att skatte-
betalarna #ck en rimlig säkerhet och trygghet för sina 
skattemedel, en säkerhet som det ytterst var krigs-
maktens uppgift att garantera. Om så blev fallet får 
läsarna själva bedöma. Det är mot denna korta bak-
grundsbeskrivning de problemställningar som tas upp 
i denna avhandling skall ses.

Syfte och frågeställningar

Framställningen utgår från en övergripande tes som 
kan sägas äga generell giltighet när det gäller organi-
sation och utveckling av ett lands försvar i vid bemär-

avrusta.10 Även Sovjetunionen demobiliserade styrkor, 
dock i avsevärt mindre grad än t ex USA.

Om man så vill kan man hävda att det kalla kriget 
närmast var en fortsättning på beredskapstiden 
under andra världskriget. Enligt den målsättning som 
formu lerades i FB %' skulle hela svenska folkets värn-
kraft tas ut samtidigt som en angripare i det längsta 
skulle hindras att få fast fot på svensk mark.11 Man 
skulle satsa på både kvantitet och kvalitet. Vidare 
skulle försvarsmakten vara beredd att möta ”över-
rumplingsförsök”.12 Några förberedelser för hjälp 
utifrån #ck, i varje fall inte of#ciellt, göras i fred. 
Inte heller #ck något s k luckförsvar planeras.

Sverige skulle nu – i varje fall of#ciellt – ensamt 
ansvara för sitt försvar med stöd av egna resurser. 
Dessa resurser, t ex (ygplan, stridsfartyg och strids-
vagnar, skulle helst också vara tillverkade inom 
landet, en strävan som senare kom att kallas den 
svenska pro#len, där krigsmateriel och utbildning 
om möjligt skulle anpassas till svenska förhållanden 
och svensk industri stå för tillverkningen! En minst 
sagt ambitiös målsättning för ett litet neutralt land, 
mycket stort till ytan men med en relativt sett mycket 
liten befolkning, ett land som efter andra världskriget 
dessutom blivit en randstat mellan två mot varandra 
stående #entliga block. Det är mot denna korta bak-
grundsbeskrivning problemställningarna som tas upp 
i denna undersökning skall ses.

Det är, som antytts ovan, enligt författarens mening 
inte möjligt att mer heltäckande analysera den 
svenska säkerhetspolitiken, som den kom att utformas 
under det kalla kriget, utan att involvera försvarspoli-
tiken, då försvaret spelade en central roll i den utrikes-  
och säkerhetspolitik som fördes av statsmakterna. Det 
#nns då anledning att, som Rolf Ekéus framhåller 
i utredningen ”Fred och säkerhet”, fästa betydande 
vikt vid ÖB:s operativa planering, inte minst därför 
att ÖB:s operativa planläggning till största delen åter-
fanns i kvali#cerat hemliga dokument. Härigenom 
kunde ÖB, enligt Ekéus, ”koncentrera sig på en pla-
nering i reella termer utan att tvingas ta den bredare 
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avrusta.'° Även Sovjetunionen demobiliserade styrkor,
dock i avsevärt mindre grad än t ex USA.

Om man så vill kan man hävda att det kalla kriget
närmast var en fortsättning på beredskapstiden
under andra världskriget. Enligt den målsättning som
formulerades i FB 48 skulle hela svenska folkets värn-
kraft tas ut samtidigt som en angripare i det längsta
skulle hindras att få fast fot på svensk mark." Man
skulle satsa på både kvantitet och kvalitet. Vidare
skulle försvarsmakten vara beredd att möta "över-
rumplingsförsök"." Några förberedelser för hjälp
utifrån fick, i varje fall inte officiellt, göras i fred.
Inte heller fick något s k luckförsvar planeras.

Sverige skulle nu — i varje fall officiellt — ensamt
ansvara för sitt försvar med stöd av egna resurser.
Dessa resurser, t ex flygplan, stridsfartyg och strids-
vagnar, skulle helst också vara tillverkade inom
landet, en strävan som senare kom att kallas den
svenska profilen, där krigsmateriel och utbildning
om möjligt skulle anpassas till svenska förhållanden
och svensk industri stå för tillverkningen! En minst
sagt ambitiös målsättning för ett litet neutralt land,
mycket stort till ytan men med en relativt sett mycket
liten befolkning, ett land som efter andra världskriget
dessutom blivit en randstat mellan två mot varandra
stående fientliga block. Det är mot denna korta bak-
grundsbeskrivning problemställningarna som tas upp
i denna undersökning skall ses.

Det är, som antytts ovan, enligt författarens mening
inte möjligt att mer heltäckande analysera den
svenska säkerhetspolitiken, som den kom att utformas
under det kalla kriget, utan att involvera försvarspoli-
tiken, då försvaret spelade en central roll i den utrikes-
och säkerhetspolitik som fördes av statsmakterna. Det
finns då anledning att, som Rolf Ekkis framhåller
i utredningen "Fred och säkerhet", fästa betydande
vikt vid ÖB:s operativa planering, inte minst därför
att ÖB:s operativa planläggning till största delen åter-
fanns i kvalificerat hemliga dokument. Härigenom
kunde ÖB, enligt Ekkis, "koncentrera sig på en pla-
nering i reella termer utan att tvingas ta den bredare

15

hänsyn säkerhetspolitiken i allmänhet krävt". Vad
Ekkis i praktiken säger är att ÖB kunde uttrycka sig
i "klartext" även i känsliga säkerhetspolitiska frågor,
då ÖB:s dokument var kvalificerat hemliga och endast
avsedda för en esoterisk krets."

I  och med att Sverige i slutet av 1940-talet valde en
neutralitetspolitisk linje satsade statsmakterna på att
bygga ut ett för en småstat anmärkningsvärt stort för-
svar. Huruvida det också var ett starkt försvar relativt
presumtiva angripare, är en annan fråga. Härigenom
kom krigsmakten tillsammans med totalförsvaret
i övrigt att stödja neutralitetspolitiken, och i praktiken
torde försvaret ha varit en förutsättning för den förda
neutralitetspolitiken." Krigsmaktens uppgifter lades
från 1948 (FB 48) fast av statsmakterna. Uppgifterna
redovisades i en kortfattad öppen målsättning för
försvaret, och senare mer utförligt och detaljerat i kva-
lificerat hemliga målsättningar eller anvisningar. De
olika öppna målsättningarna var en signal till den egna
befolkningen, men kanske främst till omvärlden, då det
var centralt för statsmakterna att utåt manifestera vår
vilja och förmåga att i alla lägen försvara oss. Detta
hade med tilltron till den svenska neutralitetspolitiken
att göra liksom krigsmaktens förmåga att i praktiken
verka avskräckande på presumtiva angripare.

Det valda forskningsområdet kan sägas ha ett
allmängiltigt intresse, då för en småstat var ansenliga
summor av landets skattemedel som statsmakterna
satsade på försvaret. Det var då skäligt att skatte-
betalarna fick en rimlig säkerhet och trygghet för sina
skattemedel, en säkerhet som det ytterst var krigs-
maktens uppgift att garantera. Om så blev fallet får
läsarna själva bedöma. Det är mot denna korta bak-
grundsbeskrivning de problemställningar som tas upp
i denna avhandling skall ses.

Syfte och frågeställningar
Framställningen utgår från en övergripande tes som
kan sägas äga generell giltighet när det gäller organi-
sation och utveckling av ett lands försvar i vid bemär-
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s k förbandsproduktionen, dvs utbildningen av krigs-
förband i fred? Omfattades denna krigsstrategi i så 
fall även av den politiska ledningen?

#) Hur kom efter andra världskriget den operativa 
krigsplanläggningen på främst central nivå att över 
tiden utformas? Vilka var de viktigaste styrande fak-
torerna?

$) Hur kom krigsorganisationen att utformas och 
hur förändrades den kvalitativt och kvantitativt över 
tiden?

%) Förekom försvarsgrensstrider mellan försvars-
grenarna liksom motsättningar mellan försvars-
grenarna och ÖB? Förekom motsättningar och stridig-
heter inom försvarsgrenarna? Konsekvenser?

&) Styrde statsmakterna, förutom genom målsätt-
ningar och ekonomiska ramar, mer detaljerat för-
svarets utformning och utnyttjande? Eller hade ÖB 
handlingsfrihet när det gällde val av krigsstrategi och 
utformandet av den operativa krigsplanläggningen, 
liksom krigsplanläggningen?

") Hade Sverige en balanserad försvarsstruktur den 
studerade perioden? Om inte, vilka var de främsta 
orsakerna?

Avgränsningar

Framställningen berör en tidsperiod som kan karakte-
riseras som revolutionär både i ordets mer ursprung-
liga betydelse och när det gällde den samhällsomda-
ning som skedde mycket snabbt i Sverige och andra 
demokratiska länder på i princip alla plan i samhället 
efter andra världskriget. Därtill kom en historiskt sett 
även mycket snabb teknisk utveckling på många olika 
områden, och då inte minst när det gällde militär tek-
nologi. Till tiden har framställningen begränsats till 
åren !'%&–!'(). Det har av *era skäl inte varit möj-
ligt att avhandla hela kalla kriget-perioden, inte minst 
av utrymmesskäl. Ett sådant försök skulle leda till ett 
orimligt omfång på undersökningen liksom på arbets-
insatsen. Det kalla krigets sista decennium – ()-talet 
– berörs dock indirekt i undersökningen då den opera-

kelse, och de krav som bör ställas på detta, nämligen:
Om ett försvar i balans eftersträvas, liksom ett 

optimalt utnyttjande av och hushållning med be+nt-
liga samhällsresurser, krävs ett fungerande samband 
mellan vald krigsstrategi och utvecklingsstrategi. 
Utvecklingsstrategin måste ytterst styras av krigsstra-
tegin. I annat fall bäddas för ett misslyckande i krig 
och slöseri med resurser fred.

Med ett försvar i balans, eller en balanserad för-
svarsstruktur, avses då ett försvar där balans råder 
mellan uppgifter och resurser, utgående från hotbilder 
och risker såväl när det gäller försvarsorganisationen 
som helhet som avvägningen mellan och inom för-
svarsgrenarna. Även frågor som logistik i vid bemär-
kelse är då av stor vikt, liksom den personella och 
materiella uthålligheten i stort.

Med krigsstrategi avses ”utnyttjandet av disponibla 
stridskrafter i syfte att skapa de bästa möjliga förut-
sättningarna för att genomföra egna försvarsoperatio-
ner”. Med utvecklingsstrategi avses ”hushållning med 
försvarspotentialen över tiden i syfte att ställa strids-
krafter till förfogande med rätt förmåga, i rätt tid och 
i rätt område i en framtida kon*ikt”.15

Mot denna bakgrund kan huvudsyftet med fram-
ställningen kortfattat sammanfattas på följande sätt: 
Att söka klarlägga och analysera hur den svenska 
operativa krigsplanläggningen på främst central nivå 
kom att utformas över tiden, samt att söka utröna om 
någon gemensam krigsstrategi existerade, om vilken 
enighet rådde inom såväl den militära som den poli-
tiska ledningen, en krigsstrategi som var styrande 
för såväl den operativa krigsplanläggningen som för 
utvecklingsstrategin, bl a fredsorganisationsutveck-
lingen.

Följande frågeställningar blir då centrala för 
undersökningen:

!) Fanns det inom krigsmakten någon gemensam 
krigsstrategi om vilken konsensus rådde i den militära 
ledningen under den studerade tiden, en krigsstrategi 
som styrde såväl den operativa krigsplanläggningen 
som den fredsorganisatoriska utvecklingen liksom den 
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kelse, och de krav som bör ställas på detta, nämligen:
Om ett försvar i balans eftersträvas, liksom ett

optimalt utnyttjande av och hushållning med befint-
liga samhällsresurser, krävs ett fungerande samband
mellan vald krigsstrategi och utvecklingsstrategi.
Utvecklingsstrategin måste ytterst styras av krigsstra-
tegin. I annat fall bäddas för ett misslyckande i krig
och slöseri med resurser fred.

Med ettförsvar i balans, eller en balanserad för-
svarsstruktur, avses då ett försvar där balans råder
mellan uppgifter och resurser, utgående från hotbilder
och risker såväl när det gäller försvarsorganisationen
som helhet som avvägningen mellan och inom för-
svarsgrenarna. Även frågor som logistik i vid bemär-
kelse är då av stor vikt, liksom den personella och
materiella uthålligheten i stort.

Med krigsstrategi avses "utnyttjandet av disponibla
stridskrafter i syfte att skapa de bästa möjliga förut-
sättningarna för att genomföra egna försvarsoperatio-
ner". Med utvecklingsstrategi avses "hushållning med
försvarspotentialen över tiden i syfte att ställa strids-
krafter till förfogande med rätt förmåga, i rätt tid och
i rätt område i en framtida konflikt".15

Mot denna bakgrund kan huvudsyftet med fram-
ställningen kortfattat sammanfattas på följande sätt:
Att söka klarlägga och analysera hur den svenska
operativa krigsplanläggningen på främst central nivå
kom att utformas över tiden, samt att söka utröna om
någon gemensam krigsstrategi existerade, om vilken
enighet rådde inom såväl den militära som den poli-
tiska ledningen, en krigsstrategi som var styrande
för såväl den operativa krigsplanläggningen som för
utvecklingsstrategin, bl a fredsorganisationsutveck-
lingen.

Följande frågeställningar blir då centrala för
undersökningen:

1) Fanns det inom krigsmakten någon gemensam
krigsstrategi om vilken konsensus rådde i den militära
ledningen under den studerade tiden, en krigsstrategi
som styrde såväl den operativa krigsplanläggningen
som den fredsorganisatoriska utvecklingen liksom den

s k förbandsproduktionen, dvs utbildningen av krigs-
förband i fred? Omfattades denna krigsstrategi i så
fall även av den politiska ledningen?

2) Hur kom efter andra världskriget den operativa
krigsplanläggningen på främst central nivå att över
tiden utformas? Vilka var de viktigaste styrande fak-
torerna?

3) Hur kom krigsorganisationen att utformas och
hur förändrades den kvalitativt och kvantitativt över
tiden?

4) Förekom försvarsgrensstrider mellan försvars-
grenarna liksom motsättningar mellan försvars-
grenarna och ÖB? Förekom motsättningar och stridig-
heter inom försvarsgrenarna? Konsekvenser?

5) Styrde statsmakterna, förutom genom målsätt-
ningar och ekonomiska ramar, mer detaljerat för-
svarets utformning och utnyttjande? Eller hade ÖB
handlingsfrihet när det gällde val av krigsstrategi och
utformandet av den operativa krigsplanläggningen,
liksom krigsplanläggningen?

6) Hade Sverige en balanserad försvarsstruktur den
studerade perioden? Om inte, vilka var de främsta
orsakerna?

Avgränsningar
Framställningen berör en tidsperiod som kan karakte-
riseras som revolutionär både i ordets mer ursprung-
liga betydelse och när det gällde den samhällsomda-
ning som skedde mycket snabbt i Sverige och andra
demokratiska länder på i princip alla plan i samhället
efter andra världskriget. Därtill kom en historiskt sett
även mycket snabb teknisk utveckling på många olika
områden, och då inte minst när det gällde militär tek-
nologi. Ti l l  tiden har framställningen begränsats till
åren 1945-1980. Det har av flera skäl inte varit möj-
ligt att avhandla hela kalla kriget-perioden, inte minst
av utrymmesskäl. Ett sådant försök skulle leda till ett
orimligt omfång på undersökningen liksom på arbets-
insatsen. Det kalla krigets sista decennium — 8o-talet
— berörs dock indirekt i undersökningen då den opera-
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inte redan redovisats i de centrala stabernas studier. 
Sak samma gäller de under senare delen av perioden 
framtagna s k program- och perspektivplanerna.

De aktuella försvarsbesluten är till stor del redan 
kända och berörs därför mer kortfattat. Vissa områ-
den, om än mer perifera m h t framställningens 
huvudsyfte, kommer att beröras som följd av det 
skeende som avhandlas, när frågeställningarna analy-
seras. Frågor, som t ex de av regeringen i slutet på 
!#$%-talet aktualiserade förhandlingarna om ett skan-
dinaviskt försvarsförbund, liksom den interna debat-
ten i Sverige rörande anskaffningen av atomvapen 
kommer endast att beröras när så krävs för samman-
hanget och förståel sen av framställningen. Själva 
debatten på främst !#&%- och början av '%-talen 
för och emot en anskaffning av svenska atomvapen 
kommer inte explicit att behandlas, däremot kärn-
vapenproblematikens in(ytande på bl a krigsplan-
läggning och utbildning sett ur ett mer operativt och 
taktiskt perspektiv.

Framställningen kommer att koncentreras till 
arméns planerande operativa utnyttjande i olika 
krigsfall och vid olika tidsperioder, tidperioder som 
främst kan ses som omslagspunkter eller av andra 
skäl är väsentliga att redovisa, men även marin- och 
(ygstridskrafternas roll i krigsplanläggningen kommer  
att beröras, i syfte att ge en mer komplett bild av den 
operativa krigsplanläggningen på central och högre 
regional nivå som genomfördes studerad tid.

Detta är angeläget då såväl marinen och som (yg-
vapnet hade central betydelse för landets försvar och 
spelade viktiga roller i den operativa planeringen, 
i likhet med vad som gällde för armén. Därtill kom 
att den operativa krigsplanläggningen rent princi-
piellt byggde på tanken – i varje fall på papperet 
– att någon form av ”joint operations” skulle genom-
föras i händelse av krig, även innan de integrerade 
militärbefälstaberna organiserades under andra 
halvan av !#'%-talet. De olika försvarsgrenarna skulle 
bringas till samverkan kanske främst på den operativa 
nivån, vilket var förutsättningen för att få största möj-

tiva krigsplanläggningen, som trädde i kraft !#"# och 
som ingående redovisas, var giltig under huvuddelen 
av !#)%-talet.

En koncentration kommer att ske till den opera-
tiva krigsplanläggningen på central nivå som ÖB 
utarbetade. Den högre regionala nivån – militärbefäl-
havarnivån (MB) – kommer även att bli föremål för 
en översiktlig analys. De viktigaste försvarsbesluten 
som fattades den studerade perioden kommer att 
redovisas, men den interaktion mellan den militära 
ledningen och statsmakterna och/eller parlamenta-
riska försvarsutredningar som föregick dessa beslut, 
kommer endast att beröras då de bedöms ha haft ett 
mer avgörande in(ytande på försvarsbesluten. De 
processer som föregick de viktigare försvarsbesluten, 
och inte minst interaktionen mellan ÖB och stats-
makterna, är för övrigt i stor utsträckning relativt väl 
beskrivna i den säkerhetspolitiska litteratur som skri-
vits efter andra världskriget.

Den interaktion som skedde mellan försvarsgre-
narna kommer endast mer övergripande att beröras, 
då så är påkallat i sammanhanget. De strategiska 
studier som genomfördes i försvarsstaben var relativt 
få, i praktiken endast en i ordets egentliga betydelse, 
enligt författarens mening. Däremot genomfördes 
många operativa studier liksom andra studier och 
utredningar samtidigt som många olika planer utarbe-
tades. Att redovisa, analysera och tolka hela detta 
omfattande och ofta kontinuerliga planeringsarbete 
är självfallet inte möjligt inom ramen för en enda 
studie. Därför kommer endast de studier som bedömts 
ha haft en mer direkt bäring på krigsplanläggningens 
utformning under olika skeden att beröras.

Vad gäller de vid försvarsgrenarna genomförda 
studierna kommer dessa endast att uppmärksam-
mas då de bedöms ha haft betydelse för den centrala 
operativa krigsplanläggningen. De underlag som ÖB 
och försvarsgrenarna lämnade till olika försvarsutred-
ningar/kommittéer kommer endast att behandlas i de 
fall de mer direkt berör den operativa krigsplanerings-
problematiken, och om den information de innehöll 
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tiva krigsplanläggningen, som trädde i kraft 1979 och
som ingående redovisas, var giltig under huvuddelen
av 1980-talet.

En koncentration kommer att ske till den opera-
tiva krigsplanläggningen på central nivå som ÖB
utarbetade. Den högre regionala nivån — militärbefäl-
havarnivån (MB) — kommer även att bli föremål för
en översiktlig analys. De viktigaste försvarsbesluten
som fattades den studerade perioden kommer att
redovisas, men den interaktion mellan den militära
ledningen och statsmakterna och/eller parlamenta-
riska försvarsutredningar som föregick dessa beslut,
kommer endast att beröras då de bedöms ha haft ett
mer avgörande inflytande på försvarsbesluten. De
processer som föregick de viktigare försvarsbesluten,
och inte minst interaktionen mellan ÖB och stats-
makterna, är för övrigt i stor utsträckning relativt väl
beskrivna i den säkerhetspolitiska litteratur som skri-
vits efter andra världskriget.

Den interaktion som skedde mellan försvarsgre-
narna kommer endast mer övergripande att beröras,
då så är påkallat i sammanhanget. De strategiska
studier som genomfördes i försvarsstaben var relativt
få, i praktiken endast en i ordets egentliga betydelse,
enligt författarens mening. Däremot genomfördes
många operativa studier liksom andra studier och
utredningar samtidigt som många olika planer utarbe-
tades. Att redovisa, analysera och tolka hela detta
omfattande och ofta kontinuerliga planeringsarbete
är självfallet inte möjligt inom ramen för en enda
studie. Därför kommer endast de studier som bedömts
ha haft en mer direkt bäring på krigsplanläggningens
utformning under olika skeden att beröras.

Vad gäller de vid försvarsgrenarna genomförda
studierna kommer dessa endast att uppmärksam-
mas då de bedöms ha haft betydelse för den centrala
operativa krigsplanläggningen. De underlag som ÖB
och försvarsgrenarna lämnade till olika försvarsutred-
ningar/kommitt6er kommer endast att behandlas i de
fall de mer direkt berör den operativa krigsplanerings-
problematiken, och om den information de innehöll

7

inte redan redovisats i de centrala stabernas studier.
Sak samma gäller de under senare delen av perioden
framtagna s k program- och perspektivplanerna.

De aktuella försvarsbesluten är till stor del redan
kända och berörs därför mer kortfattat. Vissa områ-
den, om än mer perifera m h t framställningens
huvudsyfte, kommer att beröras som följd av det
skeende som avhandlas, när frågeställningarna analy-
seras. Frågor, som t ex de av regeringen i slutet på
1940-talet aktualiserade förhandlingarna om ett skan-
dinaviskt försvarsförbund, liksom den interna debat-
ten i Sverige rörande anskaffningen av atomvapen
kommer endast att beröras när så krävs för samman-
hanget och förståelsen av framställningen. Själva
debatten på främst 1950- och början av 6o-talen
för och emot en anskaffning av svenska atomvapen
kommer inte explicit att behandlas, däremot kärn-
vapenproblematikens inflytande på bl a krigsplan-
läggning och utbildning sett ur ett mer operativt och
taktiskt perspektiv.

Framställningen kommer att koncentreras till
armens planerande operativa utnyttjande i olika
krigsfall och vid olika tidsperioder, tidperioder som
främst kan ses som omslagspunkter eller av andra
skäl är väsentliga att redovisa, men även marin- och
flygstridskrafternas roll i krigsplanläggningen kommer
att beröras, i syfte att ge en mer komplett bild av den
operativa krigsplanläggningen på central och högre
regional nivå som genomfördes studerad tid.

Detta är angeläget då såväl marinen och som flyg-
vapnet hade central betydelse för landets försvar och
spelade viktiga roller i den operativa planeringen,
i likhet med vad som gällde för armen. Därtill kom
att den operativa krigsplanläggningen rent princi-
piellt byggde på tanken — i varje fall på papperet
— att någon form av "joint operations" skulle genom-
föras i händelse av krig, även innan de integrerade
militärbefälstaberna organiserades under andra
halvan av i960-talet. De olika försvarsgrenarna skulle
bringas till samverkan kanske främst på den operativa
nivån, vilket var förutsättningen för att få största möj-
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forskningen är den mer begränsad. Ett gott exempel 
på försvarspolitisk forskning är Hans Christian Cars, 
Claës Skoglunds och Kent Zetterbergs publikation 
Svensk försvarspolitik under efterkrigstiden. Vidare 
har säkerhets- och försvarspolitiska frågor även 
berörts i litteratur av mer memoarliknande karaktär, 
i publicerade dagböcker m m, inte sällan med en viss 
polemisk udd. Författarna är då ofta f d politiker, 
diplomater, militärer eller andra personer som varit 
i ansvarig ställning. Säkerhets- och försvarspolitiska 
debatter har också förekommit i såväl dagspress som 
i mer fackinriktad press av periodisk karaktär, men 
också i andra media.

Efter det kalla krigets slut har dessa debatter 
blivit öppnare till sin karaktär och fått mer substans. 
Vad som tidigare var närmast tabubelagt diskuteras 
nu mer fritt, även om inte så få makthavare eller 
f d makthavare fortfarande hållit fast vid den gamla 
”of#ciella retoriken”. Som exempel på en mer of#ciell 
forskning inom området kan nämnas SOU !$$%:!! 
Om kriget kommit … Förberedelser för mottagande 
av militärt bistånd !"#"–!"$", med dess !$$" till del 
avhemligade utfrågningsprotokoll, och SOU &''&:!'" 
Fred och säkerhet. Svensk säkerhetspolitik !"$"–!"%". 
Den förstnämnda utredningen behandlar efterkrigs-
tiden fram till !$($, medan den senare behandlar 
!$)'- och "'-talen. Dock görs även i denna tillbaka-
blickar på tiden före !$($.

I de nämnda utredningarna har till del militära 
frågeställningar mer övergripande berörts, bl a frågor 
rörande krigsplaneringen. Detta har dock inte explicit 
varit huvudsyftet med utredningarna. Andra perspek-
tiv har stått i fokus. Härav följer att de rent operativa 
problemställningarna som det kalla kriget gav upphov 
till endast översiktligt behandlas, om det överhuvud-
taget berörs.16 Sammanfattningsvis kan sägas att de 
nämnda utredningarna ger en god överblick över 
forskningsläget. Lägg här till Wilhelm Agrells bok 
Fred och fruktan – Sveriges säkerhetspolitiska historia 
!"!%–&''', och Olof Kronvalls och Magnus Peterssons 
bok Svensk säkerhetspolitik i supermakternas skugga 

liga effekt av försvaret. Men även vad gäller marinen 
och *ygvapnet måste självfallet begränsningar göras i 
framställningen med hänsyn till utrymmet. Som exem-
pel omfattade ÖB:s operativa verk del & !$)" mer 
än &'' maskinskrivna A%-sidor jämte skisser. Härtill 
kom ett appendix där förbandtilldelningen redovisas 
på ca !+' sidor i form av datalistor.

Forskningsläge

Den svenska säkerhetspolitiken efter andra världs-
kriget har varit föremål för en relativt omfattande 
forskning, kanske främst den tidigare delen av det 
kalla kriget. Men efter hand har även den senare delen 
av det kalla kriget liksom tiden blivit föremål för viss 
säkerhetspolitisk forskning Den rent försvarspolitiskt 
inriktade forskningen har däremot varit avsevärt mer 
begränsad. Samma sak gäller i än högre grad forsk-
ningen kring frågor som mer direkt berört det militära 
försvaret och problemställningarna kring dess roll i 
säkerhetspolitiken. Begränsas perspektivet till forsk-
ning kring strategiska och operativa problemställ-
ningar som sammanhänger med den operativa krigs-
planeringen under efterkrigstiden, blir resultatet i det 
närmast rudimentärt.

Några mer övergripande försök att djupare analy-
sera de strategiska och operativa problem försvaret 
haft att tackla på central och högre regional nivå 
studerad tid har inte genomförts, med några få undan-
tag. En viktig förklaring torde ligga i den sekretess 
som omgärdat, och till del fortfarande omgärdar, det 
källmaterial som behandlar strategiska och operativa 
frågor liksom ÖB:s operativa krigsplanläggning och 
andra krigsplanläggningsfrågor av strategisk, operativ 
och krigsorganisatorisk karaktär.

Vad gäller forskningsläget har ett relativt omfat-
tande material som berör svensk säkerhetspolitik efter 
andra världskriget publicerats, både studier av rent 
vetenskaplig karaktär liksom mer populärt framställd 
litteratur. Den rent säkerhetspolitiska forskningen 
är mest omfattande. Vad gäller den försvarspolitiska 
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liga effekt av försvaret. Men även vad gäller marinen
och flygvapnet måste självfallet begränsningar göras i
framställningen med hänsyn till utrymmet. Som exem-
pel omfattade ÖB:s operativa verk del 2 1978 mer
än zoo maskinskrivna A4-sidor jämte skisser. Härtill
kom ett appendix där förbandtilldelningen redovisas
på ca i5o sidor i form av datalistor.

Forskningsläge
Den svenska säkerhetspolitiken efter andra världs-
kriget har varit föremål för en relativt omfattande
forskning, kanske främst den tidigare delen av det
kalla kriget. Men efter hand har även den senare delen
av det kalla kriget liksom tiden blivit föremål för viss
säkerhetspolitisk forskning Den rent försvarspolitiskt
inriktade forskningen har däremot varit avsevärt mer
begränsad. Samma sak gäller i än högre grad forsk-
ningen kring frågor som mer direkt berört det militära
försvaret och problemställningarna kring dess roll i
säkerhetspolitiken. Begränsas perspektivet till forsk-
ning kring strategiska och operativa problemställ-
ningar som sammanhänger med den operativa krigs-
planeringen under efterkrigstiden, blir resultatet i det
närmast rudimentärt.

Några mer övergripande försök att djupare analy-
sera de strategiska och operativa problem försvaret
haft att tackla på central och högre regional nivå
studerad tid har inte genomförts, med några få undan-
tag. En viktig förklaring torde ligga i den sekretess
som omgärdat, och till del fortfarande omgärdar, det
källmaterial som behandlar strategiska och operativa
frågor liksom ÖB:s operativa krigsplanläggning och
andra krigsplanläggningsfrågor av strategisk, operativ
och krigsorganisatorisk karaktär.

Vad gäller forskningsläget har ett relativt omfat-
tande material som berör svensk säkerhetspolitik efter
andra världskriget publicerats, både studier av rent
vetenskaplig karaktär liksom mer populärt framställd
litteratur. Den rent säkerhetspolitiska forskningen
är mest omfattande. Vad gäller den försvarspolitiska

forskningen är den mer begränsad. Ett gott exempel
på försvarspolitisk forskning är Hans Christian Cars,
Cla6 Skoglunds och Kent Zetterbergs publikation
Svensk försvarspolitik under efterkrigstiden. Vidare
har säkerhets- och försvarspolitiska frågor även
berörts i litteratur av mer memoarliknande karaktär,
i publicerade dagböcker m m, inte sällan med en viss
polemisk udd. Författarna är då ofta f d politiker,
diplomater, militärer eller andra personer som varit
i ansvarig ställning. Säkerhets- och försvarspolitiska
debatter har också förekommit i såväl dagspress som
i mer fackinriktad press av periodisk karaktär, men
också i andra media.

Efter det kalla krigets slut har dessa debatter
blivit öppnare till sin karaktär och fått mer substans.
Vad som tidigare var närmast tabubelagt diskuteras
nu mer fritt, även om inte så få makthavare eller
f  d makthavare fortfarande hållit fast vid den gamla
"officiella retoriken". Som exempel på en mer officiell
forskning inom området kan nämnas SOU I994:11
Om kriget kommit ... Förberedelser för mottagande
av militärt bistånd 1949-1969, med dess 1998 till del
avhemligade utfrågningsprotokoll, och SOU 2002:108
Fred och säkerhet. Svensk säkerhetspolitik 1969-1989.
Den förstnämnda utredningen behandlar efterkrigs-
tiden fram till 1969, medan den senare behandlar
197o- och 8o-talen. Dock görs även i denna tillbaka-
blickar på tiden före 1969.

I  de nämnda utredningarna har till del militära
frågeställningar mer övergripande berörts, bl a frågor
rörande krigsplaneringen. Detta har dock inte explicit
varit huvudsyftet med utredningarna. Andra perspek-
tiv har stått i fokus. Härav följer att de rent operativa
problemställningarna som det kalla kriget gav upphov
till endast översiktligt behandlas, om det överhuvud-
taget berörs." Sammanfattningsvis kan sägas att de
nämnda utredningarna ger en god överblick över
forskningsläget. Lägg här till Wilhelm Agrells bok
Fred och fruktan — Sveriges säkerhetspolitiska historia
1918-2000, och Olof Kronvalls och Magnus Peterssons
bok Svensk säkerhetspolitik i supermakternas skugga
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och tolka den svenska säkerhets- och försvarspoliti-
ken, som den kom att utformas under det kalla kriget, 
utan att involvera det militära försvarets roll och pla-
nerade utnyttjande i händelse av krig, är det angeläget 
att till del söka avhjälpa denna brist.

I studier som på senare tid genomförts där säker-
hetspolitiska, försvarspolitiska och även operativa 
frågeställningar samtidigt berörs, dvs studier som 
kan sägas falla under begreppet Strategic studies, 
kan nämnas Magnus Peterssons avhandling ”Brödra-
folkens väl”: Svensk-norska säkerhetspolitiska relatio-
ner !"#"–!"$" och Olof Kronvalls avhandling Den 
bräckliga barriären: Finland i svensk säkerhetspolitik 
!"#%–!"$&. Studierna är grundliga och berör i princip 
alla nivåer men självfallet utgående från de problem-
områden och perspektiv dessa forskare valt. Försvars-
frågorna som sådana, t ex problematiken kring den 
operativa krigsplanering, är i regel inte huvudproble-
matiken i dessa arbeten.

När det gäller frågor kring försvarets utformning 
sett ur strategiska, operativa och krigsorganisatoriska 
perspektiv, kan med skäl hävdas att någon forskning 
som gått mer på djupet och sökt ta ett helhetsgrepp 
på dessa frågor studerad tid i princip saknas i Sverige, 
med några få undantag. Denna typ av forskning kan 
sägas mer höra hemma under rubriken ”Krigsveten-
skap” eller ”War studies”. Än mindre har några försök 
gjorts att skriva någon form av syntes där försvarspro-
blematiken, och då främst de operativa frågorna, satts 
i centrum och behandlats i sin kontext sett över tiden. 
En viktig förklaring till detta torde vara den sekretess 
som omgärdat och omgärdar, det källmaterial som 
behandlar dessa frågor, och då inte minst krigsplan-
läggnings- och krigsorganisatoriska frågor, liksom 
underrättelsetjänsten.

Källor

De källor som utnyttjats i denna studie är av princi-
piellt två slag. Öppna källor som försvarspropositio-
ner, utredningar och annan aktuell litteratur samt tidi-

!"#'–!""! så erhålls en relativt heltäckande bild 
rörande forskningsläget, offentliga utredningar och 
annan litteratur.

Vad gäller ovan nämnda SOU har utredarna i 
huvudsak haft tillgång till det kvali#cerat hemliga 
materialet, även om svårigheter förelegat att lokali-
sera handlingar som bedömts som relevanta, och när 
det gäller vissa frågekomplex kanske endast känt av 
en liten ”inre krets” av personer. Ett förhållande som 
sannolikt även gällt inom regeringskretsen. Denna 
”inre krets” har inte alltid utgjorts av de personer som 
formellt haft de ledande civila och militära befatt-
ningarna, ett förhållande som inte underlättar forsk-
ningen.

Den säkerhetspolitik som Sverige förde under det 
kalla kriget har varit föremål för en relativt omfat-
tande forskning, inte minst när det gäller den tidigare 
perioden av det kalla kriget. I viss mån kan samma 
sak sägas om försvarspolitiken som utgjort en integre-
rad del av säkerhetspolitiken. Som exempel kan de 
statliga utredningar nämnas som behandlat såväl 
säkerhetspolitiken som till del också den förda för-
svarspolitiken. Frågor som utredningarna gav upphov 
till och hur dessa löstes berörs relativt översiktligt, 
om de överhuvudtaget berörs. Det kan t ex gälla stra-
tegiska och operativa frågor liksom problematiken 
kring den operativa krigsplaneringen.17 Även i annan 
säkerhets- och försvarspolitisk forskning har militära 
frågeställningar inte sällan berörts, men då oftast mer 
avgränsade frågeställningar som behandlats mer över-
siktligt insatt i en mer speciell kontext.

Någon djupare och analyserande forskning som 
syftat till att mer explicit ställa försvarets roll under 
det kalla kriget i centrum har inte genomförts. Än 
mindre har något försök att skriva någon form av mer 
övergripande syntes gjorts. En förklaring till detta 
torde sammanhänga med den sekretess som omgärdat, 
och delvis fortfarande omgärdar, det källmaterial som 
behandlar de $esta militära frågeställningarna, och då 
inte minst operativa frågor. Då det enligt författarens 
mening inte är möjligt att mer heltäckande analysera 
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1945-1991 så erhålls en relativt heltäckande bild
rörande forskningsläget, offentliga utredningar och
annan litteratur.

Vad gäller ovan nämnda SOU har utredarna i
huvudsak haft tillgång till det kvalificerat hemliga
materialet, även om svårigheter förelegat att lokali-
sera handlingar som bedömts som relevanta, och när
det gäller vissa frågekomplex kanske endast känt av
en liten "inre krets" av personer. Ett förhållande som
sannolikt även gällt inom regeringskretsen. Denna
"inre krets" har inte alltid utgjorts av de personer som
formellt haft de ledande civila och militära befatt-
ningarna, ett förhållande som inte underlättar forsk-
ningen.

Den säkerhetspolitik som Sverige förde under det
kalla kriget har varit föremål för en relativt omfat-
tande forskning, inte minst när det gäller den tidigare
perioden av det kalla kriget. I  viss mån kan samma
sak sägas om försvarspolitiken som utgjort en integre-
rad del av säkerhetspolitiken. Som exempel kan de
statliga utredningar nämnas som behandlat såväl
säkerhetspolitiken som till del också den förda för-
svarspolitiken. Frågor som utredningarna gav upphov
till och hur dessa löstes berörs relativt översiktligt,
om de överhuvudtaget berörs. Det kan t ex gälla stra-
tegiska och operativa frågor liksom problematiken
kring den operativa krigsplaneringen." Även i annan
säkerhets- och försvarspolitisk forskning har militära
frågeställningar inte sällan berörts, men då oftast mer
avgränsade frågeställningar som behandlats mer över-
siktligt insatt i en mer speciell kontext.

Någon djupare och analyserande forskning som
syftat till att mer explicit ställa försvarets roll under
det kalla kriget i centrum har inte genomförts. Än
mindre har något försök att skriva någon form av mer
övergripande syntes gjorts. En förklaring till detta
torde sammanhänga med den sekretess som omgärdat,
och delvis fortfarande omgärdar, det källmaterial som
behandlar de flesta militära frågeställningarna, och då
inte minst operativa frågor. Då det enligt författarens
mening inte är möjligt att mer heltäckande analysera

och tolka den svenska säkerhets- och försvarspoliti-
ken, som den kom att utformas under det kalla kriget,
utan att involvera det militära försvarets roll och pla-
nerade utnyttjande i händelse av krig, är det angeläget
att till del söka avhjälpa denna brist.

I  studier som på senare tid genomförts där säker-
hetspolitiska, försvarspolitiska och även operativa
frågeställningar samtidigt berörs, dvs studier som
kan sägas falla under begreppet Strategic studies,
kan nämnas Magnus Peterssons avhandling "Brödra-
folkens väl": Svensk-norska säkerhetspolitiska relatio-
ner 1949-1969 och Olof Kronvalls avhandling Den
bräckliga barriären: Finland i svensk säkerhetspolitik
1948-1962. Studierna är grundliga och berör i princip
alla nivåer men självfallet utgående från de problem-
områden och perspektiv dessa forskare valt. Försvars-
frågorna som sådana, t ex problematiken kring den
operativa krigsplanering, är i regel inte huvudproble-
matiken i dessa arbeten.

När det gäller frågor kring försvarets utformning
sett ur strategiska, operativa och krigsorganisatoriska
perspektiv, kan med skäl hävdas att någon forskning
som gått mer på djupet och sökt ta ett helhetsgrepp
på dessa frågor studerad tid i princip saknas i Sverige,
med några få undantag. Denna typ av forskning kan
sägas mer höra hemma under rubriken "Krigsveten-
skap" eller "War studies". Än mindre har några försök
gjorts att skriva någon form av syntes där försvarspro-
blematiken, och då främst de operativa frågorna, satts
i centrum och behandlats i sin kontext sett över tiden.
En viktig förklaring till detta torde vara den sekretess
som omgärdat och omgärdar, det källmaterial som
behandlar dessa frågor, och då inte minst krigsplan-
läggnings- och krigsorganisatoriska frågor, liksom
underrättelsetjänsten.

Källor
De källor som utnyttjats i denna studie är av princi-
piellt två slag. Öppna källor som försvarspropositio-
ner, utredningar och annan aktuell litteratur samt tidi-
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• Krigsarkivets hemliga och f d hemliga material, 
t ex vad gäller operativa studier, orderverk, underrät-
telsematerial m m. Gäller material framtaget i såväl 
centrala som regionala militära staber.

• Högkvarterets arkiv: hemligt och kvali#cerat 
hemligt material som kan frisläppas. Här #nns bl a 
f d Försvarsstabens liksom de tidigare Armé-, Marin- 
och Flygstabernas arkiv – i regel för tiden efter $%&$. 
Tyvärr är en del av det kvali#cerat hemliga materialet 
bränt. Det är dessutom förenat med vissa svårigheter 
att få ”loss” be#ntligt material, då det krävs juridiska 
prövningar. Men materialet går i regel att både #nna 
och få loss, om man rätt kan värdera registren och vet 
vad man letar efter. Författaren av denna framställning 
har haft förmånen att som generalstabsof#cer arbeta 
med bl a operativa frågor i försvarsstaben från slutet 
av &"-talet och under huvuddelen av '"-talet, och är 
därför relativt väl insatt i vilka dokument som är av 
intresse. Det hemliga och kvali#cerat hemliga materia-
let har dessutom ofta karaktären av förstahandskällor 
eller närmast ”urkunder” i den meningen att de har 
ett mycket högt källvärde. Detta spar tid, men ute-
sluter inte att ett krävande rekonstruktions arbeten kan 
behöva genomföras där källkritiska frågor blir aktu-
ella. Möjligheter kan även #nnas att rekonstruera hän-
delser (motsvarande) med stöd av enbart hemligt mate-
rial, i de fall då kvali#cerat hemligt material bränts.

• Natos historiska arkiv i Bryssel där tidigare 
hemligstämplade strategiska Nato-dokument av bl a 
policykaraktär nu frisläppts, i vissa fall ända fram 
till $%&%. Bl a #nns i detta arkiv policydokument som 
berör såväl Skandinavien som Sverige och som tydlig-
gör Natos tänkta strategi i olika alternativa lägen. Del 
av dessa dokument disponeras redan av undertecknad 
och har varit föremål för en första analys.

• Andra aktuella källor är bl a konseljakter 
(Riks arkivet), SOU, till del frisläppta förhörsprotokoll 
i samband med Neutralitetspolitikkommissionens 
arbete, propositioner, motioner, ÖB-utredningar, 
vetenskaplig litteratur i säkerhets- och försvars-
politiska frågor liksom annan litteratur som berör 

gare hemligt militärt material. Det hemliga material 
som utnyttjats tillhör Krigsarkivets eller högkvarterets 
arkiv (f d försvarsgrensstabernas och försvarsstabens 
arkiv). Även utländskt material utnyttjas bl a f d hem-
ligt material. Det material som åter#nns i Krigsarkivet 
omfattar i princip tiden fram till och med år $%&$. 
Hemligt material som berör tiden efter $%&$ åter#nns 
i huvudsak i högkvarterets arkiv. Det är till stor del 
fråga om grunddokument som utarbetats i de centrala 
och högre regionala staberna.

En mycket stor del av de centrala stabernas mate-
rial som avhandlar krigsplaneringen efter $%&$ har 
dock bränts. Genom utnyttjande av det material som 
bevarats och gjorts tillgängligt har dock en rekonstruk-
tion av den operativa krigsplanläggningen kunnat 
göras även för senare delen av studerad period, en 
rekonstruktion som i sina huvuddrag är korrekt även 
om osäkerheter kan råda i enskildheter. Rekonstruk-
tionen bedöms dock fylla rimliga vetenskapliga krav 
på en historisk framställning. Sammantaget kan därför 
det material som utnyttjats betecknas som relevant.

Den metod som använts är främst deskriptiv, men 
även analyserande och kommenterande och av herme-
neutisk, kvalitativ natur. Strävan har varit att, för-
utom att beskriva den operativa krigsplanläggningen, 
försöka förklara de tankar och överväganden som 
legat bakom planläggningen studerad tid, även sett i 
ett vidare perspektiv. I de fall problematiseringar görs, 
liksom mer tillspetsade påståenden, som sedan inte 
närmare analyseras, sammanhänger detta inte enbart 
med brist på disponibelt utrymme. Avsikten är också 
att hos läsaren väcka tankar som kan inbjuda till en 
mer djupgående och kritisk analys, en analys som bör 
ansättas ur (era perspektiv, så långt det f d hemliga 
källmaterialet tillåter. Här utgör det vid försvars-
staben framtagna verket ”Strategisk studie och prog-
nos” – SSP ett väsentligt ingångsvärde. SSP var ett 
”rullande” dokument som av ÖB anbefallts att ligga 
till grund för det centrala krigsplanläggningsarbetet.

Det källmaterial som kommer att utnyttjas, och 
som till del redan studerats, är främst följande:
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gare hemligt militärt material. Det hemliga material
som utnyttjats tillhör Krigsarkivets eller högkvarterets
arkiv (f d försvarsgrensstabernas och försvarsstabens
arkiv). Även utländskt material utnyttjas bl a f d hem-
ligt material. Det material som återfinns i Krigsarkivet
omfattar i princip tiden fram till och med år 1961.
Hemligt material som berör tiden efter 1961 återfinns
i huvudsak i högkvarterets arkiv. Det är till stor del
fråga om grunddokument som utarbetats i de centrala
och högre regionala staberna.

En mycket stor del av de centrala stabernas mate-
rial som avhandlar krigsplaneringen efter 1961 har
dock bränts. Genom utnyttjande av det material som
bevarats och gjorts tillgängligt har dock en rekonstruk-
tion av den operativa krigsplanläggningen kunnat
göras även för senare delen av studerad period, en
rekonstruktion som i sina huvuddrag är korrekt även
om osäkerheter kan råda i enskildheter. Rekonstruk-
tionen bedöms dock fylla rimliga vetenskapliga krav
på en historisk framställning. Sammantaget kan därför
det material som utnyttjats betecknas som relevant.

Den metod som använts är främst deskriptiv, men
även analyserande och kommenterande och av herme-
neutisk, kvalitativ natur. Strävan har varit att, för-
utom att beskriva den operativa krigsplanläggningen,
försöka förklara de tankar och överväganden som
legat bakom planläggningen studerad tid, även sett i
ett vidare perspektiv. I  de fall problematiseringar görs,
liksom mer tillspetsade påståenden, som sedan inte
närmare analyseras, sammanhänger detta inte enbart
med brist på disponibelt utrymme. Avsikten är också
att hos läsaren väcka tankar som kan inbjuda till en
mer djupgående och kritisk analys, en analys som bör
ansättas ur flera perspektiv, så långt det f d hemliga
källmaterialet tillåter. Här utgör det vid försvars-
staben framtagna verket "Strategisk studie och prog-
nos" — SSP ett väsentligt ingångsvärde. SSP var ett
"rullande" dokument som av ÖB anbefallts att ligga
till grund för det centrala krigsplanläggningsarbetet.

Det källmaterial som kommer att utnyttjas, och
som till del redan studerats, är främst följande:

• Krigsarkivets hemliga och f d hemliga material,
t ex vad gäller operativa studier, orderverk, underrät-
telsematerial m m. Gäller material framtaget i såväl
centrala som regionala militära staber.

• Högkvarterets arkiv: hemligt och kvalificerat
hemligt material som kan frisläppas. Här finns bl a
f  d Försvarsstabens liksom de tidigare Arm6-, Marin-
och Flygstabernas arkiv — i regel för tiden efter 1961.
Tyvärr är en del av det kvalificerat hemliga materialet
bränt. Det är dessutom förenat med vissa svårigheter
att få "loss" befintligt material, då det krävs juridiska
prövningar. Men materialet går i regel att både finna
och få loss, om man rätt kan värdera registren och vet
vad man letar efter. Författaren av denna framställning
har haft förmånen att som generalstabsofficer arbeta
med bl a operativa frågor i försvarsstaben från slutet
av 6o-talet och under huvuddelen av 70-talet, och är
därför relativt väl insatt i vilka dokument som är av
intresse. Det hemliga och kvalificerat hemliga materia-
let har dessutom ofta karaktären av förstahandskällor
eller närmast "urkunder" i den meningen att de har
ett mycket högt källvärde. Detta spar tid, men ute-
sluter inte att ett krävande rekonstruktionsarbeten kan
behöva genomföras där källkritiska frågor blir aktu-
ella. Möjligheter kan även finnas att rekonstruera hän-
delser (motsvarande) med stöd av enbart hemligt mate-
rial, i de fall då kvalificerat hemligt material bränts.

• Natos historiska arkiv i Bryssel där tidigare
hemligstämplade strategiska Nato-dokument av bl a
policykaraktär nu frisläppts, i vissa fall ända fram
till 1969. Bl a finns i detta arkiv policydokument som
berör såväl Skandinavien som Sverige och som tydlig-
gör Natos tänkta strategi i olika alternativa lägen. Del
av dessa dokument disponeras redan av undertecknad
och har varit föremål för en första analys.

• Andra aktuella källor är bl a konseljakter
(Riksarkivet), SOU, till del frisläppta förhörsprotokoll
i samband med Neutralitetspolitikkommissionens
arbete, propositioner, motioner, ÖB-utredningar,
vetenskaplig litteratur i säkerhets- och försvars-
politiska frågor liksom annan litteratur som berör
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förbanden hade #$–%! timmars mobiliseringstid. 
Allt under förutsättning att bl a transporterna av de 
värnpliktiga till mobiliseringsplatserna liksom själva 
mobiliseringen kunde genomföras utan störningar. 
Stördes transporter och mobilisering blev tiderna det 
tog att mobilisera självfallet längre, ibland avsevärt 
längre.

Det aktiva befälet utgjorde tillsammans endast 
knappt & % av krigsorganisationen, en internationellt 
sett anmärkningsvärd låg siffra, som också innebar 
att det kom att ställas stora krav på de värnpliktiga 
grupp- och plutoncheferna. De senare kan sägas ha 
utgjort ryggraden i främst arméns krigsförband. 
Ett annat karakteristikum var att försvaret i det 
närmaste kontinuerligt var utsatt för ett förändrings-
tryck, vilket främst sammanhängde med förändring-
arna i omvärlden. Dessa förändringar kunde som 
exempel ha geostrategiska, operativa, taktiska, orga-
nisatoriska, tekniska, ekonomiska och samhälleliga 
orsaker. Inte sällan var det en kombination av många 
faktorer. Starkt förenklat kan sägas att försvaret med 
relativt korta tidsintervaller måste anpassa sin orga-
nisation, utbildning, utrustning, taktik och teknik till 
den utveckling som skedde i omvärlden, och då inte 
minst hos den presumtive angriparen, men även som 
följd av förändringar i det svenska samhället som 
sådant. Samtidigt fanns en inbyggd tröghet i försva-
rets organisation som främst sammanhängde med 
arvet i form av redan utbildade förband och disponi-
bel materiel.

Att ta fram ny teknologi, ny materiel och utrustning 
och nya förbandsstrukturer tog lång tid. Att utbilda 
och omskola befälskadrar och värnpliktiga var också 
tidskrävande då de värnpliktiga endast efter hand 
var tillgängliga för grund- eller repetitionsutbildning 
då t ex omskolning till ny materiel kunde ske, och då 
under begränsad tid. Detta är en orsak till att inställda 
repetitionsövningar hade mycket negativa effekter. En 
organisationsförändring kunde kräva tio år eller mer 
innan den 'ck fullt genomslag, och risken fanns då att 
den redan var obsolet.

säkerhets- och försvarspolitik – inhemsk såväl som 
utländsk, svenska och utländska reglementen och 
i vissa fall memoarlitteratur.

• UD:s arkiv och Arbetarrörelsens arkiv kan också 
bli aktuella. UD:s arkiv t ex när det gäller avtal med 
främmande makt. Arbetarrörelsens arkiv t ex vad 
gäller dagböcker av politiker.

Dagböcker skrivna av militära befattningshavare 
åter'nns i regel i Krigsarkivet (t ex förre ÖB H Jungs 
dagböcker, men även i Riksarkivet (t ex förre armé-
chefen C A Ehrensvärds dagböcker och arkiv).

• Press. Dagspress såväl som fackpress.
• Intervjuer.

Disposition

Det svenska försvaret saknade i princip stående för-
band i fred. Endast under de korta perioder på året 
då de värnpliktiga var i slutet av sin grundutbildning 
och under repetitionsövningsperioderna – i regel höst 
och vår – disponerades gripbara förband av varie-
rande standard, förutom hemvärnet, för insats mot 
t ex kuppanfall. Arméns och kustartilleriets, men även 
(ottans och (ygets fredsförband var främst utbild-
ningsorganisationer, med uppgift att utbilda krigs-
förband och i regel också, främst vad gällde armén 
och kust artilleriet, tillsammans med försvarsområdena 
ansvara för mobilisering av krigsorganisationen.18 
Flyget, men delar av året också (ottan, svarade för 
den s k incidentberedskapen, dvs insatser mot kränk-
ningar av svenskt luftrum liksom territorialvatten-
gränserna. Det fanns ringa överensstämmelse mellan 
fredsutbildningsorganisationen och krigsorganisation 
som snabbt skulle kunna mobiliseras i händelse av 
kris eller krig, även om delar av den utbildning som 
bedrevs i fred så långt detta var möjligt skedde inom 
de olika krigsförbandens organisatoriska ramar.

Det krigsorganiserade försvaret var resultatet av 
en mobilisering, som i sig var mycket komplex. S k 
snabbmobiliserade förband fanns med !# timmars 
mobiliseringstid, men huvuddelen av t ex armé-
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säkerhets- och försvarspolitik — inhemsk såväl som
utländsk, svenska och utländska reglementen och
i vissa fall memoarlitteratur.

• UD:s arkiv och Arbetarrörelsens arkiv kan också
bli aktuella. UD:s arkiv t ex när det gäller avtal med
främmande makt. Arbetarrörelsens arkiv t ex vad
gäller dagböcker av politiker.

Dagböcker skrivna av militära befattningshavare
återfinns i regel i Krigsarkivet (t ex förre ÖB H Jungs
dagböcker, men även i Riksarkivet (t ex förre arms-
chefen C A Ehrensvärds dagböcker och arkiv).

• Press. Dagspress såväl som fackpress.
• Intervjuer.

Disposition
Det svenska försvaret saknade i princip stående för-
band i fred. Endast under de korta perioder på året
då de värnpliktiga var i slutet av sin grundutbildning
och under repetitionsövningsperioderna — i regel höst
och vår — disponerades gripbara förband av varie-
rande standard, förutom hemvärnet, för insats mot
t ex kuppanfall. Arm&is och kustartilleriets, men även
flottans och flygets fredsförband var främst utbild-
ningsorganisationer, med uppgift att utbilda krigs-
förband och i regel också, främst vad gällde armen
och kustartilleriet, tillsammans med försvarsområdena
ansvara för mobilisering av krigsorganisationen."
Flyget, men delar av året också flottan, svarade för
den s k incidentberedskapen, dvs insatser mot kränk-
ningar av svenskt luftrum liksom territorialvatten-
gränserna. Det fanns ringa överensstämmelse mellan
fredsutbildningsorganisationen och krigsorganisation
som snabbt skulle kunna mobiliseras i händelse av
kris eller krig, även om delar av den utbildning som
bedrevs i fred så långt detta var möjligt skedde inom
de olika krigsförbandens organisatoriska ramar.

Det krigsorganiserade försvaret var resultatet av
en mobilisering, som i sig var mycket komplex. S k
snabbmobiliserade förband fanns med 24 timmars
mobiliseringstid, men huvuddelen av t ex arms-

förbanden hade 48-72 timmars mobiliseringstid.
All t  under förutsättning att bl a transporterna av de
värnpliktiga till mobiliseringsplatserna liksom själva
mobiliseringen kunde genomföras utan störningar.
Stördes transporter och mobilisering blev tiderna det
tog att mobilisera självfallet längre, ibland avsevärt
längre.

Det aktiva befälet utgjorde tillsammans endast
knappt 3 % av krigsorganisationen, en internationellt
sett anmärkningsvärd låg siffra, som också innebar
att det kom att ställas stora krav på de värnpliktiga
grupp- och plutoncheferna. De senare kan sägas ha
utgjort ryggraden i främst armens krigsförband.
Ett annat karakteristikum var att försvaret i det
närmaste kontinuerligt var utsatt för ett förändrings-
tryck, vilket främst sammanhängde med förändring-
arna i omvärlden. Dessa förändringar kunde som
exempel ha geostrategiska, operativa, taktiska, orga-
nisatoriska, tekniska, ekonomiska och samhälleliga
orsaker. Inte sällan var det en kombination av många
faktorer. Starkt förenklat kan sägas att försvaret med
relativt korta tidsintervaller måste anpassa sin orga-
nisation, utbildning, utrustning, taktik och teknik till
den utveckling som skedde i omvärlden, och då inte
minst hos den presumtive angriparen, men även som
följd av förändringar i det svenska samhället som
sådant. Samtidigt fanns en inbyggd tröghet i försva-
rets organisation som främst sammanhängde med
arvet i form av redan utbildade förband och disponi-
bel materiel.

Att ta fram ny teknologi, ny materiel och utrustning
och nya förbandsstrukturer tog lång tid. Att utbilda
och omskola befälskadrar och värnpliktiga var också
tidskrävande då de värnpliktiga endast efter hand
var tillgängliga för grund- eller repetitionsutbildning
då t ex omskolning till ny materiel kunde ske, och då
under begränsad tid. Detta är en orsak till att inställda
repetitionsövningar hade mycket negativa effekter. En
organisationsförändring kunde kräva tio år eller mer
innan den fick fullt genomslag, och risken fanns då att
den redan var obsolet.
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gjorde någon ordentlig satsning på transport"yg, som 
i hög grad skulle ha kunnat underlätta både mobili-
sering- och förbandtransporter till bl a Norrland och 
Gotland. Var det en fråga om försvarsgrensegoism, 
dvs ytterst en fråga om vem som skulle betala, eller 
spelade andra parametrar in? Frågan kommer inte att 
analyseras här men väl beröras längre fram i fram-
ställningen.

Det svenska "ygvapnet har inte sällan efter andra 
världskriget beskrivits som världens fjärde största 
"ygvapen, efter USA, Sovjetunionen och England. 
I och för sig disponerade det svenska "ygvapnet ett 
imponerande antal "ygplan. Men att bara räkna "yg-
plan är ett förenklat sätt att mäta ett "ygvapens verk-
liga effektivitet och förmåga. Flygplanen är endast 
en komponent bland många i ett "ygvapen. Många 
andra parametrar påverkar effektiviteten. Som exem-
pel kan nämnas den "ygande materielens prestanda, 
tillgången på antalet "ygplansförare per "ygplan, 
utbildningsnivån hos "ygförarna, förmåga att verka 
i mörker, tillgång på radarluftbevakning, möjlig-
heterna att radarstridsleda "ygförbanden, basorga-
nisationen, skyddet av basorganisationen, tillgången 
på tekniskt underhåll, tillgång på vapensystem, 
ammunition och bomber, balansen mellan offensivt 
(bomb-attack) och defensivt "yg (jakt), förmåga till 
direktsamverkan med armé- och marinstridskrafter. 
Dessa och "era andra parametrar bestämmer ytterst 
ett "ygvapens förmåga, effektivitet och uthållighet.

Tidigt – redan #$%%/%& – kom som nämts i prakti-
ken Sovjetunionen att framstå som det enda egentliga 
militära hotet mot Sverige, vilket bl a ledde till frågan 
om våra möjligheter att få hjälp utifrån redan i fred.19 
Av stor vikt var bl a möjligheterna att säkra tillgång 
på modern militär materiel liksom militärt applicerbar 
teknik. Resultatet blev att Sverige, i större utsträck-
ning än vad man kanske i allmänhet varit medveten 
om, efter hand 'ck möjligheter att köpa såväl krigs-
materiel som avancerad teknik från främst USA, men 
även från andra stater som t ex Storbritannien och 
Frankrike.20 Då vi i realiteten aldrig ensamma för 

Krigsmakten hade ett stort arv i form av en redan 
be'ntlig krigsorganisation bestående av personal, 
utrustning, materiel och förnödenheter, ett arv som 
representerade stora ekonomiska värden och vid varje 
givet tillfälle utgjorde den aktuella krigsorganisatio-
nen vi disponerade om mobilisering blivit aktuellt.

Till arvet måste också t ex befästningar och 
stabsplatser i berg liksom annan militär infrastruk-
tur räknas. Självfallet innehöll krigsorganisationen 
brister t ex vad gällde materiel och ammunition men 
även kvantitativa och kvalitativa brister vad gällde 
personalen förelåg. Som exempel rådde i början av 
()-talet brist på bataljonschefskompetenta of'cerare 
och betydande brister på värnpliktig personal i Norr-
land. Vidare nåddes inte utbildningsmålen för grund-
utbildningen, främst till följd av befälsbrist. Stora 
delar av artilleri- och luftvärnsförbanden hade föråld-
rade pjäser som dessutom delvis var förslitna. Förmå-
gan till strid i mörker liksom strid i ort var otillfreds-
ställande och infanteribrigadernas största svagheter 
var otillräcklig rörlighet främst i terrängen liksom 
avsaknaden av skydd. Pansarbrigaderna hade delvis 
föråldrad materiel och den strategiska rörligheten var 
inte tillfredsställande. Dessutom var pansarluftvärnet 
omodernt.

Det var bl a arvet man utgick ifrån när det gällde 
möjligheterna att till rimliga kostnader genomföra 
moderniseringar i krigsorganisationen och ta fram nya 
krigsförband och vapensystem. Men även många andra 
parametrar påverkade krigsorganisationens utveckling. 
Som exempel kan nämnas för oss speci'ka förhållanden 
som terräng och klimat, värnplikts utbildningssystem, 
utbildningstider, val av taktik m m. Allt sammantaget 
medförde att större krigsorganisatoriska förändringar 
oftast blev en mycket omfattande och utdragen pro-
cess som kunde ta mer än tio år i anspråk innan fullt 
genomslag erhölls i krigsorganisationen.

En viktig fråga är bl a varför man i Sverige med 
de långa avstånd som fanns mellan de troliga opera-
tionsområdena i kombination med en befolkning som 
mer och mer koncentrerades till södra Sverige aldrig 
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Krigsmakten hade ett stort arv i form av en redan
befintlig krigsorganisation bestående av personal,
utrustning, materiel och förnödenheter, ett arv som
representerade stora ekonomiska värden och vid varje
givet tillfälle utgjorde den aktuella krigsorganisatio-
nen vi disponerade om mobilisering blivit aktuellt.

Til l  arvet måste också t ex befästningar och
stabsplatser i berg liksom annan militär infrastruk-
tur räknas. Självfallet innehöll krigsorganisationen
brister t ex vad gällde materiel och ammunition men
även kvantitativa och kvalitativa brister vad gällde
personalen förelåg. Som exempel rådde i början av
7o-talet brist på batalj onschefskompetenta officerare
och betydande brister på värnpliktig personal i Norr-
land. Vidare nåddes inte utbildningsmålen för grund-
utbildningen, främst till följd av befälsbrist. Stora
delar av artilleri- och luftvärnsförbanden hade föråld-
rade pjäser som dessutom delvis var förslitna. Förmå-
gan till strid i mörker liksom strid i ort var otillfreds-
ställande och infanteribrigadernas största svagheter
var otillräcklig rörlighet främst i terrängen liksom
avsaknaden av skydd. Pansarbrigaderna hade delvis
föråldrad materiel och den strategiska rörligheten var
inte tillfredsställande. Dessutom var pansarluftvärnet
omodernt.

Det var bl a arvet man utgick ifrån när det gällde
möjligheterna att till rimliga kostnader genomföra
moderniseringar i krigsorganisationen och ta fram nya
krigsförband och vapensystem. Men även många andra
parametrar påverkade krigsorganisationens utveckling.
Som exempel kan nämnas för oss specifika förhållanden
som terräng och klimat, värnpliktsutbildningssystem,
utbildningstider, val av taktik m m. Allt sammantaget
medförde att större krigsorganisatoriska förändringar
oftast blev en mycket omfattande och utdragen pro-
cess som kunde ta mer än tio år i anspråk innan fullt
genomslag erhölls i krigsorganisationen.

En viktig fråga är bl a varför man i Sverige med
de långa avstånd som fanns mellan de troliga opera-
tionsområdena i kombination med en befolkning som
mer och mer koncentrerades till södra Sverige aldrig

gjorde någon ordentlig satsning på transportflyg, som
i hög grad skulle ha kunnat underlätta både mobili-
sering- och förbandtransporter till bl a Norrland och
Gotland. Var det en fråga om försvarsgrensegoism,
dvs ytterst en fråga om vem som skulle betala, eller
spelade andra parametrar in? Frågan kommer inte att
analyseras här men väl beröras längre fram i fram-
ställningen.

Det svenska flygvapnet har inte sällan efter andra
världskriget beskrivits som världens fjärde största
flygvapen, efter USA, Sovjetunionen och England.
I  och för sig disponerade det svenska flygvapnet ett
imponerande antal flygplan. Men att bara räkna flyg-
plan är ett förenklat sätt att mäta ett flygvapens verk-
liga effektivitet och förmåga. Flygplanen är endast
en komponent bland många i ett flygvapen. Många
andra parametrar påverkar effektiviteten. Som exem-
pel kan nämnas den flygande materielens prestanda,
tillgången på antalet flygplansförare per flygplan,
utbildningsnivån hos flygförarna, förmåga att verka
i mörker, tillgång på radarluftbevakning, möjlig-
heterna att radarstridsleda flygförbanden, basorga-
nisationen, skyddet av basorganisationen, tillgången
på tekniskt underhåll, tillgång på vapensystem,
ammunition och bomber, balansen mellan offensivt
(bomb-attack) och defensivt flyg (jakt), förmåga till
direktsamverkan med arme- och marinstridskrafter.
Dessa och flera andra parametrar bestämmer ytterst
ett flygvapens förmåga, effektivitet och uthållighet.

Tidigt — redan 1944/45 — kom som nämts i prakti-
ken Sovjetunionen att framstå som det enda egentliga
militära hotet mot Sverige, vilket bl a ledde till frågan
om våra möjligheter att få hjälp utifrån redan i fred."
Av stor vikt var bl a möjligheterna att säkra tillgång
på modern militär materiel liksom militärt applicerbar
teknik. Resultatet blev att Sverige, i större utsträck-
ning än vad man kanske i allmänhet varit medveten
om, efter hand fick möjligheter att köpa såväl krigs-
materiel som avancerad teknik från främst USA, men
även från andra stater som t ex Storbritannien och
Frankrike.20 Då vi i realiteten aldrig ensamma för



De sovjetiska pansararméerna var formidabla 
i storlek, här fotograferade under den väldiga 
övningen Zapad (”Väst”) 1981. Enligt Warszawa-
paktens planering skulle de anfalla efter mas-
siva insatser av taktiska kärnvapen, d v s genom 

radioaktiva områden. Om ett tredje världskrig 
bröt ut var målet att genom ett blixtkrig nå 
Atlantkusten och krossa Natos motstånd.
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förändrings- och utvecklingsprocesser i vår omvärld 
som kan komma att ställa krav på såväl nytänkande 
som i förlängningen ominriktning av försvaret blir då 
central, då det är en tids- och resurskrävande mångårig 
process att omstrukturera och förändra en krigsorgani-
sation, personellt som materiellt, liksom att utbilda och 
organisera fungerande krigsförband.

Hur statsmakternas intentioner, som de kom till 
uttryck i de försvarsbeslut som på ett mer avgörande 
sätt kom att påverka försvaret studerad period, 
kommer därför att analyseras. I princip pågick en 
kontinuerlig interaktion mellan statsmakterna och 
militärledningen.22 Viktigare försvarsbeslut har under 
efterkrigstiden som regel föregåtts av parlamentariskt 
sammansatta försvarsutredningar (motsvarande), som 
tagit fram underlag för statsmakternas ställnings-
tagande. Samtidigt har det beredningsarbete som före-
gått försvarsbesluten oftast varit en till tiden relativt 
lång och komplicerad process, som endast till del varit 
offentlig, ett förhållande som i sig inte är anmärk-
ningsvärt då säkerhets- och försvarspolitiska frågor 
ofta är av hemlig natur. En viktig roll i denna process 
hade ÖB och militärledningen.

Av intresse blir då att analysera de mer övergri-
pande överväganden och ställningstaganden som ÖB 
gjorde inför viktigare försvarsbeslut, bl a i syfte att 
söka klarlägga vilket genomslag ÖB:s ställningstagan-
den #ck när det gällde försvarets utvecklingsprocess, 
samt hur ÖB tolkade fattade försvarsbeslut. I de fall 
då försvarsgrenscheferna i viktiga frågor anmälde 
avvikande mening gentemot ÖB, är det också av vikt 
att granska dessa, inte minst då de ger indikationer 
på i vilken utsträckning enighet rådde i den militära 
ledningen kring en övergripande fråga som t ex val av 
krigsstrategi.

Av särskild vikt i detta sammanhang är de försvars-
beslut som fattades åren $%"&, $%'&, $%(&/$%)! och 
$%)). Dessa försvarsbeslut kom i hög grad att påverka 
det militära försvarets utformning över tiden, och i 
förlängningen därmed också den operativa krigsplan-
läggningen.

någon längre tid hade kunnat motstå ett angrepp från 
Sovjetunionen, aktualiserades tidigt också frågan om 
hjälp utifrån i händelse av krig.

Problematiken kring den förda försvarspolitiken 
är väsentlig att granska och analysera, då den kom 
att styra försvarets freds- och krigsorganisation liksom 
i förlängningen den operativa krigsplanläggningen. 
Med begreppet operativ krigsplanläggning avses 
då hur den högsta militära ledningen planerade att 
utnyttja våra stridskrafter på operativ nivå, i olika 
hypotetiska lägen eller krigsfall.21 Den förda försvars-
politiken speglade också den interaktion som skedde 
mellan statsmakterna, militärledningen och i förekom-
mande fall andra berörda aktörer. De inom högkvarte-
ret (HKV/försvarsstaben) genomförda strategiska och 
operativa bedömandena, liksom krigsplanläggningens 
utformning, har hitintills i allt väsentligt varit av 
hemlig natur. Det är till detta segment som framställ-
ningen kommer att koncentreras.

I ett idealt läge bör den av statsmakterna förda 
säkerhetspolitiken – i kombination med strategiska 
och operativa militära överväganden liksom risk- och 
hotbildsanalyser – leda till en försvarspolitik där 
kraven på det militära försvaret läggs fast för en så 
lång tidsperiod som möjligt. Det senare med hänsyn 
till den inneboende trögheten i den militära utveck-
lings- och förändringsprocessen. Dessa krav bör sedan, 
utgående från fortsatta strategiska och operativa 
militära överväganden, konstituera en för hela för-
svarsmakten gemensam krigsstrategi som omfattas 
av konsensus hos alla berörda parter, en krigsstrategi 
som i sin tur tillåts styra utformningen av det militära 
försvarets freds- och krigsorganisation, liksom den 
operativa krigsplanläggningen.

Förnyade politiska och militära överväganden måste 
kontinuerligt göras som kan framtvinga omtänkande 
och anpassningar av försvarspolitiken och därmed 
i förlängningen förändringar i vald krigsstrategi, för-
ändringar som då också påverkar försvarets freds- och 
krigsorganisation liksom den operativa krigsplanlägg-
ningen. Förmågan att tidigt kunna förutse viktiga 
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Problematiken kring den förda försvarspolitiken
är väsentlig att granska och analysera, då den kom
att styra försvarets freds- och krigsorganisation liksom
i förlängningen den operativa krigsplanläggningen.
Med begreppet operativ krigsplanläggning avses
då hur den högsta militära ledningen planerade att
utnyttja våra stridskrafter på operativ nivå, i olika
hypotetiska lägen eller krigsfall." Den förda försvars-
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operativa bedömandena, liksom krigsplanläggningens
utformning, har hitintills i allt väsentligt varit av
hemlig natur. Det är till detta segment som framställ-
ningen kommer att koncentreras.

I  ett idealt läge bör den av statsmakterna förda
säkerhetspolitiken — i kombination med strategiska
och operativa militära överväganden liksom risk- och
hotbildsanalyser — leda till en försvarspolitik där
kraven på det militära försvaret läggs fast för en så
lång tidsperiod som möjligt. Det senare med hänsyn
till den inneboende trögheten i den militära utveck-
lings- och förändringsprocessen. Dessa krav bör sedan,
utgående från fortsatta strategiska och operativa
militära överväganden, konstituera en för hela för-
svarsmakten gemensam krigsstrategi som omfattas
av konsensus hos alla berörda parter, en krigsstrategi
som i sin tur tillåts styra utformningen av det militära
försvarets freds- och krigsorganisation, liksom den
operativa krigsplanläggningen.

Förnyade politiska och militära överväganden måste
kontinuerligt göras som kan framtvinga omtänkande
och anpassningar av försvarspolitiken och därmed
i förlängningen förändringar i vald krigsstrategi, för-
ändringar som då också påverkar försvarets freds- och
krigsorganisation liksom den operativa krigsplanlägg-
ningen. Förmågan att tidigt kunna förutse viktiga

förändrings- och utvecklingsprocesser i vår omvärld
som kan komma att ställa krav på såväl nytänkande
som i förlängningen ominriktning av försvaret blir då
central, då det är en tids- och resurskrävande mångårig
process att omstrukturera och förändra en krigsorgani-
sation, personellt som materiellt, liksom att utbilda och
organisera fungerande krigsförband.

Hur statsmakternas intentioner, som de kom till
uttryck i de försvarsbeslut som på ett mer avgörande
sätt kom att påverka försvaret studerad period,
kommer därför att analyseras. I  princip pågick en
kontinuerlig interaktion mellan statsmakterna och
militärledningen." Viktigare försvarsbeslut har under
efterkrigstiden som regel föregåtts av parlamentariskt
sammansatta försvarsutredningar (motsvarande), som
tagit fram underlag för statsmakternas ställnings-
tagande. Samtidigt har det beredningsarbete som före-
gått försvarsbesluten oftast varit en till tiden relativt
lång och komplicerad process, som endast till del varit
offentlig, ett förhållande som i sig inte är anmärk-
ningsvärt då säkerhets- och försvarspolitiska frågor
ofta är av hemlig natur. En viktig roll i denna process
hade ÖB och militärledningen.

Av intresse blir då att analysera de mer övergri-
pande överväganden och ställningstaganden som ÖB
gjorde inför viktigare försvarsbeslut, bl a i syfte att
söka klarlägga vilket genomslag ÖB:s ställningstagan-
den fick när det gällde försvarets utvecklingsprocess,
samt hur ÖB tolkade fattade försvarsbeslut. I  de fall
då försvarsgrenscheferna i viktiga frågor anmälde
avvikande mening gentemot ÖB, är det också av vikt
att granska dessa, inte minst då de ger indikationer
på i vilken utsträckning enighet rådde i den militära
ledningen kring en övergripande fråga som t ex val av
krigsstrategi.

Av särskild vikt i detta sammanhang är de försvars-
beslut som fattades åren 1948, 1958, 1968/1972 och
1977. Dessa försvarsbeslut kom i hög grad att påverka
det militära försvarets utformning över tiden, och i
förlängningen därmed också den operativa krigsplan-
läggningen.
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adekvat att tala om doktriner. I avhandlingen kommer 
dessa därför att benämnas den allmänna värnplikts-
doktrinen och !ygplansanskaffningsdoktrinen. Dessa 
doktriner kommer att granskas och analyseras. Både 
den allmänna värnplikten och #ygplansanskaffningen 
var mycket centrala frågor, inte minst när det gällde 
avvägningar inom den svenska försvarsstrukturen. 
Därtill kom att de kostade försvaret, och därmed 
skattebetalarna, stora pengar samtidigt som ett fast-
hållande vid dessa doktriner – i samverkan med 
neutralitets politikdoktrinen – sannolikt ”låste” den 
handlingsfrihet som skulle ha krävts för att åstad-
komma ett mer radikalt nytänkande när det gällde 
försvarets utveckling under senare delen av studerad 
period då försvarsresurserna krympte.

Ett intressant problemområde utgör frågan om det 
mellan ÖB och försvarsgrenscheferna fanns en ensad 
strategisk helhetssyn – en krigsstrategi – som grund 
för utformningen av försvarets freds- och krigsorgani-
sation liksom krigsplanläggningen, eller om försvars-
grenstänkande och försvarsgrensegoism tilläts få 
genomslag i processen. Problematiken är viktig då den 
ytterst berör den centrala frågan om Sverige under 
studerad period hade en balanserad försvarsstruktur 
eller inte. I syfte att förklara hur krigsplanerings- och 
krigsplanläggningsarbetet genomfördes, kommer 
principerna för dessa processer att mer övergripande 
redovisas. Samma sak gäller principerna för produk-
tion och vidmakthållande av krigsförband, liksom 
den krigsorganisatoriska utvecklingen. Även mobili-
seringsproblematiken kommer något att beröras då 
mobiliseringen var förutsättningen för en fungerande 
krigsmakt.

Det säkerhetspolitiska läget i vår omvärld, som 
det kom att utveckla sig efter andra världskrigets 
slut, kom starkt att påverka såväl statsmakternas 
som militär ledningens syn på olika säkerhetspolitiska 
frågor. I förlängningen ledde det till ställningstagan-
den som kom att styra såväl försvarspolitiken som 
försvarets utformning på sikt. Den utrikespolitiska 
doktrin som efter hand växte fram i Sverige efter 
andra världskrigets slut – neutralitetspolitikdoktrinen 
– är central. Den kom ganska snart att anta formen av 
en dogm, som både explicit och implicit starkt påver-
kade både säkerhets- och försvarspolitiken, liksom 
även det militära tänkandet och krigsplaneringen. 
Man kan med visst fog hävda att denna doktrin – eller 
dogm – efter hand kom att ligga ”som en dimma” över 
skeendet, och därför sannolikt också hindrade såväl 
politiska som militära beslutsfattare på #era nivåer 
att förutsättningslöst analysera den problematik, och 
se de alternativa perspektiv, som förändringarna i vår 
omvärld efter hand sannolikt krävt.

När det gäller den problematik som samman-
hängde med den allmänna värnplikten och #ygplans-
anskaffningen är det enligt författarens mening också 
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En polsk karta från ca !"#$ som visar ett möjligt 
anfall mot  Danmark och norra Tyskland. Bara 
 i Öresund skulle kriget komma att beröra Sverige, 
om utfallet hade blivit detta. De polska strids-
krafterna, bland de största i Warszawa pakten, 
hade viktiga uppgifter i krigsfallen, men hela 
planeringen styrdes från Sovjet unionen.

Ett utsnitt ur den stora kartan 
visar i detalj en stor insats av 
taktiska kärnvapen.
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Upplevelsen av logementet 
och de rutiga lakanen var den 
minsta gemensamma näm-
naren för de svenskar som 
deltog i värnpliktsförsvaret. 
Logementen såg snarlika ut 
oavsett om de låg i de klas-
siska regementsbyggnader från 
början av 1900-talet som fanns 
i många svenska städer eller, 
som här, i ett bergrum i Bodens 
fästning.
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över försvarets olika delar, och då inte minst över för-
svarsgrenscheferna, efter hand formellt stärktes även 
om försvarsgrenscheferna, liksom andra i krigsmakten 
ingående myndigheter, i #era hänseenden lydde direkt 
under regeringen, som även utnämnde dess chefer.28 
Om olika ÖB sedan i praktiken förmått utöva dessa 
sina maktbefogenheter gentemot försvarsgrensche-
ferna, är en annan fråga.29

Den svenska krigsmakten var konservativ i den 
meningen att det fanns en tendens till förändrings-
obenägenhet, något som periodvis karakteriserat de 
#esta krigsmakter. Fenomenet åter$nns inte så sällan 
även i stora civila organisationer.30 När det gällde 
verksamheten höll man i det längsta fast vid veder-
tagna rutiner och yttre militära former – ofta reglerade 
i reglementen – liksom vid traditioner och ritualer. 
Detta har en naturlig förklaring i värnpliktsarméer, då 
det som regel tar mycket lång tid innan förändringar 
får fullt genomslag i freds- och krigsorganisationen 
till följd av be$ntliga grund- och repetitionsutbild-
ningssystem, fastställda reglementen m m. Men även 
vad gällde politiska preferenser var krigsmaktens 
of$cerskårer konservativa. Som exempel röstade "%&' 
ca ()% av of$cerarna på högerpartiet och ca %% på 
folkpartiet, trots att ca )%% av of$cerarna vid denna 
tid kom från socialgrupp II eller III.31

Samtidigt var det paradoxalt nog inte sällan 
krigsmaktens krav som, i samarbete med bl a forsk-
ningsinstitutioner och industri, drev fram tekniska 
innovationer som ledde till att t ex nya vapensystem 
togs fram där inte sällan spetsteknologi kom till 
användning. Denna forskning möjliggjordes i många 

I syfte att öka förståelsen för den problematik som 
här behandlas är det inledningsvis angeläget att något 
kommentera krigsmakten sett i en mer historisk och 
samhällelig kontext. Detta gäller då inte minst krigs-
maktens ledande skikt, dvs dess of$cerare.23

Till skillnad från de #esta andra demokratiska 
länder med liknande politiska system som det svenska 
– t ex Storbritannien – hade (och har) Sverige inte 
något ministerstyre. Det var (och är) formellt rege-
ringen som kollektiv som hade ansvaret för de beslut 
som fattades.24 I #era andra demokratiska länder 
är ofta myndigheterna organisatoriskt inordnade i 
departementen, vars chef – ministern – ofta kan fatta 
beslut. Detta för Sverige (och Finland) unika förhål-
lande har sedan gammalt gett inte minst de centrala 
verkscheferna – i regel generaldirektörer – en relativt 
stor självständighet gentemot respektive fackminist-
rar men även mot regeringen – i varje fall ”på pap-
peret” – när det gällt att lösa dem ålagda uppgifter. 
Krigsmakten som institution – efter "%*+ benämnd 
försvarsmakten – har dock i praktiken haft en något 
annorlunda ställning gentemot statsmakterna än de 
#esta övriga centrala verk och myndigheter, vilket 
bl a är en följd av krigsmaktens speciella karaktär 
och unika uppgifter. Som exempel var H M Konungen 
t , m år "%*+ formellt Högste befälhavare för krigs-
makten,26 ett förhållande som i varje fall under tidi-
gare delen av studerad period inte helt synes ha saknat 
betydelse.27

Vidare hade Sverige, som en av de få demokratiska 
länderna i Europa, en överbefälhavare (ÖB) för krigs-
makten som verkade redan i fred och vars in#ytande 
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Krigsmakten i historien
och samhället

I  syfte att öka förståelsen för den problematik som
här behandlas är det inledningsvis angeläget att något
kommentera krigsmakten sett i en mer historisk och
samhällelig kontext. Detta gäller då inte minst krigs-
maktens ledande skikt, dvs dess officerare."

Til l  skillnad från de flesta andra demokratiska
länder med liknande politiska system som det svenska
— t ex Storbritannien — hade (och har) Sverige inte
något ministerstyre. Det var (och är) formellt rege-
ringen som kollektiv som hade ansvaret för de beslut
som fattades.24 I flera andra demokratiska länder
är ofta myndigheterna organisatoriskt inordnade i
departementen, vars chef — ministern — ofta kan fatta
beslut. Detta för Sverige (och Finland) unika förhål-
lande har sedan gammalt gett inte minst de centrala
verkscheferna — i regel generaldirektörer — en relativt
stor självständighet gentemot respektive fackminist-
rar men även mot regeringen — i varje fall "på pap-
peret" — när det gällt att lösa dem ålagda uppgifter.
Krigsmakten som institution—efter 1974 benämnd
försvarsmakten — har dock i praktiken haft en något
annorlunda ställning gentemot statsmakterna än de
flesta övriga centrala verk och myndigheter, vilket
bl a är en följd av krigsmaktens speciella karaktär
och unika uppgifter. Som exempel var H M Konungen
t om år 1974 formellt Högste befälhavare för krigs-
makten,26 ett förhållande som i varje fall under tidi-
gare delen av studerad period inte helt synes ha saknat
betydelse.27

Vidare hade Sverige, som en av de få demokratiska
länderna i Europa, en överbefälhavare (ÖB) för krigs-
makten som verkade redan i fred och vars inflytande

över försvarets olika delar, och då inte minst över för-
svarsgrenscheferna, efter hand formellt stärktes även
om försvarsgrenscheferna, liksom andra i krigsmakten
ingående myndigheter, i flera hänseenden lydde direkt
under regeringen, som även utnämnde dess chefer."
Om olika ÖB sedan i praktiken förmått utöva dessa
sina maktbefogenheter gentemot försvarsgrensche-
ferna, är en annan fråga."

Den svenska krigsmakten var konservativ i den
meningen att det fanns en tendens till förändrings-
obenägenhet, något som periodvis karakteriserat de
flesta krigsmakter. Fenomenet återfinns inte så sällan
även i stora civila organisationer.3° När det gällde
verksamheten höll man i det längsta fast vid veder-
tagna rutiner och yttre militära former — ofta reglerade
i reglementen — liksom vid traditioner och ritualer.
Detta har en naturlig förklaring i värnpliktsarm6er, då
det som regel tar mycket lång tid innan förändringar
får fullt genomslag i freds- och krigsorganisationen
till följd av befintliga grund- och repetitionsutbild-
ningssystem, fastställda reglementen m m. Men även
vad gällde politiska preferenser var krigsmaktens
officerskårer konservativa. Som exempel röstade 1962
ca 85 % av officerarna på högerpartiet och ca 9% på
folkpartiet, trots att ca 59% av officerarna vid denna
tid kom från socialgrupp I I  eller 111.31

Samtidigt var det paradoxalt nog inte sällan
krigsmaktens krav som, i samarbete med bl a forsk-
ningsinstitutioner och industri, drev fram tekniska
innovationer som ledde till att t ex nya vapensystem
togs fram där inte sällan spetsteknologi kom till
användning. Denna forskning möjliggjordes i många
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från kemiska och biologiska stridsmedel att påverka 
både grund- och repetitionsutbildningen av de värn-
pliktiga liksom förbandens operativa och taktiska 
uppträdande, främst under #$%&- och '&-talen.36 Utan 
vissa moderna vapensystem och annan organisations-
bestämmande materiel försvårades krigsmaktens 
möjligheter att lösa sina uppgifter i krig och därmed 
också möjligheten att lösa huvuduppgiften att verka 
fredsbevarande. Den tekniska utvecklingen i kombi-
nation med samhällets successiva omvandling, som 
bl a medförde förändrade värderingar hos de värn-
pliktiga, framtvingade i sin tur att vedertagna rutiner 
i främst grundutbildningen men i förlängningen även 
i repetitionsutbildningsverksamheten förändrades, 
och därmed även förhållandet mellan befäl och de 
värnpliktiga. Sak samma gällde frågor som val av 
utbildnings metodik och pedagogik.37

I Sverige rådde en viss ”krigströtthet” efter andra 
världskrigets slut. Redan #$(# hade tolv månaders 
första tjänstgöring (grundutbildning) för meniga värn-
pliktiga införts, inte sällan direkt följd av sex måna-
ders beredskapstjänst, vilket självfallet utgjorde en 
stor belastning på de inkallade soldaterna, men även 
på deras familjer.38 I takt med tyskarnas motgångar 
upplevdes inte hotet mot Sverige lika påtagligt som 
tidigare, varför svårigheterna för befälet att motivera 
soldaterna ökade ju närmare krigsslutet man kom. 
Denna problematik tilltog det sista krigsåret, vilket 
bl a ledde till viss leda hos den enskilde soldaten. Dock 
kunde försvarsviljan, som under kriget även av andra 
skäl tidvis utsatts för påfrestningar, i allt väsentligt 
upprätthållas till krigsslutet.

Andan under den nästan sex år långa beredska-
pen hade i stort varit relativt god vid huvuddelen av 
beredskapsförbanden. Konfrontationen mellan de 
värnpliktiga från alla socialgrupper och det militära 
etablissemanget och dess strikt reglerade yttre former 
hade dock skapat friktioner. Den ”kaserndisciplin” 
som man sökt upprätthålla passade mindre bra vid 
beredskapsförbanden som hade att verka under fält-
mässiga förhållanden. Detta väckte ibland irritation 

fall ekonomiskt av krigsmaktens krav och behov.32 
Den militära teknologiutvecklingen, oavsett om den 
hade sin grund i civila eller militära innovationer, kom 
i slutänden inte sällan det civila samhället till godo i 
form av s k spillover-effekter. Verksamheten engage-
rade många, från kvali)cerade forskare som arbetade 
med avancerade forskningsprojekt, inte sällan i inter-
nationellt samarbete, till den enskilda arbetaren på 
verkstadsgolvet.33 Stora delar av denna verksamhet 
kom därmed att sammanfalla med såväl de arbets-
marknadspolitiska, fackliga som i förlängningen också 
de samhällsekonomiska och politiska intressena i stort, 
inte minst därför att de skapade många arbetstillfällen 
på många olika orter.34

Denna blandning av konservatism och modernitet 
i krigsmakten kan framstå som en paradox, men var 
egentligen ganska självklar. Rutiner och traditioner 
skapade nödvändig stadga främst i utbildningsverk-
samheten i fred, samtidigt som kraven på t ex moderna 
och tekniskt avancerade vapensystem i organisationen 
var en följd av den militärteknologiska utvecklingen 
i vår omvärld, främst hos de s k supermakterna USA 
och Sovjetunionen, men även hos andra stater.

Då den svenska krigsmakten inte hade någon egen 
krigserfarenhet återstod alternativet att söka erhålla 
denna externt, dvs att lära av andras krigserfaren-
het, teknologiutveckling m m. Detta krävde att man 
på olika sätt höll sig à jour med utvecklingen i olika 
länder t ex när det gällde nya vapensystem, och då 
inte minst med utvecklingen inom den presumtive 
angriparens stridskrafter. De vapensystem där striden 
ofta avgjordes i s k duellsituationer – t ex strid mellan 
stridsvagnar och mellan strids*ygplan – krävde att 
vi disponerade en minimikvalitet i våra vapensys-
tem, om vi inte på förhand skulle tvingas strida mot 
mycket ofördelaktiga odds.35

Problematiken med avsaknaden av egen krigs-
erfarenhet berörde även utbildningen av värnpliktiga 
liksom t ex utvecklingen av ny taktik och stridstek-
nik. Taktik och stridsteknik måste anpassas till hot-
bilden. Som exempel kom kärnvapenhotet och hotet 
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fall ekonomiskt av krigsmaktens krav och behov."
Den militära teknologiutvecklingen, oavsett om den
hade sin grund i civila eller militära innovationer, kom
i slutänden inte sällan det civila samhället till godo i
form av s k spillover-effekter. Verksamheten engage-
rade många, från kvalificerade forskare som arbetade
med avancerade forskningsprojekt, inte sällan i inter-
nationellt samarbete, till den enskilda arbetaren på
verkstadsgolvet.33 Stora delar av denna verksamhet
kom därmed att sammanfalla med såväl de arbets-
marknadspolitiska, fackliga som i förlängningen också
de samhällsekonomiska och politiska intressena i stort,
inte minst därför att de skapade många arbetstillfällen
på många olika orter."

Denna blandning av konservatism och modernitet
i krigsmakten kan framstå som en paradox, men var
egentligen ganska självklar. Rutiner och traditioner
skapade nödvändig stadga främst i utbildningsverk-
samheten i fred, samtidigt som kraven på t ex moderna
och tekniskt avancerade vapensystem i organisationen
var en följd av den militärteknologiska utvecklingen
i vår omvärld, främst hos de s k supermakterna USA
och Sovjetunionen, men även hos andra stater.

Då den svenska krigsmakten inte hade någon egen
krigserfarenhet återstod alternativet att söka erhålla
denna externt, dvs att lära av andras krigserfaren-
het, teknologiutveckling m m. Detta krävde att man
på olika sätt höll sig å jour med utvecklingen i olika
länder t ex när det gällde nya vapensystem, och då
inte minst med utvecklingen inom den presumtive
angriparens stridskrafter. De vapensystem där striden
ofta avgjordes i s k duellsituationer — t ex strid mellan
stridsvagnar och mellan stridsflygplan — krävde att
vi disponerade en minimikvalitet i våra vapensys-
tem, om vi inte på förhand skulle tvingas strida mot
mycket ofördelaktiga odds."

Problematiken med avsaknaden av egen krigs-
erfarenhet berörde även utbildningen av värnpliktiga
liksom t ex utvecklingen av ny taktik och stridstek-
nik. Taktik och stridsteknik måste anpassas till hot-
bilden. Som exempel kom kärnvapenhotet och hotet

från kemiska och biologiska stridsmedel att påverka
både grund- och repetitionsutbildningen av de värn-
pliktiga liksom förbandens operativa och taktiska
uppträdande, främst under 195 o- och 6o-talen.36 Utan
vissa moderna vapensystem och annan organisations-
bestämmande materiel försvårades krigsmaktens
möjligheter att lösa sina uppgifter i krig och därmed
också möjligheten att lösa huvuduppgiften att verka
fredsbevarande. Den tekniska utvecklingen i kombi-
nation med samhällets successiva omvandling, som
bl a medförde förändrade värderingar hos de värn-
pliktiga, framtvingade i sin tur att vedertagna rutiner
i främst grundutbildningen men i förlängningen även
i repetitionsutbildningsverksamheten förändrades,
och därmed även förhållandet mellan befäl och de
värnpliktiga. Sak samma gällde frågor som val av
utbildningsmetodik och pedagogik."

I  Sverige rådde en viss "krigströtthet" efter andra
världskrigets slut. Redan 1941 hade tolv månaders
första tjänstgöring (grundutbildning) för meniga värn-
pliktiga införts, inte sällan direkt följd av sex måna-
ders beredskapstjänst, vilket självfallet utgjorde en
stor belastning på de inkallade soldaterna, men även
på deras familjer." I takt med tyskarnas motgångar
upplevdes inte hotet mot Sverige lika påtagligt som
tidigare, varför svårigheterna för befälet att motivera
soldaterna ökade ju närmare krigsslutet man kom.
Denna problematik tilltog det sista krigsåret, vilket
bl a ledde till viss leda hos den enskilde soldaten. Dock
kunde försvarsviljan, som under kriget även av andra
skäl tidvis utsatts för påfrestningar, i allt väsentligt
upprätthållas till krigsslutet.

Andan under den nästan sex år långa beredska-
pen hade i stort varit relativt god vid huvuddelen av
beredskapsförbanden. Konfrontationen mellan de
värnpliktiga från alla socialgrupper och det militära
etablissemanget och dess strikt reglerade yttre former
hade dock skapat friktioner. Den "kaserndisciplin"
som man sökt upprätthålla passade mindre bra vid
beredskapsförbanden som hade att verka under fält-
mässiga förhållanden. Detta väckte ibland irritation
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De värnpliktiga som gjorde sin rekryt på "#$%-talet 
och huvuddelen av &%-talet kan förenklat karakteri-
seras som relativt indifferenta till värnpliktsutbild-
ningen. Huvuddelen var varken särskilt positiv eller 
särskilt negativ, sett ur befälets synvinkel, men de 
gjorde som regel sin plikt inom ramen för de regler 
som de militära normerna uppställde. Självfallet fanns 
det relativt stora variationer i bakgrund och inställ-
ning till grundutbildningen bland de värnpliktiga, 
men på det hela taget fungerade utbildningen tillfreds-
ställande och avgångarna under grundutbildningen 
var relativt små.41

Under "#&%-talet skärptes motsättningarna mellan 
det ”militära samhället” och det civila samhället vilket 
närmast sammanhängde med den väldiga omdaning 
som pågick i det civila samhället decennierna efter 
kriget. Några direkta värnpliktsprotester förkom inte, 
men tecken på ökande friktioner mellan befäl och 
värnpliktiga fanns, vilket bl a kunde utläsas i ett ökat 
antal disciplinärenden och ökande avgångar under 
grundutbildningen. År "#&# infördes ett nytt inskriv-
ningssystem där psykologer och psykiatriker 'ck ett 
ökat in(ytande.

Härigenom förväntade man sig att avgångarna 
under grundutbildningen skulle minska, något som 
också skedde men i mindre utsträckning än man för-
väntat sig. Resultatet blev samtidigt att antalet frikal-
lade till följd av inte minst psykosociala diagnoser 
ökade från knappt ! % under första halvan av "#&%-
talet till mer än # % "#)%/)".42 Det blev alltså frågan 
om ett slags nollsummespel om man lägger ihop anta-
let frikallade med de fortsatt relativt höga avgångarna 
under grundutbildningen.

År "#&* började vad som kommit att kallas 
student revolten i Frankrike, en rörelse som spred sig 
till bl a Västtyskland och USA, men även till Sve-
rige. I Sverige ledde protesterna efter hand till ökat 
med in(ytande för de studerande vid universitet och 
högskolor. Denna revolt hade en ”spillover-effekt” på 
delar av värnpliktskullarna och påverkade därigenom 
deras agerande främst under grundutbildningen.

hos of'cerarna och underof'cerarna, varav inte så 
få inledningsvis var oerfarna i truppföring. Så små-
ningom tvingades de dock inse att kaserndisciplinen 
inte till fullo gick att upprätthålla under den långa 
beredskapstjänstgöringen. Förhållandet mellan befäl 
och manskap kom också efter hand att stegvis förbätt-
ras under krigsåren.

Beredskapstjänstgöringen hade i viss mån 
samman svetsat de olika befolkningslagren och 
därmed sannolikt också bidragit till att minska klyf-
torna mellan de olika socialgrupperna. Trots detta 
blev frågan om förhållandet mellan manskap och 
of'cerare/underof'cerare under beredskapsåren en 
central fråga direkt efter fredsslutet. Strävan från 
krigsmaktens sida var att efter kriget återta den s k 
kasernmekaniska ordningen, en strävan som möttes 
av protester, vilket ledde till att regeringen "#+$ till-
satte en kommitté – Militärutredningen – som 'ck 
till uppgift att utreda förhållandet mellan befäl och 
meniga inom krigsmakten. Kommittén framhöll bl a 
att målet för den framtida of'cersutbildningen ”måste 
vara en of'cerskår som delar samhällets demokratiska 
värderingar”. Därmed antydde kommittén implicit 
att det fanns odemokratiska inslag i of'cerskåren 
och dess sätt att bedriva verksamheten, vilket väckte 
irritation då många of'cerare upplevde sig orättvist 
anklagade. Debatten i frågan fortsatte men grunden 
var lagd för framtida förändringar där in(uenserna 
från beredskapstiden blev något av de styrande para-
metrar som kom att påverka utvecklingen inom krigs-
makten.39

Militärutredningen förespråkade en viss ”civilise-
ring” av krigsmaktens ”inre förhållanden”, i utbyte 
mot en hårdare men mer realistisk utbildning inriktat 
mot det moderna krigets krav. År "#$% infördes ett 
nytt repetitionsutbildningssystem där krigsförband 
övades, inte som tidigare repetitionsövningar ålders-
klassvis. Ett skäl var erfarenheterna från andra 
världskriget och beredskapstiden. Vidare inriktades 
utbildningen mer direkt mot krigets krav och nya 
utbildningsmetoder prövades.40
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hos officerarna och underofficerarna, varav inte så
få inledningsvis var oerfarna i truppföring. Så små-
ningom tvingades de dock inse att kaserndisciplinen
inte till fullo gick att upprätthålla under den långa
beredskapstjänstgöringen. Förhållandet mellan befäl
och manskap kom också efter hand att stegvis förbätt-
ras under krigsåren.

Beredskapstjänstgöringen hade i viss mån
sammansvetsat de olika befolkningslagren och
därmed sannolikt också bidragit till att minska klyf-
torna mellan de olika socialgrupperna. Trots detta
blev frågan om förhållandet mellan manskap och
officerare/underofficerare under beredskapsåren en
central fråga direkt efter fredsslutet. Strävan från
krigsmaktens sida var att efter kriget återta den s k
kasernmekaniska ordningen, en strävan som möttes
av protester, vilket ledde till att regeringen 1945 till-
satte en kommitté — Militärutredningen — som fick
till uppgift att utreda förhållandet mellan befäl och
meniga inom krigsmakten. Kommittén framhöll bl a
att målet för den framtida officersutbildningen "måste
vara en officerskår som delar samhällets demokratiska
värderingar". Därmed antydde kommittén implicit
att det fanns odemokratiska inslag i officerskåren
och dess sätt att bedriva verksamheten, vilket väckte
irritation då många officerare upplevde sig orättvist
anklagade. Debatten i frågan fortsatte men grunden
var lagd för framtida förändringar där influenserna
från beredskapstiden blev något av de styrande para-
metrar som kom att påverka utvecklingen inom krigs-
makten.39

Militärutredningen förespråkade en viss "civilise-
ring" av krigsmaktens "inre förhållanden", i utbyte
mot en hårdare men mer realistisk utbildning inriktat
mot det moderna krigets krav. År 195 o infördes ett
nytt repetitionsutbildningssystem där krigsförband
övades, inte som tidigare repetitionsövningar ålders-
klassvis. Ett skäl var erfarenheterna från andra
världskriget och beredskapstiden. Vidare inriktades
utbildningen mer direkt mot krigets krav och nya
utbildningsmetoder prövades.4°

De värnpliktiga som gjorde sin rekryt på 195 o-talet
och huvuddelen av 6o-talet kan förenklat karakteri-
seras som relativt indifferenta till värnpliktsutbild-
ningen. Huvuddelen var varken särskilt positiv eller
särskilt negativ, sett ur befälets synvinkel, men de
gjorde som regel sin plikt inom ramen för de regler
som de militära normerna uppställde. Självfallet fanns
det relativt stora variationer i bakgrund och inställ-
ning till grundutbildningen bland de värnpliktiga,
men på det hela taget fungerade utbildningen tillfreds-
ställande och avgångarna under grundutbildningen
var relativt små.41

Under 1960-talet skärptes motsättningarna mellan
det "militära samhället" och det civila samhället vilket
närmast sammanhängde med den väldiga omdaning
som pågick i det civila samhället decennierna efter
kriget. Några direkta värnpliktsprotester förkom inte,
men tecken på ökande f ikt ioner mellan befäl och
värnpliktiga fanns, vilket bl a kunde utläsas i ett ökat
antal disciplinärenden och ökande avgångar under
grundutbildningen. År 1969 infördes ett nytt inskriv-
ningssystem där psykologer och psykiatriker fick ett
ökat inflytande.

Härigenom förväntade man sig att avgångarna
under grundutbildningen skulle minska, något som
också skedde men i mindre utsträckning än man för-
väntat sig. Resultatet blev samtidigt att antalet frikal-
lade till följd av inte minst psykosociala diagnoser
ökade från knappt 3 % under första halvan av 196o-
talet till mer än 9 % 1970/7 1 .42 Det blev alltså frågan
om ett slags nollsummespel om man lägger ihop anta-
let frikallade med de fortsatt relativt höga avgångarna
under grundutbildningen.

År 1968 började vad som kommit att kallas
studentrevolten i Frankrike, en rörelse som spred sig
till bl a Västtyskland och USA, men även till Sve-
rige. I  Sverige ledde protesterna efter hand till ökat
medinflytande för de studerande vid universitet och
högskolor. Denna revolt hade en "spillover-effekt" på
delar av värnpliktskullarna och påverkade därigenom
deras agerande främst under grundutbildningen.
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praktiska möjligheterna som begränsade försvarets 
utbyggnad, inte minst då det gällde materielfrågor. 
Denna mentalitet tycks till del ha levat kvar ända in 
på #$-talet hos inte så få höga militärer. Flera av för-
svarets högsta företrädare synes ha saknat en politisk 
”%ngertoppskänsla” för vad som var politiskt möjligt, 
och tycks inte heller till fullo ha insett att det fanns 
starka krafter inom bl a det statsbärande socialdemo-
kratiska partiet som ville sänka försvarskostnaderna, 
särskilt som den ekonomiska ”guldåldern” gick mot 
sitt slut under &$-talets sista år.45 Dessa krafter tilltog 
i styrka allteftersom erfarenheterna från beredskaps-
åren bleknade bort eller försvann.

Denna utveckling ledde till försök från ÖB:s sida 
att söka ”övervintra” när nedskärningarna började, 
i avvaktan på för försvaret bättre ekonomiska tider, 
samtidigt som de minskande ekonomiska ramarna 
ledde till ökad konkurrens mellan försvarsgrenarna 
om krigsmaktens resurser. Varje försvarsgren synes 
relativt hänsynslöst ha slagits för sin del ”av kakan”. 
Självfallet kom samarbetsklimatet liksom relationerna 
mellan regeringen och militärledningen att variera 
över åren, både till följd av motsättningar i sak men 
även till följd av olika personliga preferenser mellan 
de inblandade aktörerna. Så var som exempel militär-
ledningen ingalunda enig i alla frågor, och inte sällan 
avgav försvarsgrenscheferna avvikande meningar 
genom s k särskilda yttranden till regeringen, 
meningar som avvek från ÖB:s uppfattningar. Sanno-
likt hade regeringen inget att invända mot detta, då 
divergerande uppfattningar i olika frågor, t ex mellan 
försvarsgrenarna eller mellan en försvarsgren och ÖB, 
gav regeringen större möjligheter att agera än den 
skulle ha haft om den stått mot en enig militärledning.

Mellan de fyra demokratiska partierna rådde i 
stort politisk enighet rörande de försvarsbeslut som 
fattades mellan åren '(") och '(&!. Åren '(&&/&) 
krackelerade dock enigheten och den socialdemokra-
tiska regeringen fattade '(&) ett försvarsbeslut som 
innebar relativt stora reduceringar i försvarsbudgeten, 
stödd på Vänsterpartiet kommunisterna. Skälen till 

Från '(#$ arrangerade ÖB årligen – på regeringens 
uppdrag – s k värnpliktsriksdagar, där en direktvald 
representant från varje förband och skola medver-
kade. Värnpliktsriksdagen '(#$ valde en arbetsgrupp 
med uppgift att utreda de värnpliktigas fackliga orga-
nisering. Organisationen kom att permanentas och 
efter hand drevs många av de krav man ställt igenom, 
inklusive ökat medin*ytande i förbandsnämnder, 
organiserandet av kompaninämnder, plutonens timme 
m m. Of%cerarnas bestraffningsrätt kringskars och 
arreststraffet avskaffades. Denna värnpliktsrörelse 
%ck ett relativt stort in*ytande under '(#$-talet.43 
Men det fanns också vissa element bland de värnplik-
tiga, inte sällan med extrema politiska förtecken, som 
gjorde sig skyldiga till ren kriminell verksamhet i sam-
band med värnpliktsrörelsens aktiviteter. Så inträf-
fade på *era förband sabotageverksamhet.

De relativt dramatiska förändringarna vad gällde 
de militära formerna, disciplinfrågorna och normerna 
var för truppbefälet inte sällan frustrerande och 
man hade svårt att förlika sig med de uppifrån fat-
tade besluten, samtidigt som en viss misstänksamhet 
mellan truppbefäl och värnpliktiga också förekom.44 
Här redovisade processer vad gäller relationerna 
mellan krigsmakten och det civila samhället gick för-
hållandevis fort, och gynnade inte i det korta perspek-
tivet utbildningen av de värnpliktiga och därmed inte 
heller i förlängningen utbildningen av krigsförbanden. 
Utvecklingen under #$-talet vad gällde de värnplik-
tigas inställning till krigsmakten och grundutbild-
ningen, som den ovan redovisats, kom under #$-talets 
sista år och framför allt i början av )$-talet att för-
bytas i sin motsats. Den sett ur befälets syn vinkel 
frustrerande utvecklingen under slutet av &$-talet 
och delar av #$-talet, bl a ilskan mot det långa håret, 
var till stor del i onödan förslösad energi. Hade man 
haft ”is i magen” och avvaktat utvecklingen hade man 
funnit att det var ett problem som tiden löste.

Många av de ledande militärerna på '(+$- och 
&$-talen var uppfostrade under andra världskriget 
då det inte var de ekonomiska resurserna utan de 
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Från 19 7 o arrangerade ÖB årligen — på regeringens
uppdrag — s k värnpliktsriksdagar, där en direktvald
representant från varje förband och skola medver-
kade. Värnpliktsriksdagen 197 o valde en arbetsgrupp
med uppgift att utreda de värnpliktigas fackliga orga-
nisering. Organisationen kom att permanentas och
efter hand drevs många av de krav man ställt igenom,
inklusive ökat medinflytande i förbandsnämnder,
organiserandet av kompaninämnder, plutonens timme
m m. Officerarnas bestraffningsrätt kringskars och
arreststraffet avskaffades. Denna värnpliktsrörelse
fick ett relativt stort inflytande under 19 7 otalet.43
Men det fanns också vissa element bland de värnplik-
tiga, inte sällan med extrema politiska förtecken, som
gjorde sig skyldiga till ren kriminell verksamhet i sam-
band med värnpliktsrörelsens aktiviteter. Så inträf-
fade på flera förband sabotageverksamhet.

De relativt dramatiska förändringarna vad gällde
de militära formerna, disciplinfrågorna och normerna
var för truppbefälet inte sällan frustrerande och
man hade svårt att förlika sig med de uppifrån fat-
tade besluten, samtidigt som en viss misstänksamhet
mellan truppbefäl och värnpliktiga också förekom."
Här redovisade processer vad gäller relationerna
mellan krigsmakten och det civila samhället gick för-
hållandevis fort, och gynnade inte i det korta perspek-
tivet utbildningen av de värnpliktiga och därmed inte
heller i förlängningen utbildningen av krigsförbanden.
Utvecklingen under 7 o-talet vad gällde de värnplik-
tigas inställning till krigsmakten och grundutbild-
ningen, som den ovan redovisats, kom under 7 o-talets
sista år och framför allt i början av 8o-talet att för-
bytas i sin motsats. Den sett ur befälets synvinkel
frustrerande utvecklingen under slutet av 6o-talet
och delar av 7 o-talet, bl a ilskan mot det långa håret,
var till stor del i onödan förslösad energi. Hade man
haft "is i magen" och avvaktat utvecklingen hade man
funnit att det var ett problem som tiden löste.

Många av de ledande militärerna på 1950- och
6o-talen var uppfostrade under andra världskriget
då det inte var de ekonomiska resurserna utan de

praktiska möjligheterna som begränsade försvarets
utbyggnad, inte minst då det gällde materielfrågor.
Denna mentalitet tycks till del ha levat kvar ända in
på 7 o-talet hos inte så få höga militärer. Flera av för-
svarets högsta företrädare synes ha saknat en politisk
"fingertoppskänsla" för vad som var politiskt möjligt,
och tycks inte heller till fullo ha insett att det fanns
starka krafter inom bl a det statsbärande socialdemo-
kratiska partiet som ville sänka försvarskostnaderna,
särskilt som den ekonomiska "guldåldern" gick mot
sitt slut under 6o-talets sista år.45 Dessa krafter tilltog
i styrka allteftersom erfarenheterna från beredskaps-
åren bleknade bort eller försvann.

Denna utveckling ledde till försök från ÖB:s sida
att söka "övervintra" när nedskärningarna började,
i avvaktan på för försvaret bättre ekonomiska tider,
samtidigt som de minskande ekonomiska ramarna
ledde till ökad konkurrens mellan försvarsgrenarna
om krigsmaktens resurser. Varje försvarsgren synes
relativt hänsynslöst ha slagits för sin del "av kakan".
Självfallet kom samarbetsklimatet liksom relationerna
mellan regeringen och militärledningen att variera
över åren, både till följd av motsättningar i sak men
även till följd av olika personliga preferenser mellan
de inblandade aktörerna. Så var som exempel militär-
ledningen ingalunda enig i alla frågor, och inte sällan
avgav försvarsgrenscheferna avvikande meningar
genom s k särskilda yttranden till regeringen,
meningar som avvek från ÖB:s uppfattningar. Sanno-
likt hade regeringen inget att invända mot detta, då
divergerande uppfattningar i olika frågor, t  ex mellan
försvarsgrenarna eller mellan en försvarsgren och ÖB,
gav regeringen större möjligheter att agera än den
skulle ha haft om den stått mot en enig militärledning.

Mellan de fyra demokratiska partierna rådde i
stort politisk enighet rörande de försvarsbeslut som
fattades mellan åren 1948 och 1963. Åren 1966/68
krackelerade dock enigheten och den socialdemokra-
tiska regeringen fattade 1968 ett försvarsbeslut som
innebar relativt stora reduceringar i försvarsbudgeten,
stödd på Vänsterpartiet kommunisterna. Skälen till
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tens, dess våldsmonopol liksom dess in#ytande över 
huvuddelen av den manliga befolkningen med stöd av 
värnpliktslagarna m # faktorer. Lägg därtill krigsmak-
tens till del autonoma och insulära karaktär, bland 
annat som en följd av den sekretess som omgärdade 
stora delar av krigsmaktens verksamhet.

I många frågor av synnerlig vikt för landets säker-
het var som exempel sannolikt endast en trång krets 
inom regeringen orienterad, om den alls var oriente-
rad. Mot denna bakgrund kan man med skäl hävda 
att krigsmakten som organisation innehade en sär-
ställning i förhållandet till både statsmakterna och 
samhället i övrigt, inte minst under tidigare delen av 
perioden. Därtill kom att huvuddelen av of$cerarna 
ingalunda såg sig som ”vanliga statstjänstemän”, 
utan just som of$cerare ingående i sina olika kollek-
tiv – of$cerskårerna – kollektiv som representerade 
ett unikt expertkunnande och dessutom inte sällan 
var bärare av mycket gamla traditioner. Denna egen-
uppfattning bekräftades av den fullmakt of$ceren 
efter hand erhöll.

Vad som här sagts var både en styrka och en svag-
het. Styrkan låg kanske främst i kontinuiteten och 
likformigheten, t ex när det gällde utbildningen av 
de värnpliktiga. En svaghet var att de of$cerare 
som nådde de högsta graderna inte sällan hade olika 
uppfattningar i för krigsmakten viktiga frågor, något 
som sannolikt bottnade i den prägel vederbörande 
från unga år fått i sin försvarsgren, sitt vapenslag, sitt 
truppslag men framför allt i sitt regemente (motsva-
rande), där karriären började.

denna utveckling $nns det anledning att återkomma 
till, men en orsak torde – förutom det krympande 
ekonomiska utrymmet – ha varit att en ny generation 
beslutsfattare som inte hade personliga erfarenheter 
av andra världskrigets påfrestningar efter hand tog 
över de ledande politiska posterna, i kombination 
med ett ökande tryck inom det socialdemokratiska 
partiet på fortsatta sociala reformer, vilket bl a krävde 
ekonomiska resurser. En väg att erhålla ekonomiskt 
utrymme var att reducera försvarskostnaderna. Vidare 
betraktade sannolikt många människor i efterkrigs-
generationerna det då rådande läget i Europa när-
mast som ett normaltillstånd, trots att östra Europa 
i praktiken annekterats av Sovjetunionen eller bestod 
av kommunistiska enpartistater, som Jugoslavien och 
Albanien.

Denna förändringsprocess i samhället påverkade 
även förhållandet mellan militärledningen och rege-
ringen. I försvarsdepartementet tillkom %&'" ett 
planerings- och budgetsekretariat, som ökade det poli-
tiska in#ytandet över försvaret. Detta sekretariat tog 
efter hand delvis initiativet från ÖB vad gällde den 
långsiktiga planeringen, och därmed också bedöm-
ningarna av den framtida omvärldsutvecklingen, men 
också ledningen av det vidare arbetet med införandet 
av ett system för planerings- och programbudgetering 
inom försvaret – Försvarets planerings- och budget-
system eller FPE-systemet. Införandet av FPE-syste-
met ledde bl a till att ÖB $ck i uppdrag att utarbeta 
femåriga s k programplaner men även planer med en 
femtonårig planeringshorisont, s k perspektivplaner 
Grundtanken med denna långa planeringshorisont 
var att man skulle kunna frigöra sig från ”arvet” i 
sina långsiktiga överväganden.46

Sammanfattningsvis kan sägas att krigsmakten 
i #era avseenden skiljde sig från andra statliga verk 
och myndigheter, liksom även i sitt förhållande till 
statsmakterna och regeringen, studerad tid; kanske 
inte så mycket sett ur ett formellt perspektiv, men i 
praktiken. Detta sammanhängde främst med krigs-
maktens roll i säkerhetspolitiken, dess unika kompe-
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denna utveckling finns det anledning att återkomma
till, men en orsak torde — förutom det krympande
ekonomiska utrymmet — ha varit att en ny generation
beslutsfattare som inte hade personliga erfarenheter
av andra världskrigets påfrestningar efter hand tog
över de ledande politiska posterna, i kombination
med ett ökande tryck inom det socialdemokratiska
partiet på fortsatta sociala reformer, vilket bl a krävde
ekonomiska resurser. En väg att erhålla ekonomiskt
utrymme var att reducera försvarskostnaderna. Vidare
betraktade sannolikt många människor i efterkrigs-
generationerna det då rådande läget i Europa när-
mast som ett normaltillstånd, trots att östra Europa
i praktiken annekterats av Sovjetunionen eller bestod
av kommunistiska enpartistater, som Jugoslavien och
Albanien.

Denna förändringsprocess i samhället påverkade
även förhållandet mellan militärledningen och rege-
ringen. I  försvarsdepartementet tillkom 1965 ett
planerings- och budgetsekretariat, som ökade det poli-
tiska inflytandet över försvaret. Detta sekretariat tog
efter hand delvis initiativet från ÖB vad gällde den
långsiktiga planeringen, och därmed också bedöm-
ningarna av den framtida omvärldsutvecklingen, men
också ledningen av det vidare arbetet med införandet
av ett system för planerings- och programbudgetering
inom försvaret — Försvarets planerings- och budget-
system eller FPE-systemet. Införandet av FPE-syste-
met ledde bl a till att ÖB fick i uppdrag att utarbeta
femåriga s k programplaner men även planer med en
femtonårig planeringshorisont, s k perspektivplaner
Grundtanken med denna långa planeringshorisont
var att man skulle kunna frigöra sig från "arvet" i
sina långsiktiga överväganden."

Sammanfattningsvis kan sägas att krigsmakten
i flera avseenden skiljde sig från andra statliga verk
och myndigheter, liksom även i sitt förhållande till
statsmakterna och regeringen, studerad tid; kanske
inte så mycket sett ur ett formellt perspektiv, men i
praktiken. Detta sammanhängde främst med krigs-
maktens roll i säkerhetspolitiken, dess unika kompe-
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tens, dess våldsmonopol liksom dess inflytande över
huvuddelen av den manliga befolkningen med stöd av
värnpliktslagarna m fl faktorer. Lägg därtill krigsmak-
tens till del autonoma och insulära karaktär, bland
annat som en följd av den sekretess som omgärdade
stora delar av krigsmaktens verksamhet.

I  många frågor av synnerlig vikt för landets säker-
het var som exempel sannolikt endast en trång krets
inom regeringen orienterad, om den alls var oriente-
rad. Mot denna bakgrund kan man med skäl hävda
att krigsmakten som organisation innehade en sär-
ställning i förhållandet till både statsmakterna och
samhället i övrigt, inte minst under tidigare delen av
perioden. Därtill kom att huvuddelen av officerarna
ingalunda såg sig som "vanliga statstjänstemän",
utan just som officerare ingående i sina olika kollek-
tiv — officerskårerna — kollektiv som representerade
ett unikt expertkunnande och dessutom inte sällan
var bärare av mycket gamla traditioner. Denna egen-
uppfattning bekräftades av den fullmakt officeren
efter hand erhöll.

Vad som här sagts var både en styrka och en svag-
het. Styrkan låg kanske främst i kontinuiteten och
likformigheten, t ex när det gällde utbildningen av
de värnpliktiga. En svaghet var att de officerare
som nådde de högsta graderna inte sällan hade olika
uppfattningar i för krigsmakten viktiga frågor, något
som sannolikt bottnade i den prägel vederbörande
från unga år fått i sin försvarsgren, sitt vapenslag, sitt
truppslag men framför allt i sitt regemente (motsva-
rande), där karriären började.
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Militärområden
Sverige var indelat i militärområden, förkortade milo. Milo Syd, 
milo Öst och milo Övre Norrland sågs som särskilt utsatta vid en 
sovjetisk storinvasion av landet. Militärområdena infördes under 
andra världskriget (!"#$), och indelningen liksom systemet avveck-
lades först efter det kalla krigets slut ($%%%).
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Militärområden
Sverige var indelat i militärområden, förkortade milo. Milo Syd,
milo Öst och milo Övre Norrland sågs som särskilt utsatta vid en
sovjetisk storinvasion av landet. Militärområdena infördes under
andra världskriget (1942), och indelningen liksom systemet avveck-
lades först efter det kalla krigets slut (2000).
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Försvarsområden
Försvarsområdena tillkom genom försvarsbeslutet !"#$ och bestod 
genom hela det kalla kriget. Här samlades försvarsresurserna 
lokalt. Från !"%& var med något undantag försvarsområdena sam-
manslagna med ett av regementena i området, t ex I !/Fo ## för 
Svea Livgarde, från !"%' förlagt till Kungsängen utanför Stockholm.
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Försvarsområden
Försvarsområdena tillkom genom försvarsbeslutet 1942 och bestod
genom hela det kalla kriget. Här samlades försvarsresurserna
lokalt. Från 1976 var med något undantag försvarsområdena sam-
manslagna med ett av regementena i området, t ex I r/Fo 44 för
Svea Livgarde, från 1970 förlagt till Kungsängen utanför Stockholm.
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upp under andra världskriget, en uppbyggnad som 
i princip berörde alla samhällsområden och funktio-
ner.49

Vad gällde krigsmakten bibehölls en stor freds- 
och krigsorganisation som till stor del var ett arv 
från beredskapstiden. Under senare delen av #$-talet 
föränd rades dock bilden då en relativ nedgång i 
samhälls ekonomin kunde förutses. Detta i kombi-
nation med bl a förändrade politiska prioriteringar 
resulterade i slutet av #$-talet i relativt sett minskade 
anslag för försvaret, bl a en försämrad ekonomisk 
kompensation för s k teknisk fördyring till följd av 
ett ändrat priskompensationssystem.50 Allt ledde 
samman taget efter hand till reduceringar i krigsmak-
tens freds- som krigsorganisation.

Vid krigsslutet hade försvarsindustrin nått en 
väsentligt ökad bredd och kapacitet. Den logiska följ-
den av erfarenheterna från beredskapsåren i kombina-
tion med den självvalda neutralitetspolitiken, blev en 
strävan att fortsättningsvis söka göra landet så själv-
försörjande som möjligt. Successivt efter andra världs-
kriget kom den svenska industrin också att leverera 
avancerad materiel, samtidigt som man behöll den 
mer eller mindre slumpvis utvecklade grundprincipen 
som innebar en ”high-low-mix” i krigsförbanden, vad 
gällde materiel och utrustning.

Inom det ekonomiska försvaret fanns en stark 
självförsörjningsambition, som bl a tog sig uttryck 
i utbyggnad av elenergi, en omfattande kol- och olje-
lagring liksom lagring av insatsvaror för jordbruket, 
vissa unika metaller m m, allt inom ramen för en 
omfattande och systematisk försörjningsplanering. 

Den upprustning och modernisering av försvaret 
som genomfördes åren före och under andra världs-
kriget fortsatte under slutet av %&'$- och ($-talen och 
huvuddelen av #$-talet i relativt hög takt, vilket bl a 
möjliggjordes av den snabba samhällsekonomiska 
utvecklingen främst på ($- och början av #$-talen. 
På #$-talet hade Sverige ett förhållandevis starkt 
försvar med ett imponerande )ygvapen. Det svenska 
försvaret blev härigenom en maktfaktor i Norden.47 
De främsta skälen till denna utveckling var troligen 
Sveriges självvalda neutralitetspolitik i kombination 
med den osäkra, för att inte säga hotfulla, utveck-
lingen i vår omvärld under senare delen av '$- och 
början av ($-talen; Pragkuppen %&'", Berlinblocka-
den %&'"–'& och Koreakriget i början på ($-talet, för 
att nämna några exempel. Allt sammantaget krävde 
enligt statsmakternas bedömningar ett starkt försvar, 
vilket i princip endast begränsades av våra personella, 
mate riella och ekonomiska resurser.48

Utvecklingen fram till senare delen av #$-talet 
styrdes främst av den målsättning för försvaret som 
lagts fast i FB '", och behoven att modernisera delar 
av försvaret. Ett antal partiella reformer genomfördes 
efter hand, en princip för försvarets utveckling som 
ÖB efter kriget förordat och som i FB '" godtagits av 
statsmakterna. Detta innebar självfallet inte att ÖB:s 
och försvarsgrenarnas önskemål fullt ut tillgodosågs, 
då det fanns såväl ekonomiska som politiska begräns-
ningar för vad statsmakterna bedömde som rimligt 
och möjligt att satsa på försvaret. Men fram till mitten 
av %&#$-talet fortsatte i praktiken utvecklingen av det 
”beredskapssamhälle” som vi med stor möda byggt 
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efter andra världskriget

Den upprustning och modernisering av försvaret
som genomfördes åren före och under andra världs-
kriget fortsatte under slutet av 1940- och 5 o-talen och
huvuddelen av 6o-talet i relativt hög takt, vilket bl a
möjliggjordes av den snabba samhällsekonomiska
utvecklingen främst på 50- och början av 6o-talen.
På 6o-talet hade Sverige ett förhållandevis starkt
försvar med ett imponerande flygvapen. Det svenska
försvaret blev härigenom en maktfaktor i Norden.47
De främsta skälen till denna utveckling var troligen
Sveriges självvalda neutralitetspolitik i kombination
med den osäkra, för att inte säga hotfulla, utveck-
lingen i vår omvärld under senare delen av 40- och
början av 5 o-talen; Pragkuppen 1948, Berlinblocka-
den 1948-49 och Koreakriget i början på 5o-talet, för
att nämna några exempel. Al l t  sammantaget krävde
enligt statsmakternas bedömningar ett starkt försvar,
vilket i princip endast begränsades av våra personella,
materiella och ekonomiska resurser.45

Utvecklingen fram till senare delen av 6o-talet
styrdes främst av den målsättning för försvaret som
lagts fast i FB 48, och behoven att modernisera delar
av försvaret. Ett antal partiella reformer genomfördes
efter hand, en princip för försvarets utveckling som
ÖB efter kriget förordat och som i FB 48 godtagits av
statsmakterna. Detta innebar självfallet inte att ÖB:s
och försvarsgrenarnas önskemål fullt ut tillgodosågs,
då det fanns såväl ekonomiska som politiska begräns-
ningar för vad statsmakterna bedömde som rimligt
och möjligt att satsa på försvaret. Men fram till mitten
av 1960-talet fortsatte i praktiken utvecklingen av det
"beredskapssamhälle" som vi med stor möda byggt

upp under andra världskriget, en uppbyggnad som
i princip berörde alla samhällsområden och funktio-
ner."

Vad gällde krigsmakten bibehölls en stor freds-
och krigsorganisation som till stor del var ett arv
från beredskapstiden. Under senare delen av 6o-talet
förändrades dock bilden då en relativ nedgång i
samhällsekonomin kunde förutses. Detta i kombi-
nation med bl a förändrade politiska prioriteringar
resulterade i slutet av 6o-talet i relativt sett minskade
anslag för försvaret, bl a en försämrad ekonomisk
kompensation för s k teknisk fördyring till följd av
ett ändrat priskompensationssystem.5° Allt ledde
sammantaget efter hand till reduceringar i krigsmak-
tens freds- som krigsorganisation.

Vid krigsslutet hade försvarsindustrin nått en
väsentligt ökad bredd och kapacitet. Den logiska följ-
den av erfarenheterna från beredskapsåren i kombina-
tion med den självvalda neutralitetspolitiken, blev en
strävan att fortsättningsvis söka göra landet så själv-
försörjande som möjligt. Successivt efter andra världs-
kriget kom den svenska industrin också att leverera
avancerad materiel, samtidigt som man behöll den
mer eller mindre slumpvis utvecklade grundprincipen
som innebar en "high-low-mix" i krigsförbanden, vad
gällde materiel och utrustning.

Inom det ekonomiska försvaret fanns en stark
självförsörjningsambition, som bl a tog sig uttryck
i utbyggnad av elenergi, en omfattande kol- och olje-
lagring liksom lagring av insatsvaror för jordbruket,
vissa unika metaller m m, allt inom ramen för en
omfattande och systematisk försörjningsplanering.
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Såväl krigsmakten som andra delar av totalförsva-
ret byggde efter hand ut ett stort antal berganlägg-
ningar för skilda ändamål. Bland dessa kan nämnas 
integrerade stabsplatser – s k G-platser (gemensamma 
stabsplatser) – för militär- och civilbefälhavarna (MB/
CB) och för en del av försvarsområdesbefälhavarna 
med samgrupperade länsstyrelser liksom #ygets 
stridsledningscentraler, andra ledningscentraler och 
oljelager. En del av befästningarna var ett arv från 
beredskapstiden, men en omfattande nybyggnation 
av befästningar genomfördes också. Man torde kunna 
säga att Sverige sannolikt var världsledande inom 
denna nisch.

Som exempel på utbyggnader av befästningar och 
berganläggningar kan de s k seriebatterierna vid kust-
artilleriet nämnas, som började byggas $"%&, liksom 
marinens mycket stora bas på Muskö, med sina tunn-
lar för bl a jagare och ubåtar och med en stor repara-
tionskapacitet – allt i berg. Även delar av #ygvapnet 
kom att disponera underjordiska och i det närmaste 
atombombssäkra berghangarer på fem olika platser 
i landet. Dessa byggdes under perioden $"'&–$"%'. 
Senare utvecklades ett system med utspridda vägbaser 
som bl a utnyttjade vägsystem som existerade redan 
i fredstid. Bägge dessa bassystem kan sägas ha varit 
världsunika.56

Enligt uppskattningar som gjorts omfattade total-
försvaret på $"()-talet ca *,& miljoner personer som 
efter mobilisering och krigsorganisering på något 
sätt mer direkt var engagerade i totalförsvarets verk-
samhet. Ca (%) ))) man fanns inom krigsmakten, 
inkluderande hemvärnet, och ca (%) )))–$ $)) ))) 
miljoner i frivilligorganisationerna. Siffrorna varie-
rade något över tiden.57 Härtill kom som exempel 
Byggnads- och reparationsberedskapen (BRB), 
driftvärn, verksskydd m # organisationer.58 Vidare 
förbereddes s k K-produktion (krigsproduktion), dvs 
företag vars produktion var av så stor betydelse för 
totalförsvaret att verksamheten skulle fortgå även 
efter krigsutbrott och slutlig utrymning av den ort där 
produktionen skulle ske.59 Siffran *,& miljoner inklu-

Även en planering för undanförsel av viktiga lager och 
krigsviktig industri och annan infrastruktur, som t ex 
reparationsverkstäder, genomfördes. Förberedelser 
för förstöring av krigsviktiga anläggningar och lager 
som inte gick att undanföra genomfördes också. Också 
det tidiga svenska kärnenergiprogrammet under 
$"%)- och +)-talen, den s k svenska linjen, kan delvis 
ses som en strävan till självförsörjning. Denna linje 
hade samtidigt en koppling till de svenska kärnvapen-
ambitionerna på %)-talet, som senare avfördes från 
dagordningen, formellt $"+&, då Sverige skrev på det 
s k icke-spridningsavtalet.51

Civilförsvarets huvudsyfte var att skydda befolk-
ningen i händelse av krig, bl a genom att uppföra ett 
mycket stort antal skyddsrum av varierande slag – en 
del närmast atomsäkra – men även genom att organi-
sera räddningstjänsten. Särskilda civilförsvarsenheter, 
s k undsättningskårer, organiserades för detta ända-
mål. Under den tidigare delen av kalla kriget fanns 
också en mycket omfattande utrymningsplanering, 
som vid hot om terrorbombning och/eller invasion 
skulle göra det möjligt att snabbt tömma de större 
städerna på huvuddelen av de människor som bodde 
där.52 Ca ()% av befolkningen liksom en relativt stor 
del av våra industrier och andra för totalförsvaret 
viktiga anläggningar, t ex stora oljelager, var i stor 
utsträckning koncentrerade till kustregionerna, vilket 
utgjorde ett problem.53

Stor vikt lades även vid det psykologiska försvaret. 
Både Sveriges Radio och dagstidningarna för beredde 
verksamhet för en krigssituation. Så fanns som 
exempel skyddade produktions- och sändarplatser 
förberedda, och Sveriges Radio spelade in program 
för att ha i beredskap att sända vid ett eventuellt 
krigstillstånd.54 Myndigheterna vände sig också 
direkt till medborgarna med broschyrer som ”Om 
kriget kommer”, och information och råd i telefon-
katalogerna. I varje hyreshus fanns också anslag om 
tillfälliga skyddsrum och utrymningsvägar. Flyglarms-
sirenerna i tätorterna testades – och testas fortfarande 
– den första måndagen i varje månad kl $% )).55
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Även en planering för undanförsel av viktiga lager och
krigsviktig industri och annan infrastruktur, som t ex
reparationsverkstäder, genomfördes. Förberedelser
för förstöring av krigsviktiga anläggningar och lager
som inte gick att undanföra genomfördes också. Också
det tidiga svenska kärnenergiprogrammet under
1950- och 6o-talen, den s k svenska linjen, kan delvis
ses som en strävan till självförsörjning. Denna linje
hade samtidigt en koppling till de svenska kärnvapen-
ambitionerna på 5 o-talet, som senare avfördes från
dagordningen, formellt 1968, då Sverige skrev på det
s k icke-spridningsavtalet."

Civilförsvarets huvudsyfte var att skydda befolk-
ningen i händelse av krig, bl a genom att uppföra ett
mycket stort antal skyddsrum av varierande slag — en
del närmast atomsäkra — men även genom att organi-
sera räddningstjänsten. Särskilda civilförsvarsenheter,
s k undsättningskårer, organiserades för detta ända-
mål. Under den tidigare delen av kalla kriget fanns
också en mycket omfattande utrymningsplanering,
som vid hot om terrorbombning och/eller invasion
skulle göra det möjligt att snabbt tömma de större
städerna på huvuddelen av de människor som bodde
där.52 Ca 7o % av befolkningen liksom en relativt stor
del av våra industrier och andra för totalförsvaret
viktiga anläggningar, t ex stora oljelager, var i stor
utsträckning koncentrerade til l kustregionerna, vilket
utgjorde ett problem."

Stor vikt lades även vid det psykologiska försvaret.
Både Sveriges Radio och dagstidningarna förberedde
verksamhet för en krigssituation. Så fanns som
exempel skyddade produktions- och sändarplatser
förberedda, och Sveriges Radio spelade in program
för att ha i beredskap att sända vid ett eventuellt
krigstillstånd» Myndigheterna vände sig också
direkt till medborgarna med broschyrer som "Om
kriget kommer", och information och råd i telefon-
katalogerna. I  varje hyreshus fanns också anslag om
tillfälliga skyddsrum och utrymningsvägar. Flyglarms-
sirenerna i tätorterna testades — och testas fortfarande
— den första måndagen i varje månad kl i5 oo."

Såväl krigsmakten som andra delar av totalförsva-
ret byggde efter hand ut ett stort antal berganlägg-
ningar för skilda ändamål. Bland dessa kan nämnas
integrerade stabsplatser — s k G-platser (gemensamma
stabsplatser) — för militär- och civilbefälhavarna (MB/
CB) och för en del av försvarsområdesbefälhavarna
med samgrupperade länsstyrelser liksom flygets
stridsledningscentraler, andra ledningscentraler och
oljelager. En del av befästningarna var ett arv från
beredskapstiden, men en omfattande nybyggnation
av befästningar genomfördes också. Man torde kunna
säga att Sverige sannolikt var världsledande inom
denna nisch.

Som exempel på utbyggnader av befästningar och
berganläggningar kan de s k seriebatterierna vid kust-
artilleriet nämnas, som började byggas 1958, liksom
marinens mycket stora bas på Muskö, med sina tunn-
lar för bl a jagare och ubåtar och med en stor repara-
tionskapacitet — allt i berg. Även delar av flygvapnet
kom att disponera underjordiska och i det närmaste
atombombssäkra berghangarer på fem olika platser
i landet. Dessa byggdes under perioden 1948-1954.
Senare utvecklades ett system med utspridda vägbaser
som bl a utnyttjade vägsystem som existerade redan
i fredstid. Bägge dessa bassystem kan sägas ha varit
världsunika."

Enligt uppskattningar som gjorts omfattade total-
försvaret på 19 7 o-talet ca z,8 miljoner personer som
efter mobilisering och krigsorganisering på något
sätt mer direkt var engagerade i totalförsvarets verk-
samhet. Ca 750000 man fanns inom krigsmakten,
inkluderande hemvärnet, och ca 750 000—I Ioo 000
miljoner i frivilligorganisationerna. Siffrorna varie-
rade något över tiden." Härtill kom som exempel
Byggnads- och reparationsberedskapen (BRB),
driftvärn, verksskydd m fl organisationer.58 Vidare
förbereddes s k K-produktion (krigsproduktion), dvs
företag vars produktion var av så stor betydelse för
totalförsvaret att verksamheten skulle fortgå även
efter krigsutbrott och slutlig utrymning av den ort där
produktionen skulle ske.59 Siffran z,8 miljoner inklu-
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(VU #"), som antogs av riksdagen $%##, skapades 
förut sättningar att förstärka denna utveckling, då 
målsättningen nu uttalades att efter grundutbild-
ningen hålla samman förbanden i krigsförband. 
Plutoner och kompanier skulle hållas ihop intill dess 
att soldaterna föll för ”åldersstrecket”. I teorin var 
tanken god men i praktiken fungerade den av &era 
skäl inte särskilt väl. Till detta bidrog bl a inställda 
krigsförbandsövningar (KFÖ) och brist på yrkesbefäl 
liksom en ökad benägenhet hos befolkningen att &ytta 
inom landet på $%'"- och #"-talen, bl a som en följd 
av urbaniseringen, vilket för de meniga värnpliktiga 
innebar omkrigsplaceringar.65

Antalet yrkesbefäl av alla grader inom krigs-
organisation uppgick under t ex $%("-talet till mindre 
än )% eller för arméns del ca * #"" befäl varav ca 
) """ var yrkesof+cerare. En siffra som internatio-
nellt sett var mycket låg med hänsyn till arméns stora 
krigsorganisation.66 Detta kom att ställa stora krav på 
de värnpliktiga pluton- och ställföreträdande pluton-
cheferna, liksom på de värnpliktiga gruppcheferna. 
Främst pluton cheferna och ställföreträdande pluton-
cheferna kan sägas ha utgjort ”ryggraden” i arméns 
förband och det kan ifrågasättas om de var tillräckligt 
utbildade och tränade för att klara sina svåra upp-
gifter, särskilt som repetitionsövningarna (KFÖ) mer 
frekvent började ställas in under senare delen av stu-
derad period samtidigt som grundutbildningstiderna 
skars ner.67

År $%#, trädde två centrala funktioner i verksam-
het, nämligen Försvarsrådet med statsministern 
som ordförande och Totalförsvarets chefsnämnd där 
ordföranden, vanligen ÖB, utsågs av regeringen.68 
Uppbyggandet av totalförsvaret efter kriget gick bl a 
ut på att bringa militära och civila funktioner till sam-
verkan och kunskapsutbyte. Förståelse för varandras 
verksamhet var också centralt. Ett viktigt led i denna 
utveckling var Försvarshögskolans (FHS) tillkomst 
$%',, där förre försvarsstabschefen och sedermera ÖB 
Nils Swedlund var en starkt drivande kraft.69 Huvud-
syftet med FHS var att ge kursdeltagarna en uppfatt-

derar då personal som t ex skulle arbeta i krigspro-
duktionen. I vissa fall var det fråga om att återuppta 
nedlagd produktion, vilket krävde att såväl utbildad 
personal som maskiner fanns tillgängliga. Sådan pla-
nerad K-produktion kunde i fred ekonomiskt stödjas 
av Över styrelsen för ekonomisk beredskap (ÖEF), för 
att säkerställa att företagen i händelse av kris och krig 
kunde leva upp till de krav K-produktionen ställde.60

Allt sammantaget ställde mycket stora krav på 
personal planeringen inom de &esta samhällssekto-
rerna. Personalbehoven tillgodosågs genom en kom-
bination av plikttjänstgöring och frivillighet. För 
den manliga delen av befolkningen rådde värnplikt 
mellan $* och !( års ålder. Undantag kunde göras 
för värnpliktiga som oundgängligen behövdes inom 
totalförsvaret i övrigt, för att tillgodose behovet av 
personal i krig (uppskovsvärnpliktiga). Som exempel 
kan kommunikations verken nämnas, bl a Statens 
Järnvägar (SJ).61 Därtill kom frivillig utbildning via 
reservof+cerssystemet, och den frivilliga befälsutbild-
ningen som genomfördes i Frivilliga befälsutbildnings-
förbundets (FBU:s) regi. För den civila delen av total-
försvaret fanns en tjänstepliktslag som kunde ålägga 
människor arbetsplikt mellan $# och (" års ålder.62 
Civilförsvarspliktiga var vidare i riket boende svenska 
medborgare från $# till #' års ålder.63 Under i princip 
hela den studerade perioden återfanns också reserv-
of+cerare i ett relativt stort antal inom bl a närings-
livet och den offentliga förvaltningen.64

Om man så vill kan man under det kalla kriget 
betrakta Sverige som ett militärt, industriellt och 
förvaltnings mässigt komplex i vid bemärkelse, som 
var inriktat på landets försvar och överlevnad i hän-
delse av kris eller krig. I detta komplex spelade stats-
makterna en central roll.

Det stora antalet reservbefäl men framför allt 
värnpliktigt befäl som fanns i krigsorganisationen 
hade också betydelse för den fortsatta förankringen av 
folkförsvaret som vuxit fram under beredskapsåren, 
och sannolikt även för samhällets fortsatta demokrati-
sering. Genom det nya värnpliktsutbildningssystemet 
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derar då personal som t ex skulle arbeta i krigspro-
duktionen. I vissa fall var det fråga om att återuppta
nedlagd produktion, vilket krävde att såväl utbildad
personal som maskiner fanns tillgängliga. Sådan pla-
nerad K-produktion kunde i fred ekonomiskt stödjas
av Överstyrelsen för ekonomisk beredskap (ÖEF), för
att säkerställa att företagen i händelse av kris och krig
kunde leva upp till de krav K-produktionen ställde."

Allt sammantaget ställde mycket stora krav på
personalplaneringen inom de flesta samhällssekto-
rerna. Personalbehoven tillgodosågs genom en kom-
bination av plikttjänstgöring och frivillighet. För
den manliga delen av befolkningen rådde värnplikt
mellan 18 och 47 års ålder. Undantag kunde göras
för värnpliktiga som oundgängligen behövdes inom
totalförsvaret i övrigt, för att tillgodose behovet av
personal i krig (uppskovsvärnpliktiga). Som exempel
kan kommunikationsverken nämnas, bl a Statens
Järnvägar (SJ)." Därtill kom frivillig utbildning via
reservofficerssystemet, och den frivilliga befälsutbild-
ningen som genomfördes i Frivilliga befälsutbildnings-
förbundets (FBU:s) regi. För den civila delen av total-
försvaret fanns en tjänstepliktslag som kunde ålägga
människor arbetsplikt mellan i6  och 7 o års ålder.62
Civilförsvarspliktiga var vidare i riket boende svenska
medborgare från i6  till 65 års ålder." Under i princip
hela den studerade perioden återfanns också reserv-
officerare i ett relativt stort antal inom bl a närings-
livet och den offentliga förvaltningen."

Om man så vill kan man under det kalla kriget
betrakta Sverige som ett militärt, industriellt och
förvaltningsmässigt komplex i vid bemärkelse, som
var inriktat på landets försvar och överlevnad i hän-
delse av kris eller krig. I  detta komplex spelade stats-
makterna en central roll.

Det stora antalet reservbefäl men framför allt
värnpliktigt befäl som fanns i krigsorganisationen
hade också betydelse för den fortsatta förankringen av
folkförsvaret som vuxit fram under beredskapsåren,
och sannolikt även för samhällets fortsatta demokrati-
sering. Genom det nya värnpliktsutbildningssystemet

(VU 6o), som antogs av riksdagen 1966, skapades
förutsättningar att förstärka denna utveckling, då
målsättningen nu uttalades att efter grundutbild-
ningen hålla samman förbanden i krigsförband.
Plutoner och kompanier skulle hållas ihop intill dess
att soldaterna föll för "åldersstrecket". I  teorin var
tanken god men i praktiken fungerade den av flera
skäl inte särskilt väl. Ti l l  detta bidrog bl a inställda
krigsförbandsövningar (KFÖ) och brist på yrkesbefäl
liksom en ökad benägenhet hos befolkningen att flytta
inom landet på 1950- och 6o-talen, bl a som en följd
av urbaniseringen, vilket för de meniga värnpliktiga
innebar omkrigsplaceringar.65

Antalet yrkesbefäl av alla grader inom krigs-
organisation uppgick under t ex 197 o-talet till mindre
än 3 % eller för armens del ca 8 600 befäl varav ca
3 000 var yrkesofficerare. En siffra som internatio-
nellt sett var mycket låg med hänsyn till armens stora
krigsorganisation.66 Detta kom att ställa stora krav på
de värnpliktiga pluton- och ställföreträdande pluton-
cheferna, liksom på de värnpliktiga gruppcheferna.
Främst plutoncheferna och ställföreträdande pluton-
cheferna kan sägas ha utgjort "ryggraden" i armens
förband och det kan ifrågasättas om de var tillräckligt
utbildade och tränade för att klara sina svåra upp-
gifter, särskilt som repetitionsövningarna (KFÖ) mer
frekvent började ställas in under senare delen av stu-
derad period samtidigt som grundutbildningstiderna
skars ner.67

År 1962 trädde två centrala funktioner i verksam-
het, nämligen Försvarsrådet med statsministern
som ordförande och Totalförsvarets chefsnämnd där
ordföranden, vanligen ÖB, utsågs av regeringen."
Uppbyggandet av totalförsvaret efter kriget gick bl a
ut på att bringa militära och civila funktioner till sam-
verkan och kunskapsutbyte. Förståelse för varandras
verksamhet var också centralt. Ett viktigt led i denna
utveckling var Försvarshögskolans (FHS) tillkomst
1952,   där förre försvarsstabschefen och sedermera ÖB
Nils Swedlund var en starkt drivande kraft." Huvud-
syftet med FHS var att ge kursdeltagarna en uppfatt-
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systemet. Vi riskerade att personalen i de högsta 
staberna inte bara var oerfaren att utöva ledning i 
krig, den var ofta också oprövad i fred, något som för-
värrades om t ex stabsövningar inställdes.70

Det var ett mycket stort antal människor – civila 
som militära – som ingick i de centrala och regionala 
staberna. Härtill kom militära betjäningsförband av 
olika typer – t ex sambandsförband av bataljon storlek, 
milosäkerhetskompanier, vaktplutoner m #. Som 
exempel kan nämnas att vid en totalförsvarsövning 
med högre regionala civila och militära staber i östra 
Mellansverige "$%&, dvs innan den nya integrerade 
ledningsorganisationen trädde i kraft "$%%, var anta-
let övade personer " '&( varav )*) militära och %)) 
civila tjänstemän. Härtill kom övningsledningen på 
!$( personer.71 Även på lägre regional nivå var anta-
let krigsplacerade – civil som militär personal – i de 
gemensamma staberna mycket stort: många hundra-
tals personer.

En svårighet med dessa var att få de verkliga 
beslutsfattarna att aktivt delta, dvs stadsråden. 
Man kan då ställa sig frågan om dessa totalförsvars-
övningar på olika nivåer var värda sitt pris i form av 
de mycket omfattande och arbetskrävande förberedel-
ser som gjordes, liksom allt arbete med genomföran-
det. Svaret torde med stor tvekan bli ja, då det tyvärr 
var den enda möjlighet som stod till buds att på olika 
nivåer och under något så när realistiska förhållanden 
konkretisera och spela igenom de många komplicerade 
frågor de militära staberna och samverkande civila 
myndigheter hade att tackla.72 Som nämnts övade 
man i regel inte på ”de skarpa” stabsplatserna. Inte 
heller synes man ha tagit tillfället i akt att pröva den 
krigsplacerade personalens kompetens och förmåga, i 
den meningen att personal som kanske inte höll måttet 
byttes ut. Det främsta skälet var att övningarna inte 
primärt syftade till att pröva personal samt det faktum 
att många övade var specialister inom ett begränsat 
område, där ”granskare” var svåra att uppbringa.73

Systemet med gemensamma krigsstabsplatser på 
de nivåer där civila och militära organ samgruppera-

ning om hur totalförsvaret var tänkt att fungera i krig, 
med betoning på övning i civil-militär samverkan.

På lokal nivå skedde samverkan mellan förbands-
chefer, kretshemvärnschefer m # militära chefer och 
kommuner och andra lokala samverkande organ 
från totalförsvaret. På denna nivå var man inte sam-
grupperad. På central och högre- och lägre regional 
nivå grupperades som regel den s k A-delen i berg-
anläggningen (motsvarande). Det var chefer med 
huvuddelen av de operativa delarna av staberna/kans-
lierna – såväl militära som civila – som verkade från 
denna anläggning. Som regel arbetade man i avlös-
ningar eller skift. Förläggning kunde som regel endast 
ske för en begränsad del av personalen i berganlägg-
ningen, varför huvuddelen av avlösningarna/skiften 
transporterades till särskilda förläggningslokaler, inte 
sällan relativt långt från berganläggningen (mer än en 
mil). Förutom A-delen fanns en B-del. Denna stab var 
belägen på relativt stort avstånd från A-delen – #era 
mil. Där återfanns inte sällan s k stödfunktioner som 
t ex logistikfunktionen. B-delen fungerade vanligen 
också som reservstab, i de fall A-delen inte kunde 
verka. Viss personal – civil som militär – blev kvar 
på sin fredsarbetsplats. Denna del av organisationen 
kallades vanligen C-delen.

Personalen i här nämnda stabs-/kansliorgan övade 
mer eller mindre regelbundet. Detta gällde alla nivåer. 
Vad gäller högkvartersövningar var tiden mellan 
övningarna som regel ca sex år. Främst av sekretesskäl 
övades normalt inte personalen på de verkliga stabs-
platserna utan i olika tillfälliga övningslokaler, som 
inreddes på sådant sätt att de skulle likna de ordinarie 
stabsplatserna. Det var självfallet en stor svaghet då 
det i ett ”skarpt läge” innebar att huvuddelen av den 
krigsplacerade personalen kom till stabsplatser som 
var helt främmande, både vad gällde lokalerna som 
sådana och kanske även de tekniska hjälpmedel som 
disponerades. Vidare kan man med skäl hävda att 
tiden mellan övningarna var för lång, främst m h t den 
relativt snabba omsättningen av militär stabspersonal 
som skedde, något som sammanhängde med karriär-
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ving om hur totalförsvaret var tänkt att fungera i krig,
med betoning på övning i civil-militär samverkan.

På lokal nivå skedde samverkan mellan förbands-
chefer, kretshemvärnschefer m fl militära chefer och
kommuner och andra lokala samverkande organ
från totalförsvaret. På denna nivå var man inte sam-
grupperad. På central och högre- och lägre regional
nivå grupperades som regel den s k A-delen i berg-
anläggningen (motsvarande). Det var chefer med
huvuddelen av de operativa delarna av staberna/kans-
lierna — såväl militära som civila — som verkade från
denna anläggning. Som regel arbetade man i avlös-
ningar eller skift. Förläggning kunde som regel endast
ske för en begränsad del av personalen i berganlägg-
ningen, varför huvuddelen av avlösningarna/skiften
transporterades till särskilda förläggningslokaler, inte
sällan relativt långt från berganläggningen (mer än en
mil). Förutom A-delen fanns en B-del. Denna stab var
belägen på relativt stort avstånd från A-delen — flera
mil. Där återfanns inte sällan s k stödfunktioner som
t ex logistikfunktionen. B-delen fungerade vanligen
också som reservstab, i de fall A-delen inte kunde
verka. Viss personal — civil som militär — blev kvar
på sin fredsarbetsplats. Denna del av organisationen
kallades vanligen C-delen.

Personalen i här nämnda stabs-/kansliorgan övade
mer eller mindre regelbundet. Detta gällde alla nivåer.
Vad gäller högkvartersövningar var tiden mellan
övningarna som regel ca sex år. Främst av sekretesskäl
övades normalt inte personalen på de verkliga stabs-
platserna utan i olika tillfälliga övningslokaler, som
inreddes på sådant sätt att de skulle likna de ordinarie
stabsplatserna. Det var självfallet en stor svaghet då
det i ett "skarpt läge" innebar att huvuddelen av den
krigsplacerade personalen kom til l stabsplatser som
var helt främmande, både vad gällde lokalerna som
sådana och kanske även de tekniska hjälpmedel som
disponerades. Vidare kan man med skäl hävda att
tiden mellan övningarna var för lång, främst m h t den
relativt snabba omsättningen av militär stabspersonal
som skedde, något som sammanhängde med karriär-

systemet. Vi riskerade att personalen i de högsta
staberna inte bara var oerfaren att utöva ledning i
krig, den var ofta också oprövad i fred, något som för-
värrades om t ex stabsövningar inställdes.70

Det var ett mycket stort antal människor — civila
som militära — som ingick i de centrala och regionala
staberna. Härtill kom militära betjäningsförband av
olika typer — t ex sambandsförband av bataljonstorlek,
milosäkerhetskompanier, vaktplutoner m fl. Som
exempel kan nämnas att vid en totalförsvarsövning
med högre regionala civila och militära staber i östra
Mellansverige 1963, dvs innan den nya integrerade
ledningsorganisationen trädde i kraft 1966, var anta-
let övade personer i  23o varav 5 75 militära och 655
civila tjänstemän. Härtill kom övningsledningen på
490 personer." Även på lägre regional nivå var anta-
let krigsplacerade — civil som militär personal — i de
gemensamma staberna mycket stort: många hundra-
tals personer.

En svårighet med dessa var att få de verkliga
beslutsfattarna att aktivt delta, dvs stadsråden.
Man kan då ställa sig frågan om dessa totalförsvars-
övningar på olika nivåer var värda sitt pris i form av
de mycket omfattande och arbetskrävande förberedel-
ser som gjordes, liksom allt arbete med genomföran-
det. Svaret torde med stor tvekan bli ja, då det tyvärr
var den enda möjlighet som stod till buds att på olika
nivåer och under något så när realistiska förhållanden
konkretisera och spela igenom de många komplicerade
frågor de militära staberna och samverkande civila
myndigheter hade att tackla.72 Som nämnts övade
man i regel inte på "de skarpa" stabsplatserna. Inte
heller synes man ha tagit tillfället i akt att pröva den
krigsplacerade personalens kompetens och förmåga, i
den meningen att personal som kanske inte höll måttet
byttes ut. Det främsta skälet var att övningarna inte
primärt syftade till att pröva personal samt det faktum
att många övade var specialister inom ett begränsat
område, där "granskare" var svåra att uppbringa."

Systemet med gemensamma krigsstabsplatser på
de nivåer där civila och militära organ samgruppera-



! " # $ " # % &' ( ) * "!"

fördelningar på kanske "#–$# mils avstånd eller mer, 
från MB:s/CB:s krigsstabsplats. Sedan armékårs-
staberna fasades ut runt %&'# fanns inte längre några 
fältstaber som kunde svara för den taktiska sam-
ordningen och ledningen av bl a fördelningarnas och 
försvarsområdenas strid. Man kan vidare fråga sig om 
de enskilda soldaterna överhuvudtaget vetat vem som 
var ”deras general”, dvs vem som var militärbefäl-
havare.

Vad som ovan redovisats understryker den cen-
trala betydelse som krigsplaneringen i vid bemärkelse 
hade inom såväl de militära som de civila delarna av 
det svenska samhället. Sannolikt nådde inget annat 
västland samma höga nivå när det t ex gällde civil-
försvarsåtgärder och skydd av befolkningen som 
Sverige gjorde.74 Den genomgripande planeringen för 
kris eller krig genomsyrade på många plan praktiskt 
talat alla samhällssektorer i fred. Det var fråga om en 
”militär tankenärvaro”, om man med detta menar den 
mycket omfattande civila och militära planeringen 
som gjordes liksom de stora och kostnadskrävande 
investeringarna i anläggningar m m som genomför-
des, för att vid kris eller krig kunna mobilisera och 
krigsorganisera landets samlade militära och civila 
resurser. Man skulle med visst fog kunna hävda att 
riket i denna mening var ”genommilitariserat”. Man 
kan samtidigt fråga sig i vilken utsträckning politiker 
i gemen liksom allmänheten verkligen var medvetna 
om hur genomplanerat vårt samhälle var, i syfte att 
vid beredskap och krig kunna totalmobilisera sam-
hällets alla resurser. Sverige var vid denna tid i stor 
utsträckning påverkat av det krig som aldrig kom.7

des reser dock ett antal frågor. Så kan man med skäl 
ifrågasätta om inte dessa gemensamma staber med 
ett mycket stort antal civila och militära befattnings-
havare i praktiken kom att bli ”kolosser på lerfötter”, 
föga lämpade att snabbt och smidigt leda verksam-
heten inom sina områden. Lägg där till att man genom 
sin gruppering i bl a berganläggningar blev statisk.

I ett läge då allmänheten kanske som mest 
behövde, inte minst de civila myndigheternas stöd, 
”försvann” huvuddelen av de kvali(cerade tjänste-
männen från sina fredstida lokaler. Denna proble-
matik uppmärksammades efter hand när det gällde 
regeringen och centrala myndigheters )yttning till 
krigsstabsplatser. Sannolikt var också berganläggning-
arna kända för den presumtive (enden. Detta innebar 
att de kunde bli utsatta för )ygangrepp och sabotage 
– t ex mot kablage till sändarplatser – liksom tele-
störningar m m.

Både på militärområdes- och försvarsområdesnivå 
fanns i fred upparbetade kontaktnät över ytan mellan 
fredsstaberna och många civila organ som verkade på 
”fältet” i fred, liksom även pålitliga enskilda personer. 
I och med )yttningen till krigsstabsplatserna riskerade 
dessa kontakter att i varje fall temporärt brytas när 
de kanske som bäst behövdes, då krigsstaberna över-
gick till den s k krigstelefonkatalogen. Man kunde inte 
förutsätta att alla ”kontaktnäten över ytan” skulle ha 
tillgång till krigstelefonkatalogerna och veta när det 
började användas.

Det går heller inte att frigöra sig från intrycket att 
man tydligen räknade med att kunna organisera sig på 
krigsstabsplatserna i god ordning, dvs man räknade 
med tid för förberedelser innan kriget brutit ut. Detta 
bör ha varit problematiskt av bl a psykologiska skäl.

Från en rent militär synvinkel kan man också 
fråga sig om t ex militärbefälstaberna i tid dispo-
nerat ett sådant underrättelseunderlag och sådana 
sambands medel att MB:s samordning och ledning av 
underställda taktiska förband, t ex fördelningar och 
marin- och )ygförband, varit möjlig att genomföra. 
Det kunde bl a röra sig om samordning av tre till fyra 
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des reser dock ett antal frågor. Så kan man med skäl
ifrågasätta om inte dessa gemensamma staber med
ett mycket stort antal civila och militära befattnings-
havare i praktiken kom att bli "kolosser på lerfötter",
föga lämpade att snabbt och smidigt leda verksam-
heten inom sina områden. Lägg där til l att man genom
sin gruppering i bl a berganläggningar blev statisk.

I  ett läge då allmänheten kanske som mest
behövde, inte minst de civila myndigheternas stöd,
"försvann" huvuddelen av de kvalificerade tjänste-
männen från sina fredstida lokaler. Denna proble-
matik uppmärksammades efter hand när det gällde
regeringen och centrala myndigheters flyttning till
krigsstabsplatser. Sannolikt var också berganläggning-
arna kända för den presumtive fienden. Detta innebar
att de kunde bli utsatta för flygangrepp och sabotage
— t ex mot kablage till sändarplatser — liksom tele-
störningar m m.

Både på militärområdes- och försvarsområdesnivå
fanns i fred upparbetade kontaktnät över ytan mellan
fredsstaberna och många civila organ som verkade på
"fältet" i fred, liksom även pålitliga enskilda personer.
I  och med flyttningen till krigsstabsplatserna riskerade
dessa kontakter att i varje fall temporärt brytas när
de kanske som bäst behövdes, då krigsstaberna över-
gick till den s k krigstelefonkatalogen. Man kunde inte
förutsätta att alla "kontaktnäten över ytan" skulle ha
tillgång till krigstelefonkatalogerna och veta när det
började användas.

Det går heller inte att frigöra sig från intrycket att
man tydligen räknade med att kunna organisera sig på
krigsstabsplatserna i god ordning, dvs man räknade
med tid för förberedelser innan kriget brutit ut. Detta
bör ha varit problematiskt av bl a psykologiska skäl.

Från en rent militär synvinkel kan man också
fråga sig om t ex militärbefälstaberna i tid dispo-
nerat ett sådant underrättelseunderlag och sådana
sambandsmedel att MB:s samordning och ledning av
underställda taktiska förband, t ex fördelningar och
marin- och flygförband, varit möjlig att genomföra.
Det kunde bl a röra sig om samordning av tre ti l l fyra

fördelningar på kanske 20-30 mils avstånd eller mer,
från MB:s/CB:s krigsstabsplats. Sedan arm&års-
staberna fasades ut runt i  95 o fanns inte längre några
fältstaber som kunde svara för den taktiska sam-
ordningen och ledningen av bl a fördelningarnas och
försvarsområdenas strid. Man kan vidare fråga sig om
de enskilda soldaterna överhuvudtaget vetat vem som
var "deras general", dvs vem som var militärbefäl-
havare.

Vad som ovan redovisats understryker den cen-
trala betydelse som krigsplaneringen i vid bemärkelse
hade inom såväl de militära som de civila delarna av
det svenska samhället. Sannolikt nådde inget annat
västland samma höga nivå när det t ex gällde civil-
försvarsåtgärder och skydd av befolkningen som
Sverige gjorde.74 Den genomgripande planeringen för
kris eller krig genomsyrade på många plan praktiskt
talat alla samhällssektorer i fred. Det var fråga om en
"militär tankenärvaro", om man med detta menar den
mycket omfattande civila och militära planeringen
som gjordes liksom de stora och kostnadskrävande
investeringarna i anläggningar m m som genomför-
des, för att vid kris eller krig kunna mobilisera och
krigsorganisera landets samlade militära och civila
resurser. Man skulle med visst fog kunna hävda att
riket i denna mening var "genommilitariserat". Man
kan samtidigt fråga sig i vilken utsträckning politiker
i gemen liksom allmänheten verkligen var medvetna
om hur genomplanerat vårt samhälle var, i  syfte att
vid beredskap och krig kunna totalmobilisera sam-
hällets alla resurser. Sverige var vid denna tid i stor
utsträckning påverkat av det krig som aldrig kom.7
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chefer, försvarsområdesbefälhavare m # – enligt de 
order och anvisningar som de operativa cheferna gav 
och med stöd av gällande reglementen – för arméns 
del t ex Arméreglementet del II Taktik $%&" – och 
övriga aktuella reglementen, anvisningar och instruk-
tioner (t ex olika truppslagsreglementen), som regle-
rade taktiska enheters uppträdande, dvs hur olika 
krigs förband skulle utnyttjas och vilka krav som 
kunde ställas på dem i olika situationer. Även marinen 
och #ygvapnet hade i likhet med armén reglementen, 
anvisningar och instruktioner för de taktiska förban-
dens uppträdande. Begreppet taktik slutligen var en 
sammanfattande benämning på de varierande medel 
och metoder som användes av mark-, sjö- eller #yg-
förband för att i varje situation på bästa sätt nå ett 
bestämt syfte med striden, och övrig verksamhet som 
sammanhängde med den.80

Den militära krigsplanläggningen utgick som regel 
från de försvarsbeslut som riksdagen fattade och de 
målsättningar, ramar och i förekommande fall opera-
tiva anvisningar som statsmakterna lade fast.81 Huru-
vida statsmakterna sedan mer i detalj – direkt eller 
indirekt – kom att styra den militära krigsplanlägg-
ningen är en fråga det 'nns anledning att återkomma 
till.82 Inom ramen för krigsplaneringen var krigsplan-
läggningen av central betydelse i krigsmakten. Krigs-
planläggningen som bl a omfattade det operativa- och 
taktiska krigsförberedelsearbetet hade främst med 
krigsförbandens disposition och utnyttjande att göra 
i olika planlagda alternativ. Krigsplanläggningen kom 
vidare att styra t ex utbyggnaden i fred av befäst-
ningar liksom andra anläggningar, som marina krigs-

Begreppet krigsplanering kan sägas vara ett samlande 
begrepp som omfattar alla de åtgärder som vidtas i 
fred i syfte att förbereda verksamheten inom krigs-
makten i krig eller vid krigsfara.76 Krigsplanering 
genomfördes också inom de civila delarna av total-
försvaret och i praktiken även inom de #esta andra 
samhällsfunktioner. Begreppet krigsplanläggning var 
synonymt med det operativa men även det taktiska 
krigsförberedelsearbetet som genomfördes inom krigs-
makten. Med operativt krigsförberedelsearbete avsågs 
då ”operativ krigsplanläggning samt studie- och 
analys verksamhet, utarbetande av order och anvis-
ningar till underställda och underlydande chefer och 
förband m m för den operativa krigsplanläggningen”.77

Det viktigaste styrdokumentet för krigsplanlägg-
ningen var Strategisk studie och prognos (SSP), i sin 
samlade form kvali'cerat hemligt. SSP anbefalldes 
av ÖB att ligga till grund för i princip allt krigs-
planeringsarbete inom krigsmakten.78 Dokumenten 
utarbetades centralt och överarbetades regelmässigt 
och 'ck då en ”årsbeteckning” efter det år den senaste 
större översynen gjorts, t ex SSP &(. Det operativa 
krigsförberedelsearbetet syftade ytterst till att för-
bereda genomförandet av olika operationer. Begreppet 
operationer skall då förstås som ”en sammanfattande 
benämning på en följd av för#yttningar och strider 
på marken, till sjöss och i luften samt den verksamhet 
i övrigt inom krigsmakten som syftade till att nå ett 
bestämt mål inom ett geogra'skt sammanhängande 
större område – ett operationsområde”.79

Taktisk krigsplanläggning genomfördes av de tak-
tiska cheferna – i armén t ex fördelningschefer, brigad-

Krigsplanering och krigsplanläggning
– allmänna principer
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Krigsplanering och krigsplanläggning
— allmänna principer

Begreppet krigsplanering kan sägas vara ett samlande
begrepp som omfattar alla de åtgärder som vidtas i
fred i syfte att förbereda verksamheten inom krigs-
makten i krig eller vid krigsfara." Krigsplanering
genomfördes också inom de civila delarna av total-
försvaret och i praktiken även inom de flesta andra
samhällsfunktioner. Begreppet krigsplanläggning var
synonymt med det operativa men även det taktiska
krigsförberedelsearbetet som genomfördes inom krigs-
makten. Med operativt krigsförberedelsearbete avsågs
då "operativ krigsplanläggning samt studie- och
analysverksamhet, utarbetande av order och anvis-
ningar till underställda och underlydande chefer och
förband m m för den operativa krigsplanläggningen"."

Det viktigaste styrdokumentet för krigsplanlägg-
ningen var Strategisk studie och prognos (SSP), i sin
samlade form kvalificerat hemligt. SSP anbefalldes
av ÖB att ligga till grund för i princip allt krigs-
planeringsarbete inom krigsmakten." Dokumenten
utarbetades centralt och överarbetades regelmässigt
och fick då en "årsbeteckning" efter det år den senaste
större översynen gjorts, tex SSP 6o. Det operativa
krigsförberedelsearbetet syftade ytterst till att för-
bereda genomförandet av olika operationer. Begreppet
operationer skall då förstås som "en sammanfattande
benämning på en följd av förflyttningar och strider
på marken, till sjöss och i luften samt den verksamhet
i övrigt inom krigsmakten som syftade till att nå ett
bestämt mål inom ett geografiskt sammanhängande
större område — ett operationsområde".79

Taktisk krigsplanläggning genomfördes av de tak-
tiska cheferna — i armen t ex fördelningschefer, brigad-

chefer, försvarsområdesbefälhavare m fl — enligt de
order och anvisningar som de operativa cheferna gav
och med stöd av gällande reglementen — för armens
del tex Arm&eglementet del I I  Taktik 1963 — och
övriga aktuella reglementen, anvisningar och instruk-
tioner (t ex olika truppslagsreglementen), som regle-
rade taktiska enheters uppträdande, dvs hur olika
krigsförband skulle utnyttjas och vilka krav som
kunde ställas på dem i olika situationer. Även marinen
och flygvapnet hade i likhet med armen reglementen,
anvisningar och instruktioner för de taktiska förban-
dens uppträdande. Begreppet taktik slutligen var en
sammanfattande benämning på de varierande medel
och metoder som användes av mark-, sjö- eller flyg-
förband för att i varje situation på bästa sätt nå ett
bestämt syfte med striden, och övrig verksamhet som
sammanhängde med den.8°

Den militära krigsplanläggningen utgick som regel
från de försvarsbeslut som riksdagen fattade och de
målsättningar, ramar och i förekommande fall opera-
tiva anvisningar som statsmakterna lade fast.81 Huru-
vida statsmakterna sedan mer i detalj — direkt eller
indirekt — kom att styra den militära krigsplanlägg-
ningen är en fråga det finns anledning att återkomma
ti11.82 Inom ramen för krigsplaneringen var krigsplan-
läggningen av central betydelse i krigsmakten. Krigs-
planläggningen som bl a omfattade det operativa- och
taktiska krigsförberedelsearbetet hade främst med
krigsförbandens disposition och utnyttjande att göra
i olika planlagda alternativ. Krigsplanläggningen kom
vidare att styra t ex utbyggnaden i fred av befäst-
ningar liksom andra anläggningar, som marina krigs-
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Allt krigsplanläggningsarbete i fred var därför av 
central betydelse. Det var också en ständigt pågående 
iterativ process. Det senare var nödvändigt då fast 
anställda of"cerare i nyckelbefattningar inte sällan 
med relativt korta intervaller bytte krigsbefattningar, 
vilket bl a sammanhängde med de skolsteg – obliga-
toriska och frivilliga – som en of"cer hade att passera, 
och som i sin tur normalt var en förutsättning för of"-
cerens karriär inom ramen för gällande befordrings-
system. Byte av befäl i nyckelbefattningar var ett 
problem – sannolikt underskattat – när det gällde att 
säkerställa kontinuiteten och hålla kunskaperna om 
krigsplanläggningen aktuella i de olika krigsförban-
den. Vad som här beskrivits är närmast en form av ett 
”idealtillstånd”, dvs hur det borde ha varit. I praktiken 
kom krigsförberedelsearbetet tidvis av olika skäl att 
delvis fallera, bl a till följd av inställda krigsförbands-
övningar och andra övningar, liksom den långa tid det 
tog att implementera en ny operativ krigsplanläggning 
på lägre regional och lokal nivå, dvs på taktisk nivå.84

Det operativa ansvaret under Kungl Maj:t (rege-
ringen) var formellt delat mellan ÖB och cheferna 
för marinen och #ygvapnet under den tidigare delen 
av studerad period ($%!&- och '&-talen). Vad gällde 
armén ansvarade ÖB med försvarsstaben för den ope-
rativa krigsplanläggningen. Under ÖB ledde militär-
befälhavarna, eller fram till $%!%/'& armékårsche-
ferna, det operativa krigsplanläggningsarbetet inom 
sina områden vad gällde arméförbanden.85 Chefen för 
armén ansvarade bl a för organisations-, utbildnings- 
och materielfrågor. ÖB hade dock ett samordnings-
ansvar även för marinen och #ygvapnet och gav som 
exempel inför $%!'/!( års stora omkrigsplanläggning 
ut både order och anvisningar direkt till cheferna för 
marinen och #ygvapnet.

I försvarsstaben fanns, förutom en arméavdelning 
som bl a ansvarade för arméns operativa frågor, också 
en marinavdelning och en #ygavdelning som hade ett 
operativt samordningsansvar. Detta innebar dock inte 
nödvändigtvis att ÖB kände till eller i förväg godkänt 
delar av marinens respektive #ygvapnets operativa 

baser, krigs#ygfält, underhållsanstalter m m. Omvänt 
"ck dessa fysiska anläggningar, när de byggts ut, i 
viss mån en styrande effekt när större revideringar av 
gällande krigsplanläggning övervägdes. Arvet i vid 
bemärkelse kom att väga relativt tungt.83

Det bör särskilt understrykas att all krigsplanlägg-
ning är hypotetisk i den meningen att planläggningen 
utgår från vissa givna förutsättningar och antaganden, 
som sannolikt aldrig samtidigt skulle föreligga i hän-
delse av krig. Att krigsplanering och krigsplanlägg-
ning trots detta genomfördes hade många orsaker. 
Endast genom ett kontinuerligt krigsplanläggnings-
arbete på olika nivåer kunde den kunskap erhållas 
om alla de komplexa problem som förelåg och som 
sammanhängde med stridskrafternas disposition och 
utnyttjande under beredskap och krig liksom med 
utvecklingen av krigsorganisationen. Detta gällde så 
disparata parametrar som hotbilden, den presum-
tive angriparens organisation och utrustning, våra 
stridskrafters organisation , utbildning och utrustning, 
materiel anskaffning, behov av vapensystem, terräng-
förhållanden, tidsförhållanden i olika planlagda 
alternativ, tillgången på och utbildning av befäl och 
värnpliktiga, fältövningar, krigsspel, fälttjänstövningar, 
underhållstjänst, transportkapacitet, behov av stöd från 
det civila samhället, krigsproduktion, utvecklingen i det 
civila samhället m m. Listan kan göras längre.

Genom krigsplanläggningsarbetet, och då inte 
minst arbetet med olika operativa och taktiska planer, 
kunde också till del den mentala beredskap erhållas 
som underlättade en anpassning till olika oförutsedda 
händelseutvecklingar i krig. Vidare kunde den opera-
tiva och taktiska ledningen av stridskrafterna under-
lättas då riskerna för att ledningen skulle komma att 
ställas inför helt överraskande situationer reducera-
des, om man genom krigsplanläggningsarbetet, och då 
inte minst krigsspel och fältövningar, kunde beakta så 
många alternativa händelseutvecklingar som möjligt. 
Härigenom minskade också – i varje fall teoretiskt – 
risken för att direkt felaktiga beslut skulle komma att 
fattas i krig.
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baser, krigsflygfält, underhållsanstalter m m. Omvänt
fick dessa fysiska anläggningar, när de byggts ut, i
viss mån en styrande effekt när större revideringar av
gällande krigsplanläggning övervägdes. Arvet i vid
bemärkelse kom att väga relativt tungt.83

Det bör särskilt understrykas att all krigsplanlägg-
ning är hypotetisk i den meningen att planläggningen
utgår från vissa givna förutsättningar och antaganden,
som sannolikt aldrig samtidigt skulle föreligga i hän-
delse av krig. Att krigsplanering och krigsplanlägg-
ning trots detta genomfördes hade många orsaker.
Endast genom ett kontinuerligt krigsplanläggnings-
arbete på olika nivåer kunde den kunskap erhållas
om alla de komplexa problem som förelåg och som
sammanhängde med stridskrafternas disposition och
utnyttjande under beredskap och krig liksom med
utvecklingen av krigsorganisationen. Detta gällde så
disparata parametrar som hotbilden, den presum-
tive angriparens organisation och utrustning, våra
stridskrafters organisation, utbildning och utrustning,
materielanskaffning, behov av vapensystem, terräng-
förhållanden, tidsförhållanden i olika planlagda
alternativ, tillgången på och utbildning av befäl och
värnpliktiga, fältövningar, krigsspel, fälttjänstövningar,
underhållstjänst, transportkapacitet, behov av stöd från
det civila samhället, krigsproduktion, utvecklingen i det
civila samhället m m. Listan kan göras längre.

Genom krigsplanläggningsarbetet, och då inte
minst arbetet med olika operativa och taktiska planer,
kunde också till del den mentala beredskap erhållas
som underlättade en anpassning till olika oförutsedda
händelseutvecklingar i krig. Vidare kunde den opera-
tiva och taktiska ledningen av stridskrafterna under-
lättas då riskerna för att ledningen skulle komma att
ställas inför helt överraskande situationer reducera-
des, om man genom krigsplanläggningsarbetet, och då
inte minst krigsspel och fältövningar, kunde beakta så
många alternativa händelseutvecklingar som möjligt.
Härigenom minskade också — i varje fall teoretiskt —
risken för att direkt felaktiga beslut skulle komma att
fattas i krig.

Al l t  krigsplanläggningsarbete i fred var därför av
central betydelse. Det var också en ständigt pågående
iterativ process. Det senare var nödvändigt då fast
anställda officerare i nyckelbefattningar inte sällan
med relativt korta intervaller bytte krigsbefattningar,
vilket bl a sammanhängde med de skolsteg — obliga-
toriska och frivilliga — som en officer hade att passera,
och som i sin tur normalt var en förutsättning för offi-
cerens karriär inom ramen för gällande befordrings-
system. Byte av befäl i nyckelbefattningar var ett
problem — sannolikt underskattat — när det gällde att
säkerställa kontinuiteten och hålla kunskaperna om
krigsplanläggningen aktuella i de olika krigsförban-
den. Vad som här beskrivits är närmast en form av ett
"idealtillstånd", dvs hur det borde ha varit. I  praktiken
kom krigsförberedelsearbetet tidvis av olika skäl att
delvis fallera, bl a till följd av inställda krigsförbands-
övningar och andra övningar, liksom den långa tid det
tog att implementera en ny operativ krigsplanläggning
på lägre regional och lokal nivå, dvs på taktisk nivå."

Det operativa ansvaret under Kungl Maj:t (rege-
ringen) var formellt delat mellan ÖB och cheferna
för marinen och flygvapnet under den tidigare delen
av studerad period (1940- och 5o-talen). Vad gällde
armen ansvarade ÖB med försvarsstaben för den ope-
rativa krigsplanläggningen. Under ÖB ledde militär-
befälhavarna, eller fram till 1949/5 o arm&årsche-
ferna, det operativa krigsplanläggningsarbetet inom
sina områden vad gällde armsförbanden." Chefen för
armen ansvarade bl a för organisations-, utbildnings-
och materielfrågor. ÖB hade dock ett samordnings-
ansvar även för marinen och flygvapnet och gav som
exempel inför 1945/46 års stora omkrigsplanläggning
ut både order och anvisningar direkt till cheferna för
marinen och flygvapnet.

I  försvarsstaben fanns, förutom en armavdelning
som bl a ansvarade för armens operativa frågor, också
en marinavdelning och en flygavdelning som hade ett
operativt samordningsansvar. Detta innebar dock inte
nödvändigtvis att ÖB kände till eller i förväg godkänt
delar av marinens respektive flygvapnets operativa
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sammanfördes ÖB:s operationsorder och #era andra 
centralt framtagna operativa dokument till ett samlat 
verk benämnt ÖB:s operativa verk (ÖB OpV). Detta 
var närmast en formalitet. Även centrala förvaltningar 
utgav direktiv och anvisningar av operativ karaktär, 
t ex Försvarets materielverks (FMV) krigsammuni-
tionsplaner för armé-, marin- och #ygstridskrafterna.89

Många av de centrala planerna, bl a ÖB Opo eller 
OpV, ”rullades” årligen, dvs de revideras till följd 
av ändrade ingångsvärden, men även efter förslag 
från underställda operativa chefer. I ÖB:s gällande 
operationsorder skedde detta vanligen genom att 
ändringar årligen sändes ut, som infördes ”manuellt” 
i operationsorderna. Detta medförde som regel även 
krav på en revidering av planerna på både högre 
regional, lägre regional och ibland även på lokal nivå. 
De ingångsvärden som mer regelmässigt ändrades var 
t ex krigsförbandens organisatoriska och materiella 
innehåll liksom tillgången på krigsförband – krigs-
förband tillkom och utgick. Därmed krävdes även att 
ändringar gjordes i andra planer, t ex i koncentrerings- 
och uppmarschplaner. Även förändringar i det civila 
samhällets resurser ställde ibland krav på revideringar 
som t ex tillgången på och lastförmågan hos uttagna 
civila fordon som organisatoriskt ingick i krigsförban-
den liksom förändringar vad gällde kapaciteten hos 
den rullande materielen vid Statens Järnvägar (SJ).

När de parametrar som gällt för en viss krigspla-
nering, och som speglades i ÖB:s operationsorder, 
mer radikalt förändrades nåddes en omslagspunkt 
då en större revidering av hela den operativa krigs-
planläggningen bedömdes som nödvändig. Exempel 
på en sådan omslagspunkt var situationen efter andra 
världskrigets slut då de säkerhetspolitiska förhål-
landena i vår omvärld helt förändrades i och med 
Tysklands villkorslösa kapitulation. Ett annat exem-
pel var den relativt omfattande omkrigsplanering 
som trädde i kraft den $ januari $%&' och som främst 
sammanhängde med kärnvapenproblematiken och 
förändringar i #yg- och robothotbilden till följd av den 
militärtekniska utvecklingen. Men även nya försvars-

krigsplanläggning, då både marinen och #ygvapnet 
i sina staber disponerade egna operativa resurser som 
genomförde den operativa planering dessa försvars-
grenschefer hade ansvaret för. Denna uppdelning av 
ansvaret var knappast lyckad, vare sig ur en princi-
piell eller en funktionell synvinkel, och hösten $%&$ 
kom ÖB ensam att överta det fulla operativa krigs-
planläggningsansvaret för alla tre försvarsgrenarna.86 
År $%&& togs steget fullt ut då integrerade militär-
befälstaber organiserades, där samtliga försvarsgre-
nar var representerade och efter hand integrerade. 
Militärbefälhavaren (ck nu det direkta befälet över 
honom tilldelade stridskrafter ur alla försvarsgre-
narna. I fredstid kom därmed försvarsgrenscheferna 
att främst ansvara för den s k förbandsproduktionen 
och blev därmed i princip likställda i fråga om dessa 
arbetsuppgifter.87

Krigsplaneringen – och därmed även krigsplan-
läggningen – var som nämnts i princip en kontinuer-
ligt pågående process. Processen innefattade på 
central nivå bl a olika studier och analyser – t ex 
strategiska bedömanden, operativa studier och opera-
tiva bedömanden – liksom utarbetande av order och 
anvisningar till underställda operativa chefer. När 
studier och bedömanden genomförts vidtog den del av 
planeringsprocessen som utmynnade i ett orderverk 
på central nivå som bl a innehöll ÖB:s operationsorder 
(ÖB opo), krigsorganisationsplaner, mobiliserings-
planer, planer för underhållstjänsten, koncentrerings-
planer m # planer. ÖB:s operativa planer och order 
omsattes sedan på högre regional nivå av respektive 
operativa chefer underställda ÖB, dvs militärbefäl-
havarna. Även på MB-nivån genomfördes studier 
och bedöman den liksom utarbetande av operativa 
planer, order och anvisningar till de taktiska förbands-
cheferna.

På lägre regional- och lokal nivå utarbetade sedan 
de taktiska cheferna, t ex försvarsområdesbefäl-
havare, fördelningschefer, brigadchefer, taktiska 
chefer för marina enheter och #ygförband med stöd 
av sina staber, s k stridsplaner. I mitten på $%)*-talet 
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krigsplanläggning, då både marinen och flygvapnet
i sina staber disponerade egna operativa resurser som
genomförde den operativa planering dessa försvars-
grenschefer hade ansvaret för. Denna uppdelning av
ansvaret var knappast lyckad, vare sig ur en princi-
piell eller en funktionell synvinkel, och hösten 1961
kom ÖB ensam att överta det fulla operativa krigs-
planläggningsansvaret för alla tre försvarsgrenarna.86
År 1966 togs steget fullt ut då integrerade militär-
befälstaber organiserades, där samtliga försvarsgre-
nar var representerade och efter hand integrerade.
Militärbefälhavaren fick nu det direkta befälet över
honom tilldelade stridskrafter ur alla försvarsgre-
narna. I  fredstid kom därmed försvarsgrenscheferna
att främst ansvara för den s k förbandsproduktionen
och blev därmed i princip likställda i fråga om dessa
arbetsuppgifter.87

Krigsplaneringen — och därmed även krigsplan-
läggningen — var som nämnts i princip en kontinuer-
ligt pågående process. Processen innefattade på
central nivå bl a olika studier och analyser — t ex
strategiska bedömanden, operativa studier och opera-
tiva bedömanden — liksom utarbetande av order och
anvisningar till underställda operativa chefer. När
studier och bedömanden genomförts vidtog den del av
planeringsprocessen som utmynnade i ett orderverk
på central nivå som bl a innehöll ÖB:s operationsorder
(ÖB opo), krigsorganisationsplaner, mobiliserings-
planer, planer för underhållstjänsten, koncentrerings-
planer m fl planer. ÖB:s operativa planer och order
omsattes sedan på högre regional nivå av respektive
operativa chefer underställda ÖB, dvs militärbefäl-
havarna. Även på MB-nivån genomfördes studier
och bedömanden liksom utarbetande av operativa
planer, order och anvisningar till de taktiska förbands-
cheferna.

På lägre regional- och lokal nivå utarbetade sedan
de taktiska cheferna, t ex försvarsområdesbefäl-
havare, fördelningschefer, brigadchefer, taktiska
chefer för marina enheter och flygförband med stöd
av sina staber, s k stridsplaner. I  mitten på 19 7 o-talet
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sammanfördes ÖB:s operationsorder och flera andra
centralt framtagna operativa dokument till ett samlat
verk benämnt ÖB:s operativa verk (ÖB OpV). Detta
var närmast en formalitet. Även centrala förvaltningar
utgav direktiv och anvisningar av operativ karaktär,
t ex Försvarets materielverks (FMV) krigsammuni-
tionsplaner för arm6, marin- och flygstridskrafterna."

Många av de centrala planerna, bl a ÖB Opo eller
OpV, "rullades" årligen, dvs de revideras till följd
av ändrade ingångsvärden, men även efter förslag
från underställda operativa chefer. I  ÖB:s gällande
operationsorder skedde detta vanligen genom att
ändringar årligen sändes ut, som infördes "manuellt"
i operationsorderna. Detta medförde som regel även
krav på en revidering av planerna på både högre
regional, lägre regional och ibland även på lokal nivå.
De ingångsvärden som mer regelmässigt ändrades var
t ex krigsförbandens organisatoriska och materiella
innehåll liksom tillgången på krigsförband — krigs-
förband tillkom och utgick. Därmed krävdes även att
ändringar gjordes i andra planer, t ex i koncentrerings-
och uppmarschplaner. Även förändringar i det civila
samhällets resurser ställde ibland krav på revideringar
som t ex tillgången på och lastförmågan hos uttagna
civila fordon som organisatoriskt ingick i krigsförban-
den liksom förändringar vad gällde kapaciteten hos
den rullande materielen vid Statens Järnvägar (SJ).

När de parametrar som gällt för en viss krigspla-
nering, och som speglades i ÖB:s operationsorder,
mer radikalt förändrades nåddes en omslagspunkt
då en större revidering av hela den operativa krigs-
planläggningen bedömdes som nödvändig. Exempel
på en sådan omslagspunkt var situationen efter andra
världskrigets slut då de säkerhetspolitiska förhål-
landena i vår omvärld helt förändrades i och med
Tysklands villkorslösa kapitulation. Ett annat exem-
pel var den relativt omfattande omkrigsplanering
som trädde i kraft den i januari 1962 och som främst
sammanhängde med kärnvapenproblematiken och
förändringar i flyg- och robothotbilden till följd av den
militärtekniska utvecklingen. Men även nya försvars-
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Koncentreringsplanläggningen genomfördes redan 
i fred av försvarsstabens kommunikationsavdelning 
med stöd av militärbefälhavarna. Man planlade trans-
porterna för de olika krigsfall och planläggningsalter-
nativ som ÖB i fred anbefallt skulle planläggas. Plan-
läggningen omfattade främst arméförbanden, men 
även koncentrering av marin- och #ygvapenförband 
planlades. Ett och samma krigsförband kunde samti-
digt vara planlagt i #era olika alternativ. Även viktiga 
underhållstransporter planlades som koncentrerings-
transporter liksom s k BRB-enheter.92 Koncentrerings-
transporterna var generellt prioriterade. Andra viktiga 
planer var planer för olika former av inrycknings-
transporter, där förutom tåg- och busstransporter 
även #ygtransportresurser utnyttjades, som t ex ABA:s 
#ygplan, dvs den svenska delen av #ygbolaget SAS. 
Koncentreringsplanerna rullades årligen, i praktiken 
gjordes nya planer.

Huvuddelen av de krigsförband som var planlagda 
att #yttas koncentrerades under studerad tid i regel 
på järnväg. Mindre del, oftast helt motoriserade 
förband eller förband där civila landsvägstransport-
resurser kunde utnyttjas, var som regel planlagda för 
koncentre ring på landsväg. Under $%&'-talet började 
en förskjutning mot ett ökat utnyttjande av landsvägs-
transporter att ske, som följd av järnvägarnas relativt 
ökade sårbarhet för bl a #yg- och robotbekämpning 
– men även sabotage – ett hot som främst samman-
hängde med angriparens #ygs ökade räckvidder och 
robotutvecklingen.

Koncentreringstransporterna leddes av ÖB med 
stöd av militärbefälhavarna. Järnvägstransporterade 
förband transporterades till urlastningsstationer och 
landsvägstransporterade förband till s k slutpunkter 
inom det militärområde de var avsedda att utnyttjas 
i. Från urlastningsstationerna respektive slutpunk-
terna vidtog sedan en uppmarsch, vanligen på lands-
väg, som planlades och leddes av militärbefälhavarna. 
Dessa uppmarscher inom ett militärområde – t ex 
Övre Norrland – kunde vara relativt långa och ställde 
ofta krav på att temporära landsvägstransportresur-

beslut kunde leda till att ÖB:s operationsorder/opera-
tiva verk mer övergripande omarbetades. Exempel 
på detta är $%&( års operativa verk, som var en följd 
av främst försvarsbesluten på &'-talet. Detta innebar 
dock inte nödvändigtvis att man övergav tidigare 
opera tiva principer för försvarets förande.

 Det förhållandet att krigsplanläggningen var en 
ständigt pågående process i kombination med att 
större krigsorganisatoriska förändringar kunde ta 
tio år eller mer att genomföra, innebär vissa ”pedago-
giska” problem när den operativa krigsplanläggningen 
skall presenteras samlat i ett dokument.

Det bör vidare ännu en gång understrykas att all 
krigsplanläggning var – och bör vara – hypotetisk. 
Den syftade aldrig till ett i förväg låst handlings-
sätt. En #exibel anpassning till lägets krav måste 
alltid ske oavsett vilken krigsplanläggning som tidi-
gare genomförts.90 En operativ och taktisk ledning 
måste kontinuer ligt kunna ske. För att läsaren rätt 
skall förstå hur krigsmaktens ledning såg på stridens 
förande i olika hypotetiska krigsfall, och den krigs-
planläggning som blev följden av dessa överväganden, 
är det angeläget att något beröra begreppen koncent-
rering och uppmarsch.

Vid krigsrisk eller krig förväntades delar eller 
hela krigsmakten mobiliseras, kanske samtidigt med 
utrymning av t ex städer och hotade områden, liksom 
undanförsel. När mobiliseringen genomförts var det 
av avgörande betydelse för landets försvar att krigs-
förband liksom underhållsresurser så snabbt som möj-
ligt kunde samlas till de hotade delarna av landet. Det 
gällde att vinna ”kapplöpningen till fronten”. En av de 
viktigaste förutsättningarna för detta var att landets 
transportresurser optimalt kunde utnyttjas för att 
för#ytta krigsförbanden till de presumtiva operations-
områdena, dvs det krävdes att en snabb koncentrering 
och uppmarsch kunde genomföras. Med koncentre-
ring förstods då för#yttning av krigsförband mellan 
två eller #era militärområden. Med uppmarsch för-
stods för#yttning av krigsförband – i regel på landsväg 
– inom ett militärområde.91
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beslut kunde leda till att ÖB:s operationsorder/opera-
tiva verk mer övergripande omarbetades. Exempel
på detta är 1978 års operativa verk, som var en följd
av främst försvarsbesluten på 7 o-talet. Detta innebar
dock inte nödvändigtvis att man övergav tidigare
operativa principer för försvarets förande.

Det förhållandet att krigsplanläggningen var en
ständigt pågående process i kombination med att
större krigsorganisatoriska förändringar kunde ta
tio år eller mer att genomföra, innebär vissa "pedago-
giska" problem när den operativa krigsplanläggningen
skall presenteras samlat i ett dokument.

Det bör vidare ännu en gång understrykas att all
krigsplanläggning var — och bör vara — hypotetisk.
Den syftade aldrig till ett i förväg låst handlings-
sätt. En flexibel anpassning till lägets krav måste
alltid ske oavsett vilken krigsplanläggning som tidi-
gare genomförts.9° En operativ och taktisk ledning
måste kontinuerligt kunna ske. För att läsaren rätt
skall förstå hur krigsmaktens ledning såg på stridens
förande i olika hypotetiska krigsfall, och den krigs-
planläggning som blev följden av dessa överväganden,
är det angeläget att något beröra begreppen koncent-
rering och uppmarsch.

Vid krigsrisk eller krig förväntades delar eller
hela krigsmakten mobiliseras, kanske samtidigt med
utrymning av t ex städer och hotade områden, liksom
undanförsel. När mobiliseringen genomförts var det
av avgörande betydelse för landets försvar att krigs-
förband liksom underhållsresurser så snabbt som möj-
ligt kunde samlas till de hotade delarna av landet. Det
gällde att vinna "kapplöpningen till fronten". En av de
viktigaste förutsättningarna för detta var att landets
transportresurser optimalt kunde utnyttjas för att
förflytta krigsförbanden till de presumtiva operations-
områdena, dvs det krävdes att en snabb koncentrering
och uppmarsch kunde genomföras. Med koncentre-
ring förstods då förflyttning av krigsförband mellan
två eller flera militärområden. Med uppmarsch för-
stods förflyttning av krigsförband — i regel på landsväg
— inom ett militärområde."

Koncentreringsplanläggningen genomfördes redan
i fred av försvarsstabens kommunikationsavdelning
med stöd av militärbefälhavarna. Man planlade trans-
porterna för de olika krigsfall och planläggningsalter-
nativ som ÖB i fred anbefallt skulle planläggas. Plan-
läggningen omfattade främst armsförbanden, men
även koncentrering av marin- och flygvapenförband
planlades. Ett och samma krigsförband kunde samti-
digt vara planlagt i flera olika alternativ. Även viktiga
underhållstransporter planlades som koncentrerings-
transporter liksom s k BRB-enheter.92 Koncentrerings-
transporterna var generellt prioriterade. Andra viktiga
planer var planer för olika former av inrycknings-
transporter, där förutom tåg- och busstransporter
även flygtransportresurser utnyttjades, som t ex ABA:s
flygplan, dvs den svenska delen av flygbolaget SAS.
Koncentreringsplanerna rullades årligen, i praktiken
gjordes nya planer.

Huvuddelen av de krigsförband som var planlagda
att flyttas koncentrerades under studerad tid i regel
på järnväg. Mindre del, oftast helt motoriserade
förband eller förband där civila landsvägstransport-
resurser kunde utnyttjas, var som regel planlagda för
koncentrering på landsväg. Under 197 o-talet började
en förskjutning mot ett ökat utnyttjande av landsvägs-
transporter att ske, som följd av järnvägarnas relativt
ökade sårbarhet för bl a flyg- och robotbekämpning
— men även sabotage — ett hot som främst samman-
hängde med angriparens flygs ökade räckvidder och
robotutvecklingen.

Koncentreringstransporterna leddes av ÖB med
stöd av militärbefälhavarna. Järnvägstransporterade
förband transporterades till urlastningsstationer och
landsvägstransporterade förband till s k slutpunkter
inom det militärområde de var avsedda att utnyttjas
i. Från urlastningsstationerna respektive slutpunk-
terna vidtog sedan en uppmarsch, vanligen på lands-
väg, som planlades och leddes av militärbefälhavarna.
Dessa uppmarscher inom ett militärområde — t ex
Övre Norrland — kunde vara relativt långa och ställde
ofta krav på att temporära landsvägstransportresur-
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och problematiken undveks konsekvent, i varje fall 
of#ciellt, av alla försvarsutredningar.96 Skulle mobili-
sering, koncentrering och uppmarsch ske samtidigt 
med krigsorganisering av totalförsvaret i övrigt liksom 
utrymning av de större tätorterna och undanförsel 
av krigsviktig materiel och varor skulle påfrestning-
arna på landets disponibla transportresurser med stor 
sanno likhet ha blivit mycket stora, kanske övermäk-
tiga. Risken att transportsystemen temporärt brutit 
ihop var uppenbar.

ser tillfördes. Uppmarschen tog inte sällan relativt 
lång tid i anspråk. Sak samma gällde transport av 
inryckande personal från t ex olika $ygplatser eller 
urlastnings stationer till mobiliserings- och/eller 
grupperings platserna.

All koncentreringsplanläggning utgick normalt från 
planeringsförutsättningarna att allmän mobilisering 
anbefallts samt att krigsförbandens mobiliseringstider 
innehölls.93 Vidare förutsattes att transporterna kunde 
genomföras ostörda. Innehölls inte krigsförbandens 
mobiliseringstider eller utsattes transporterna för stör-
ningar i form av t ex sabotage eller $ygbekämpning 
inträdde ett helt nytt läge. Konsekvenserna blev då 
förseningar som kunde bli omfattande  – dagar, kanske 
veckor.

Den operativa ledningen måste därför hela tiden 
räkna med att planlagd koncentrering och uppmarsch 
kunde bli rejält fördröjd, vilket självfallet påverkade 
möjligheterna att inte endast i tid nå de planerade 
krigsgrupperingsplatserna, utan också möjligheterna 
att överhuvudtaget nå de områden man planerat att 
ta upp strid i enligt gällande krigsplanläggning. Man 
måste kontinuerligt överväga hur försvaret skulle 
genomföras när koncentrering och uppmarsch inte 
gick enligt planerna eller måste genomföras under 
pågående stridshandlingar mot oss, s k störda trans-
porter. Reglementen och planer för genomförande av 
transporter under störda förhållanden fanns där t ex 
kringgångstransporter vid avbrott på järnvägsförbin-
delser liksom s k kringgångsmarsch behandlades.94

Dessa förhållanden är av stor vikt att hålla i minnet 
när man tar del av den krigsplanläggning som genom-
fördes. De tider som i förekommande fall redovisas 
för koncentrering och uppmarsch till olika operations-
områden, baseras på ovan nämnda förutsättningar.95 
Slutligen bör framhållas att den viktigaste förutsätt-
ningen för att koncentrering och uppmarsch skulle 
kunna genomföras och krigsförbanden i tid nå sina 
planerade grupperingsområden var att statsmakterna 
anbefallde mobilisering i tid. Denna politiska förut-
sättning sattes självfallet aldrig of#ciellt ”på pränt” 
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ser tillfördes. Uppmarschen tog inte sällan relativt
lång tid i anspråk. Sak samma gällde transport av
inryckande personal från t ex olika flygplatser eller
urlastningsstationer till mobiliserings- och/eller
grupperingsplatserna.

All koncentreringsplanläggning utgick normalt från
planeringsförutsättningarna att allmän mobilisering
anbefallts samt att krigsförbandens mobiliseringstider
innehölls." Vidare förutsattes att transporterna kunde
genomföras ostörda. Innehölls inte krigsförbandens
mobiliseringstider eller utsattes transporterna för stör-
ningar i form av t ex sabotage eller flygbekämpning
inträdde ett helt nytt läge. Konsekvenserna blev då
förseningar som kunde bli omfattande — dagar, kanske
veckor.

Den operativa ledningen måste därför hela tiden
räkna med att planlagd koncentrering och uppmarsch
kunde bli rejält fördröjd, vilket självfallet påverkade
möjligheterna att inte endast i tid nå de planerade
krigsgrupperingsplatserna, utan också möjligheterna
att överhuvudtaget nå de områden man planerat att
ta upp strid i enligt gällande krigsplanläggning. Man
måste kontinuerligt överväga hur försvaret skulle
genomföras när koncentrering och uppmarsch inte
gick enligt planerna eller måste genomföras under
pågående stridshandlingar mot oss, s k störda trans-
porter. Reglementen och planer för genomförande av
transporter under störda förhållanden fanns där t ex
kringgångstransporter vid avbrott på järnvägsförbin-
delser liksom s k kringgångsmarsch behandlades."

Dessa förhållanden är av stor vikt att hålla i minnet
när man tar del av den krigsplanläggning som genom-
fördes. De tider som i förekommande fall redovisas
för koncentrering och uppmarsch till olika operations-
områden, baseras på ovan nämnda förutsättningar?'
Slutligen bör framhållas att den viktigaste förutsätt-
ningen för att koncentrering och uppmarsch skulle
kunna genomföras och krigsförbanden i tid nå sina
planerade grupperingsområden var att statsmakterna
anbefallde mobilisering i tid. Denna politiska förut-
sättning sattes självfallet aldrig officiellt "på pränt"
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och problematiken undveks konsekvent, i varje fall
officiellt, av alla försvarsutredningar." Skulle mobili-
sering, koncentrering och uppmarsch ske samtidigt
med krigsorganisering av totalförsvaret i övrigt liksom
utrymning av de större tätorterna och undanförsel
av krigsviktig materiel och varor skulle påfrestning-
arna på landets disponibla transportresurser med stor
sannolikhet ha blivit mycket stora, kanske övermäk-
tiga. Risken att transportsystemen temporärt brutit
ihop var uppenbar.



!"

Organisation av krigsförband

Många olika faktorer påverkade krigsorganisationens 
utveckling. En starkt styrande faktor var självfal-
let hotbilden. Härtill kom så skilda parametrar som 
exempelvis terräng och klimat, operativa krav, val av 
taktik, värnpliktsutbildningssystemets utformning, 
utbildningstider, teknikutveckling och krav på krigs-
förbandens liksom vapensystemens kvalitet. Be#ntlig 
krigsorganisation utgjorde det arv man hade att utgå 
ifrån. Större krigsorganisatoriska förändringar blev 
ofta relativt utdragna processer som kunde ta mer än 
ett decennium i anspråk, innan fullt genomslag erhölls 
i krigsorganisationen.

Som exempel på omorganisationstider kan omorga-
nisationen av fyra infanteribrigader till norrlandsbri-
gader på $%&'-talet nämnas. Det gick relativt snabbt 
från $%&( till $%&", dvs på fem år. Då hade självfal-
let inte alla brigaderna hunnit genomföra krigsför-
bandsövningar, varför ett omskolningsbehov av de 
värnpliktiga kvarstod, liksom grundutbildning av 
nya åldersklasser i den nya organisationen. Omorga-
nisationen av infanteribrigaderna && till den revide-
rade infanteribrigadorganisationen && R påbörjades 
$%&". Huvuddelen av brigaderna var omorganiserade 
$%)!, den sista brigaden dock först $%)). Nästa stora 
omorganisation var tio infanteribrigader som skulle 
omorganiseras till infanteribrigad )). Den påbörja-
des $%)) och var slutförd $%"(. Viktiga vapensystem 
som % cm pansarvärnspjäs $$$', $*,* cm haubits )) 
och luftvärnsrobot )' tog ca tio år att utveckla från 
studier till serietillverkning. Därefter tog det ytter-

Vår krigsplanläggning liksom utbildningen och utrust-
ningen av våra krigsförband, s k förbandsproduktion 
eller förbandsproducerande verksamhet, förutsatte 
bl a kunskaper om en presumtiv motståndares orga-
nisation, taktik, vapensystem, utrustning m + para-
metrar.97 Dessa kunskaper inhämtades med hjälp av 
olika medel och metoder.98 Härigenom sökte vi hålla 
oss à jour med utvecklingen främst hos den presum-
tive angriparen, som förutsattes vara Sovjetunio-
nen. Inte minst utvecklingen på det militärtekniska 
området var av stort intresse. Underrättelsetjänsten 
i vid bemärkelse spelade en viktig roll vid denna 
kunskapsinhämtning, och då inte minst den tekniska 
underrättelse tjänsten. Men även tekniksamarbetet 
med andra stater var av stor vikt, kanske främst sam-
arbetet med USA.99

Redan på $%*'-talet utarbetades ett centralt doku-
ment, en s k teknisk prognos (TP), som kontinuerligt 
reviderades. Efter $%&" låg ansvaret för detta doku-
ment på Försvarets materielverk (FMV). TP beskrev 
hotbilder och vapensystem som kunde tänkas #nnas 
tio till tjugo år framåt i tiden. Det var ett viktigt 
dokument då det gav indikationer på hur det fram-
tida försvaret borde utformas. Vår egen forskning och 
utveckling bedrevs främst vid Försvarets forsknings-
anstalt (FOA). Det rörde sig närmast om grundforsk-
ning inom olika teknikområden, medan försvarsindu-
strins forskning mer var inriktad på att utveckla olika 
objekt.100

Principer för organisation av krigsförband
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Principer för organisation av krigsförband

Vår krigsplanläggning liksom utbildningen och utrust-
ningen av våra krigsförband, s k förbandsproduktion
eller förbandsproducerande verksamhet, förutsatte
bl a kunskaper om en presumtiv motståndares orga-
nisation, taktik, vapensystem, utrustning m fl para-
metrar." Dessa kunskaper inhämtades med hjälp av
olika medel och metoder." Härigenom sökte vi hålla
oss å jour med utvecklingen främst hos den presum-
tive angriparen, som förutsattes vara Sovjetunio-
nen. Inte minst utvecklingen på det militärtekniska
området var av stort intresse. Underrättelsetjänsten
i vid bemärkelse spelade en viktig roll vid denna
kunskapsinhämtning, och då inte minst den tekniska
underrättelsetjänsten. Men även tekniksamarbetet
med andra stater var av stor vikt, kanske främst sam-
arbetet med USA.99

Redan på 195 o-talet utarbetades ett centralt doku-
ment, en s k teknisk prognos (TP), som kontinuerligt
reviderades. Efter 1968 låg ansvaret för detta doku-
ment på Försvarets materielverk (FMV). TP beskrev
hotbilder och vapensystem som kunde tänkas finnas
tio till tjugo år framåt i tiden. Det var ett viktigt
dokument då det gav indikationer på hur det fram-
tida försvaret borde utformas. Vår egen forskning och
utveckling bedrevs främst vid Försvarets forsknings-
anstalt (FOA). Det rörde sig närmast om grundforsk-
ning inom olika teknikområden, medan försvarsindu-
strins forskning mer var inriktad på att utveckla olika
objekt.'°°

Organisation av krigsförband
Många olika faktorer påverkade krigsorganisationens
utveckling. En starkt styrande faktor var självfal-
let hotbilden. Härtill kom så skilda parametrar som
exempelvis terräng och klimat, operativa krav, val av
taktik, värnpliktsutbildningssystemets utformning,
utbildningstider, teknikutveckling och krav på krigs-
förbandens liksom vapensystemens kvalitet. Befintlig
krigsorganisation utgjorde det arv man hade att utgå
ifrån. Större krigsorganisatoriska förändringar blev
ofta relativt utdragna processer som kunde ta mer än
ett decennium i anspråk, innan fullt genomslag erhölls
i krigsorganisationen.

Som exempel på omorganisationstider kan omorga-
nisationen av fyra infanteribrigader till norrlandsbri-
gader på 1960-talet nämnas. Det gick relativt snabbt
från 1963 till 1968, dvs på fem år. Då hade självfal-
let inte alla brigaderna hunnit genomföra krigsför-
bandsövningar, varför ett omskolningsbehov av de
värnpliktiga kvarstod, liksom grundutbildning av
nya åldersklasser i den nya organisationen. Omorga-
nisationen av infanteribrigaderna 66 till den revide-
rade infanteribrigadorganisationen 66 R påbörjades
1968. Huvuddelen av brigaderna var omorganiserade
1974, den sista brigaden dock först 1977. Nästa stora
omorganisation var tio infanteribrigader som skulle
omorganiseras till infanteribrigad 77. Den påbörja-
des 1977 och var slutförd 1983. Viktiga vapensystem
som 9 cm pansarvärnspjäs 1110, 15,5 cm haubits 77
och luftvärnsrobot 7o tog ca tio år att utveckla från
studier till serietillverkning. Därefter tog det ytter-
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och motmedel, t ex mellan olika pansarvärnssystem 
och stridsvagnar, där många olika ”intressenter” var 
inblandade, från forskare och rustningsindustri till 
de som hade att hantera materielen i fält, dvs befäl 
och soldater. I denna process spelade även samarbetet 
med andra länder en viktig roll, t ex när det gällde 
import av krigsmateriel och vapensystem, tekniskt 
samarbete och licenstillverkning. Även svensk export 
av krigs materiel spelade en inte oväsentlig roll m h t 
våra begränsade ekonomiska resurser. Genom export 
tillfördes ekonomiska resurser.

Som exempel på framgångsrik export kan nämnas 
granatgeväret Carl Gustaf, haubits ## och jakt$yg-
planet Draken. Läget på %"&'-talet tas här som 
utgångspunkt för en kort redogörelse av krigsorgani-
sationsproblematiken, då denna tid kan betraktas som 
ett normalläge för det svenska värnpliktsförsvaret 
under huvuddelen av studerad period, i den meningen 
att värnpliktsutbildningstiderna ännu inte förkortats. 
I FB #( skars dessa ner relativt drastiskt i armén och 
kustartilleriet. De värnpliktiga liksom många av krigs-
förbanden blev då endast användbara i sina huvud-
uppgifter.104 Enligt författarens mening närmade vi oss 
då ett läge i armén då många krigsförband närmast 
kunde betecknas som milisförband, särskilt som krigs-
förbandsövningarna relativt ofta ställdes in till följd 
av resursbrist.

Ett annat exempel gäller principerna för organisa-
tion av ett krigsförband där en ny stridsvagn är den 
främsta organisationsbestämmande komponenten. 
Projekteringen liksom konstruktion och tillverkning 
av den organisationsbestämmande materielen – strids-
vagnen – jämte materielförsök tog ca nio–tio år i 
anspråk. Själva omorganisationen liksom utbildning 
av befäl och värnpliktiga tog ca sju år. Taktik, metod-
studier och framtagande av reglementen och anvis-
ningar liksom genomförande av fälttjänstövningar tog 
ca åtta år. Hela omorganisationsprocessen bedömdes 
ta ca tretton år i anspråk.

Det övergripande dokument som styrde den orga-
nisationsprocess som syftade till att ta fram ett nytt 

ligare fem till tio år innan dessa vapensystem helt var 
införda i krigsorganisationen. Sammanlagt tog det ca 
femton till tjugo år att ta fram och implementera dessa 
vapensystem i krigsorganisationen.101 Det är således 
ofta fråga om en till tiden lång process att bygga upp 
och förändra en krigsorganisation.

Principerna för organisation av krigsförband skilde 
sig inte i någon större utsträckning mellan försvars-
grenarna, då problematiken var densamma. Marinen 
och $ygvapnet var dock utpräglade tekniska försvars-
grenar, vilket bör observeras, och framtagande av 
t ex nya $ygplan utgjorde en process som inte i första 
hand styrdes av operativa och/eller taktiska krav, utan 
ytterst av sysselsättningspolitiska skäl. I armén var det 
mer än &'' ''' man som skulle grundutbildas, utrus-
tas och organiseras i krigsförband, och efter hand även 
repetitionsutbildas. Kravet var att hela krigsorgani-
sationen skulle vara krigsanvändbar omedelbart efter 
mobilisering, en minst sagt ambitiös målsättning.102

Teknikutvecklingen ställde höga krav på freds-
stabernas och förvaltningarnas förmåga att leda krigs-
organisationsutvecklingen.103 Bl a krävdes framsynt-
het, överblick och god förmåga att följa upp vad som 
skedde inom den be)ntliga krigsorganisationen. Större 
krigsorganisatoriska förändringar utgjorde också en 
”svaghetsperiod” i den meningen att möjligheterna 
att utnyttja de krigsförband som var föremål för ny- 
eller omorganisation i händelse av mobilisering var 
begränsade. Ingen krigsmakt – stormakternas inräk-
nade – kan hålla alla sina krigsförband fullt utbildade 
och tränade och samtidigt utrustade med de senaste 
vapensystemen. Självfallet gällde detta även den 
svenska krigsmakten.

Flera generationer av materiel och vapensystem 
– t ex artilleri – ingick därför samtidigt i krigsorganisa-
tion, ofta enligt principen att den äldre, omodernare 
materielen överfördes till lokalförsvarsförbanden. 
Men varje krigsförband borde vara så utrustat och 
tränat att det hade en rimlig möjlighet att lösa de 
uppgifter det var avsett att lösa i given terräng. 
Vidare pågick hela tiden en ”tävlan” mellan medel 
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ligare fem till tio år innan dessa vapensystem helt var
införda i krigsorganisationen. Sammanlagt tog det ca
femton till tjugo år att ta fram och implementera dessa
vapensystem i krigsorganisationen.101 Det är således
ofta fråga om en till tiden lång process att bygga upp
och förändra en krigsorganisation.

Principerna för organisation av krigsförband skilde
sig inte i någon större utsträckning mellan försvars-
grenarna, då problematiken var densamma. Marinen
och flygvapnet var dock utpräglade tekniska försvars-
grenar, vilket bör observeras, och framtagande av
t ex nya flygplan utgjorde en process som inte i första
hand styrdes av operativa och/eller taktiska krav, utan
ytterst av sysselsättningspolitiska skäl. I  armen var det
mer än 600 000 man som skulle grundutbildas, utrus-
tas och organiseras i krigsförband, och efter hand även
repetitionsutbildas. Kravet var att hela krigsorgani-
sationen skulle vara krigsanvändbar omedelbart efter
mobilisering, en minst sagt ambitiös målsättning.102

Teknikutvecklingen ställde höga krav på freds-
stabernas och förvaltningarnas förmåga att leda krigs-
organisationsutvecklingen.1°3 Bla krävdes framsynt-
het, överblick och god förmåga att följa upp vad som
skedde inom den befintliga krigsorganisationen. Större
krigsorganisatoriska förändringar utgjorde också en
"svaghetsperiod" i den meningen att möjligheterna
att utnyttja de krigsförband som var föremål för ny-
eller omorganisation i händelse av mobilisering var
begränsade. Ingen krigsmakt — stormakternas inräk-
nade — kan hålla alla sina krigsförband fullt utbildade
och tränade och samtidigt utrustade med de senaste
vapensystemen. Självfallet gällde detta även den
svenska krigsmakten.

Flera generationer av materiel och vapensystem
— t ex artilleri — ingick därför samtidigt i krigsorganisa-
tion, ofta enligt principen att den äldre, omodernare
materielen överfördes ti l l  lokalförsvarsförbanden.
Men varje krigsförband borde vara så utrustat och
tränat att det hade en rimlig möjlighet att lösa de
uppgifter det var avsett att lösa i given terräng.
Vidare pågick hela tiden en "tävlan" mellan medel

och motmedel, t ex mellan olika pansarvärnssystem
och stridsvagnar, där många olika "intressenter" var
inblandade, från forskare och rustningsindustri till
de som hade att hantera materielen i fält, dvs befäl
och soldater. I denna process spelade även samarbetet
med andra länder en viktig roll, t ex när det gällde
import av krigsmateriel och vapensystem, tekniskt
samarbete och licenstillverkning. Även svensk export
av krigsmateriel spelade en inte oväsentlig roll m h t
våra begränsade ekonomiska resurser. Genom export
tillfördes ekonomiska resurser.

Som exempel på framgångsrik export kan nämnas
granatgeväret Carl Gustaf, haubits 77 och jaktflyg-
planet Draken. Läget på 1960-talet tas här som
utgångspunkt för en kort redogörelse av krigsorgani-
sationsproblematiken, då denna tid kan betraktas som
ett normalläge för det svenska värnpliktsförsvaret
under huvuddelen av studerad period, i den meningen
att värnpliktsutbildningstiderna ännu inte förkortats.
I  FB 7 2 skars dessa ner relativt drastiskt i armen och
kustartilleriet. De värnpliktiga liksom många av krigs-
förbanden blev då endast användbara i sina huvud-
uppgifter.'" Enligt författarens mening närmade vi oss
då ett läge i armen då många krigsförband närmast
kunde betecknas som milisförband, särskilt som krigs-
förbandsövningarna relativt ofta ställdes in till följd
av resursbrist.

Ett annat exempel gäller principerna för organisa-
tion av ett krigsförband där en ny stridsvagn är den
främsta organisationsbestämmande komponenten.
Projekteringen liksom konstruktion och tillverkning
av den organisationsbestämmande materielen — strids-
vagnen — jämte materielförsök tog ca nio—tio år i
anspråk. Själva omorganisationen liksom utbildning
av befäl och värnpliktiga tog ca sju år. Taktik, metod-
studier och framtagande av reglementen och anvis-
ningar liksom genomförande av fälttjänstövningar tog
ca åtta år. Hela omorganisationsprocessen bedömdes
ta ca tretton år i anspråk.

Det övergripande dokument som styrde den orga-
nisationsprocess som syftade till att ta fram ett nytt
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organisationsavdelningen och utrustningsavdelningen 
var centrala avdelningar då det gällde organisation av 
krigsförband. Vad slutligen gällde truppförsök i form 
av t ex organisations- och metodförsök leddes de ofta 
av truppslagsinspektörerna, som härigenom kom att 
spela en viktig roll vid organiserandet av krigsför-
band.107 Sammanfattningsvis var som framgått större 
omorganisationer liksom framtagande av nya krigs-
förband och nya vapensystem komplicerade och tids-
krävande processer.

Mobiliseringssystemet

Beredskapen under andra världskriget innebar att det 
ditintills gällande mobiliseringssystemet efter hand 
avvecklades. Tidigare hade förbanden förrådsställts, 
i regel kompanivis, i anslutning till kasernerna, där 
också mobilisering skedde. Krigsförbanden #ck nu 
i stället gå i s k fältdepå efter avslutad beredskaps-
inkallelse. Därmed lades grunden för ett nytt mobi-
liseringssystem. Mobiliseringsförråden spreds över 
stora delar av landet. Tanken var att genom utsprid-
ning söka minimera #entlig påverkan, inte minst från 
luften, liksom effekten av ett kuppanfall av den typ 
som bl a Norge utsattes för $%&". Det skulle inte vara 
möjligt att i ett enda anfall slå ut hela mobiliserings-
systemet.

På $%'"-talet hade armén ca & """ mobiliserings-
förråd och ! """ mobiliseringsplatser.108 Motsvarande 
mobiliseringsförråd fanns inom marinen och (ygvap-
net. Varje krigsförband – ofta ner till kompaninivå 
– hade ett eget mobiliseringsförråd. För att man skulle 
underlätta bl a ledningen vid mobilisering organisera-
des mobiliseringsenheterna som regel i mobiliserings-
grupper (mobgrp) där strävan var att hålla ihop 
bataljoner – ca $ """ man. I en mobgrp kunde också 
självständiga kompanier ingå.

Mobiliseringsförråden var vanligen förhyrda tidi-
gare ladugårdar eller lador, men förrådsbyggnader 
uppfördes också bl a på platser där förhyrning inte 
var möjlig. Ammunition förvarades i särskilda förråd. 

krigsförband, eller en mer omfattande omorganisation 
av ett be#ntligt krigsförband, benämndes Taktisk – 
Organisatorisk – Ekonomisk Målsättning (TOEM), 
ibland endast benämnt TOM. I den beskrevs vad 
förbandet (vapensystemet) skulle kunna prestera mot 
en given motståndare, t ex ”… slå ett förstärkt mekani-
serat skyttekompani”. Under det långa organisations-
skedet, där bl a organisationsförsök var en viktig del, 
var detta styrdokument ett utkast som reviderades i 
takt med de erfarenheter som gjordes. Det kallades 
då UTOEM: Utkast – Taktisk – Organisatorisk – Eko-
nomisk Målsättning. Vad gällde framtagande av ny 
materiel, som t ex vapen, fanns också styrdokument. 
Det benämndes Taktisk – Teknisk – Ekonomisk Mål-
sättning, förkortat TTEM, eller i utkast: Utkast – Tak-
tisk – Teknisk – Ekonomisk Målsättning, förkortat 
UTTEM.

TTEM togs fram av förvaltningarna och fast-
ställdes vad gällde arméns tygmateriel av chefen för 
armén. Alla större vapenprojekt i armén togs från 
början av )"-talet fram i samarbete mellan armé-
staben, arméförvaltningen och försvarets forsknings-
anstalt.105 För den långsiktiga planeringen fanns i 
förvaltningarna, som nämnts, en Teknisk prognos 
(TP) som regelmässigt rullades. Vidare fanns långsik-
tiga materielplaner. Sedan $%!* fanns en av riksdagen 
fastställd plan för anskaffning av arméns tygmateriel, 
en rullande femårig långsiktsplan grundad på ett tio-
årigt materielprogram.

Chefen för armén tillsatte också $%!' studiegrup-
per för tygmaterielplanering, sedermera benämnda 
markmålutredningens studiegrupper, eller MUR.106 
Grupperna värderade alla större vapenprojekt i strids-
ekonomiska studier och lämnade efter hand förslag till 
alltmer preciserade UTTEM. Omkring $%)" infördes 
en långsiktsplan för utveckling av arméns tygmate-
riel. Genom dessa planer kunde chefen för armén 
fastställa de taktiska och tekniska krav materielen 
skulle uppfylla och anvisa ekonomiska ramar för 
utvecklingsarbetet. Nu inrättades också arméstabens 
studieavdelning. Denna liksom taktikavdelningen, 
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krigsförband, eller en mer omfattande omorganisation
av ett befintligt krigsförband, benämndes Taktisk —
Organisatorisk — Ekonomisk Målsättning (TOEM),
ibland endast benämnt TOM. I  den beskrevs vad
förbandet (vapensystemet) skulle kunna prestera mot
en given motståndare, t ex "... slå ett förstärkt mekani-
serat skyttekompani". Under det långa organisations-
skedet, där bl a organisationsförsök var en viktig del,
var detta styrdokument ett utkast som reviderades i
takt med de erfarenheter som gjordes. Det kallades
då UTOEM: Utkast — Taktisk — Organisatorisk — Eko-
nomisk Målsättning. Vad gällde framtagande av ny
materiel, som t ex vapen, fanns också styrdokument.
Det benämndes Taktisk — Teknisk — Ekonomisk Mål-
sättning, förkortat TTEM, eller i utkast: Utkast — Tak-
tisk — Teknisk — Ekonomisk Målsättning, förkortat
UTTEM.

TTEM togs fram av förvaltningarna och fast-
ställdes vad gällde armens tygmateriel av chefen för
armen. Alla större vapenprojekt i armen togs från
början av 6o-talet fram i samarbete mellan arm&
staben, armsförvaltningen och försvarets forsknings-
anstalt." För den långsiktiga planeringen fanns i
förvaltningarna, som nämnts, en Teknisk prognos
(TP) som regelmässigt rullades. Vidare fanns långsik-
tiga materielplaner. Sedan 1953 fanns en av riksdagen
fastställd plan för anskaffning av armens tygmateriel,
en rullande femårig långsiktsplan grundad på ett tio-
årigt materielprogram.

Chefen för armen tillsatte också 1957 studiegrup-
per för tygmaterielplanering, sedermera benämnda
markmålutredningens studiegrupper, eller MUR.'°6
Grupperna värderade alla större vapenprojekt i strids-
ekonomiska studier och lämnade efter hand förslag til l
alltmer preciserade UTTEM. Omkring 196o infördes
en långsiktsplan för utveckling av armens tygmate-
riel. Genom dessa planer kunde chefen för armen
fastställa de taktiska och tekniska krav materielen
skulle uppfylla och anvisa ekonomiska ramar för
utvecklingsarbetet. Nu inrättades också armsstabens
studieavdelning. Denna liksom taktikavdelningen,

organisationsavdelningen och utrustningsavdelningen
var centrala avdelningar då det gällde organisation av
krigsförband. Vad slutligen gällde truppförsök i form
av t ex organisations- och metodförsök leddes de ofta
av truppslagsinspektörerna, som härigenom kom att
spela en viktig roll vid organiserandet av krigsför-
band.107 Sammanfattningsvis var som framgått större
omorganisationer liksom framtagande av nya krigs-
förband och nya vapensystem komplicerade och tids-
krävande processer.

Mobiliseringssystemet
Beredskapen under andra världskriget innebar att det
ditintills gällande mobiliseringssystemet efter hand
avvecklades. Tidigare hade förbanden förrådsställts,
i regel kompanivis, i anslutning till kasernerna, där
också mobilisering skedde. Krigsförbanden fick nu
i stället gå i s k fältdepå efter avslutad beredskaps-
inkallelse. Därmed lades grunden för ett nytt mobi-
liseringssystem. Mobiliseringsförråden spreds över
stora delar av landet. Tanken var att genom utsprid-
ning söka minimera fientlig påverkan, inte minst från
luften, liksom effekten av ett kuppanfall av den typ
som bl a Norge utsattes för 194o. Det skulle inte vara
möjligt att i ett enda anfall slå ut hela mobiliserings-
systemet.

På 197o-talet hade armen ca 4 000 mobiliserings-
förråd och 5 000 mobiliseringsplatser.108 Motsvarande
mobiliseringsförråd fanns inom marinen och flygvap-
net. Varje krigsförband — ofta ner till kompaninivå
— hade ett eget mobiliseringsförråd. För att man skulle
underlätta bl a ledningen vid mobilisering organisera-
des mobiliseringsenheterna som regel i mobiliserings-
grupper (mobgrp) där strävan var att hålla ihop
bataljoner — ca 1000 man. I en mobgrp kunde också
självständiga kompanier ingå.

Mobiliseringsförråden var vanligen förhyrda tidi-
gare ladugårdar eller lador, men förrådsbyggnader
uppfördes också bl a på platser där förhyrning inte
var möjlig. Ammunition förvarades i särskilda förråd.
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även i prioriterade krigsförband inte sällan allvarliga 
brister, bl a som följd av eftersläpningar i beordrade 
omorganisationer, t ex vad gällde materiel, vapen 
och inte minst uttagna fordon. Mobiliseringsmyndig-
heterna hann inte alltid med beordrade omorganisa-
tioner inom anbefallda tidsramar.

I Kungl Krigsvetenskapsakademiens handlingar och 
tidskrift nr #/"$%! beskriver dåvarande översten ". gr 
Curt Sjöö sina erfarenheter som fördelningschef under 
den stora försvarsmaktsövningen ”Västgräns” samma 
år. Totalt deltog && ''' män och kvinnor under åtta–
tio dygn under stränga vinterförhållanden. Det visade 
sig dock att förväntningarna på förbanden ifråga om 
personaluppfyllnad snabbt kom på skam. Personalen 
i förbanden var i många fall sammansatta på sådant 
sätt att det inte var krigsförband (plutoner, kompanier 
och bataljoner) som övades, utan tillfälligt samman-
satta enheter som benämndes med krigsförbandens 
namn.

Av & ''' personer som tillfrågades uppgav hälften 
att de inte hade samma kamrater och gruppchefer 
som vid närmast tidigare tjänstgöring. Ca (! % hade 
inte samma plutonchef som tidigare. Av en utred-
ning som gjordes av Värnpliktsverket framgick att 
två brigadskyttebataljoner och en haubitsbataljon ur 
en prioriterad brigad hade &' % vakanser till följd av 
beviljade anstånd. Befälsvakanserna vid fördelnings-
stabsbataljonen, artilleriledningskompaniet och 
etappbataljonen visade sig överstiga &' %.112 Det säger 
sig självt att förband med sådana vakanser knappast 
kan anses vara fullt stridsdugliga efter mobilisering. 
Materielbristerna var däremot små, vilket inte säger 
särskilt mycket om den verkliga materielberedskapen 
då respektive mobiliseringsmyndigheter haft några 
år på sig att fylla upp materiel i mobiliseringsförrå-
den, materiel som kanske utnyttjats vid utbildning av 
åldersklasserna, dvs de värnpliktiga som genomförde 
sin grundutbildning. Läget hade med stor sannolikhet 
varit väsentligt sämre vid en oförberedd mobilisering.

Fördelningschefen konstaterade också att allvarliga 
brister förelåg t ex i fråga om chefers och stabers för-

Förbanden hade olika prioriteringsnivåer beroende 
på uppgifterna i krig. S k snabbförband fanns med 
&) timmars mobiliseringstid, men vanligast var att 
förbanden hade )%–(& timmars mobiliseringstid. 
Förut sättningen för att dessa tider kunde hållas var 
ostörda inrycknings- och mobiliseringstransporter 
liksom ostörd mobilisering i övrigt.109 Mobiliserings-
systemet med starkt utspridda mobiliseringsförråd var 
en god tanke, men det var en dyr och arbetskrävande 
lösning när det gällde à jour-hållande och underhåll 
av materielen i de utspridda förråden, något som hårt 
belastade mobiliseringsmyndigheter. Främst i gles-
bygd blev det också, i takt med urbaniseringen, allt 
svårare att *nna lämpliga förrådsbyggnader, och ris-
kerna för sabotage ökade då många förråd sannolikt 
efter hand blev kända av den presumtive angriparen.

Tillgänglighet och beredskap

Frågan om krigsförbandens tillgänglighet och bered-
skap var självfallet central i en krigsmakt som byggde 
på allmän värnplikt och mobiliserade förband. Några 
stående förband i fred existerade inte i Sverige. När 
man talar om vårt invasionsförsvar under kalla 
kriget framhålls inte sällan att krigsförbanden hade 
hög tillgänglighet. Detta var sant i den meningen att 
+era av dem hade korta mobiliseringstider (&)–)% 
timmar). Om dessa tider sedan kunde innehållas och 
om mobiliseringsförråden vid varje givet tillfälle verk-
ligen innehöll den materiel och den utrustning som de 
enligt utrustningstabellerna skulle göra är en annan 
fråga. I princip skulle alla krigsförband dessutom vara 
krigsdugliga direkt efter mobiliseringen, ett som ovan 
nämnts orealistiskt krav.110

Intrycket ges också ibland att varje man visste var 
han skulle inställa sig i händelse av mobilisering och 
att en stor del av krigsförbanden i princip var strids-
beredda inom angivna tider, efter order om mobilise-
ring. Förbanden förutsattes vidare vara uppfyllda till 
"'' % (ett krav som senare sänktes).111 Så var tyvärr 
inte alltid fallet. Både personellt och materiellt fanns 
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Förbanden hade olika prioriteringsnivåer beroende
på uppgifterna i krig. S k snabbförband fanns med
24 timmars mobiliseringstid, men vanligast var att
förbanden hade 48-7 2 timmars mobiliseringstid.
Förutsättningen för att dessa tider kunde hållas var
ostörda inrycknings- och mobiliseringstransporter
liksom ostörd mobilisering i övrigt.109 Mobiliserings-
systemet med starkt utspridda mobiliseringsförråd var
en god tanke, men det var en dyr och arbetskrävande
lösning när det gällde å jour-hållande och underhåll
av materielen i de utspridda förråden, något som hårt
belastade mobiliseringsmyndigheter. Främst i gles-
bygd blev det också, i takt med urbaniseringen, allt
svårare att finna lämpliga förrådsbyggnader, och ris-
kerna för sabotage ökade då många förråd sannolikt
efter hand blev kända av den presumtive angriparen.

Tillgänglighet och beredskap
Frågan om krigsförbandens tillgänglighet och bered-
skap var självfallet central i en krigsmakt som byggde
på allmän värnplikt och mobiliserade förband. Några
stående förband i fred existerade inte i Sverige. När
man talar om vårt invasionsförsvar under kalla
kriget framhålls inte sällan att krigsförbanden hade
hög tillgänglighet. Detta var sant i den meningen att
flera av dem hade korta mobiliseringstider (24-48
timmar). Om dessa tider sedan kunde innehållas och
om mobiliseringsförråden vid varje givet tillfälle verk-
ligen innehöll den materiel och den utrustning som de
enligt utrustningstabellerna skulle göra är en annan
fråga. I princip skulle alla krigsförband dessutom vara
krigsdugliga direkt efter mobiliseringen, ett som ovan
nämnts orealistiskt krav.110

Intrycket ges också ibland att varje man visste var
han skulle inställa sig i händelse av mobilisering och
att en stor del av krigsförbanden i princip var strids-
beredda inom angivna tider, efter order om mobilise-
ring. Förbanden förutsattes vidare vara uppfyllda till
oo % (ett krav som senare sänktes).111 Så var tyvärr

inte alltid fallet. Både personellt och materiellt fanns

även i prioriterade krigsförband inte sällan allvarliga
brister, bl a som följd av eftersläpningar i beordrade
omorganisationer, t ex vad gällde materiel, vapen
och inte minst uttagna fordon. Mobiliseringsmyndig-
heterna hann inte alltid med beordrade omorganisa-
tioner inom anbefallda tidsramar.

I  Kungl Krigsvetenskapsakademiens handlingar och
tidskrift nr 6/1985 beskriver dåvarande översten 1. gr
Curt Sjöö sina erfarenheter som fördelningschef under
den stora försvarsmaktsövningen "Västgräns" samma
år. Totalt deltog 2 2 000 män och kvinnor under åtta—
tio dygn under stränga vinterförhållanden. Det visade
sig dock att förväntningarna på förbanden ifråga om
personaluppfyllnad snabbt kom på skam. Personalen
i förbanden var i många fall sammansatta på sådant
sätt att det inte var krigsförband (plutoner, kompanier
och bataljoner) som övades, utan tillfälligt samman-
satta enheter som benämndes med krigsförbandens
namn.

Av 2 000 personer som tillfrågades uppgav hälften
att de inte hade samma kamrater och gruppchefer
som vid närmast tidigare tjänstgöring. Ca 75 % hade
inte samma plutonchef som tidigare. Av en utred-
ning som gjordes av Värnpliktsverket framgick att
två brigadskyttebataljoner och en haubitsbataljon ur
en prioriterad brigad hade 20 % vakanser till följd av
beviljade anstånd. Befälsvakanserna vid fördelnings-
stabsbataljonen, artilleriledningskompaniet och
etappbataljonen visade sig överstiga 20 %.112 Det säger
sig självt att förband med sådana vakanser knappast
kan anses vara fullt stridsdugliga efter mobilisering.
Materielbristerna var däremot små, vilket inte säger
särskilt mycket om den verkliga materielberedskapen
då respektive mobiliseringsmyndigheter haft några
år på sig att fylla upp materiel i mobiliseringsförrå-
den, materiel som kanske utnyttjats vid utbildning av
åldersklasserna, dvs de värnpliktiga som genomförde
sin grundutbildning. Läget hade med stor sannolikhet
varit väsentligt sämre vid en oförberedd mobilisering.

Fördelningschefen konstaterade också att allvarliga
brister förelåg t ex i fråga om chefers och stabers för-
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vid P #/Fo $% år $&'(. Det aktuella förbandet, ett 
värnkompani, hade visserligen fått ut skyddsmask av 
senaste modell, men inte den avsedda skyddsmask-
väskan då den inte fanns i tillräcklig mängd. I stället 
utrustades man med väskan till den äldre gasmasken. 
Problemet var bara att den väskan var för liten för att 
skyddsmasken skulle kunna förvaras hopsatt i väskan. 
Vid ett plötsligt gasanfall skulle alltså soldaten slita 
upp skyddsmasken, skruva på gas)ltret, anpassa rem-
marna och därefter ta på sig skyddsmasken. Att detta 
skulle gå att genomföra i tid gick inte att lura i vuxna 
karlar, och kompaniets tilltro till mobiliseringsmyndig-
heten, armén och försvaret överhuvudtaget blev till 
följd av denna detalj mycket ringa.

Ovanstående är endast ägnat som en påminnelse 
om den inte helt oviktiga diskrepansen mellan teori 
och verklighet. Just frågan om det egentliga innehållet 
i krigsorganisationen vid några givna tillfällen är en 
av de företeelser som borde ägnas ökad uppmärksam-
het. Ett försök till detta följer nedan.

Exemplet Fo 47/48

De senast tio årens förbandsnedläggningar har inne-
burit att *oran av förbandshistoriker ständigt har 
ökat. Det hör till ovanligheterna att mobiliserings-
verksamhetens problem belyses i dessa böcker, 
trots att detta var en av hörnstenarna i det svenska 
försvars konceptet. Ett undantag från detta är 
dock Fo !"–Fo !"/!#: Ett försvarsområdes historia 
$%&%–'(((, som utgör ett utmärkt exempel på hur 
det världsunika mobiliseringssystemet var tänkt att 
fungera. Även om det är arméförbands mobiliserings-
system som beskrivs, torde problematiken till stora 
delar varit densamma i de övriga försvarsgrenarna.

När mobiliseringsmyndigheten (mobm) S $/
Fo %+/%', Upplands och Västmanlands försvarsom-
råden, bildades $&+! )ck myndigheten mobiliserings-
ansvar för enheter från arméns samtliga truppslag: 
infanterienheterna representerade ca ",%, pansar-
trupperna drygt ""%, kavalleriet ,%, artilleriet 

måga att samordna infanteriförbandens verksamhet 
med stödfunktionerna. Trots detta var fördelnings-
chefens övergripande intryck mycket positivt, vilket 
i sig inger betänkligheter.

Ett annat exempel på problemet med personal-
vakanser i krigsförbanden uppmärksammas i Bodens 
ingenjörregementes regementshistorik (Ing ,), där för-
fattarna konstaterar att mer än "! % av Ing ,:s krigs-
organisation var vakantsatt under $&!(- och #(-talen. 
Vid repetitionsövningar lånade man såväl personal 
som materiel mellan krigsförbanden, med resultatet 
att knappast något av Ing ,:s förband skulle ha varit 
krigsdugligt vid en verklig mobilisering. Det måste 
betraktas som synnerligen anmärkningsvärt att läget 
inte förbättrades under mer än tio år, trots att det var 
anmält till och därför känt av högre chefer. Systemet 
att låna materiel och personal mellan olika krigsför-
band för att genomföra repetitionsövningar var för 
övrigt relativt frekvent förekommande.

Som utbildningschef vid I ""/Fo ## i Kiruna under 
$&'(-talet kunde författaren konstatera att utbild-
ningen av värnpliktiga kompanibefälselever översteg 
behovet med ca !(%. Detta hade till följd att soldater 
som för dyra pengar utbildats i nordligaste Norrland 
aldrig kom att tas i anspråk i den befattning de var 
utbildade för. Att det i samband med repetitions-
övningar även gjordes stora hanteringsfel, och ibland 
direkt schabbel, med koppling till ovanstående pro-
blem förekom, framhålls av Thomas Roth i en PM, 
baserad på många personliga erfarenheter. Roth 
nämner som exempel från en krigsförbandsövning 
med en cykelskyttebataljon vid P + $&', att bataljo-
nens samtliga gruppbefäl inte hade blivit inkallade i 
rätt tid till följd av felaktigt handhavande från Södra 
värnpliktskontorets sida. En hel del av gruppbefälen 
inställde sig trots detta, efter det att särskilda brev till-
sänts dem, men ungefär hälften uteblev. Detta påver-
kade naturligtvis bataljonens övningar och i förläng-
ningen dess stridsduglighet.

Att materieluppfyllnaden heller inte alltid var den 
bästa kan exempli)eras från en krigsförbands övning 
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måga att samordna infanteriförbandens verksamhet
med stödfunktionerna. Trots detta var fördelnings-
chefens övergripande intryck mycket positivt, vilket
i sig inger betänkligheter.

Ett annat exempel på problemet med personal-
vakanser i krigsförbanden uppmärksammas i Bodens
ingenjörregementes regementshistorik (Ing 3), där för-
fattarna konstaterar att mer än 25 % av Ing 3:s krigs-
organisation var vakantsatt under i950- och 6o-talen.
Vid repetitionsövningar lånade man såväl personal
som materiel mellan krigsförbanden, med resultatet
att knappast något av Ing 3:s förband skulle ha varit
krigsdugligt vid en verklig mobilisering. Det måste
betraktas som synnerligen anmärkningsvärt att läget
inte förbättrades under mer än tio år, trots att det var
anmält till och därför känt av högre chefer. Systemet
att låna materiel och personal mellan olika krigsför-
band för att genomföra repetitionsövningar var för
övrigt relativt frekvent förekommande.

Som utbildningschef vid I 2 2/Fo 66 i Kiruna under
1980-talet kunde författaren konstatera att utbild-
ningen av värnpliktiga kompanibefälselever översteg
behovet med ca 50%. Detta hade till följd att soldater
som för dyra pengar utbildats i nordligaste Norrland
aldrig kom att tas i anspråk i den befattning de var
utbildade för. Att  det i samband med repetitions-
övningar även gjordes stora hanteringsfel, och ibland
direkt schabbel, med koppling till ovanstående pro-
blem förekom, framhålls av Thomas Roth i en PM,
baserad på många personliga erfarenheter. Roth
nämner som exempel från en krigsförbandsövning
med en cykelskyttebataljon vid P 7 1983 att bataljo-
nens samtliga gruppbefäl inte hade blivit inkallade i
rätt tid till följd av felaktigt handhavande från Södra
värnpliktskontorets sida. En hel del av gruppbefälen
inställde sig trots detta, efter det att särskilda brev till-
sänts dem, men ungefär hälften uteblev. Detta påver-
kade naturligtvis bataljonens övningar och i förläng-
ningen dess stridsduglighet.

Att materieluppfyllnaden heller inte alltid var den
bästa kan exemplifieras från en krigsförbandsövning

vid P 6/Fo 14 år 1980. Det aktuella förbandet, ett
värnkompani, hade visserligen fått ut skyddsmask av
senaste modell, men inte den avsedda skyddsmask-
väskan då den inte fanns i tillräcklig mängd. I stället
utrustades man med väskan till den äldre gasmasken.
Problemet var bara att den väskan var för liten för att
skyddsmasken skulle kunna förvaras hopsatt i väskan.
Vid ett plötsligt gasanfall skulle alltså soldaten slita
upp skyddsmasken, skruva på gasfiltret, anpassa rem-
marna och därefter ta på sig skyddsmasken. Att detta
skulle gå att genomföra i tid gick inte att lura i vuxna
karlar, och kompaniets tilltro till mobiliseringsmyndig-
heten, armen och försvaret överhuvudtaget blev till
följd av denna detalj mycket ringa.

Ovanstående är endast ägnat som en påminnelse
om den inte helt oviktiga diskrepansen mellan teori
och verklighet. Just frågan om det egentliga innehållet
i krigsorganisationen vid några givna tillfällen är en
av de företeelser som borde ägnas ökad uppmärksam-
het. Ett försök till detta följer nedan.

Exemplet Fo 47/48
De senast tio årens förbandsnedläggningar har inne-
burit att floran av förbandshistoriker ständigt har
ökat. Det hör till ovanligheterna att mobiliserings-
verksamhetens problem belyses i dessa böcker,
trots att detta var en av hörnstenarna i det svenska
försvarskonceptet. Ett undantag från detta är
dock Fo 47—Fo 47/48: Ett försvarsområdes historia
1939-2000, som utgör ett utmärkt exempel på hur
det världsunika mobiliseringssystemet var tänkt att
fungera. Även om det är armdörbands mobiliserings-
system som beskrivs, torde problematiken till stora
delar varit densamma i de övriga försvarsgrenarna.

När mobiliseringsmyndigheten (mobm) S
Fo 47/48, Upplands och Västmanlands försvarsom-
råden, bildades 1975 fick myndigheten mobiliserings-
ansvar för enheter från armens samtliga truppslag:
infanterienheterna representerade ca 23 %, pansar-
trupperna drygt 22 %, kavalleriet 3 %, artilleriet
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Mobiliseringssäkerhet

Varje förband hade en mobiliseringsplan och hand-
lingar som visade vilken utrustning som delarna i 
förbandet skulle ha. Ett exemplar av mobiliserings-
planen förvarades i vapenkasunen hos respektive 
mobiliserings gruppchef. Ett exemplar fanns dessutom 
vid mobiliseringsmyndigheten, dvs S# Fo $%/Fo $&, 
där den bl a användes vid utbildning och för änd-
ringar i planen. Med början #'&( )yttades planerna 
till varje förbands vapenkasun för att åstadkomma 
ytterligare spridning.

Nycklar till förråd och vapenkasuner förvarades 
först också vid mobiliseringsmyndigheten, men från 
#'&( fanns även en omgång nycklar i närmaste polis-
station med bemanning dygnet runt. Instruktionen 
till polisen angav att nyckel till mobiliseringsförråd 
kunde lämnas ut till person med krigsplaceringsorder 
och legitimation när order om mobilisering utfärdats. 
Mobiliseringsgruppchef kunde vid beredskapshöjning 
hämta mobbgruppens samtliga nycklar.

För de förband som skulle avtransporteras till ett 
annat militärområde fanns även transporthandlingar. 
Dessa fanns hos mobiliseringsgruppchefen och bestod 
av transportkort där det framgick om transporten 
skulle ske med järnväg eller på landsväg. Påstignings- 
och avstigningsstationer angavs vid järnvägstran-
sport och för)yttningsväg vid landsvägstransport. 
Dessutom framgick under vilket mobiliseringsdygn 
och vilken fjärdedel av detta som transporten skulle 
påbörjas. Vissa förband hade alternativa marschmål 
beroende på vilken del av riket som ansågs mest hotat.

För att man skulle kunna upprätthålla mobili-
seringssäkerheten utfördes regelbundet kontroll, 
vård och tillsyn av materielen i förråden. Bland den 
materiel som krävde särskilt kvali*cerad vård fanns 
som mest bl a !! stridsvagnar, &" pansarbandvagnar, 
"( luftvärnspjäser med tillhörande radarstationer, 
$( artilleripjäser, ##( stora elverk, ## stabshytter, 
#! terrängbilar med radiolänkutrustning, "+ terräng-
bilar med bropontoner, "+ bandvagnar och & stycken 

knappt &%, luftvärnet !%, ingenjörtrupperna +%, 
signaltrupperna drygt &% och trängtrupperna ,"%. 
Centrala myndigheter svarade för #% av personal-
styrkan, vilken #'%!, då ytterligare luftvärnsförband 
hade tillförts, uppgick till $( ((( män och kvinnor 
– de senare främst i sjukvårdsförband samt i lednings -
enheter med utgångsgruppering i skyddade anlägg-
ningar. S #/Fo $%/$& blev därmed en av de största 
mobiliseringsmyndigheterna i riket. Mobiliserings-
myndighetens område omfattade norra delen av Norr-
tälje kommun, Uppsala län utom Älvkarleby kommun 
samt Västmanlands län. Området innehöll även andra 
enheter som mobiliserades av andra mobiliserings-
myndigheter ur armén samt ur marinen och )ygvap-
net. I några fall fanns mobiliseringsförråd från olika 
mobiliseringsmyndigheter på samma plats!

För att underlätta ledning vid mobilisering organi-
serades enheterna i mobiliseringsgrupper (mobgrup-
per), varvid strävan var att hålla ihop bataljonsvis. 
Här ingick i de )esta fall även fristående förband som 
inte tillhörde bataljonerna. Från och med mitten av 
#'%! fanns i Uppsala län och i Norrtälje kommun 
,, mobiliseringsgrupper och i Västmanlands län #& 
stycken. Det totala antalet förband uppgick samman-
lagt till "&+, varav ,"$ i Uppsala län och #!, i 
Västman lands län. Därutöver fanns ,$ enheter, som 
endast innehöll materiel. För enheternas utrustning 
(utom vad gäller ammunition) fanns totalt #'! förråd 
eller grupper av förråd av vilka #!& var förhyrda. 
De )esta av dessa var tidigare lador eller ladugårdar. 
Ammunition förvarades i särskilda förråd på #% plat-
ser i Uppland och % platser i Västmanland.

Omkring #!( förband var avsedda för andra 
militär områden – främst de två nordligaste. Här kan 
nämnas tre jägarkompanier och ett antal underhålls-
förband. Av dessa #!( förband innehöll '( endast per-
sonlig utrustning för personal som skulle transporteras 
upp till Övre Norrlands milo, där resten av förbandets 
utrustning fanns. Bl a kan nämnas enheter på mellan 
#,( och #&( man till vart och ett av de fem artilleri-
forten i Bodens fästning.
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knappt 8%, luftvärnet 5 %, ingenjörtrupperna 6%,
signaltrupperna drygt 8% och trängtrupperna 23 %.
Centrala myndigheter svarade för 1% av personal-
styrkan, vilken 1975, då ytterligare luftvärnsförband
hade tillförts, uppgick till 40000 män och kvinnor
— de senare främst i sjukvårdsförband samt i lednings-
enheter med utgångsgruppering i skyddade anlägg-
ningar. S i/Fo 47/48 blev därmed en av de största
mobiliseringsmyndigheterna i riket. Mobiliserings-
myndighetens område omfattade norra delen av Norr-
tälje kommun, Uppsala län utom Älvkarleby kommun
samt Västmanlands län. Området innehöll även andra
enheter som mobiliserades av andra mobiliserings-
myndigheter ur armen samt ur marinen och flygvap-
net. I  några fall fanns mobiliseringsförråd från olika
mobiliseringsmyndigheter på samma plats!

För att underlätta ledning vid mobilisering organi-
serades enheterna i mobiliseringsgrupper (mobgrup-
per), varvid strävan var att hålla ihop bataljonsvis.
Här ingick i de flesta fall även fristående förband som
inte tillhörde bataljonerna. Från och med mitten av
1975 fanns i Uppsala län och i Norrtälje kommun
22 mobiliseringsgrupper och i Västmanlands län i8
stycken. Det totala antalet förband uppgick samman-
lagt till 386, varav 234 i Uppsala län och 152 i
Västmanlands län. Därutöver fanns 24 enheter, som
endast innehöll materiel. För enheternas utrustning
(utom vad gäller ammunition) fanns totalt 195 förråd
eller grupper av förråd av vilka 158 var förhyrda.
De flesta av dessa var tidigare lador eller ladugårdar.
Ammunition förvarades i särskilda förråd på 17 plat-
ser i Uppland och 7 platser i Västmanland.

Omkring i5o förband var avsedda för andra
militärområden — främst de två nordligaste. Här kan
nämnas tre jägarkompanier och ett antal underhålls-
förband. Av dessa I5o förband innehöll go endast per-
sonlig utrustning för personal som skulle transporteras
upp till Övre Norrlands milo, där resten av förbandets
utrustning fanns. Bl a kan nämnas enheter på mellan
12o och i8o man till vart och ett av de fem artilleri-
forten i Bodens fästning.
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Mobiliseringssäkerhet
Varje förband hade en mobiliseringsplan och hand-
lingar som visade vilken utrustning som delarna i
förbandet skulle ha. Ett exemplar av mobiliserings-
planen förvarades i vapenkasunen hos respektive
mobiliseringsgruppchef. Ett exemplar fanns dessutom
vid mobiliseringsmyndigheten, dvs SI Fo 47/Fo 48,
där den bl a användes vid utbildning och för änd-
ringar i planen. Med början 198o flyttades planerna
till varje förbands vapenkasun för att åstadkomma
ytterligare spridning.

Nycklar till förråd och vapenkasuner förvarades
först också vid mobiliseringsmyndigheten, men från
198o fanns även en omgång nycklar i närmaste polis-
station med bemanning dygnet runt. Instruktionen
till polisen angav att nyckel till mobiliseringsförråd
kunde lämnas ut till person med krigsplaceringsorder
och legitimation när order om mobilisering utfärdats.
Mobiliseringsgruppchef kunde vid beredskapshöjning
hämta mobbgruppens samtliga nycklar.

För de förband som skulle avtransporteras till ett
annat militärområde fanns även transporthandlingar.
Dessa fanns hos mobiliseringsgruppchefen och bestod
av transportkort där det framgick om transporten
skulle ske med järnväg eller på landsväg. Påstignings-
och avstigningsstationer angavs vid järnvägstran-
sport och förflyttningsväg vid landsvägstransport.
Dessutom framgick under vilket mobiliseringsdygn
och vilken fjärdedel av detta som transporten skulle
påbörjas. Vissa förband hade alternativa marschmål
beroende på vilken del av riket som ansågs mest hotat.

För att man skulle kunna upprätthålla mobili-
seringssäkerheten utfördes regelbundet kontroll,
vård och tillsyn av materielen i förråden. Bland den
materiel som krävde särskilt kvalificerad vård fanns
som mest bl a 55 stridsvagnar, 83 pansarbandvagnar,
3o luftvärnspjäser med tillhörande radarstationer,
4o artilleripjäser, 1 1 o stora elverk, i  i stabshytter,
15 terrängbilar med radiolänkutrustning, 36 terräng-
bilar med bropontoner, 36 bandvagnar och 8 stycken
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fanns det #" A-platser, som genom för$yttningar till 
samhällen efter hand minskade till "%.

Vid A-platsen skulle fordon besiktigas av en 
god man och protokoll över fordonets skick skulle 
föras. Lagstiftningen tog inte alltid praktisk hänsyn 
– &'(# års förfogandeförordning föreskrev t ex att 
fordon skulle besiktigas av tre gode män, varvid 
mobiliserings myndigheten skulle utse en, fordons-
avlämnaren en och de båda gemensamt en tredje. 
Med hänsyn till att förbanden behövde fordon för att 
lasta gemensam materiel var kravet att en A-plats 
skulle kunna leverera tio fordon per timme. Om man 
hade följt förordningens bestämmelser om gode män 
hade en snabb mobilisering effektivt omöjliggjorts. 
Efter några år kom också en ändring till stånd.

För att belysa fordonstilldelningen kan nämnas att 
S &/Fo "(/"# den )) oktober &'#) erhöll #* fordon: 
&) person-/kombibilar, ! lätta lastbilar, " tunga last-
bilar, )! skåpbilar, & kylbil, * släpvagnar, " motorcyk-
lar, )( traktorer och ) snöskotrar för krigsplacering på 
A-plats. Vid samma tidpunkt fanns totalt * !") fordon 
krigsplacerade inom mobiliseringsmyndig heten. 
Totalbehovet var då " %'! varför bristen uppgick till 
ca &"  %. Utöver de fordon som togs ut behövdes även 
ett antal för transporter under mobiliseringsskedet, 
s k mobiliseringstransporter. År &'(! erfordrades 
under de tre första mobiliseringsdygnen &)( fordon, 
varav *( bussar.

För vissa fordonsslag var under perioden &'("–
&'#+ försvarsmaktens behov så stort att det översteg 
vad som fanns tillgängligt i samhället. Efter hand 
anpassades fordonsbehovet efter tillgångarna, dock 
inte för alla slags fordon. S &/Fo "(/"# anmälde &'(! 
att bristen på lastbilar uppgick till !(%, men att läget 
beträffande personbilar var tillfredsställande. Året 
därpå var behovet ) )%" stycken fordon, men av dessa 
var endast & &)' uttagna, varför förbanden saknade 
nästan hälften av alla fordon i organisationen. I en 
skrivelse i början av &'(( redovisades fordonsläget 
vid en transportbataljon som efter mobilisering skulle 
gå till Kalix försvarsområde. Det fanns inga brister 

),! , # m stora varmvattenaggregat till sjukhus-
förbanden.

I planläggningen ingick även förbandens första-
hands behov av ved till tältkaminer och koktrossar. År 
&''& var behovet vid mobiliseringsmyndigheten ) '*% 
kubikmeter. Av detta fanns !"% kubikmeter upplagt i 
förråd. Förstahandsbehovet skulle räcka en vecka och 
var även avsett för förband som skulle övernatta inom 
området under för$yttning till annat militärområde. 
Månadsbehovet för de förband som skulle stanna 
inom försvarsområdena uppgick till omkring ! %%% 
kubikmeter. En brigad behövde varje dygn ved mot-
svarande det som får plats på en timmerbil med släp 
(omkring +% kubikmeter). År &'(' uppgick behovet 
av livsmedel under mobiliseringsskedet samt ytterli-
gare tre dygn till )&% ton. Till underhållsförbanden 
skulle ytterligare &!% ton levereras tillsammans med 
!%% ton hållbara livsmedel.

Fordonsbehovet

Försvarsmakten ägde utöver stridsfordon endast de 
fordon som behövdes för den normala fredsverksam-
heten. Vid repetitionsövningar då förband krigsorga-
niserades räckte inte dessa till, varför ett större antal 
civila fordon som lastbilar och traktorer måste rekvi-
reras. För att utrusta krigsförbanden med fordon till-
delades mobiliseringsmyndigheten fordon via Försva-
rets materielverk (FMV), som hämtade uppgifterna 
från Bilregistret. Fordonen krigsplacerades sedan av 
mobiliseringsmyndigheten i respektive krigsförband 
och skulle genom ägarens försorg avlämnas på s k 
avlämningsplatser (A-platser).

A-platserna var först oftast grupperade i skogs-
terräng, men $yttades med början &'(' in i samhäl-
len till t ex bilprovningar samt bilförsäljnings- och 
bil reparations-rmor, dels för att man ville få tillgång 
till be-ntlig infrastruktur och dels för att en fordons-
samling i skogen troligen hade väckte en -endes 
intresse i större utsträckning än på platser där det nor-
malt redan fanns många fordon parkerade. År &'(# 
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2,5 x 8 m stora varmvattenaggregat till sjukhus-
förbanden.

I  planläggningen ingick även förbandens första-
handsbehov av ved till tältkaminer och koktrossar. År
1991 var behovet vid mobiliseringsmyndigheten 2 930
kubikmeter. Av detta fanns 540 kubikmeter upplagt i
förråd. Förstahandsbehovet skulle räcka en vecka och
var även avsett för förband som skulle övernatta inom
området under förflyttning till annat militärområde.
Månadsbehovet för de förband som skulle stanna
inom försvarsområdena uppgick till omkring 5 000
kubikmeter. En brigad behövde varje dygn ved mot-
svarande det som får plats på en timmerbil med släp
(omkring 6o kubikmeter). År 1979 uppgick behovet
av livsmedel under mobiliseringsskedet samt ytterli-
gare tre dygn till 210 ton. Ti l l  underhållsförbanden
skulle ytterligare I5o ton levereras tillsammans med
50o ton hållbara livsmedel.

Fordonsbehovet
Försvarsmakten ägde utöver stridsfordon endast de
fordon som behövdes för den normala fredsverksam-
heten. Vid repetitionsövningar då förband krigsorga-
niserades räckte inte dessa till, varför ett större antal
civila fordon som lastbilar och traktorer måste rekvi-
reras. För att utrusta krigsförbanden med fordon till-
delades mobiliseringsmyndigheten fordon via Försva-
rets materielverk (FMV), som hämtade uppgifterna
från Bilregistret. Fordonen krigsplacerades sedan av
mobiliseringsmyndigheten i respektive krigsförband
och skulle genom ägarens försorg avlämnas på s k
avlämningsplatser (A-platser).

A-platserna var först oftast grupperade i skogs-
terräng, men flyttades med början 1979 in i samhäl-
len till t ex bilprovningar samt bilförsäljnings- och
bilreparationsfirmor, dels för att man ville få tillgång
till befintlig infrastruktur och dels för att en fordons-
samling i skogen troligen hade väckte en fiendes
intresse i större utsträckning än på platser där det nor-
malt redan fanns många fordon parkerade. År 1978

fanns det 84 A-platser, som genom förflyttningar till
samhällen efter hand minskade til l 4o.

Vid A-platsen skulle fordon besiktigas av en
god man och protokoll över fordonets skick skulle
föras. Lagstiftningen tog inte alltid praktisk hänsyn
— 1978 års förfogandeförordning föreskrev t ex att
fordon skulle besiktigas av tre gode män, varvid
mobiliseringsmyndigheten skulle utse en, fordons-
avlämnaren en och de båda gemensamt en tredje.
Med hänsyn till att förbanden behövde fordon för att
lasta gemensam materiel var kravet att en A-plats
skulle kunna leverera tio fordon per timme. Om man
hade följt förordningens bestämmelser om gode män
hade en snabb mobilisering effektivt omöjliggjorts.
Efter några år kom också en ändring till stånd.

För att belysa fordonstilldelningen kan nämnas att
S i/Fo 47/48 den 22 oktober 1982 erhöll 83 fordon:
12 person-/kombibilar, 5 lätta lastbilar, 4 tunga last-
bilar, 25 skåpbilar, i  kylbil, 3 släpvagnar, 4 motorcyk-
lar, 27 traktorer och 2 snöskotrar för krigsplacering på
A-plats. Vid samma tidpunkt fanns totalt 3 542 fordon
krigsplacerade inom mobiliseringsmyndigheten.
Totalbehovet var då 4 095 varför bristen uppgick till
ca 14 %. Utöver de fordon som togs ut behövdes även
ett antal för transporter under mobiliseringsskedet,
s k mobiliseringstransporter. År 1975 erfordrades
under de tre första mobiliseringsdygnen 127 fordon,
varav 37 bussar.

För vissa fordonsslag var under perioden 1974-
1986 försvarsmaktens behov så stort att det översteg
vad som fanns tillgängligt i samhället. Efter hand
anpassades fordonsbehovet efter tillgångarna, dock
inte för alla slags fordon. S ,/Fo 47/48 anmälde 1975
att bristen på lastbilar uppgick till 57%, men att läget
beträffande personbilar var tillfredsställande. Året
därpå var behovet 2 204 stycken fordon, men av dessa
var endast i 129 uttagna, varför förbanden saknade
nästan hälften av alla fordon i organisationen. I  en
skrivelse i början av 1977 redovisades fordonsläget
vid en transportbataljon som efter mobilisering skulle
gå till Kalix försvarsområde. Det fanns inga brister
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Andra tvivelaktiga förändringar var tillkomsten 
av ett sjukhuskompani utan personal "#$%, vilket 
redan "#$& utgick ur krigsorganisationen, samt upp-
sättandet av en ingenjörbataljon "#'!/'&. För denna 
bataljon kunde bataljonschef och några av kompani-
cheferna krigsplaceras först tio år senare, och nästan 
hälften av de värnpliktiga saknades ännu hösten 
"#''. Bataljonen hade fått huvuddelen av sin mate-
riel först något år innan den utgick "##$.

En uppföljning av PB &, ett slags fågel Fenix, ger 
en bild av förändringarna i krigsorganisationen. Ned-
växlingen av brigaden inleddes redan verksamhetsåret 
"#$%/$! genom att spaningskompaniet, luftvärnskom-
paniet, båda pansarvärnskompanierna och ingenjör-
bataljonen utgick. Under "#$$/$' reducerades sedan 
underhållsbataljonen. Året därpå utgick en del av 
brigadstaben. Kvarvarande del samt brigadartilleri-
chefen förvandlades till försvarsområdesgrupp-
staber. Under "#'"/'( fördes en pansarbataljon över 
till P ")/Fo %*, främst för att tillgodose behovet av 
utbildnings materiel.

År "#'* påbörjades uppbyggnaden av den meka-
niserade brigaden (MekB ")) med kvarvarande delar 
av PB & som grund. Brigadstaben omorganiserades 
och ett nytt spaningskompani sattes upp. Även briga-
dens haubitsbataljon skulle sättas upp, men en annan 
myndighet hade tilldelats bl a pjäser med tillbehör 
och hade därefter lånat ut materielen till utbildnings-
förbandet. Detta medförde att bataljonen ännu i 
juni "#'# hade brist på viktig materiel. Året därpå 
omorga niserades (. och *. pansarbataljonerna, varvid 
de även bytte nummer med varandra med påföljande 
ändringar i kompaniernas numrering. Detta ställde 
under lång tid till problem inte bara för mobiliserings-
myndigheten utan även för den krigsplacerade perso-
nalen. Detta år +yttades brigadstaben och spanings-
kompaniet till P ")/Fo %*.

År "#'!/'& tillkom bl a underhållsbataljonens 
huvuddel. Den skapades av kvarvarande delar av 
PB &: underhållsbataljon och delar av den nedlagda 
T ":s underhållsbataljon. Den hade inledningsvis 

beträffande personbilar, men av de ")% lastbilar som 
skulle ingå saknades &% stycken.

Bristerna vid S "/Fo %$/%' minskade efter hand, 
men effektbestämmande brister kvarstod framför allt 
i Övre Norrland. Därför uttogs vid bl a S "/Fo %$/%' 
från "#'$ (") skåpbilar, vilka avsågs medföras av de 
förband som via landsväg skulle gå till Milo ÖN.

Från "#'' var mobiliseringsmyndighetens behov 
ca % ")) fordon och drygt ()) maskiner. Bristerna 
uppgick då till ca ")% och minskade sedan varje år.

Organisationsförändringsproblem

Under perioden "#$!–"##( omorganiserades vid 
S "/Fo %$/%' *&& förband och ((! förband sattes 
upp. Sammanlagt !"% förband överfördes till annan 
myndig het eller utgick helt ur krigsorganisationen 
och (%( förband bytte mobiliseringsplats.

Omorganisationer beordrades i +era fall innan 
väsentlig materiel var anskaffad eller dirigerad till 
mottagande myndighet eller innan förbandens behov 
av materiel analyserats ordentligt Vid omorganisation 
av stabskompanier vid etappbataljoner följdes det 
första utrustningsverket av +era sidor detalj ändringar 
under de följande tre åren. Detta påpekades då 
utrustnings avdelningen vid arméstaben "#'% besökte 
S "/Fo %$/%', varvid det visade sig att handläggarna 
vid arméstaben inte förstod vilket arbete som genere-
rades av dessa detaljändringar.

En annan ändring bestod i att befattningsbenäm-
ningen ammunitionsman ändrades till bilförare/
ammunitionsman. År "#'' drabbade denna ändring 
mer än hälften av mobiliseringsmyndighetens alla 
förband, viket innebar att nya personallistor måste 
föras ut till alla berörda förråd. Denna typ av ändring 
som initierades av respektive truppslagsavdelning i 
arméstaben visar tydligt att många handläggare inte 
hade en aning om vilket arbete som därigenom måste 
utföras vid mobiliseringsmyndigheten till ingen nytta 
för krigsförbandens effekt. Detta vid en tidpunkt då 
armén som ledstjärna hade ”Allt för krigsförbanden”.
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beträffande personbilar, men av de 104 lastbilar som
skulle ingå saknades 64 stycken.

Bristerna vid S i/Fo 47/48 minskade efter hand,
men effektbestämmande brister kvarstod framför allt
i Övre Norrland. Därför uttogs vid bl a S i/Fo 47/48
från 1987 210 skåpbilar, vilka avsågs medföras av de
förband som via landsväg skulle gå till Milo ÖN.

Från 1988 var mobiliseringsmyndighetens behov
ca 4100 fordon och drygt Zoo maskiner. Bristerna
uppgick då till ca o  % och minskade sedan varje år.

Organisationsförändringsproblem
Under perioden 1975-1992 omorganiserades vid
S i/Fo 47/48 366 förband och 225 förband sattes
upp. Sammanlagt 514 förband överfördes till annan
myndighet eller utgick helt ur krigsorganisationen
och 242 förband bytte mobiliseringsplats.

Omorganisationer beordrades i flera fall innan
väsentlig materiel var anskaffad eller dirigerad till
mottagande myndighet eller innan förbandens behov
av materiel analyserats ordentligt Vid omorganisation
av stabskompanier vid etappbataljoner följdes det
första utrustningsverket av flera sidor detaljändringar
under de följande tre åren. Detta påpekades då
utrustningsavdelningen vid armsstaben 1984 besökte
S i/Fo 47/48, varvid det visade sig att handläggarna
vid armsstaben inte förstod vilket arbete som genere-
rades av dessa detaljändringar.

En annan ändring bestod i att befattningsbenäm-
ningen ammunitionsman ändrades till bilförare/
ammunitionsman. År 1988 drabbade denna ändring
mer än hälften av mobiliseringsmyndighetens alla
förband, viket innebar att nya personallistor måste
föras ut till alla berörda förråd. Denna typ av ändring
som initierades av respektive truppslagsavdelning i
armsstaben visar tydligt att många handläggare inte
hade en aning om vilket arbete som därigenom måste
utföras vid mobiliseringsmyndigheten till ingen nytta
för krigsförbandens effekt. Detta vid en tidpunkt då
armen som ledstjärna hade "Allt för krigsförbanden".
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Andra tvivelaktiga förändringar var tillkomsten
av ett sjukhuskompani utan personal 1974, vilket
redan 1976 utgick ur krigsorganisationen, samt upp-
sättandet av en ingenjörbataljon 1985/86. För denna
bataljon kunde bataljonschef och några av kompani-
cheferna krigsplaceras först tio år senare, och nästan
hälften av de värnpliktiga saknades ännu hösten
1988. Bataljonen hade fått huvuddelen av sin mate-
riel först något år innan den utgick 1997.

En uppföljning av PB 6, ett slags fågel Fenix, ger
en bild av förändringarna i krigsorganisationen. Ned-
växlingen av brigaden inleddes redan verksamhetsåret
1974/75 genom att spaningskompaniet, luftvärnskom-
paniet, båda pansarvärnskompanierna och ingenjör-
bataljonen utgick. Under 1977/78 reducerades sedan
underhållsbataljonen. Året därpå utgick en del av
brigadstaben. Kvarvarande del samt brigadartilleri-
chefen förvandlades till försvarsområdesgrupp-
staber. Under 1981/82 fördes en pansarbataljon över
till P o /Fo  43, främst för att tillgodose behovet av
utbildningsmateriel.

År 1983 påbörjades uppbyggnaden av den meka-
niserade brigaden (MekB i  o) med kvarvarande delar
av PB 6 som grund. Brigadstaben omorganiserades
och ett nytt spaningskompani sattes upp. Även briga-
dens haubitsbataljon skulle sättas upp, men en annan
myndighet hade tilldelats bl a pjäser med tillbehör
och hade därefter lånat ut materielen ti l l  utbildnings-
förbandet. Detta medförde att bataljonen ännu i
juni 1989 hade brist på viktig materiel. Året därpå
omorganiserades 2. och 3. pansarbataljonerna, varvid
de även bytte nummer med varandra med påföljande
ändringar i kompaniernas numrering. Detta ställde
under lång tid till problem inte bara för mobiliserings-
myndigheten utan även för den krigsplacerade perso-
nalen. Detta år flyttades brigadstaben och spanings-
kompaniet till P i  o/Fo 43.

År 1985/86 tillkom bl a underhållsbataljonens
huvuddel. Den skapades av kvarvarande delar av
PB 6: underhållsbataljon och delar av den nedlagda
T Es underhållsbataljon. Den hade inledningsvis
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så bör alltså bristerna inom andra myndigheter ha 
varit större än vad som redovisats ovan. Med tanke 
på att mobiliseringssystemet var en av hörnstenarna 
i försvarsmaktens organisation, hade det varit mycket 
intressant att kunna undersöka hur många av förban-
den som vid en given tidpunkt verkligen var organise-
rade enligt plan med all materiel på plats och med all 
personal krigsplacerad. En sådan undersökning skulle 
verkligen kunna visa hur god beredskapen egentligen 
var.

stora brister beträffande viktig materiel, eftersom 
denna inte hade ingått i IB #:s organisation. År #$$% 
påbörjades &yttningen av MekB #':s förband till 
söder om Mälaren genom att två pansarvärnskompa-
nier överfördes till P #'/Fo () för att ingå i brigadens 
pansarvärnsbataljon. Under #$$)/$( överfördes 
brigadens haubitsbataljon från Fo (* till Fo (+ trots 
att bataljonen hade sina förråd inom Fo (*:s område. 
Anledningen var att brigadchefen inte skulle ha så 
många mobiliseringsmyndigheter att samverka med 
– brigadens förband var efter denna förändring likväl 
fördelade på tre mobiliseringsmyndigheter. Över-
föringen av brigaden till P #'/Fo () fortsatte därefter 
årligen och de sista delarna fördes över i april #$$$. 
Fem år senare drogs brigaden in. Det hade alltså tagit 
#" år att få brigaden färdigorganiserad, även om delar 
av den hade varit stridsdugliga under hela processen.

Avslutning

Enligt uppgift skulle man inom S #/Fo (+/(* ha haft 
en något bättre kontroll över mobiliseringsförbere-
delserna än vad man hade inom vissa andra mobi-
liseringsmyndigheter. Om detta är sant eller ej är 
naturligtvis svårt att uttala sig om, men om det var 
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stora brister beträffande viktig materiel, eftersom
denna inte hade ingått i IB I:s organisation. År 1992
påbörjades flyttningen av MekB o :s  förband till
söder om Mälaren genom att två pansarvärnskompa-
nier överfördes til l P i  o/Fo 43 för att ingå i brigadens
pansarvärnsbataljon. Under 1993/94 överfördes
brigadens haubitsbataljon från Fo 48 till Fo 47 trots
att bataljonen hade sina förråd inom Fo 48:s område.
Anledningen var att brigadchefen inte skulle ha så
många mobiliseringsmyndigheter att samverka med
— brigadens förband var efter denna förändring likväl
fördelade på tre mobiliseringsmyndigheter. Över-
föringen av brigaden till P o /Fo  43 fortsatte därefter
årligen och de sista delarna fördes över i april 1999.
Fem år senare drogs brigaden in. Det hade alltså tagit

6 år att få brigaden färdigorganiserad, även om delar
av den hade varit stridsdugliga under hela processen.

Avslutning
Enligt uppgift skulle man inom S i/Fo 47/48 ha haft
en något bättre kontroll över mobiliseringsförbere-
delserna än vad man hade inom vissa andra mobi-
liseringsmyndigheter. Om detta är sant eller ej är
naturligtvis svårt att uttala sig om, men om det var

så bör alltså bristerna inom andra myndigheter ha
varit större än vad som redovisats ovan. Med tanke
på att mobiliseringssystemet var en av hörnstenarna
i försvarsmaktens organisation, hade det varit mycket
intressant att kunna undersöka hur många av förban-
den som vid en given tidpunkt verkligen var organise-
rade enligt plan med all materiel på plats och med all
personal krigsplacerad. En sådan undersökning skulle
verkligen kunna visa hur god beredskapen egentligen
var.



Den brittisktillverkade stridsvagnen ”Centurion” 
under pågående järnvägstransport hösten !"#$. 
Den $% ton tunga stridsvagnen infördes i den 
svenska armén !"$& och togs slutgiltigt ur bruk 

'%%%. Järnvägstransporterna spelade en central 
roll i den svenska krigsplanläggningen.
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Den brittisktillverkade stridsvagnen "Centurion"
under pågående järnvägstransport hösten 1965.
Den 5o ton tunga stridsvagnen infördes i den
svenska armen 1953 och togs slutgiltigt ur bruk

2000. Jämvägstransportema spelade en central
roll i den svenska krigsplanläggningen.
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Kustartilleriet är en nordisk specialitet med 
sina stora anläggningar delvis nedsprängda 
i berg. Även i fredstid är de försedda med 
skarp ammunition och kan snabbt beman-
nas för en första insats. Före mobilisering 
är uthålligheten begränsad.

Vid stridsskolorna, exempelvis 
Luftvärnets stridsskola på Väddö 
eller pansartruppernas i Skövde, 
!nns övningstrupp redo att 
snabbt sättas in vid kritiska 
punkter.

Militära resurser 
ständigt tillgängliga
Den fredstida svenska försvarsmakten 
var relativt stor med !" """ fast anställda 
 of#cerare och underof#cerare, därtill 
nästan lika många reservof#cerare. En 
värnpliktskull bestod av $% """ unga 
svenskar, men deras användbarhet var 
mycket begränsad under en del av utbild-
ningstiden, som vanligtvis inleddes tidigt 
på hösten och avslutades på våren. Inom 
armén var den fredstida organisationen 
till för att producera krigsförband, &yg-
vapnet var till del insatsberett och  marinen 
gick efter ubåtslarmen på '()"-talet från 
utbildnings- till insatsorganisation.

Särskilt i Karlskrona, marinens huvudbas, 
fanns en omfattande verksamhet även i 
fredstid. Örlogsfartygen hade alltid med sig 
en viss mängd skarp ammunition när de 
gick till sjöss.
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Militära resurser
ständigt tillgängliga
Den fredstida svenska försvarsmakten
var relativt stor med zo 000 fast anställda
officerare och underofficerare, därtill
nästan lika många reservofficerare. En
värnpliktskull bestod av 45 000 unga
svenskar, men deras användbarhet var
mycket begränsad under en del av utbild-
ningstiden, som vanligtvis inleddes tidigt
på hösten och avslutades på våren. Inom
armen var den fredstida organisationen
till för att producera krigsförband, flyg-
vapnet var till del insatsberett och marinen
gick efter ubåtslarmen på I980-talet från
utbildnings- till insatsorganisation.

Särskilt i Karlskrona, marinens huvudbas,
fanns en omfattande verksamhet även i
fredstid. Örlogsfartygen hade alltid med sig
en viss mängd skarp ammunition när de
gick till sjöss.

Vid stridsskolorna, exempelvis
Luftvärnets stridsskola på Väddö
eller pansartruppernas i Skövde,
finns övningstrupp redo att
snabbt sättas in vid kritiska
punkter.

Kustartilleriet är en nordisk specialitet med
sina stora anläggningar delvis nedsprängda
i berg. Även i fredstid är de försedda med
skarp ammunition och kan snabbt beman-
nas för en första insats. Före mobilisering
är uthålligheten begränsad.



Känsliga och viktiga anläggningar såsom 
de stora kraftverken skyddas av ett beväp-
nat driftvärn, som har vapnen på jobbet.

Stora förråd av livsmedel, drivmedel m m 
läggs upp i fredstid för att kunna tas i bruk 
vid krig eller avspärrning. När bäst-före-
datum närmar sig för livsmedlen konsu-
meras en del av de värnpliktiga på rege-
mentena och ersätts med nya i förråden.

På !ottiljerna turas man om att redan 
i fredstid ha en rote – två !ygplan – i hög 
beredskap för att gå upp, identi"era och  
vid behov avvisa utländska !ygplan som 
kränker svenskt luftrum.

Hemvärnet består av 70 000 man som har 
vapen och uniform i hemmet. De kan med 
kort varsel sättas in för att skydda känsliga 
platser som hamnar, broar, !ygfält och inte 
minst arméns tusentals utspridda mobili-
seringsplatser vid allmän mobilisering.

Boden med sina regementen och fasta 
försvarsanläggningar var särskilt på våren, 
när de värnpliktiga höll på att bli färdig-
utbildade, en militär resurs även i fredstid. 
Rödbergsfortet med sina #$ cm kanoner 
under pansarkupoler, ett av fem artillerifort 
runt Boden, fanns kvar i försvarsmaktens 
organisation ännu ett decennium efter 
kalla krigets slut.
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På flottiljerna turas man om att redan
i fredstid ha en rote -  två flygplan -  i hög
beredskap för att gå upp, identifiera och
vid behov avvisa utländska flygplan som
kränker svenskt luftrum.

Känsliga och viktiga anläggningar såsom
de stora kraftverken skyddas av ett beväp-
nat driftvärn, som har vapnen på jobbet.

Stora förråd av livsmedel, drivmedel m m
läggs upp i fredstid för att kunna tas i bruk
vid krig eller avspänning. När bäst-före-
datum närmar sig för livsmedlen konsu-
meras en del av de värnpliktiga på rege-
mentena och ersätts med nya i förråden.

Boden med sina regementen och fasta
försvarsanläggningar var särskilt på våren,
när de värnpliktiga höll på att bli färdig-
utbildade, en militär resurs även i fredstid.
Rödbergsfortet med sina 12 cm kanoner
under pansarkupoler, ett av fem artillerifort
runt Boden, fanns kvar i försvarsmaktens
organisation ännu ett decennium efter
kalla krigets slut.

Hemvärnet består av 70 000 man som har
vapen och uniform i hemmet. De kan med
kort varsel sättas in för att skydda känsliga
platser som hamnar, broar, flygfält och inte
minst armens tusentals utspridda mobili-
seringsplatser vid allmän mobilisering.



01:00Allmän mobilisering  
– första timmen

Sveriges från 1980 tolv ubåtar får sina krigs-
besättningar. Flera av dem !nns med laddade 
torpeder vid territorialgränsen i Östersjön 
beredda att gå österut. I visst läge kan Sverige 
fråga Finland om att utnyttja !nskt territorial-
vatten, exempelvis i Ålands skärgård.

Regeringen är kvar i Stockholm – av  
psykologiska skäl. Om huvudstaden skulle 
angripas massivt från luften "yttar man 
till sitt bergrum i den hemliga ”zonen” 
i Mellan sverige.

Försvarsstaben, som idag kallas Högkvar-
teret, "yttar till förberedda anläggningar 
i ”zonen” i Mellansverige. ÖB med lednings-
organ stannar i Stockholm så länge  
regeringen gör det.

Flottiljernas samtliga 
jakt- och attack"ygplan 
sprids ut på förberedda 
krigsbaser (av vilka "ot-
tiljernas normala anlägg-
ningar är en). Robotar, 
ammunition och reserv-
delar lastas i Herkules-
plan, som från och med 
nu uteslutande används 
till "ygvapnets behov.

Den viktigaste försvarsindustrin, ”K-indu-
strin”, exempelvis SAAB:s anläggningar i 
Linköping eller Bofors i Karlskoga, tar sina 
underjordiska fabriker i bruk (i den mån de 
inte redan används) och bemannas av per-
sonal som har sin krigsplacering här.   

Vid allmän mobilisering ställdes Sverige 
på krigsfot med omkring !"" """ man i de 
väpnade styrkorna. Marinen och #ygvapnet 
var redo (med begränsad uthållighet), på  
$% timmar även de första armébataljonerna. 
Men även det övriga samhället ställde nu 
om från fred till krig. Sverige kunde inom 
ett dygn ta stegen till en militärstat närmast 
jämförbar med Israel i krig.
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Allmän mobilisering
-  första timmen
Vid allmän mobilisering ställdes Sverige
på krigsfot med omkring 700 000 man i de
väpnade styrkorna. Marinen och flygvapnet
var redo (med begränsad uthållighet), på
24 timmar även de första armåbataljonema.
Men även det övriga samhället ställde nu
om från fred till krig. Sverige kunde inom
ett dygn ta stegen t i l l  en militärstat närmast
jämförbar med Israel i krig.

Flottiljernas samtliga
jakt- och attackflygplan
sprids ut på förberedda
krigsbaser (av vilka flot-
tiljernas normala anlägg-
ningar är en). Robotar,
ammunition och reserv-
delar lastas i Herkules-
plan, som från och med
nu uteslutande används
till flygvapnets behov.

Den viktigaste försvarsindustrin, "K-indu-
strin", exempelvis SAAB:s anläggningar i
Linköping eller Bofors i Karlskoga, tar sina
underjordiska fabriker i bruk (i den mån de
inte redan används) och bemannas av per-
sonal som har sin krigsplacering här.
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Sveriges från 1980 tolv ubåtar får sina krigs-
besättningar. Flera av dem finns med laddade
torpeder vid territorialgränsen i Östersjön
beredda att gå österut. I visst läge kan Sverige
fråga Finland om att utnyttja finskt territorial-
vatten, exempelvis i  Ålands skärgård.

Regeringen är kvar i Stockholm - av
psykologiska skäl. Om huvudstaden skulle
angripas massivt från luften flyttar man
till sitt bergrum i den hemliga "zonen"
i Mellansverige.

Försvarsstaben, som idag kallas Högkvar-
teret, flyttar till förberedda anläggningar
i "zonen" i Mellansverige. ÖB med lednings-
organ stannar i Stockholm så länge
regeringen gör det.



Gränserna stängs. Sprängning av broarna 
över Torne älv förbereds.

Många fordon – lastbilar, bussar, traktorer 
och personbilar – är krigsplacerade och  
särskilt personbilar av modellen Volvo 242 
uppskattas av försvaret som varande en 
vanlig och välkänd bil, därtill svensktill-
verkad och lättmekad.

De svenska delarna av !ygbolaget SAS tas 
över av det militära försvaret för att kunna 
transportera mobiliserad personal till Norr-
land.

När regeringen har förklarat att Sverige är 
i krig tillkännages allmän mobilisering med 
utomhuslarm (”Hesa Fredrik”), som ljuder 
i ömsevis 30 sekunder följt av 15 sekun-
ders tystnad, och meddelanden i radio och 
TV. Mobiliseringen är tänkt att inte kunna 
stoppas: ”Varje meddelande om att mobili-
seringen skall avbrytas ÄR FALSKT”.  
Särskilda beredskapslagar gäller.

Där det står och väger före ett krigs-
utbrott kan regeringen vilja gå fram 
stegvis med mer begränsad mobilise-
ring, framför allt av staber. Förberedda 
”beredskaps paket” innehåller kuverte-
rade inkallelseorder, exempelvis paket 2 
(”gul”) som gick ut till 50 000 man.
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De svenska delarna av flygbolaget SAS tas
över av det militära försvaret för att kunna
transportera mobiliserad personal till Norr-
land.

När regeringen har förklarat att Sverige är
i krig tillkännages allmän mobilisering med
utomhuslarm ("Hesa Fredrik"), som ljuder
i ömsevis 30 sekunder följt av 15 sekun-
ders tystnad, och meddelanden i radio och
TV. Mobiliseringen är tänkt att inte kunna
stoppas: "Varje meddelande om att mobili-
seringen skall avbrytas ÄR FALSKT".
Särskilda beredskapslagar gäller.
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Många fordon - lastbilar, bussar, traktorer
och personbilar - är krigsplacerade och
särskilt personbilar av modellen Volvo 242
uppskattas av försvaret som varande en
vanlig och välkänd bil, därtill svensktill-
verkad och lättmekad.

Där det står och väger före ett krigs-
utbrott kan regeringen vilja gå fram
stegvis med mer begränsad mobilise-
ring, framför allt av staber. Förberedda
"beredskapspaket" innehåller kuverte-
rade inkallelseorder, exempelvis paket 2
("gul") som gick ut till 50 000 man.

Gränserna stängs. Sprängning av broarna
över Torne älv förbereds.
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De första försvarsbesluten
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De första försvarsbesluten
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De första försvarsbesluten



Sverige var redo för andra 
världskriget snarast strax efter 
att det tagit slut. Man behöll 
då en stor armé och inledde 
en period av satsningar på 
försvaret, för arméns del med 
tonvikt på kvantitet snarare än 
kvalitet. De uppställda solda-
terna bär andra världskrigets 
uniform m/39 medan befälen 
sätter av iförda uniform m/52.
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Sverige var redo för andra
världskriget snarast strax efter
att det tagit slut. Man behöll
då en stor arme och inledde
en period av satsningar på
försvaret, för a r m s  del med
tonvikt på kvantitet snarare än
kvalitet. De uppställda solda-
terna bär andra världskrigets
uniform m/39 medan befälen
sätter av iförda uniform m/52.
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antingen det gällde tyskar eller ryssar. Bägge alterna-
tiven kunde bli aktuella beroende på utvecklingen 
i Finland. Detta krigsfall var ett underalternativ till 
krigsfall I och kom att betecknas krigsfall I: Ö. Om 
man så vill var det en kombination av krigsfall I: hot 
från Tyskland och det tidigare, före kriget, planlagda 
krigsfall II: hot från Ryssland.

Alternativet I: Ö delades upp i tre underalternativ 
nämligen alternativet Ö#, som förutsatte strid med 
tyska trupper, och alternativen Ö$ och Ö%, som förut-
satte strid med ryska trupper. Vid alternativ Ö# för-
stärktes VI. Militärområdets trupper med ytterligare 
en fördelning – #& '''–$' ''' man. I alternativen 
Ö$ och Ö% sammanfördes samtliga trupper i Övre 
Norrland till en armékår – $. armékåren – som i alter-
nativet Ö% kom att innehålla tre fördelningar m m. 
Med tillägg för planeringen I: Ö blev i övrigt #()% 
års krigsplanläggning för krigsfall I i allt väsentligt 
bestående till krigets slut i Europa #()". De smärre 
ändringar som gjordes betingades av förändringar 
i krigsorganisationen. Andra världskrigets förstärkta 
beredskap upphörde den # juli #()", varefter krigs-
makten i huvudsak återgick till fredsorganisationen.

Krigsorganisationen

Det svenska försvarets krigsorganisation hade i 
forcerat tempo kraftigt byggts ut under kriget i vår 
omvärld. I samband med övergången till den s k #()# 
års krigsorganisation krigsorganiserades efter hand 
armén på tio fördelningar, som kunde fördelas på tre 
armékårer. Fördelningarna numrerades I.–IV. och 

Den operativa planeringen under senare delen av 
andra världskriget utgick från krigsfall I som det 
utformats i #()% års krigsplanläggning. Planlägg-
ningen avsåg att möta ett hot från Tyskland och från 
de av tyskarna ockuperade länderna Danmark och 
Norge, dvs ett hot i första hand från väster och söder. 
Stridsavsikten i stort i #()% års krigsplanläggning var 
att samla huvuddelen av arméstridskrafterna i Värm-
land och områdena söder därom, för att slå en över 
norska gränsen framträngande *ende samt att avvärja 
lufttrupplandsättningar inom landets vitala delar, 
bl a mot de stora slätterna i Västergötland, Närke 
och Öster götland. Vidare skulle man vara beredd att 
anfalla in i Norge mot Oslo och Mo i Rana.113

Vad gällde marinen skulle kust+ottans huvuddel 
sättas in mot landstigningsföretag på ostkusten söder 
om Åland, medan mindre delar skulle delta i försvaret 
av västkusten. Flygvapnet skulle i första hand stödja 
arméns huvuddel i Värmlandsområdet, i andra hand 
sättas in mot landstigningsföretag på den svenska syd-
kusten.114

Planeringen var defensiv i den betydelsen att man 
förutsatte att *entligheterna skulle inledas av tyskarna. 
De planerade anfallen in i Norge hade också till syfte 
att knyta kontakt med de allierade, då sanno likheten 
för allierade företag mot Norge efter hand ökade. Om 
så skedde kunde man inte utesluta att Sverige kunde 
bli föremål för starka påtryckningar från Storbritan-
nien och USA att ingripa. Ett sådant krav kom också 
från de allierade sista krigsveckan i maj #()".

Man planerade också ett alternativ när det gällde 
att trygga Övre Norrland mot en invasion från öster, 

Läget vid andra världskrigets slut
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Läget vid andra världskrigets slut

Den operativa planeringen under senare delen av
andra världskriget utgick från krigsfall I som det
utformats i 1943 års krigsplanläggning. Planlägg-
ningen avsåg att möta ett hot från Tyskland och från
de av tyskarna ockuperade länderna Danmark och
Norge, dvs ett hot i första hand från väster och söder.
Stridsavsikten i stort i 1943 års krigsplanläggning var
att samla huvuddelen av armsstridskrafterna i Värm-
land och områdena söder därom, för att slå en över
norska gränsen framträngande fiende samt att avvärja
lufttrupplandsättningar inom landets vitala delar,
bl a mot de stora slätterna i Västergötland, Närke
och Östergötland. Vidare skulle man vara beredd att
anfalla in i Norge mot Oslo och Mo i Rana.'"

Vad gällde marinen skulle kustflottans huvuddel
sättas in mot landstigningsföretag på ostkusten söder
om Åland, medan mindre delar skulle delta i försvaret
av västkusten. Flygvapnet skulle i första hand stödja
armens huvuddel i Värmlandsområdet, i andra hand
sättas in mot landstigningsföretag på den svenska syd-
kusten.114

Planeringen var defensiv i den betydelsen att man
förutsatte att fientligheterna skulle inledas av tyskarna.
De planerade anfallen in i Norge hade också till syfte
att knyta kontakt med de allierade, då sannolikheten
för allierade företag mot Norge efter hand ökade. Om
så skedde kunde man inte utesluta att Sverige kunde
bli föremål för starka påtryckningar från Storbritan-
nien och USA att ingripa. Ett sådant krav kom också
från de allierade sista krigsveckan i maj 1945.

Man planerade också ett alternativ när det gällde
att trygga Övre Norrland mot en invasion från öster,

antingen det gällde tyskar eller ryssar. Bägge alterna-
tiven kunde bli aktuella beroende på utvecklingen
i Finland. Detta krigsfall var ett underalternativ till
krigsfall I och kom att betecknas krigsfall I: Ö. Om
man så vill var det en kombination av krigsfall I: hot
från Tyskland och det tidigare, före kriget, planlagda
krigsfall II: hot från Ryssland.

Alternativet I: Ö delades upp i tre underalternativ
nämligen alternativet Ör, som förutsatte strid med
tyska trupper, och alternativen Ö2 och Ö3, som förut-
satte strid med ryska trupper. Vid alternativ Öi för-
stärktes VI. Militärområdets trupper med ytterligare
en fördelning — i7000-2o 000 man. I  alternativen
Ö2 och Ö3 sammanfördes samtliga trupper i Övre
Norrland till en armskår — 2. armskåren — som i alter-
nativet Ö3 kom att innehålla tre fördelningar m m.
Med tillägg för planeringen I: Ö blev i övrigt 1943
års krigsplanläggning för krigsfall I i allt väsentligt
bestående till krigets slut i Europa 1945. De smärre
ändringar som gjordes betingades av förändringar
i krigsorganisationen. Andra världskrigets förstärkta
beredskap upphörde den 1 juli 1945, varefter krigs-
makten i huvudsak återgick till fredsorganisationen.

Krigsorganisationen
Det svenska försvarets krigsorganisation hade i
forcerat tempo kraftigt byggts ut under kriget i vår
omvärld. I samband med övergången till den s k 1941
års krigsorganisation krigsorganiserades efter hand
armen på tio fördelningar, som kunde fördelas på tre
armskårer. Fördelningarna numrerades I.—IV. och
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och reserv"ottan #$%! av & pansarskepp, ' kryssare, 
#( större jagare, #' kustjagare eller större torped-
båtar, ') mindre torpedbåtar eller motortorpedbåtar, 
'! ubåtar, () patrullbåtar (vedettbåtar), ' minfartyg 
och %' minsvepare, eller totalt #&! fartyg. Kustartil-
leriet omfattande ett hundratal batterier och var i 
huvudsak utbyggt.119

Flygvapnet omfattade vid krigsslutet #( jakt-
divisioner utrustade med det äldre jakt"ygplanet J $ 
eller det mer moderna svenskbyggda jakt"ygplanet 
J '', alternativt det amerikansktillverkade jakt"yg-
planet J '! (Mustang). Vidare fanns #( bombdivisio-
ner och ' torpeddivisioner utrustade med bomb- 
alternativt torped"ygplan av typerna B *, B #& eller 
B #+A. Härtill kom #% spaningsdivisioner avsedda 
för armé spaning, marinspaning respektive fjärrspa-
ning. Samman lagt disponerade "ygvapnet %! divi-
sioner, omfattande !+' krigs"ygplan varav '&' var 
jakt"ygplan, '+' bomb- eller torped"ygplan och #'+ 
spanings"ygplan.120 Enligt den gällande femårsplanen 
skulle ytterligare ! bomb- och ! jaktdivisioner till-
komma före den *) juni #$%&.

Mot slutet av kriget hade en inhemsk produk-
tion av strids"ygplan kommit igång, tack vare ett 
ram avtal som upprättats mellan statsmakterna och 
SAAB (Svenska Aeroplan Aktiebolaget). En rullande 
materiel plan för den "ygande materielen hade fast-
ställts, en plan som efter andra världskriget skulle 
komma att utöva ett stort in"ytande på krigsmaktens 
framtida utformning och då inte minst avvägningen 
mellan försvarsgrenarna.

Sammanfattningsvis kan sägas att vårt land #$%( 
förfogade över ett förhållandevis starkt och relativt 
välutbildat försvar. Materielen i alla försvarsgrenarna 
var dock till icke ringa del obsolet.121

Läget i krigsmakten vid andra världskrigets slut

Läget i krigsmakten vid andra världskrigets slut 
betecknas som relativt gott. Personalen var relativt 
vältränad och krigsförbanden till del också sam-

XI.–XVI. fördelningarna.115 År #$%' hade en femårs-
plan för försvarets fortsatta utveckling antagits av 
riksdagen, vilken bl a innebar en förstärkt territoriell 
ledningsorganisation. Försvarsområden (Fo) på lägre 
regional nivå tillkom, de "esta organiserade redan 
i fred och lydande under en försvarsområdesbefäl-
havare med stab.

Den #$%' antagna femårsplanen medförde också 
ökade resurser samt en fortsatt kvalitativ utbyggnad 
av samtliga försvarsgrenar. I arméns krigsorganisa-
tion skulle tre pansarbrigader organiseras och i mari-
nen skulle en nybyggnation av bl a två kryssare och 
två jagare genomföras. Vad gällde "ygvapnet innebar 
planen även en kvantitativ utbyggnad då bl a ytterli-
gare fem freds"ottiljer skulle organiseras. Det totala 
antalet krigs"ygplan bedömdes bli omkring ett tusen.116

Vid krigsslutet #$%( var arméns fältförband orga-
niserad på tio fördelningar om vardera tre infanteri-
regementen och ett artilleriregemente. Därtill kom 
Gotlands trupper motsvarande en förstärkt brigad. 
Vidare fanns tre pansarbrigader, en motorbrigad, en 
reducerad motorbrigad och en cykelbrigad. Därutöver 
fanns tre kårinfanteriregementen, varav ett var redu-
cerat.117

Som tilläggsförband främst avsedda för fördelning-
arna fanns bl a tunga artilleridivisioner och luftvärns-
divisioner, alla motoriserade. Lokalförsvarets stomme 
bestod av ett hundratal gräns- och kustförsvarsbatal-
joner och ca #+) lokalförsvarskompanier avsedda att 
bl a utnyttjas i befästa försvarssystem, som t ex försvar 
av gränsövergångar och hamnar. Den krigsorganise-
rade armén bestod av mer än !)) ))) man, varav 
ca hälften ingick i fältförbanden och hälften i lokal-
försvarsförbanden.118 Härtill kom hemvärnet på mer 
än #)) ))) man. För ledning av arméns förband fanns 
sju militärbefälsstaber och tre armékårsstaber.

I marinen bestod linje"ottan av # kryssare, 
#) jagare, ! kustjagare, #$ torpedbåtar, #$ ubåtar, 
& kustubåtar samt #% större minsvepare. Därtill 
kom lokalstyrkor i vilka bl a de äldre pansarskep-
pen av Sverige-typ ingick. Totalt bestod linje"ottan 
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XI.—XVI. fördelningarna.'" År 1942 hade en femårs-
plan för försvarets fortsatta utveckling antagits av
riksdagen, vilken bl a innebar en förstärkt territoriell
ledningsorganisation. Försvarsområden (Fo) på lägre
regional nivå tillkom, de flesta organiserade redan
i fred och lydande under en försvarsområdesbefäl-
havare med stab.

Den 1942 antagna femårsplanen medförde också
ökade resurser samt en fortsatt kvalitativ utbyggnad
av samtliga försvarsgrenar. I armens krigsorganisa-
tion skulle tre pansarbrigader organiseras och i mari-
nen skulle en nybyggnation av bl a två kryssare och
två jagare genomföras. Vad gällde flygvapnet innebar
planen även en kvantitativ utbyggnad då bl a ytterli-
gare fem fredsflottiljer skulle organiseras. Det totala
antalet krigsflygplan bedömdes bli omkring ett tusen.116

Vid krigsslutet 1945 var armens fältförband orga-
niserad på tio fördelningar om vardera tre infanteri-
regementen och ett artilleriregemente. Därtill kom
Gotlands trupper motsvarande en förstärkt brigad.
Vidare fanns tre pansarbrigader, en motorbrigad, en
reducerad motorbrigad och en cykelbrigad. Därutöver
fanns tre kårinfanteriregementen, varav ett var redu-
cerat.'"

Som tilläggsförband främst avsedda för fördelning-
arna fanns bl a tunga artilleridivisioner och luftvärns-
divisioner, alla motoriserade. Lokalförsvarets stomme
bestod av ett hundratal gräns- och kustförsvarsbatal-
joner och ca i80 lokalförsvarskompanier avsedda att
bl a utnyttjas i befästa försvarssystem, som t ex försvar
av gränsövergångar och hamnar. Den krigsorganise-
rade armen bestod av mer än 600 000 man, varav
ca hälften ingick i fältförbanden och hälften i lokal-
försvarsförbanden.'" Härtill kom hemvärnet på mer
än ioo 000 man. För ledning av armens förband fanns
sju militärbefälsstaber och tre armaårsstaber.

I  marinen bestod linjeflottan av i  kryssare,
10 jagare, 6 kustjagare, 19 torpedbåtar, 19 ubåtar,
7 kustubåtar samt 14 större minsvepare. Därtill
kom lokalstyrkor i vilka bl a de äldre pansarskep-
pen av Sverige-typ ingick. Totalt bestod linjeflottan

och reservflottan 1946 av 7 pansarskepp, 2 kryssare,
15 större jagare, 12 kustjagare eller större torped-
båtar, 2o mindre torpedbåtar eller motortorpedbåtar,
26 ubåtar, 5o patrullbåtar (vedettbåtar), 2 minfartyg
och 42 minsvepare, eller totalt 176 fartyg. Kustartil-
leriet omfattande ett hundratal batterier och var i
huvudsak utbyggt.'"

Flygvapnet omfattade vid krigsslutet 15 jakt-
divisioner utrustade med det äldre jaktflygplanet J 9
eller det mer moderna svenskbyggda jaktflygplanet
J 22, alternativt det amerikansktillverkade jaktflyg-
planet J 26 (Mustang). Vidare fanns 15 bombdivisio-
ner och 2 torpeddivisioner utrustade med bomb-
alternativt torpedflygplan av typerna B 3, B 17 eller
B i8A. Härtill kom 14 spaningsdivisioner avsedda
för armsspaning, marinspaning respektive fjärrspa-
ning. Sammanlagt disponerade flygvapnet 46 divi-
sioner, omfattande 682 krigsflygplan varav 272 var
jaktflygplan, 282 bomb- eller torpedflygplan och 128
spaningsflygplan."° Enligt den gällande femårsplanen
skulle ytterligare 6 bomb- och 6 jaktdivisioner till-
komma före den 3o juni 1947.

Mot slutet av kriget hade en inhemsk produk-
tion av stridsflygplan kommit igång, tack vare ett
ramavtal som upprättats mellan statsmakterna och
SAAB (Svenska Aeroplan Aktiebolaget). En rullande
materielplan för den flygande materielen hade fast-
ställts, en plan som efter andra världskriget skulle
komma att utöva ett stort inflytande på krigsmaktens
framtida utformning och då inte minst avvägningen
mellan försvarsgrenarna.

Sammanfattningsvis kan sägas att vårt land 1945
förfogade över ett förhållandevis starkt och relativt
välutbildat försvar. Materielen i alla försvarsgrenarna
var dock till icke ringa del obsolet.121

Läget i krigsmakten vid andra världskrigets slut
Läget i krigsmakten vid andra världskrigets slut
betecknas som relativt gott. Personalen var relativt
vältränad och krigsförbanden till del också sam-
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och rörliga ",# cm luftvärnskanoner och nio luftvärns-
kanoner med $%,# cm kaliber. Vidare fanns & !%% luft-
värnsautomatkanoner med &% mm kaliber, liksom '&( 
Boforstillverkade (% mm luftvärnsautomatkanoner. 
Dessa hade god verkan mot )entliga låganfall. Här-
till kom * mm luftvärnskulsprutor i dubbellavettage. 
Kanonluftvärnet – eller höghöjdsluftvärnet – blev 
efter hand omodernt till följd av +ygets utveckling.

Vad gällde handeldvapen fanns ca '%% %%% stycken, 
varav ca !%% %%% var gevär eller karbiner, samt 
$,% %%% pistoler. Förutom pistolerna var endast &%% 
av eldhandvapnen automatvapen som kulsprutepisto-
ler, kulsprutegevär och automatgevär. En stor del av 
handeldvapnen hade en kaliber på !,# mm, t ex gevär 
m/'! och automatgevär m/(&, vilket gjorde att vi var 
beroende av inhemsk produktion, en produktion som 
inte bedömdes täcka behovet vid krig.127

Inom armén var infanteriregementena som ingick 
i fördelningarna i allt väsentligt en fotmarscherande 
och hästdragen organisation. Någon strategisk eller 
operativ rörlighet i egentlig mening fanns inte. Man 
var helt beroende av järnvägstransporter eller tillförda 
civila eller militära transportmedel, vid längre för-
+yttningar.128

I marinen var +ottan relativt stor och genom 
beredskaps tjänsten också relativt välövad. Men en 
icke ringa del av fartygsbeståndet var omodernt. Tiden 
närmast efter krigsslutet var en brytningstid. Man såg 
framför sig en snabb teknisk utveckling och en ökad 
+yghotbild, vilket krävde kraftigare och modernare 
luftvärn liksom eldledning på fartygen. Det ökande 
lufthotet avspeglade sig bl a i ÖB:s begränsade upp-
gifter till +ottan i $'(#/(! års krigsplanläggning. De 
i +ottan ingående fartygstypernas livslängd räknades 
i tjänsteår, efter en schablon. Två tredjedelar av den 
beräknade livslängden skulle ett fartyg tillhöra linje-
+ottan, och den sista tredjedelen reserv+ottan. De 
livslängder man räknade med var avsevärt längre än 
de internationellt vedertagna.130 Sammanfattningsvis 
kan sägas att +ottan var relativt stor vad gällde antalet 
fartyg, men till icke ringa del omodern.

tränade. Vad gällde krigsmateriel och annan utrust-
ning var det inom många områden mindre väl beställt, 
något som i större eller mindre utsträckning gällde 
alla försvarsgrenarna. Även när det gällde underhålls-
säkerheten – t ex tillgången på drivmedel och ammu-
nition – fanns det allvarliga brister. Generellt kan 
sägas att krigsmaterielen $'(# hade en kvalitet som 
motsvarade den de krigförande ländernas materiel 
haft $',', dvs i början av andra världskriget.122

I armén var vid krigsslutet betydande materiel-
grupper föråldrade eller fanns inte.123 Som exempel på 
det senare saknades i princip vapen för att bekämpa 
ryska stridsvagnar, t ex T ,(, som vid denna tid 
var huvudstridsvagn i den ryska armén, eller Josef 
Stalin III. Inga pansarskott, raketgevär eller granat-
gevär – rekylfria pansarvapen med riktad sprängver-
kan (RSV) – fanns som kunde bekämpa stridsvagnar, 
pansarvärnsvapen som vid denna tid vanligen ingick 
i de krigförandes arméer. Våra pansarvärnsvapen 
utgjordes av pansarvärnsgevär och pansarvärns-
kanoner som alla i princip saknade verkan mot ryska 
stridsvagnar. Undantag var pansarvärnskanonvagnen 
m/(,, som med sin kanon hade god verkan mot den 
ryska T ,( stridsvagnen. Den fanns dock endast i 
*" exemplar.

Inte heller någon av de omkring "%% stridsvagnar 
som armén förfogade över kunde åstadkomma någon 
verkan i de moderna ryska stridsvagnarna. Därtill 
var de svenska stridsvagnarna för klent beväpnade.124 
De stridsvagnsminor som tillverkades under kriget 
hade inte heller tillräcklig verkan mot de modernare 
ryska stridsvagnarnas bredare och kraftigare band. 
De var dessutom inte lagringsbeständiga. Arméns i det 
närmaste totala oförmåga att bekämpa ryskt pansar 
$'((/(#, var självfallet en mycket allvarlig brist.

Arméns artilleri var till del omodernt och delvis 
också förslitet.125 Av de ca $ $(% artilleripjäser som 
disponerades var en tredjedel, eller ca ,"% pjäser, 
omoderna med en maximal skottvidd på endast 
! km.126 Det lätta artilleriet var till huvuddelen fort-
farande hästanspänt. I luftvärnet fanns ca ,"% fasta 
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tränade. Vad gällde krigsmateriel och annan utrust-
ning var det inom många områden mindre väl beställt,
något som i större eller mindre utsträckning gällde
alla försvarsgrenarna. Även när det gällde underhålls-
säkerheten — t ex tillgången på drivmedel och ammu-
nition — fanns det allvarliga brister. Generellt kan
sägas att krigsmaterielen 1945 hade en kvalitet som
motsvarade den de krigförande ländernas materiel
haft 1939, dvs i början av andra världskriget."'

I  armen var vid krigsslutet betydande materiel-
grupper föråldrade eller fanns inte.123 Som exempel på
det senare saknades i princip vapen för att bekämpa
ryska stridsvagnar, t ex T 34, som vid denna tid
var huvudstridsvagn i den ryska armen, eller Josef
Stalin III. Inga pansarskott, raketgevär eller granat-
gevär — rekylfria pansarvapen med riktad sprängver-
kan (RSV) — fanns som kunde bekämpa stridsvagnar,
pansarvärnsvapen som vid denna tid vanligen ingick
i de krigförandes arm&r. Våra pansarvärnsvapen
utgjordes av pansarvärnsgevär och pansarvärns-
kanoner som alla i princip saknade verkan mot ryska
stridsvagnar. Undantag var pansarvärnskanonvagnen
m/43, som med sin kanon hade god verkan mot den
ryska T 34 stridsvagnen. Den fanns dock endast i
87 exemplar.

Inte heller någon av de omkring 700 stridsvagnar
som armen förfogade över kunde åstadkomma någon
verkan i de moderna ryska stridsvagnarna. Därtill
var de svenska stridsvagnarna för klent beväpnade.124
De stridsvagnsminor som tillverkades under kriget
hade inte heller tillräcklig verkan mot de modernare
ryska stridsvagnarnas bredare och kraftigare band.
De var dessutom inte lagringsbeständiga. Arm&is i det
närmaste totala oförmåga att bekämpa ryskt pansar
1944/45, var självfallet en mycket allvarlig brist.

Arm&is artilleri var till del omodernt och delvis
också förslitet.126 Av de ca i  140 artilleripjäser som
disponerades var en tredjedel, eller ca 370 pjäser,
omoderna med en maximal skottvidd på endast
6 km.126 Det lätta artilleriet var till huvuddelen fort-
farande hästanspänt. I  luftvärnet fanns ca 370 fasta

och rörliga 7,5 cm luftvärnskanoner och nio luftvärns-
kanoner med 10,5 cm kaliber. Vidare fanns 2 60o luft-
värnsautomatkanoner med 20 mm kaliber, liksom 924
Boforstillverkade 4o mm luftvärnsautomatkanoner.
Dessa hade god verkan mot fientliga låganfall. Här-
till kom 8 mm luftvärnskulsprutor i dubbellavettage.
Kanonluftvärnet — eller höghöjdsluftvärnet — blev
efter hand omodernt till följd av flygets utveckling.

Vad gällde handeldvapen fanns ca goo 000 stycken,
varav ca 600 000 var gevär eller karbiner, samt
13o 000 pistoler. Förutom pistolerna var endast 2 o %
av eldhandvapnen automatvapen som kulsprutepisto-
ler, kulsprutegevär och automatgevär. En stor del av
handeldvapnen hade en kaliber på 6,5 mm, t ex gevär
m/96 och automatgevär m/42, vilket gjorde att vi var
beroende av inhemsk produktion, en produktion som
inte bedömdes täcka behovet vid krig.127

Inom armen var infanteriregementena som ingick
i fördelningarna i allt väsentligt en fotmarscherande
och hästdragen organisation. Någon strategisk eller
operativ rörlighet i egentlig mening fanns inte. Man
var helt beroende av järnvägstransporter eller tillförda
civila eller militära transportmedel, vid längre för-
flyttningar.128

I  marinen var flottan relativt stor och genom
beredskapstjänsten också relativt välövad. Men en
icke ringa del av fartygsbeståndet var omodernt. Tiden
närmast efter krigsslutet var en brytningstid. Man såg
framför sig en snabb teknisk utveckling och en ökad
flyghotbild, vilket krävde kraftigare och modernare
luftvärn liksom eldledning på fartygen. Det ökande
lufthotet avspeglade sig bl a i ÖB:s begränsade upp-
gifter till flottan i 1945/46 års krigsplanläggning. De
i flottan ingående fartygstypernas livslängd räknades
i tjänsteår, efter en schablon. Två tredjedelar av den
beräknade livslängden skulle ett fartyg tillhöra linje-
flottan, och den sista tredjedelen reservflottan. De
livslängder man räknade med var avsevärt längre än
de internationellt vederta,gna.130 Sammanfattningsvis
kan sägas att flottan var relativt stor vad gällde antalet
fartyg, men till icke ringa del omodern.
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årsskiftet #$%%/%& kunde dock fortfarande negativa 
följder iakttas. ÖB pekade som exempel på brister 
i utbildningsarbetet och ”truppens handhavande”, 
vilket främst sammanhängde med otillräcklig tillgång 
på kvali'cerat befäl.

Kustartilleriet, som var ett vapenslag inom mari-
nen, hade under andra världskriget expanderat 
kraftigt, och redan under krigets första år utökat sin 
fredsorganisation från två till fem utbildningsenheter. 
Det tidigare begreppet fästning – t ex Vaxholms fäst-
ning – ersattes med begreppet kustartilleriförsvar, och 
cheferna för dessa blev också territoriella chefer för 
var sitt sammanhängande marint försvars område. 
Kustartilleriet omfattade främst fast och rörligt 
sjöfronts artilleri med organisatoriskt ingående när-
luftvärn (luftvärnskanoner, luftvärnsautomatkanoner, 
strålkastare m m) liksom materiel för kontrollerbara 
mineringar. Härtill kom spärrartilleri. Kustartilleriets 
organisation var vid krigsslutet avsevärt större än före 
kriget och dessutom välövat. Vad gällde personal och 
materiel i kustartilleriet var läget ungefär detsamma 
som i armén.131

Flygvapnets organisation hade kraftigt byggts ut 
under kriget, och antalet (ygplan hade mångdubblats 
genom #$%) års försvarsbeslut. Krigsorganisationen 
bestod av fyra (ygeskadrar och fem (ygbasområden. 
Flygvapnet var relativt vältränat, men den (ygande 
materielen var till sin huvuddel inte modern, i jäm-
förelse med de krigförandes (ygplansmateriel. Alla 
(ygplan var vid krigsslutet t ex propellerdrivna. En 
snabb övergång till rektionsdrift var därför nödvän-
dig, om inte (ygvapnet relativt snabbt skulle bli helt 
obsolet. Hösten #$%& hade ett begränsat antal radar-
stationer (ER III b) inköpts från England, avsedda att 
bilda stommen i en radarluftbevakningsorganisation, 
som också skulle kunna leda jakt(yg. Härigenom 
skulle en avsevärt mer effektiv övervakning av luft-
rummet bli möjlig än enbart optisk övervakning.132

Krigsmakten var för sin uthållighet import-
beroende.133 Vad här sagts speglar de mycket stora 
problem det innebar att snabbt söka rusta upp en 
krigsmakt som under lång tid försummats, inte minst 
sedan krig utbrutit i omvärlden. I ÖB:s strategiska 
studie framhåller ÖB att de brister som fanns i krigs-
makten före kriget hade stora negativa verkningar, 
inte minst under krigets första år. Så sent som vid 
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Kustartilleriet, som var ett vapenslag inom mari-
nen, hade under andra världskriget expanderat
kraftigt, och redan under krigets första år utökat sin
fredsorganisation från två till fem utbildningsenheter.
Det tidigare begreppet fästning — t ex Vaxholms fäst-
ning — ersattes med begreppet kustartilleriförsvar, och
cheferna för dessa blev också territoriella chefer för
var sitt sammanhängande marint försvarsområde.
Kustartilleriet omfattade främst fast och rörligt
sjöfrontsartilleri med organisatoriskt ingående när-
luftvärn (luftvärnskanoner, luftvärnsautomatkanoner,
strålkastare m m) liksom materiel för kontrollerbara
mineringar. Härtill kom spärrartilleri. Kustartilleriets
organisation var vid krigsslutet avsevärt större än före
kriget och dessutom välövat. Vad gällde personal och
materiel i kustartilleriet var läget ungefär detsamma
som i arm&i.131

Flygvapnets organisation hade kraftigt byggts ut
under kriget, och antalet flygplan hade mångdubblats
genom 1942 års försvarsbeslut. Krigsorganisationen
bestod av fyra flygeskadrar och fem flygbasområden.
Flygvapnet var relativt vältränat, men den flygande
materielen var till sin huvuddel inte modern, i jäm-
förelse med de krigförandes flygplansmateriel. Alla
flygplan var vid krigsslutet t ex propellerdrivna. En
snabb övergång till rektionsdrift var därför nödvän-
dig, om inte flygvapnet relativt snabbt skulle bli helt
obsolet. Hösten 1945 hade ett begränsat antal radar-
stationer (ER II I  b) inköpts från England, avsedda att
bilda stommen i en radarluftbevakningsorganisation,
som också skulle kunna leda jaktflyg. Härigenom
skulle en avsevärt mer effektiv övervakning av luft-
rummet bli möjlig än enbart optisk övervakning.132

Krigsmakten var för sin uthållighet import-
beroende.133 Vad här sagts speglar de mycket stora
problem det innebar att snabbt söka rusta upp en
krigsmakt som under lång tid försummats, inte minst
sedan krig utbrutit i omvärlden. I  ÖB:s strategiska
studie framhåller ÖB att de brister som fanns i krigs-
makten före kriget hade stora negativa verkningar,
inte minst under krigets första år. Så sent som vid

årsskiftet 1944/45 kunde dock fortfarande negativa
följder iakttas. ÖB pekade som exempel på brister
i utbildningsarbetet och "truppens handhavande",
vilket främst sammanhängde med otillräcklig tillgång
på kvalificerat befäl.
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ÖB:s strategiska studie 1944/45
136

Inledning 137

Mot bakgrund av de uppdrag ÖB fått av regeringen 
utarbetade ÖB bl a en ”Strategisk studie rörande 
Sveriges försvar i det läge, som kan bedömas inträda 
efter det nu pågående krigets slut”. Den strategiska 
studien var klar den #$ januari #"%&, och översän-
des bl a till försvarsgrenscheferna.138 Den ## okto-
ber #"%& överlämnade ÖB den strategiska studien 
till chefen för försvarsdepartementet. Samma dag 
överlämnade ÖB också en särskild skrivelse till 
chefen för försvarsdepartementet där han anmälde 
att ”nytillkomna omständigheter och förnyade över-
väganden lett honom till en reviderad uppfattning, 
till vilka försvarsgrenscheferna anslutit sig, samt att 
han med anledning därav givit nya anvisningar för 
försvarsgrens chefernas utredningsarbete. Anvisning-
arna innebure i huvudsak, att något förslag till ny 
femårsplan icke skulle framläggas utan partiella refor-
mer i stället skulle genomföras successivt.”.139

Att ÖB nu ifrågasatte nyttan av en ny femårsplan 
för krigsmakten var i stor utsträckning en följd av 
arbetet med den strategiska studien. ÖB:s uppfatt-
ning delades av försvarsgrenscheferna. I det osäkra 
läge som rådde var det mindre välbetänkt att låsa 
fast organisationsutvecklingen i en femårsplan. 
I stället borde en fortlöpande anpassning ske till det 
militär politiska lägets krav och den krigstekniska 
utvecklingen, genom successivt fattade beslut. ÖB 
rekommenderade därför att partiella reformer skulle 
genomföras.140

Genom #"%' års försvarsbeslut fastställdes en plan 
för den fortsatta utbyggnaden av landets försvars-
krafter under femårsperioden #"%'/%(–#"%!/%). 
I samband med försvarsbeslutet gjordes även uttalan-
den om försvarskostnaderna för tiden efter femårs-
perioden #"%'/%(–%!/%). Men detta ”innefattade 
likväl icke något principavgörande för försvarsorga-
nisationens gestaltning för tiden efter budgetåret 
#"%!/%)”.134 När det gällde försvarets organisation 
efter budgetåret #"%!/%) krävdes det, enligt försvars-
ministern Per Edvin Sköld, att en ny Försvarsutred-
ning tillsattes. Den '* juni #"%% +ck ÖB, generalen 
Helge Jung, i uppdrag att utarbeta olika underlag 
rörande försvarets fortsatta utveckling. Bl a skulle 
ÖB utarbeta  ett ”organisationsförslag på grundval av 
strategiska bedömanden samt under hänsynstagande 
till erfaren heterna från det då pågående kriget och till 
utvecklings tendenserna”.

Syftet med utredningsarbetet var närmast att ta 
fram en ny femårig organisationsplan för krigsmakten, 
avseende åren efter budgetåret #"%!/%).135 Därefter 
skulle det fortsatta utredningsarbetet genomföras av 
tillkallade sakkunniga. Genom Kungl Maj:ts bemyn-
digande den '" juni #"%& tillsattes dessa sakkun-
niga, vilka kom att bilda !"#$ års försvarskommitté. 
Försvars kommitténs mer övergripande uppdrag var 
att utreda försvarets organisation tiden efter budget-
året #"%!/%).

Strategiska överväganden
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Strategiska överväganden

Genom 1942 års försvarsbeslut fastställdes en plan
för den fortsatta utbyggnaden av landets försvars-
krafter under femårsperioden 1942/43-1946/47
I  samband med försvarsbeslutet gjordes även uttalan-
den om försvarskostnaderna för tiden efter femårs-
perioden 1942/43-46/47. Men detta "innefattade
likväl icke något principavgörande för försvarsorga-
nisationens gestaltning för tiden efter budgetåret
1 94 6/4 7 ".134 När det gällde försvarets organisation
efter budgetåret 1946/47 krävdes det, enligt försvars-
ministern Per Edvin Sköld, att en ny Försvarsutred-
ning tillsattes. Den 2 8 juni 1944 fick ÖB, generalen
Helge Jung, i uppdrag att utarbeta olika underlag
rörande försvarets fortsatta utveckling. Bl a skulle
ÖB utarbeta ett "organisationsförslag på grundval av
strategiska bedömanden samt under hänsynstagande
till erfarenheterna från det då pågående kriget och till
utvecklingstendenserna".

Syftet med utredningsarbetet var närmast att ta
fram en ny femårig organisationsplan för krigsmakten,
avseende åren efter budgetåret 1946/47.135 Därefter
skulle det fortsatta utredningsarbetet genomföras av
tillkallade sakkunniga. Genom Kungl Maj:ts bemyn-
digande den 2 9 juni 1945 tillsattes dessa sakkun-
niga, vilka kom att bilda 1945 års försvarskommitW.
Försvarskommitténs mer övergripande uppdrag var
att utreda försvarets organisation tiden efter budget-
året 194 6/4 7

ÖB:s strategiska studie 1944/45136

Inledning 137
Mot bakgrund av de uppdrag ÖB fått av regeringen
utarbetade ÖB bl a en "Strategisk studie rörande
Sveriges försvar i det läge, som kan bedömas inträda
efter det nu pågående krigets slut". Den strategiska
studien var klar den io januari 1945, och översän-
des bl a till försvarsgrenscheferna.138 Den I I  okto-
ber 1945 överlämnade ÖB den strategiska studien
till chefen för försvarsdepartementet. Samma dag
överlämnade ÖB också en särskild skrivelse till
chefen för försvarsdepartementet där han anmälde
att "nytillkomna omständigheter och förnyade över-
väganden lett honom till en reviderad uppfattning,
till vilka försvarsgrenscheferna anslutit sig, samt att
han med anledning därav givit nya anvisningar för
försvarsgrenschefernas utredningsarbete. Anvisning-
arna innebure i huvudsak, att något förslag till ny
femårsplan icke skulle framläggas utan partiella refor-
mer i stället skulle genomföras successivt.".139

Att ÖB nu ifrågasatte nyttan av en ny femårsplan
för krigsmakten var i stor utsträckning en följd av
arbetet med den strategiska studien. ÖB:s uppfatt-
ning delades av försvarsgrenscheferna. I  det osäkra
läge som rådde var det mindre välbetänkt att låsa
fast organisationsutvecklingen i en femårsplan.
I  stället borde en fortlöpande anpassning ske till det
militärpolitiska lägets krav och den krigstekniska
utvecklingen, genom successivt fattade beslut. ÖB
rekommenderade därför att partiella reformer skulle
genomföras.14°
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II. Det nutida kriget
III. Sveriges militärgeogra#ska förhållanden
IV. Möjligheter till anfall mot Sverige
V. Målsättning för krigsmakten

Bilagor
I:$ Skiss över Europa efter kriget
II:$ Prestandatabeller för %ygplan
II:& Uppgifter rörande vissa fartyg
II:' Lufttrupper
III:$ Större slättområden
III:& Skogsarealen
III:' Befästningar
III:( Tätorter och folkmängdstäthet
III:) Befolkningsförhållanden
III:* a) Sveriges industrier och dess arbetarantal
 b) Malm- och kolgruvor
 c) Järnhantering. Järn- och metallmanufaktur
 d) Mekaniska verkstadsindustrin
 e) Varvsindustrin och elektrotekniska industrin
III:! Kraftförsörjningen
III:+ Flygplatser
III:, Landstigningsområden
III:$" Isförhållanden
III:$$ Viktigare förbindelser i Övre Norrland

Som framgår av innehållsförteckningen behandlade 
ÖB:s strategiska studie många olika områden som 
direkt och/eller indirekt berörde strategiska och opera-
tiva förhållanden. Studien var dessutom grundlig 
och kan i %era avseenden sägas vara unik om man 
jämför den med andra strategiska studier, som senare 
utarbeta des inom försvarsstaben. Studien var utan 
tvekan en strategisk studie i ordets egentliga mening, 
eller om man så vill ett strategiskt bedömande med 
vissa opera tiva inslag, där Sveriges militärpolitiska 
läge sattes in i den omvärldskontext man förutsåg 
skulle inträda efter andra världskrigets slut. Den stra-
tegiska studien var också förvånansvärt fördomsfri 
och neutral i sina analyser, och den behandlade såväl 
väst- som öst perspektiv, där så befanns lämpligt.144

 Den strategiska studien ledde till att försvarsgrens-
cheferna igångsatte egna studier och utredningar, 
med ÖB:s strategiska studie som ingångsvärde. ÖB:s 
strate giska studie överlämnades senare även till $,() 
års försvarskommitté, dagtecknad den $$ oktober 
$,().141 Studien, som överarbetades med hänsyn 
till nya fakta som efter hand blev kända, kom fram-
gent att i många avseenden utgöra grunden för ÖB:s 
ställnings tagande i bl a viktiga strategiska och opera-
tiva frågor. Inte minst gällde detta den nya operativa 
krigsplanläggningen som ÖB mycket snabbt lät 
genom föra med början redan sommaren $,(), innan 
studien överlämnats till försvarsdepartementet och 
innan något nytt försvarsbeslut fattats.

Den nya krigsplanläggningen kom i icke ringa grad 
att påverkas av de slutsatser ÖB dragit i den strate-
giska studien. Studien kom i praktiken att utgöra 
ÖB:s riktlinjer till militärbefälhavarna och chefen för 
marinen och %ygvapnet för den nya operativa krigs-
planläggningen.142 Den nya krigsplanläggningen, som 
den efter hand utformades åren $,()–$,(*, kom vad 
gällde de övergripande principerna för landets försvar 
– eller om man så vill doktrinerna – att påverka det 
strategiska tänkandet liksom den operativa krigsplan-
läggningen under hela den studerade perioden, varför 
det #nns goda skäl att relativt fylligt söka samman-
fatta och analysera de överväganden som gjordes i 
studien. De delar av den strategiska studien som inte 
bedömdes som hemliga kom senare att redovisas i den 
öppna skriften Vårt framtida försvar. Överbefälhava-
rens förslag, som ÖB lät publicera $,(!, senare ofta 
något oegentligt benämnd ÖB (!.143

Strategisk studie rörande Sveriges försvar  
i det läge som kan bedömas inträda efter  
det nu pågående krigets slut

$"/$ $,(), H nr !)!

Innehåll
I. Det militärpolitiska läget
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Den strategiska studien ledde till att försvarsgrens-
cheferna igångsatte egna studier och utredningar,
med ÖB:s strategiska studie som ingångsvärde. ÖB:s
strategiska studie överlämnades senare även till 1945
års försvarskommitte, dagtecknad den i  i oktober
1945.141 Studien, som överarbetades med hänsyn
till nya fakta som efter hand blev kända, kom fram-
gent att i många avseenden utgöra grunden för ÖB:s
ställningstagande i bl a viktiga strategiska och opera-
tiva frågor. Inte minst gällde detta den nya operativa
krigsplanläggningen som ÖB mycket snabbt lät
genomföra med början redan sommaren 1945, innan
studien överlämnats till försvarsdepartementet och
innan något nytt försvarsbeslut fattats.

Den nya krigsplanläggningen kom i icke ringa grad
att påverkas av de slutsatser ÖB dragit i den strate-
giska studien. Studien kom i praktiken att utgöra
ÖB:s riktlinjer till militärbefälhavarna och chefen för
marinen och flygvapnet för den nya operativa krigs-
planläggningen.142 Den nya krigsplanläggningen, som
den efter hand utformades åren 945-1946, kom vad
gällde de övergripande principerna för landets försvar
— eller om man så vill doktrinerna — att påverka det
strategiska tänkandet liksom den operativa krigsplan-
läggningen under hela den studerade perioden, varför
det finns goda skäl att relativt fylligt söka samman-
fatta och analysera de överväganden som gjordes i
studien. De delar av den strategiska studien som inte
bedömdes som hemliga kom senare att redovisas i den
öppna skriften Vårt framtida försvar. Överbefälhava-
rens förslag, som ÖB lät publicera 1947, senare ofta
något oegentligt benämnd ÖB 47.143
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Som framgår av innehållsförteckningen behandlade
ÖB:s strategiska studie många olika områden som
direkt och/eller indirekt berörde strategiska och opera-
tiva förhållanden. Studien var dessutom grundlig
och kan i flera avseenden sägas vara unik om man
jämför den med andra strategiska studier, som senare
utarbetades inom försvarsstaben. Studien var utan
tvekan en strategisk studie i ordets egentliga mening,
eller om man så vill ett strategiskt bedömande med
vissa operativa inslag, där Sveriges militärpolitiska
läge sattes in i den omvärldskontext man förutsåg
skulle inträda efter andra världskrigets slut. Den stra-
tegiska studien var också förvånansvärt fördomsfri
och neutral i sina analyser, och den behandlade såväl
väst- som östperspektiv, där så befanns lämpligt.144



! "  # $ % & ' (  # $ % & )( % & * " & + , ' " - !"

och därmed undvika en direkt konfrontation med sina 
tidigare krigsallierade – USA och Storbritannien. Att 
ryssarna med mer eller mindre skrupulösa metoder 
skulle söka öka sitt in#ytande även i västra Europa 
kunde dock inte uteslutas.

Rent principiellt synes man i studien ha betraktat 
stormakternas agerande som ett utslag av rent makt-
språk, där ringa eller ingen hänsyn togs till mindre 
stater. Ansåg en stormakt att de områden man mili-
tärt kontrollerade i framtiden skulle ligga inom den 
egna intressesfären, så blev det som regel så, ofta med 
motpartens tysta medgivande. De militära maktresur-
serna var avgörande. Stalin, stödd på Röda armén, 
satte detta tillvägagångssätt i system vilket efter hand 
resulterade i att i princip hela östra Europa kom under 
rysk kontroll. Vidare konstaterar man helt korrekt i 
studien att allvarliga motsättningar fanns mellan de 
krigsallierade, motsättningar som sannolikt också 
skulle komma att öka efter det pågående kriget. En 
bedömning som bekräftades bl a på Jaltakonferensen 
i februari "$%&, där motsättningarna kom i öppen dag.

Om Finland inte ockuperades bedömde studien att 
gränsen mellan Ryssland och Finland skulle komma 
att dras i enlighet med vapenstilleståndsvillkoren. 
Under alla omständigheter skulle ett starkt ryskt 
in#ytande komma att göra sig gällande i Finland efter 
kriget. När läget i Norge – och då särskilt Nordnorge 
– analyserades görs det något uppseendeväckande 
påståendet att Ryssland kunde komma att ställa krav 
på en ”enklav runt Narvik” och en ”säkrad förbindelse 
österifrån till denna”. Det senare skulle sannolikhet ha 
inneburit att även svenskt territorium direkt berörts. 
Att sådana krav kunde komma att ställas var inte 
så utopiskt som det kanske framstår för en nutida 
betraktare. Liknande tankar 'nns t ex redovisade 
i modern engelsk och norsk historieforskning.

Den engelske historikern Julian Lewis skriver 
som exempel i Changing Direction: British Military 
Planning for Post-war Strategic Defence, !"#$–#%, 
en bok som i stor utsträckning bygger på f d hemligt 
brittiskt källmaterial, att en medarbetare i Foreign 

I senare strategiska och operativa studier som 
genomfördes inskränker sig omvärldsanalysen inte 
sällan till det lakoniska konstaterandet ”i nuvarande 
militärpolitiska läge”, eller liknande formuleringar. 
Att så skedde är i sig intressant då det inte går att ute-
sluta att detta var ett resultat av självpålagda restrik-
tioner i militärledningen, restriktioner som kan ha 
varit följden av den till dogm upphöjda neutralitets-
politiken. Risken fanns att man kom in på alltför 
politiskt känsliga områden. Som ovan nämnts kom 
grundtankarna i ÖB:s strategiska studie inte bara att 
påverka den krigsplanläggning som snabbt genom-
fördes "$%&–"$%(, utan också den framtida operativa 
krigsplanläggningen hela den studerade perioden. 
Man kan därför med fog hävda att krigsplanlägg-
ningen i t ex slutet av !)-talet kom att vila på #era av 
de grundläggande parametrar som styrt krigsplanlägg-
ningen sedan "$%&–"$%(.

Vad avser redovisningen av den strategiska studien 
kommer den att begränsas till följande avsnitt:

I. Det militärpolitiska läget
III. Sveriges militärgeogra'ska förhållanden
IV. Möjligheter till anfall mot Sverige
V. Målsättning för krigsmakten

Avsnitt I: Det militärpolitiska läget 145

Studien var anmärkningsvärt framsynt. Så förutsågs 
till exempel de ryska ambitionerna att skapa en av 
dem kontrollerad buffertzon – i praktiken ett antal 
lydstater – i östra Europa. Att de baltiska staterna 
skulle komma att införlivas med egentliga Ryssland 
sågs som en realitet, som direkt påverkade Sveriges 
geostrategiska läge. Ryssarna kunde därmed i fram-
tiden kontrollera större delen av Östersjön, även om 
Östersjöutloppen inte skulle komma under deras 
kontroll.146 Frågan hur långt Rysslands expansiva 
planer i Europa efter kriget sträckte sig var central. 
Den slutsats man drog var att ryssarna troligen skulle 
nöja sig med att militärt kontrollera de områden Röda 
armé efter hand ockuperade, i varje fall tills vidare, 
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I  senare strategiska och operativa studier som
genomfördes inskränker sig omvärldsanalysen inte
sällan till det lakoniska konstaterandet "i nuvarande
militärpolitiska läge", eller liknande formuleringar.
Att så skedde är i sig intressant då det inte går att ute-
sluta att detta var ett resultat av självpålagda restrik-
tioner i militärledningen, restriktioner som kan ha
varit följden av den till dogm upphöjda neutralitets-
politiken. Risken fanns att man kom in på alltför
politiskt känsliga områden. Som ovan nämnts kom
grundtankarna i ÖB:s strategiska studie inte bara att
påverka den krigsplanläggning som snabbt genom-
fördes 1945-1946, utan också den framtida operativa
krigsplanläggningen hela den studerade perioden.
Man kan därför med fog hävda att krigsplanlägg-
ningen i t ex slutet av 7 o-talet kom att vila på flera av
de grundläggande parametrar som styrt krigsplanlägg-
ningen sedan 1945-1946.

Vad avser redovisningen av den strategiska studien
kommer den att begränsas till följande avsnitt:

I. D e t  militärpolitiska läget
M .  Sveriges militärgeografiska förhållanden
IV. Möjl igheter till anfall mot Sverige
V. Målsät tn ing  för krigsmakten

Avsnitt I: Det militärpolitiska läget'45
Studien var anmärkningsvärt framsynt. Så förutsågs
till exempel de ryska ambitionerna att skapa en av
dem kontrollerad buffertzon — i praktiken ett antal
lydstater — i östra Europa. Att  de baltiska staterna
skulle komma att införlivas med egentliga Ryssland
sågs som en realitet, som direkt påverkade Sveriges
geostrategiska läge. Ryssarna kunde därmed i fram-
tiden kontrollera större delen av Östersjön, även om
Östersjöutloppen inte skulle komma under deras
kontro11.146 Frågan hur långt Rysslands expansiva
planer i Europa efter kriget sträckte sig var central.
Den slutsats man drog var att ryssarna troligen skulle
nöja sig med att militärt kontrollera de områden Röda
arme efter hand ockuperade, i varje fall tills vidare,
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och därmed undvika en direkt konfrontation med sina
tidigare krigsallierade — USA och Storbritannien. Att
ryssarna med mer eller mindre skrupulösa metoder
skulle söka öka sitt inflytande även i västra Europa
kunde dock inte uteslutas.

Rent principiellt synes man i studien ha betraktat
stormakternas agerande som ett utslag av rent makt-
språk, där ringa eller ingen hänsyn togs till mindre
stater. Ansåg en stormakt att de områden man mili-
tärt kontrollerade i framtiden skulle ligga inom den
egna intressesfären, så blev det som regel så, ofta med
motpartens tysta medgivande. De militära maktresur-
serna var avgörande. Stalin, stödd på Röda armen,
satte detta tillvägagångssätt i system vilket efter hand
resulterade i att i princip hela östra Europa kom under
rysk kontroll. Vidare konstaterar man helt korrekt i
studien att allvarliga motsättningar fanns mellan de
krigsallierade, motsättningar som sannolikt också
skulle komma att öka efter det pågående kriget. En
bedömning som bekräftades bl a på Jaltakonferensen
i februari 1945, där motsättningarna kom i öppen dag.

Om Finland inte ockuperades bedömde studien att
gränsen mellan Ryssland och Finland skulle komma
att dras i enlighet med vapenstilleståndsvillkoren.
Under alla omständigheter skulle ett starkt ryskt
inflytande komma att göra sig gällande i Finland efter
kriget. När läget i Norge — och då särskilt Nordnorge
— analyserades görs det något uppseendeväckande
påståendet att Ryssland kunde komma att ställa krav
på en "enklav runt Narvik" och en "säkrad förbindelse
österifrån till denna". Det senare skulle sannolikhet ha
inneburit att även svenskt territorium direkt berörts.
Att sådana krav kunde komma att ställas var inte
så utopiskt som det kanske framstår för en nutida
betraktare. Liknande tankar finns t ex redovisade
i modern engelsk och norsk historieforskning.

Den engelske historikern Julian Lewis skriver
som exempel i Changing Direction: British Military
Planning for Post-war Strategic Defence, 1942-47,
en bok som i stor utsträckning bygger på f d hemligt
brittiskt källmaterial, att en medarbetare i Foreign
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senare systematiskt uppbyggda ”containmentpolitik” 
gentemot Sovjet unionen, och i förlängningen, om man 
så vill, faktiskt även mot Sovjetimperiets fall.149 Väst-
makterna, och då inte minst USA, var eller förblev 
sannolikt, enligt studien, det dominerande kraftcentrat 
i världen när man väl mobiliserat sina intellektuella, 
militära och materiella resurser, som fallet varit i 
kampen mot Tyskland och Japan.

Gentemot den föreslagna organisationen för fred 
och säkerhet – FN – kan en viss skepsis spåras i 
studien. Den uttalade förhoppningen om ett fortsatt 
samarbete mellan de krigsallierade, följs direkt av 
konstaterandet att det sannolikt blir segrarmakterna 
som i framtiden bestämmer villkoren i världen. Sam-
tidigt bedömer man att kraven på de i det blivande 
FN ingående staterna att delta i kollektiva sanktioner 
var stora. Det allvarligaste riskmomentet låg i en bryt-
ning mellan segrarmakterna, en brytning som kunde 
lamslå den nya organisationen. Någon strävan efter 
en allmän avrustning var inte aktuell. Freden skulle 
säkras med vapenmakt.

Något utrymme för neutralitet i hävdvunnen 
mening såg man inte heller, så länge som organisa-
tionen fungerade, vilket främst sammanhängde med 
kraven på sanktionsingripanden men också med en 
förmodad uppdelning av världen i intressesfärer. Det 
sistnämnda konstaterandet är viktigt då man framför 
sig ser en bipolär värld, där mindre stater mer eller 
mindre frivilligt knutits till endera av blocken. Dessa 
staters möjligheter att stå neutrala i den nya organi-
sationen bedömde man som starkt begränsade, vilket 
inte minst gällde de av Sovjetunionen dominerade sta-
terna i östra Europa. Brast säkerhetssystemet genom 
en kon#ikt mellan världsmakterna, eller de varandra 
motstående block man såg framför sig, var det tänk-
bart att den svenska neutralitetspolitiken temporärt 
skulle respekteras, förutsatt att den stöddes av mili-
tära maktmedel.

De risker för krig som Sverige i framtiden måste 
räkna med sammanhängde antingen med någon stats 
expansionsstävanden eller vilja att av strategiska eller 

Of$ce Northern Department, J Somers Cooks, redan 
%&'" gjorde följande analys i samband med den då 
påbörjade strategiska planeringen för läget efter 
kriget: ”Every one, I think, is agreed that Russia will 
be a very powerful state both economic and militarily 
when she has recovered from the devastation of the 
present war, and the only uncertainty is the length 
of time it will take her to recover. It would be a bold 
prophet who would predict that the present Anglo-
Russian alliance will survive inde$nitely … we cannot 
foretell whether Russia might not at some time in the 
future decide that Narvik and the Swedish iron mines 
were an essential part of her Lebensraum.” 147

Så sent som i maj %&'( bedömde US State Depart-
ment att det var fullt möjligt att ryssarna som ett 
minimum skulle kräva fria hamnprivilegier i Kirke-
nes i Nordnorge. Amerikanarna var uppenbarligen 
beredda att över huvudet på den norska exilrege-
ringen, dagtinga med ryssarna bl a rörande tillgången 
på hamnar i Nordnorge.148 Huruvida man i den 
svenska militära ledningen var medveten om detta 
”spel” är oklart. Men i den strategiska studien var man 
inte främmande för tanken att delar av Norge, och då 
främst Nordnorge, kunde komma under ryskt in#y-
tande. En för Sverige oroande utveckling, inte olik 
den man förutsåg i Finland.

Sverige hade blivit en randstat och någon makt 
i Europa som kunde balansera den ryska dominansen 
fanns inte längre, ett förhållande som i förlängningen 
skulle komma att påverka den svenska försvars-
planeringen. Ryssland skulle, tillsammans med sina 
lydstater, bilda ett block som skulle få en militär 
överlägsenhet i Europa utan tidigare motstycke. Det 
andra blocket skulle komma att domineras av USA 
och England, med USA som egentligt maktcentrum. 
Samtidigt som man framhåller Rysslands framtida 
stora militära dominans i Europa, konstaterar man att 
västmakterna skulle komma att omgärda de av Ryss-
land behärskade områdena. I ett globalt perspektiv 
ser studien – i varje fall implicit – västblocket som den 
starkaste parten. Dessa skrivningar pekar mot USA:s 
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Office Northern Department, J Somers Cooks, redan
1942 gjorde följande analys i samband med den då
påbörjade strategiska planeringen för läget efter
kriget: "Every one, I  think, is agreed that Russia will
be a very powerful state both economic and militarily
when she has recovered from the devastation of the
present war, and the only uncertainty is the length
of time it will take her to recover. It would be a bold
prophet who would predict that the present Anglo-
Russian alliance will survive indefinitely ... we cannot
foretell whether Russia might not at some time in the
future decide that Narvik and the Swedish iron mines
were an essential part of her Lebensraum."147

Så sent som i maj 1945 bedömde US State Depart-
ment att det var fullt möjligt att ryssarna som ett
minimum skulle kräva fria hamnprivilegier i Kirke-
nes i Nordnorge. Amerikanarna var uppenbarligen
beredda att över huvudet på den norska exilrege-
ringen, dagtinga med ryssarna bl a rörande tillgången
på hamnar i Nordnorge.148 Huruvida man i den
svenska militära ledningen var medveten om detta
"spel" är oklart. Men i den strategiska studien var man
inte främmande för tanken att delar av Norge, och då
främst Nordnorge, kunde komma under ryskt infly-
tande. En för Sverige oroande utveckling, inte olik
den man förutsåg i Finland.

Sverige hade blivit en randstat och någon makt
i Europa som kunde balansera den ryska dominansen
fanns inte längre, ett förhållande som i förlängningen
skulle komma att påverka den svenska försvars-
planeringen. Ryssland skulle, tillsammans med sina
lydstater, bilda ett block som skulle få en militär
överlägsenhet i Europa utan tidigare motstycke. Det
andra blocket skulle komma att domineras av USA
och England, med USA som egentligt maktcentrum.
Samtidigt som man framhåller Rysslands framtida
stora militära dominans i Europa, konstaterar man att
västmakterna skulle komma att omgärda de av Ryss-
land behärskade områdena. I  ett globalt perspektiv
ser studien — i varje fall implicit — västblocket som den
starkaste parten. Dessa skrivningar pekar mot USA:s

senare systematiskt uppbyggda "containmentpolitik"
gentemot Sovjetunionen, och i förlängningen, om man
så vill, faktiskt även mot Sovjetimperiets fall."' Väst-
makterna, och då inte minst USA, var eller förblev
sannolikt, enligt studien, det dominerande kraftcentrat
i världen när man väl mobiliserat sina intellektuella,
militära och materiella resurser, som fallet varit i
kampen mot Tyskland och Japan.

Gentemot den föreslagna organisationen för fred
och säkerhet — FN — kan en viss skepsis spåras i
studien. Den uttalade förhoppningen om ett fortsatt
samarbete mellan de krigsallierade, följs direkt av
konstaterandet att det sannolikt blir segrarmakterna
som i framtiden bestämmer villkoren i världen. Sam-
tidigt bedömer man att kraven på de i det blivande
FN ingående staterna att delta i kollektiva sanktioner
var stora. Det allvarligaste riskmomentet låg i en bryt-
ning mellan segrarmakterna, en brytning som kunde
lamslå den nya organisationen. Någon strävan efter
en allmän avrustning var inte aktuell. Freden skulle
säkras med vapenmakt.

Något utrymme för neutralitet i hävdvunnen
mening såg man inte heller, så länge som organisa-
tionen fungerade, vilket främst sammanhängde med
kraven på sanktionsingripanden men också med en
förmodad uppdelning av världen i intressesfärer. Det
sistnämnda konstaterandet är viktigt då man framför
sig ser en bipolär värld, där mindre stater mer eller
mindre frivilligt knutits till endera av blocken. Dessa
staters möjligheter att stå neutrala i den nya organi-
sationen bedömde man som starkt begränsade, vilket
inte minst gällde de av Sovjetunionen dominerade sta-
terna i östra Europa. Brast säkerhetssystemet genom
en konflikt mellan världsmakterna, eller de varandra
motstående block man såg framför sig, var det tänk-
bart att den svenska neutralitetspolitiken temporärt
skulle respekteras, förutsatt att den stöddes av mili-
tära maktmedel.

De risker för krig som Sverige i framtiden måste
räkna med sammanhängde antingen med någon stats
expansionsstävanden eller vilja att av strategiska eller
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förbund, som den bästa lösningen på Sveriges och Nor-
dens militärstrategiska problem i det läge man förutsåg 
skulle inträda efter kriget. Inledningsvis bör då fram-
hållas att någon västlig försvarspakt – en Atlantpakt 
– inte var aktuell då den studien skrevs. En kort analys 
av vad studien skriver ger vid handen att begreppet 
”Norden” även inkluderar Finland. Samtidigt pekar 
skrivningen ”delstaterna” på att det just är ett förbund 
man åsyftar, där länderna skall vara beredda att stödja 
varandra bl a militärt. Vidare framhålls att detta nor-
diska förbund skall vara neutralt och starkt. Begreppet 
”starkt” framstår då som ett mer generellt krav, inte 
nödvändigtvis bara i militärt hänseende, t ex starkt i 
betydelsen industriellt starkt, ekonomiskt starkt m m. 
För denna tolkning talar vad som senare särskilt fram-
hålls i texten, nämligen att de nordiska staterna var för 
sig skall upprätthålla ett effektivt försvar.

Några närmare motiv för nyttan av ett nordiskt 
försvarsförbund, eller ett nordiskt försvarssamarbete 
ges egentligen inte, om man bortser från att studien 
framhåller att Sveriges framtida strategiska betydelse 
måste sättas i samband med grannländerna för att rätt 
förstås. Skandinavien måste betraktas som en enhet 
sett ur ett geostrategiskt perspektiv. Intressant är att 
även Finland inkluderas, även om det av politiska skäl 
inte var möjligt att förverkliga i det då rådande läget.

Egentligen anförs i själva skrivningen endast två 
motiv för bildandet av ett nordiskt försvarsförbund. 
Den ena är att ett sådant block skulle öka möjlig-
heterna att ”vinna respekt för sin neutralitetspolitik” 
än varje enskilt land. Det skulle också ge en mer 
avskräckande effekt, genom att förhindra att Ryssland 
angrep varje land för sig. Det andra motivet var – i 
varje fall skenbart – ett mer egoistiskt motiv. Man 
pekade på den viktiga fördel det skulle vara för vårt 
land att vid ett stormaktsangrepp ha ”ryggen fri och 
tillförselvägen öppen” åtminstone åt ett håll. En i san-
ning anmärkningsvärt neutral skrivning då tillförsel-
vägen kunde komma från såväl öst som väst.

Än mer anmärkningsvärt är att det framstår som 
om någon form av kontakter har tagits eller informa-

operativa skäl utnyttja vårt territorium, alternativt 
att tvinga oss till en väpnad insats eller att hindra en 
presum tiv motståndare att utnyttja vårt territorium. 
Härtill kom risken att vi tvingades delta i sanktionskrig.

Avsnitt II: Sverige som randstat

Vad gällde de mer direkta krigsriskerna betraktades 
ett anfall från västmakternas sida som i högsta grad 
osannolikt, inte minst av geogra#ska skäl. Ryss land 
hade däremot ett gynnsamt geogra#skt utgångsläge 
för ett angrepp på Sverige. Den största krigs risken 
sammanhängde därför med vårt utsatta militär-
politiska läge i egenskap av randstat. Vid en fram tida 
kon$ikt mellan världsmakterna skulle Sve riges läge 
bli synnerligen utsatt, även om det teoretiskt fanns 
möjligheter att få hjälp utifrån. Både Ryssland och 
västmakterna kunde komma till vår hjälp. De största 
praktiska förutsättningarna att bistå oss hade Ryss-
land, av främst geogra#ska skäl. Risken var dock stor 
att vi skulle bli helt politiskt beroende av Ryssland, 
om vi sökte rysk hjälp.

Möjligheterna till hjälp från västmakterna bedöm-
des i praktiken som små. Orsaken var även här främst 
geogra#sk, då västs största resurser fanns i USA på 
andra sidan av Atlanten. Oavsett från vilket håll Sve-
rige kunde påräkna hjälp, framhöll studien det ibland 
förbisedda faktumet att all hjälp utifrån obetingat 
kräver omfattande förberedelser redan i fred, om den 
skall bli effektiv. Man kan notera att studien, sanno-
likt av inrikespolitiska skäl, hela tiden söker någon 
form av objektivitet eller balans i sina skrivningar. 
Man söker rent principiellt framställa problematiken 
från både ett östligt och ett västligt perspektiv, sam-
tidigt som man inte ger avkall på militärtekniska 
fakta. Härigenom bedömde man sannolikt att studiens 
slutsatser och rekommendationer hade större möjlig-
heter att i sina huvuddrag accepteras av politikerna, 
även de längre vänsterut.

Av särskilt intresse är att studien i detta avsnitt 
förordar någon form av ett framtida Nordiskt försvars-
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operativa skäl utnyttja vårt territorium, alternativt
att tvinga oss till en väpnad insats eller att hindra en
presumtiv motståndare att utnyttja vårt territorium.
Härtill kom risken att vi tvingades delta i sanktionskrig.

Avsnitt II: Sverige som randstat
Vad gällde de mer direkta krigsriskerna betraktades
ett anfall från västmakternas sida som i högsta grad
osannolikt, inte minst av geografiska skäl. Ryssland
hade däremot ett gynnsamt geografiskt utgångsläge
för ett angrepp på Sverige. Den största krigsrisken
sammanhängde därför med vårt utsatta militär-
politiska läge i egenskap av randstat. Vid en framtida
konflikt mellan världsmakterna skulle Sveriges läge
bli synnerligen utsatt, även om det teoretiskt fanns
möjligheter att få hjälp utifrån. Både Ryssland och
västmakterna kunde komma till vår hjälp. De största
praktiska förutsättningarna att bistå oss hade Ryss-
land, av främst geografiska skäl. Risken var dock stor
att vi skulle bli helt politiskt beroende av Ryssland,
om vi sökte rysk hjälp.

Möjligheterna till hjälp från västmakterna bedöm-
des i praktiken som små. Orsaken var även här främst
geografisk, då västs största resurser fanns i USA på
andra sidan av Atlanten. Oavsett från vilket håll Sve-
rige kunde påräkna hjälp, framhöll studien det ibland
förbisedda faktumet att all hjälp utifrån obetingat
kräver omfattande förberedelser redan i fred, om den
skall bli effektiv. Man kan notera att studien, sanno-
likt av inrikespolitiska skäl, hela tiden söker någon
form av objektivitet eller balans i sina skrivningar.
Man söker rent principiellt framställa problematiken
från både ett östligt och ett västligt perspektiv, sam-
tidigt som man inte ger avkall på militärtekniska
fakta. Härigenom bedömde man sannolikt att studiens
slutsatser och rekommendationer hade större möjlig-
heter att i sina huvuddrag accepteras av politikerna,
även de längre vänsterut.

Av särskilt intresse är att studien i detta avsnitt
förordar någon form av ett framtida Nordiskt försvars-
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förbund, som den bästa lösningen på Sveriges och Nor-
dens militärstrategiska problem i det läge man förutsåg
skulle inträda efter kriget. Inledningsvis bör då fram-
hållas att någon västlig försvarspakt — en Atlantpakt
— inte var aktuell då den studien skrevs. En kort analys
av vad studien skriver ger vid handen att begreppet
"Norden" även inkluderar Finland. Samtidigt pekar
skrivningen "delstaterna" på att det just är ett förbund
man åsyftar, där länderna skall vara beredda att stödja
varandra bl a militärt. Vidare framhålls att detta nor-
diska förbund skall vara neutralt och starkt. Begreppet
"starkt" framstår då som ett mer generellt krav, inte
nödvändigtvis bara i militärt hänseende, t ex starkt i
betydelsen industriellt starkt, ekonomiskt starkt m m.
För denna tolkning talar vad som senare särskilt fram-
hålls i texten, nämligen att de nordiska staterna var för
sig skall upprätthålla ett effektivt försvar.

Några närmare motiv för nyttan av ett nordiskt
försvarsförbund, eller ett nordiskt försvarssamarbete
ges egentligen inte, om man bortser från att studien
framhåller att Sveriges framtida strategiska betydelse
måste sättas i samband med grannländerna för att rätt
förstås. Skandinavien måste betraktas som en enhet
sett ur ett geostrategiskt perspektiv. Intressant är att
även Finland inkluderas, även om det av politiska skäl
inte var möjligt att förverkliga i det då rådande läget.

Egentligen anförs i själva skrivningen endast två
motiv för bildandet av ett nordiskt försvarsförbund.
Den ena är att ett sådant block skulle öka möjlig-
heterna att "vinna respekt för sin neutralitetspolitik"
än varje enskilt land. Det skulle också ge en mer
avskräckande effekt, genom att förhindra att Ryssland
angrep varje land för sig. Det andra motivet var — i
varje fall skenbart — ett mer egoistiskt motiv. Man
pekade på den viktiga fördel det skulle vara för vårt
land att vid ett stormaktsangrepp ha "ryggen fri och
tillförselvägen öppen" åtminstone åt ett håll. En i san-
ning anmärkningsvärt neutral skrivning då tillförsel-
vägen kunde komma från såväl öst som väst.

Än mer anmärkningsvärt är att det framstår som
om någon form av kontakter har tagits eller informa-
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sett varifrån initiativet kom och hur ÖB fått sin infor-
mation.150 Att ÖB godkände dessa skrivningar i den 
strategiska studien, som han senare visste skulle få en 
vidare spridning, är troligen inte någon slump. Vad ÖB 
föreslog i studien skulle bli känt, i varje fall för en inre 
krets i regeringen, och sannolikt även av #era andra. 
Det kan därför inte uteslutas att detta var ÖB:s avsikt. 
En alternativ tolkning kan rent teoretiskt vara att det 
är rena antaganden ÖB gör i den strate giska studien 
vad gällde stormakternas inställning till ett eventuellt 
försvarssamarbete i Norden. Mot detta talar dock de 
formuleringar som ÖB använder och som ovan redo-
visats, formuleringar som explicit använts i studien.

Vad ovan redovisats behöver ingalunda tolkas så 
att något direkt samband fanns mellan de försvars-
förbundsförhandlingar som påbörjades $%"& och ÖB:s 
ställningstagande i den strategiska studien hösten 
$%"". Men det visar ovedersägligen på att i varje fall 
delar av regeringen $%"& inte gärna kan ha svävat i 
okunnighet om vad ÖB rekommenderat i sin studie. 
Att djupare analyserade ÖB:s ställningstagande i 
studien och det eventuella sambandet med de skandi-
naviska försvarsförbundsförhandlingarna $%"&, ligger 
dock utanför ramen för denna avhandling.

Sammanfattningsvis kan sägas att oavsett om det 
gällde ett regelrätt försvarsförbund eller ett försvars-
samarbete från fall till fall, var enligt ÖB grund-
förutsättningen att de skandinaviska staterna var för sig 
upprätthöll ett effektivt försvar. Det fanns implicit även 
en tidsfaktor inbyggd i dessa villkor. En upprustning 
måste ske snabbt.152 Vidare var det ett övergripande 
krav, enligt studien, att en säkerhetspolitik måste föras 
som inte äventyrade förbindelserna till västmakterna. 
Sverige och de övriga länderna i ett Skandinaviskt 
försvarsförbund var beroende av tillförsel västerifrån 
redan i fred. Ett eventuellt framtida försvarssamarbete 
mellan de nordiska länderna var därför, sett ur ÖB:s 
synvinkel, i praktiken knutet till dessa villkor.

Uppfylldes villkoren förordade ÖB en nordisk 
försvarssamverkan. Om inte, upplevde ÖB sig sanno-
likt inte bunden till de rekommendationer rörande ett 

tion inhämtats från både Ryssland, England och USA 
rörande frågan om ett eventuellt framtida nordiskt 
försvarssamarbete, då studien gör uttalanden om hur 
dessa stater kan tänkas ställa sig till ett eventuellt 
framtida nordiskt försvarssamarbete. Dessa kontakter 
– om de förekommit – måste i så fall ha tagits medan 
kriget fortfarande pågick. En fråga som då osökt 
in 'nner sig är huruvida kontakterna tagits ensidigt 
från Sveriges sida, eller om de skett efter samråd med 
den norska exilregeringen i London och med dans-
karna, ett land som sedan hösten $%"( i praktiken 
styrdes av de tyska ockupationstruppernas militära 
ledning och som därför saknade en egen regering i for-
mell mening. Man kan vidare fråga sig hur dessa kon-
takter i så fall gått till. De kan naturligtvis ha skett på 
#era olika sätt, t ex genom politiska och/eller militära 
kanaler, genom diplomatiska kanaler eller på ett mer 
okonventionellt sätt.

Det är också rimligt att ställa frågan om berörda 
statsmakter (motsvarande), eller i varje fall någon 
eller några höga politiker i t ex Sverige, känt till 
saken. Om initiativet inte kommit från politiskt håll 
och inte heller skett med ledande politikers goda 
minne i berörda länder, inställer sig frågan om ÖB 
själv tagit initiativet. För det senare talar att ÖB i 
den strategiska studien i någon mening ”rapporterar” 
till försvarsministern, när han senare överlämnar 
den strategiska studien. Detta kan då tolkas som att 
vad ÖB anför i studien sannolikt var obekant för 
försvarsministern. I annat fall borde det inte ha varit 
nödvändigt att skriva något som redan varit känt för 
såväl försvarsministern som kanske andra regerings-
medlemmar, särskilt som det rörde sig om mycket 
känsliga frågor.

De ställda frågorna är inte möjliga att besvara då 
några andra källor, vare sig öppna eller hemliga, som 
skulle kunna räta ut frågetecknen inte påträffats. 
Att ÖB redan $%"" kunde uttala sig om hur de krigs-
allierade i framtiden eventuellt skulle komma att ställa 
sig till en nordisk försvarssamverkan efter kriget, är 
därför i viss mån uppseendeväckande, och detta oav-
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tion inhämtats från både Ryssland, England och USA
rörande frågan om ett eventuellt framtida nordiskt
försvarssamarbete, då studien gör uttalanden om hur
dessa stater kan tänkas ställa sig till ett eventuellt
framtida nordiskt försvarssamarbete. Dessa kontakter
— om de förekommit — måste i så fall ha tagits medan
kriget fortfarande pågick. En fråga som då osökt
infinner sig är huruvida kontakterna tagits ensidigt
från Sveriges sida, eller om de skett efter samråd med
den norska exilregeringen i London och med dans-
karna, ett land som sedan hösten 1943 i praktiken
styrdes av de tyska ockupationstruppernas militära
ledning och som därför saknade en egen regering i for-
mell mening. Man kan vidare fråga sig hur dessa kon-
takter i så fall gått till. De kan naturligtvis ha skett på
flera olika sätt, t ex genom politiska och/eller militära
kanaler, genom diplomatiska kanaler eller på ett mer
okonventionellt sätt.

Det är också rimligt att ställa frågan om berörda
statsmakter (motsvarande), eller i varje fall någon
eller några höga politiker i t ex Sverige, känt till
saken. Om initiativet inte kommit från politiskt håll
och inte heller skett med ledande politikers goda
minne i berörda länder, inställer sig frågan om ÖB
själv tagit initiativet. För det senare talar att ÖB i
den strategiska studien i någon mening "rapporterar"
till försvarsministern, när han senare överlämnar
den strategiska studien. Detta kan då tolkas som att
vad ÖB anför i studien sannolikt var obekant för
försvarsministern. I annat fall borde det inte ha varit
nödvändigt att skriva något som redan varit känt för
såväl försvarsministern som kanske andra regerings-
medlemmar, särskilt som det rörde sig om mycket
känsliga frågor.

De ställda frågorna är inte möjliga att besvara då
några andra källor, vare sig öppna eller hemliga, som
skulle kunna räta ut frågetecknen inte påträffats.
Att ÖB redan 1944 kunde uttala sig om hur de krigs-
allierade i framtiden eventuellt skulle komma att ställa
sig till en nordisk försvarssamverkan efter kriget, är
därför i viss mån uppseendeväckande, och detta oav-

sett varifrån initiativet kom och hur ÖB fått sin infor-
mation.150 Att ÖB godkände dessa skrivningar i den
strategiska studien, som han senare visste skulle få en
vidare spridning, är troligen inte någon slump. Vad ÖB
föreslog i studien skulle bli känt, i varje fall för en inre
krets i regeringen, och sannolikt även av flera andra.
Det kan därför inte uteslutas att detta var ÖB:s avsikt.
En alternativ tolkning kan rent teoretiskt vara att det
är rena antaganden ÖB gör i den strategiska studien
vad gällde stormakternas inställning till ett eventuellt
försvarssamarbete i Norden. Mot detta talar dock de
formuleringar som ÖB använder och som ovan redo-
visats, formuleringar som explicit använts i studien.

Vad ovan redovisats behöver ingalunda tolkas så
att något direkt samband fanns mellan de försvars-
förbundsförhandlingar som påbörjades 1948 och ÖB:s
ställningstagande i den strategiska studien hösten
1944. Men det visar ovedersägligen på att i varje fall
delar av regeringen 1948 inte gärna kan ha svävat i
okunnighet om vad ÖB rekommenderat i sin studie.
Att djupare analyserade ÖB:s ställningstagande i
studien och det eventuella sambandet med de skandi-
naviska försvarsförbundsförhandlingarna 1948, ligger
dock utanför ramen för denna avhandling.

Sammanfattningsvis kan sägas att oavsett om det
gällde ett regelrätt försvarsförbund eller ett försvars-
samarbete från fall till fall, var enligt ÖB grund-
förutsättningen att de skandinaviska staterna var för sig
upprätthöll ett effektivt försvar. Det fanns implicit även
en tidsfaktor inbyggd i dessa villkor. En upprustning
måste ske snabbt."' Vidare var det ett övergripande
krav, enligt studien, att en säkerhetspolitik måste föras
som inte äventyrade förbindelserna till västmakterna.
Sverige och de övriga länderna i ett Skandinaviskt
försvarsförbund var beroende av tillförsel västerifrån
redan i fred. Ett eventuellt framtida försvarssamarbete
mellan de nordiska länderna var därför, sett ur ÖB:s
synvinkel, i  praktiken knutet till dessa villkor.

Uppfylldes villkoren förordade ÖB en nordisk
försvarssamverkan. Om inte, upplevde ÖB sig sanno-
likt inte bunden till de rekommendationer rörande ett
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tion, är det just tillgången på kvali#cerat befäl som 
är gränssättande då man snabbt skall rusta upp ett 
militärt försvar. Det tar $era år att nyrekryterade och 
grundutbilda of#cerare och annat befäl, och ännu 
längre tid att ge dem den erfarenhet som krävs för att 
göra dem fullt användbara i fält. Dessa påpekanden 
var indirekt en mycket skarp kritik av den försvars-
politik som förts av regeringarna på främst %&'(-talet.

Slutligen berör studien i detta kapitel en proble-
matik som senare skulle komma att påverka %&)* års 
försvarsbeslut. Man pekar på behovet av ett effektivt 
svenskt försvar som efter hand (kurs här) förutseende 
kan anpassas till förändringarna i både det militär-
politiska läget och krigskonstens utveckling. Detta var 
väsentligt inte minst med hänsyn till svårigheterna att 
förutse utvecklingen i framtiden. Härigenom skulle 
också Sveriges regering få det instrument den behövde 
för att söka bevara vår fred och frihet. Vad ÖB egent-
ligen säger är att någon femårig organisationsplan 
för det framtida försvaret inte bör läggas fast efter 
andra världskriget, något som regeringen i sina anvis-
ningar till ÖB krävt. I stället borde försvarets krigs- 
och fredsorganisation anpassas och vidareutvecklas 
genom partiella reformer (kurs här).

Avsnitt III: Sveriges militärgeogra!ska förhållanden 155

De militärgeogra#ska förhållandena utgjorde ett 
mycket centralt ingångsvärde vid de strategiska och 
operativa överväganden som ÖB gjorde. Militär-
geogra#n är dessutom något som endast marginellt 
kan påverkas i det korta perspektivet, t ex genom 
utbyggnad av infrastrukturen. Till de militärgeogra-
#ska förhållandena måste också de demogra#ska 
knytas, då befolkningens fördelning i landet påver-
kade viktiga frågor som t ex hur försvaret skulle orga-
niseras geogra#skt, mobiliseringsfrågor, utrymning 
och transporter. Den övergripande problema tiken 
när det gällde den operativa krigsplanläggningen 
samman hängde nära med Sveriges stora yta och långa 
utsträckning i nord-sydlig riktning.

nordiskt försvarsförbund som han %&)" framfört i den 
strategiska studien. Att så var fallet framgår några år 
senare då ÖB den +% januari %&)& yttrade sig över 
den ”skandinaviska försvarskommitténs betänkande”. 
Han var då starkt skeptisk till ett nordiskt försvars-
förbund. Skälen till detta ställningstagande var helt 
i linje med de krav han ställt i den strategiska studien 
hösten %&)). Grundförutsättningarna var inte upp-
fyllda. Danmark och Norge kunde inte snabbt rusta 
upp. Därmed bortföll ett av huvudmotiven för den 
inställning ÖB hade %&)".

ÖB framhöll vidare att för ett nordiskt försvars-
förbund kunde den strategiska målsättningen inte 
sättas högre än för Sveriges del, dvs syftet måste vara 
att vinna tid till dess hjälp utifrån hann anlända. 
En isolering från Danmark och Norge skulle visser-
ligen innebära bestämda nackdelar för Sverige, då de 
skandi naviska länderna var strategiskt avhängiga av 
varandra. Men dessa nackdelar skulle helt överskug-
gas av en isolering från västmakterna, en fråga som för 
ÖB t o m var viktigare än den s k Finlands frågan.153

Avslutningsvis gör studien i detta kapitel några 
viktiga  påpekanden. Man framhåller de risker demo-
kratier kan stå inför genom bristande försvarsbered-
skap. Det var som exempel inte helt uteslutet att andra 
världskriget hade kunnat förhindras, eller i varje fall 
blivit avsevärt kortare, om de demokratiska länderna 
hållit sig med effektivare försvar och högre bered-
skap.154 Även Sverige hade fått känna av de negativa 
effekterna av de stora brister vårt försvar haft vid 
krigsutbrottet, inte minst bristen på kvali#cerat och 
erfaret befäl hade varit besvärande, brister som ännu 
%&))/)" inte var helt avhjälpta.

Dessa påpekanden sätter fokus på två fundamen-
tala problem ett land har att tackla när det snabbt 
tvingas rusta upp, samtidigt som det föreligger krigs-
risk eller krig råder i omvärlden. Det är svårt, eller i 
det närmaste omöjligt, att köpa adekvat krigsmateriel 
och andra krigsviktiga förnödenheter utomlands, när 
de som bäst behövs. Men även om detta till nöds kan 
lyckas, eller tid ges att få igång en egen krigsproduk-
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nordiskt försvarsförbund som han 1945 framfört i den
strategiska studien. Att så var fallet framgår några år
senare då ÖB den 21 januari 1949 yttrade sig över
den "skandinaviska försvarskommitténs betänkande".
Han var då starkt skeptisk till ett nordiskt försvars-
förbund. Skälen til l detta ställningstagande var helt
i linje med de krav han ställt i den strategiska studien
hösten 1944. Grundförutsättningarna var inte upp-
fyllda. Danmark och Norge kunde inte snabbt rusta
upp. Därmed bortföll ett av huvudmotiven för den
inställning ÖB hade 1945.

ÖB framhöll vidare att för ett nordiskt försvars-
förbund kunde den strategiska målsättningen inte
sättas högre än för Sveriges del, dvs syftet måste vara
att vinna tid till dess hjälp utifrån hann anlända.
En isolering från Danmark och Norge skulle visser-
ligen innebära bestämda nackdelar för Sverige, då de
skandinaviska länderna var strategiskt avhängiga av
varandra. Men dessa nackdelar skulle helt överskug-
gas av en isolering från västmakterna, en fråga som för
ÖB tom var viktigare än den s k Finlandsfrågan.153

Avslutningsvis gör studien i detta kapitel några
viktiga påpekanden. Man framhåller de risker demo-
kratier kan stå inför genom bristande försvarsbered-
skap. Det var som exempel inte helt uteslutet att andra
världskriget hade kunnat förhindras, eller i varje fall
blivit avsevärt kortare, om de demokratiska länderna
hållit sig med effektivare försvar och högre bered-
skap.154 Även Sverige hade fått känna av de negativa
effekterna av de stora brister vårt försvar haft vid
krigsutbrottet, inte minst bristen på kvalificerat och
erfaret befäl hade varit besvärande, brister som ännu
1944/45 inte var helt avhjälpta.

Dessa påpekanden sätter fokus på två fundamen-
tala problem ett land har att tackla när det snabbt
tvingas rusta upp, samtidigt som det föreligger krigs-
risk eller krig råder i omvärlden. Det är svårt, eller i
det närmaste omöjligt, att köpa adekvat krigsmateriel
och andra krigsviktiga förnödenheter utomlands, när
de som bäst behövs. Men även om detta till nöds kan
lyckas, eller tid ges att få igång en egen krigsproduk-
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tion, är det just tillgången på kvalificerat befäl som
är gränssättande då man snabbt skall rusta upp ett
militärt försvar. Det tar flera år att nyrekryterade och
grundutbilda officerare och annat befäl, och ännu
längre tid att ge dem den erfarenhet som krävs för att
göra dem fullt användbara i fält. Dessa påpekanden
var indirekt en mycket skarp krit ik av den försvars-
politik som förts av regeringarna på främst 1930-talet.

Slutligen berör studien i detta kapitel en proble-
matik som senare skulle komma att påverka 1948 års
försvarsbeslut. Man pekar på behovet av ett effektivt
svenskt försvar som efter hand (kurs här) förutseende
kan anpassas till förändringarna i både det militär-
politiska läget och krigskonstens utveckling. Detta var
väsentligt inte minst med hänsyn till svårigheterna att
förutse utvecklingen i framtiden. Härigenom skulle
också Sveriges regering få det instrument den behövde
för att söka bevara vår fred och frihet. Vad ÖB egent-
ligen säger är att någon femårig organisationsplan
för det framtida försvaret inte bör läggas fast efter
andra världskriget, något som regeringen i sina anvis-
ningar till ÖB krävt. I  stället borde försvarets krigs-
och fredsorganisation anpassas och vidareutvecklas
genom partiella reformer (kurs här).

Avsnitt Sver iges  militärgeografiska förhållanden '55
De militärgeografiska förhållandena utgjorde ett
mycket centralt ingångsvärde vid de strategiska och
operativa överväganden som ÖB gjorde. Militär-
geografin är dessutom något som endast marginellt
kan påverkas i det korta perspektivet, t ex genom
utbyggnad av infrastrukturen. Til l de militärgeogra-
fiska förhållandena måste också de demografiska
knytas, då befolkningens fördelning i landet påver-
kade viktiga frågor som t ex hur försvaret skulle orga-
niseras geografiskt, mobiliseringsfrågor, utrymning
och transporter. Den övergripande problematiken
när det gällde den operativa krigsplanläggningen
sammanhängde nära med Sveriges stora yta och långa
utsträckning i nord-sydlig riktning.
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Antalet järnvägar från Mälardalsområdet till 
Övre Norrland var två; Inlandsbanan och Norra 
stam banan. Den senare var elektri#erad. Vidare fanns 
den elektri#erade Malmbanan. Inlandsbanan krävde 
ång- eller dieseldrivna lok.156 Den stora transport   kapa-
citeten till Övre Norrland representerades av Norra 
stambanan. Den hade överslagsmässigt fem gånger 
så stor kapacitet som Inlandsbanan. Nackdelen var 
att den gick närmare vår östra kust än Inlandsbanan 
och därför lättare kunde nås av från öster anfallande 
$yg.157 Eldragkraften var smidigare och effektivare 
än ång- och dieseldragkraften, och dessutom inte 
importberoende.158 Å andra sidan var eldriften mer 
sårbar. Slogs elförsörjningen ut krävdes att dragkraf-
ten kunde ersättas med diesel- eller ånglok, och att 
reparations resurser snabbt kunde sättas in.159

Vägnätet i Sverige var i början på studerad period 
inte av särskilt hög kvalitet, och vad gällde vägarna 
från Mälardalen till Övre Norrland inte heller sär-
skilt väl utbyggt. Efter hand kom dock vägarnas 
kapacitet att byggas ut och många vägsträckor att 
förses med asfalt eller i varje fall oljegrus. Antalet 
genomgående, varandra oberoende vägar lämpliga för 
koncentrering av förband från Mälardalsområdet till 
Övre Norrland var tre. Efter hand tillkom en fjärde 
genomgående väg, som hade karaktären av reservväg. 
Vägarna benämndes från väster till öster A-, B-, D- 
och C-vägarna, där C-vägen (nuvarande E%:an) längs 
ostkusten hade den bästa standarden.160

Betecknande för såväl järnvägarna som lands-
vägarna till Övre Norrland var att de passerade 
tio större älvar, från och med Dalälven till och med 
Luleälven, och härtill kom mindre vattendrag. Karak-
teristiskt för dessa älvar var att de förstås i regel blev 
bredare ju längre österut man kom, dvs närmare älv-
mynningarna. Därmed blev även konstbyggnader, t ex 
broar och dammar, längre. Å andra sida hade de $esta 
av dessa älvar bi$öden längre västerut mot norska 
gränsen, varför konstbyggnaderna där blev $er, även 
om de enskilda järnvägs- och landsvägsbroarna var 
kortare.161 Ett belysande exempel på landsvägs- och 

Som nämnts är Sverige ca &"' mil långt fågel-
vägen. Ser man t ex till bilvägsavståndet Malmö–
Kiruna den studerade tiden var det ca &(( mil. Mot-
svarande siffror för Kiruna–Stockholm var ca &)' mil 
och Stockholm–Malmö ca "* mil. Som jämförelse kan 
nämnas att bilvägsavståndet från Hamburg i norra 
Tyskland till Bern i Schweiz är ca (' mil, Bryssel–
Berlin ca (' mil och Luxemburg–Warszawa ca &&' 
mil. I nord-sydlig riktning var det strategiska djupet 
således avsevärt. I öst-västlig riktning rådde det 
omvända förhållandet. Bilvägsavståndet Stockholm–
Arvika var endast ca )( mil och Sundsvall–Östersund 
endast ca &( mil. Om man till detta lägger en relativt 
ringa och över landet ojämnt fördelad befolkning, 
som i stor utsträckning var koncentrerad till tätorter 
– inte sällan kustorter – i mellersta och södra Sverige 
och städerna längs Norrlandskusten, komplicerades 
självfallet den operativa planeringen ytterligare, 
särskilt som urbaniseringen efter hand medförde en 
ökad befolkningskoncentration till storstadsregioner 
som Stockholm, Göteborg och Malmö. Även industrin 
var i stor utsträckning lokaliserad till mellersta och 
södra delarna av landet. Sak samma gällde jordbruks-
produktionen, samtidigt som energiproduktionen mer 
och mer kom att bli beroende av den vattenkraft som 
efter hand byggdes ut i de norrländska älvarna.

Det faktum att Sverige, från Haparanda till Ström-
stad, hade en ca *"' mil lång sjö$ank kompenserade 
i vissa avseenden det ringa strategiska djupet i öst-
västlig riktning. Rent generellt kan man hävda att 
bredare vatten är ett formidabelt hinder för en angri-
pare. Avstånden över vatten i förträngningarna Norra 
Kvarken, Ålands hav och Bornholmsgattet var dock 
relativt korta. I Öresund var det mycket kort. Dessa 
förhållanden påverkade den operativa planeringen. 

Även de över året varierande klimatförhållandena 
återverkade i hög grad på försvarsplaneringen både 
operativt och taktiskt, då det påverkade frågor som 
bl a sammanhängde med krigsförbandens utbildning 
och utrustning samt även möjligheterna till för$ytt-
ningar, t ex sjöledes då tjock is kunde stoppa sjöfarten.
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Som nämnts är Sverige ca i6o mil långt fågel-
vägen. Ser man t ex till bilvägsavståndet Malmö—
Kiruna den studerade tiden var det ca 188 mil. Mot-
svarande siffror för Kiruna—Stockholm var ca i3 o mil
och Stockholm—Malmö ca 62 mil. Som jämförelse kan
nämnas att bilvägsavståndet från Hamburg i norra
Tyskland till Bern i Schweiz är ca 8o mil, Bryssel—
Berlin ca 8o mil och Luxemburg—Warszawa ca i I o
mil. I  nord-sydlig riktning var det strategiska djupet
således avsevärt. I  öst-västlig riktning rådde det
omvända förhållandet. Bilvägsavståndet Stockholm—
Arvika var endast ca 38 mil och Sundsvall—Östersund
endast ca i8 mil. Om man till detta lägger en relativt
ringa och över landet ojämnt fördelad befolkning,
som i stor utsträckning var koncentrerad till tätorter
— inte sällan kustorter — i mellersta och södra Sverige
och städerna längs Norrlandskusten, komplicerades
självfallet den operativa planeringen ytterligare,
särskilt som urbaniseringen efter hand medförde en
ökad befolkningskoncentration till storstadsregioner
som Stockholm, Göteborg och Malmö. Även industrin
var i stor utsträckning lokaliserad till mellersta och
södra delarna av landet. Sak samma gällde jordbruks-
produktionen, samtidigt som energiproduktionen mer
och mer kom att bli beroende av den vattenkraft som
efter hand byggdes ut i de norrländska älvarna.

Det faktum att Sverige, från Haparanda till Ström-
stad, hade en ca 2 6o mil lång sjöflank kompenserade
i vissa avseenden det ringa strategiska djupet i öst-
västlig riktning. Rent generellt kan man hävda att
bredare vatten är ett formidabelt hinder för en angri-
pare. Avstånden över vatten i förträngningarna Norra
Kvarken, Ålands hav och Bornholmsgattet var dock
relativt korta. I  Öresund var det mycket kort. Dessa
förhållanden påverkade den operativa planeringen.

Även de över året varierande klimatförhållandena
återverkade i hög grad på försvarsplaneringen både
operativt och taktiskt, då det påverkade frågor som
bl a sammanhängde med krigsförbandens utbildning
och utrustning samt även möjligheterna till förflytt-
ningar, t  ex sjöledes då tjock is kunde stoppa sjöfarten.

Antalet järnvägar från Mälardalsområdet till
Övre Norrland var två; Inlandsbanan och Norra
stambanan. Den senare var elektrifierad. Vidare fanns
den elektrifierade Malmbanan. Inlandsbanan krävde
ång- eller dieseldrivna lok.156 Den stora transportkapa-
citeten till Övre Norrland representerades av Norra
stambanan. Den hade överslagsmässigt fem gånger
så stor kapacitet som Inlandsbanan. Nackdelen var
att den gick närmare vår östra kust än Inlandsbanan
och därför lättare kunde nås av från öster anfallande
flyg.157 Eldragkraften var smidigare och effektivare
än ång- och dieseldragkraften, och dessutom inte
importberoende.158 Å andra sidan var eldriften mer
sårbar. Slogs elförsörjningen ut krävdes att dragkraf-
ten kunde ersättas med diesel- eller ånglok, och att
reparationsresurser snabbt kunde sättas in.159

Vägnätet i Sverige var i början på studerad period
inte av särskilt hög kvalitet, och vad gällde vägarna
från Mälardalen till Övre Norrland inte heller sär-
skilt väl utbyggt. Efter hand kom dock vägarnas
kapacitet att byggas ut och många vägsträckor att
förses med asfalt eller i varje fall oljegrus. Antalet
genomgående, varandra oberoende vägar lämpliga för
koncentrering av förband från Mälardalsområdet till
Övre Norrland var tre. Efter hand tillkom en fjärde
genomgående väg, som hade karaktären av reservväg.
Vägarna benämndes från väster till öster A-, B-, D -
och C-vägarna, där C-vägen (nuvarande E4:an) längs
ostkusten hade den bästa standarden.16°

Betecknande för såväl järnvägarna som lands-
vägarna till Övre Norrland var att de passerade
tio större älvar, från och med Dalälven till och med
Luleälven, och härtill kom mindre vattendrag. Karak-
teristiskt för dessa älvar var att de förstås i regel blev
bredare ju längre österut man kom, dvs närmare älv-
mynningarna. Därmed blev även konstbyggnader, t ex
broar och dammar, längre. Å andra sida hade de flesta
av dessa älvar biflöden längre västerut mot norska
gränsen, varför konstbyggnaderna där blev fler, även
om de enskilda järnvägs- och landsvägsbroarna var
kortare.161 Ett belysande exempel på landsvägs- och
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utsträckning i nord-sydlig riktning, i kombination 
med den ringa bredden i öst-västlig riktning och de 
för bekämpning sårbar kommunikationerna – fram-
för allt järnvägarna till Övre Norrland – medförde 
betydande operativa problem. I praktiken kan man 
utan överdrift hävda att vid ett samtidigt angrepp mot 
östra landgränsen och södra delarna av Sverige hade 
vi sannolikt tvingats att föra ett två- eller i värsta fall 
trefrontskrig, som en följd av de begränsade möjlig-
heter som fanns att inom rimlig tid omgruppera för-
band som måste järnvägstransporteras eller för"yttas 
vägledes från södra och mellersta Sverige till Övre 
Norrland – eller omvänt – men också mellan Mälar-
dalen och t ex Skåne.164

Samma sak gällde möjligheterna att genomföra 
underhållstransporter. Bara att försörja ett stort antal 
krigsförband i Övre Norrland med krigsförnöden-
heter, samtidigt som både landsvägs- och järnvägs-
förbindelserna söderut var störda, hade varit en 
mycket tids- och resurskrävande uppgift.165 Lägg 
därtill försörjningen av det civila samhället och det 
faktum att den krigsviktiga industrin i stor utsträck-
ning återfanns i mellersta och södra Sverige, ofta 
kustnära .

Några möjligheter att utnyttja de s k inre linjerna 
och snabbt för"ytta förband och underhåll från t ex 
södra Sverige till norra Norrland fanns i praktiken 
inte med hänsyn till landets geogra#ska utseende. 
Situationen skulle dessutom avsevärt försämras i det 
fall kommunikationsbekämpning mer kontinuerligt 
genomfördes mot järnvägs- och landsvägsförbindel-
serna till Övre Norrland. Om sedan förbindelserna 
i Stockholmsområdet slagits ut, liksom förbindelserna 
över Mälaren och i passen Mälaren–Hjälmaren–
Vättern–Vänern, hade situationen ytterligare skärpts. 
Det var dock inte bara de mycket långa avstånden och 
de känsliga förbindelserna, främst till och i Norrland, 
som bidrog till den svårbemästrade situationen.

Under övervägande delen av den studerade 
perioden saknade många av arméns förband förmåga 
till egen operativ rörlighet.166 Man var fortfarande 

järnvägsnätets sårbarhet var Forsmobroarna över 
Ångermanälven, strax norr om Sollefteå. Där passe-
rade såväl järnvägsbron som landsvägsbron över älven 
så nära varandra att ett luftangrepp mot endera bron i 
värsta fall kunde skada eller slå ut bägge broarna .

I de "esta älvarna byggdes efter hand kraftverks-
dammar ut. I den händelse en större dammbyggnad 
slagits ut vid högvatten, t ex genom "yganfall, hade 
en "odvågskatastrof sannolikt inträffat som tro-
ligen förstört alla konstbyggnader längs älvfåran och 
också ställt till stor skada på bebyggelsen i anslut-
ning till älven, ända ner till älvens mynning. Vissa av 
kraftverks dammarna kunde dock i nödfall användas 
som ”reservbroar”.162

För transporter i södra delen av landet, t ex från 
Mälardalsområdet till Skåne och västkustregionen, 
var läget bättre än när det gällde transporterna till 
Övre Norrland, alldeles bortsett från att avstånden 
var kortare. Två stambanor – Södra och Västra stam-
banorna – fanns och vägnätet var mer omfattande och 
bättre utbyggt, i jämförelse med läget i Norrland.163 
Även här var koncentreringsvägarna rekognoserade 
och benämnda med bokstäver. Det förtjänar dock att 
framhållas att sjöarna Mälaren, Hjälmaren, Vättern 
och Vänern skapade pass som kanaliserade alla nord-
sydliga för"yttningar inom området Göteborg-Ström-
stad-Stockholm-Norrköping.

En särskild problematik utgjorde Mälaren och för-
bindelserna över den, då Mälaren skär relativt långt 
in i landet. Förbindelser i nord-sydlig riktning över 
Mälaren fanns; i Stockholm (tre stycken) och vardera 
en mellan Strängnäs och Enköping respektive Eskils-
tuna och Kolbäck. Härtill kom den ”"askhals” som 
järn- och landsvägsförbindelserna över Södertälje 
kanal utgjorde. En utrymning av Stockholms området 
samtidigt med en mobilisering hade dramatiskt för-
svårats och fördröjts om de fåtaliga förbindelserna 
över Mälaren, och då inte minst de i Stockholm och 
Södertälje, slagits ut.

Den viktigaste slutsats som kan dras av detta 
avsnitt är att Sveriges mycket stora geogra#ska 
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järnvägsnätets sårbarhet var Forsmobroarna över
Ångermanälven, strax norr om Sollefteå. Där passe-
rade såväl järnvägsbron som landsvägsbron över älven
så nära varandra att ett luftangrepp mot endera bron i
värsta fall kunde skada eller slå ut bägge broarna.

I  de flesta älvarna byggdes efter hand kraftverks-
dammar ut. I  den händelse en större dammbyggnad
slagits ut vid högvatten, t ex genom flyganfall, hade
en flodvågskatastrof sannolikt inträffat som tro-
ligen förstört alla konstbyggnader längs älvfåran och
också ställt till stor skada på bebyggelsen i anslut-
ning till älven, ända ner till älvens mynning. Vissa av
kraftverksdammarna kunde dock i nödfall användas
som "reservbroar".162

För transporter i södra delen av landet, t ex från
Mälardalsområdet till Skåne och västkustregionen,
var läget bättre än när det gällde transporterna till
Övre Norrland, alldeles bortsett från att avstånden
var kortare. Två stambanor — Södra och Västra stam-
banorna — fanns och vägnätet var mer omfattande och
bättre utbyggt, i jämförelse med läget i Norrland.163
Även här var koncentreringsvägarna rekognoserade
och benämnda med bokstäver. Det förtjänar dock att
framhållas att sjöarna Mälaren, Hjälmaren, Vättern
och Vänern skapade pass som kanaliserade alla nord-
sydliga förflyttningar inom området Göteborg-Ström-
stad-Stockholm-Norrköping.

En särskild problematik utgjorde Mälaren och för-
bindelserna över den, då Mälaren skär relativt långt
in i landet. Förbindelser i nord-sydlig riktning över
Mälaren fanns; i Stockholm (tre stycken) och vardera
en mellan Strängnäs och Enköping respektive Eskils-
tuna och Kolbäck. Härtill kom den "flaskhals" som
järn- och landsvägsförbindelserna över Södertälje
kanal utgjorde. En utrymning av Stockholmsområdet
samtidigt med en mobilisering hade dramatiskt för-
svårats och fördröjts om de fåtaliga förbindelserna
över Mälaren, och då inte minst de i Stockholm och
Södertälje, slagits ut.

Den viktigaste slutsats som kan dras av detta
avsnitt är att Sveriges mycket stora geografiska
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utsträckning i nord-sydlig riktning, i kombination
med den ringa bredden i öst-västlig riktning och de
för bekämpning sårbar kommunikationerna — fram-
för allt järnvägarna till Övre Norrland — medförde
betydande operativa problem. I  praktiken kan man
utan överdrift hävda att vid ett samtidigt angrepp mot
östra landgränsen och södra delarna av Sverige hade
vi sannolikt tvingats att föra ett två- eller i värsta fall
trefrontskrig, som en följd av de begränsade möjlig-
heter som fanns att inom rimlig tid omgruppera för-
band som måste järnvägstransporteras eller förflyttas
vägledes från södra och mellersta Sverige till Övre
Norrland — eller omvänt — men också mellan Mälar-
dalen och t ex Skåne.164

Samma sak gällde möjligheterna att genomföra
underhållstransporter. Bara att försörja ett stort antal
krigsförband i Övre Norrland med krigsförnöden-
heter, samtidigt som både landsvägs- och järnvägs-
förbindelserna söderut var störda, hade varit en
mycket tids- och resurskrävande uppgift.165 Lägg
därtill försörjningen av det civila samhället och det
faktum att den krigsviktiga industrin i stor utsträck-
ning återfanns i mellersta och södra Sverige, ofta
kustnära.

Några möjligheter att utnyttja de s k inre linjerna
och snabbt förflytta förband och underhåll från t ex
södra Sverige till norra Norrland fanns i praktiken
inte med hänsyn till landets geografiska utseende.
Situationen skulle dessutom avsevärt försämras i det
fall kommunikationsbekämpning mer kontinuerligt
genomfördes mot järnvägs- och landsvägsförbindel-
serna till Övre Norrland. Om sedan förbindelserna
i Stockholmsområdet slagits ut, liksom förbindelserna
över Mälaren och i passen Mälaren—Hjälmaren—
Vättern—Vänern, hade situationen ytterligare skärpts.
Det var dock inte bara de mycket långa avstånden och
de känsliga förbindelserna, främst till och i Norrland,
som bidrog till den svårbemästrade situationen.

Under övervägande delen av den studerade
perioden saknade många av armens förband förmåga
till egen operativ rörlighet.166 Man var fortfarande
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Vagn arna räckte för för#yttning av en pansarbrigad 
om !$ stridsvagnar, jämte ytterligare ca en pansar-
bataljon om $% stridsvagnar. När de gällde den lättare 
stridsvagnen S (eller stridsvagn &'(), som infördes 
under slutet av )'-talet, kunde den transporteras 
på järnväg med utnyttjande av s k Ros-vagnar, som 
ingick i SJ:s ordinarie vagnpark. Här var inte till-
gången på järnvägs vagnar gränssättande.170

Något transport#yg som kunde transportera krigs-
förband med tyngre utrustning fanns i praktiken inte 
under huvuddelen av den studerade perioden. I slutet 
av &*)'-talet disponerade #ygvapnet endast tre 
moderna transport#ygplan – TP "% Hercules. Dessa 
var dock i första hand avsedda för att sprida materiel 
till #ygvapnets krigsbaser i samband med mobilise-
ring, inte för transport av arméns krigsförband eller 
för inryckningstransporter. Om så skedde var det en 
bonuseffekt. Antalet TP "%-plan ökade under slutet av 
!'-talet till åtta.

I övrigt fanns endast ett begränsat antal transport-
#ygplan lämpade för transport av personal med per-
sonlig utrustning, t ex stabspersonal, alternativt för 
transport av reservdelar. Det mest kända torde vara 
DC-(:an, ett transport#ygplan som efter hand utgick. 
Det är mot ovanstående bakgrund inte förvånande 
att ÖB med hänvisning till kommunikationernas 
stora sårbarhet till Övre Norrland, i sin strategiska 
studie pekar på behovet av att i framtiden disponera 
transport#ygkapacitet som gav möjlighet att snabbt 
omgruppera även vissa stridande förband, t ex pansar-
värn. (Se avsnitt IV. nedan.)

 Sveriges stora strategiska djup i nord-sydlig riktning 
hade även operativa fördelar. En angripare som anföll 
över nordöstra landgränsen i sydlig och sydvästlig rikt-
ning hade inte endast att övervinna de svårig heter som 
terrängen – älvarna, skogarna, sjöarna, myrarna och 
fjällen – utgjorde, utan också de mycket stora avstån-
den. Lägg därtill det vintertid ofta mycket kärva klima-
tet. Terrängen i Norrland lämpade sig dessutom ofta för 
fördröjningsstrid, vilket gynnade försvararen.

Slutligen bör det förhållandet kommenteras att en 

på &*!'-talet i stor utsträckning beroende av järn-
vägarna för längre, kraft- och drivmedelsbesparande 
operativa för#yttningar, trots att järnvägarnas sårbar-
het ökade i takt med utvecklingen av #yg- och robot-
hotbilden och de ökande riskerna för sabotage.167 
Detta gällde inte minst längre för#yttningar av viktiga 
förband som pansarförband, där man för för#yttning 
av de tunga stridsvagnarna längre sträckor i det när-
maste helt var beroende av järnvägarna.

För transporter på landsväg av infanteribrigaderna 
kunde traktordragna kärror för personaltransporter 
utnyttjas. Dessa tillfördes dessa brigaders organisa-
tion på )'-talet. Varken de traktordrivna personal-
transportkärrorna eller de hastigheter med vilka de 
kunde framföras var lämpade för långa operativa 
för#yttningar. Vidare kunde bilkompanier liksom 
rekvirerade civila lastbilar och bussar i mån av till-
gång, tas i anspråk för längre för#yttningar av t ex 
infanteribrigader på landsväg i syfte att öka marsch-
hastigheten från cykeltolkning/traktorfart och också 
spara truppen. Även timmerbilar kunde rekvireras för 
materieltransporter eller t ex transport av bandvagnar 
och pansarbandvagnar. Tillgången på civila fordon 
lämpliga för person- och materieltransporter var dock 
begränsad.168 Vidare krävde motoriserade landsvägs-
transporter att drivmedel i tillräcklig mängd dispo-
nerades.

Ett antal arméförband var eller blev under den 
studerade perioden motoriserade, som t ex pansar-, 
artilleri-, luftvärns-, ingenjör- och underhållsförband. 
I slutet av !'-talet påbörjades även motorisering av 
vissa infanteribrigader – brigad !!. Vad gällde pansar-
förbanden, och då inte minst stridsvagnarna i dessa, 
var de inte lämpade att genomföra långa för#yttningar 
på landsväg.169 Endast ett begränsat antal stridsvagns-
transportsläp avsedda för transporter av +'-tons 
stridsvagnar på landsväg disponerades under senare 
delen av !'-talet.

För transport av +'-tons stridsvagnar på järn-
väg fanns omkring *+ specialjärnvägsvagnar vid 
SJ. Dessa s k Sap-vagnar ägdes av krigsmakten. 
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på 1970-talet i stor utsträckning beroende av järn-
vägarna för längre, kraft- och drivmedelsbesparande
operativa förflyttningar, trots att järnvägarnas sårbar-
het ökade i takt med utvecklingen av flyg- och robot-
hotbilden och de ökande riskerna för sabotage.'"
Detta gällde inte minst längre förflyttningar av viktiga
förband som pansarförband, där man för förflyttning
av de tunga stridsvagnarna längre sträckor i det när-
maste helt var beroende av järnvägarna.

För transporter på landsväg av infanteribrigaderna
kunde traktordragna kärror för personaltransporter
utnyttjas. Dessa tillfördes dessa brigaders organisa-
tion på 6o-talet. Varken de traktordrivna personal-
transportkärrorna eller de hastigheter med vilka de
kunde framföras var lämpade för långa operativa
förflyttningar. Vidare kunde bilkompanier liksom
rekvirerade civila lastbilar och bussar i mån av till-
gång, tas i anspråk för längre förflyttningar av t ex
infanteribrigader på landsväg i syfte att öka marsch-
hastigheten från cykeltolkning/traktorfart och också
spara truppen. Även timmerbilar kunde rekvireras för
materieltransporter eller t ex transport av bandvagnar
och pansarbandvagnar. Tillgången på civila fordon
lämpliga för person- och materieltransporter var dock
begränsad.168 Vidare krävde motoriserade landsvägs-
transporter att drivmedel i tillräcklig mängd dispo-
nerades.

Ett antal armsförband var eller blev under den
studerade perioden motoriserade, som t ex pansar-,
artilleri-, luftvärns-, ingenjör- och underhållsförband.
I  slutet av 7 o-talet påbörjades även motorisering av
vissa infanteribrigader — brigad 7 7. Vad gällde pansar-
förbanden, och då inte minst stridsvagnarna i dessa,
var de inte lämpade att genomföra långa förflyttningar
på landsväg.169 Endast ett begränsat antal stridsvagns-
transportsläp avsedda för transporter av 5 o-tons
stridsvagnar på landsväg disponerades under senare
delen av 7 o-talet.

För transport av 5o-tons stridsvagnar på järn-
väg fanns omkring 95 specialjärnvägsvagnar vid
SJ. Dessa s k Sap-vagnar ägdes av krigsmakten.

Vagnarna räckte för förflyttning av en pansarbrigad
om 72 stridsvagnar, jämte ytterligare ca en pansar-
bataljon om 24 stridsvagnar. När de gällde den lättare
stridsvagnen S (eller stridsvagn 103), som infördes
under slutet av 6o-talet, kunde den transporteras
på järnväg med utnyttjande av s k Ros-vagnar, som
ingick i SJ:s ordinarie vagnpark. Här var inte till-
gången på järnvägsvagnar gränssättande.17°

Något transportflyg som kunde transportera krigs-
förband med tyngre utrustning fanns i praktiken inte
under huvuddelen av den studerade perioden. I slutet
av I 96o-talet disponerade flygvapnet endast tre
moderna transportflygplan — TP 84 Hercules. Dessa
var dock i första hand avsedda för att sprida materiel
till flygvapnets krigsbaser i samband med mobilise-
ring, inte för transport av armens krigsförband eller
för inryckningstransporter. Om så skedde var det en
bonuseffekt. Antalet TP 84-plan ökade under slutet av
7 o-talet till åtta.

I  övrigt fanns endast ett begränsat antal transport-
flygplan lämpade för transport av personal med per-
sonlig utrustning, t ex stabspersonal, alternativt för
transport av reservdelar. Det mest kända torde vara
DC-3:an, ett transportflygplan som efter hand utgick.
Det är mot ovanstående bakgrund inte förvånande
att ÖB med hänvisning till kommunikationernas
stora sårbarhet till Övre Norrland, i sin strategiska
studie pekar på behovet av att i framtiden disponera
transportflygkapacitet som gav möjlighet att snabbt
omgruppera även vissa stridande förband, t ex pansar-
värn. (Se avsnitt IV. nedan.)

Sveriges stora strategiska djup i nord-sydlig riktning
hade även operativa fördelar. En angripare som anföll
över nordöstra landgränsen i sydlig och sydvästlig rikt-
ning hade inte endast att övervinna de svårigheter som
terrängen — älvarna, skogarna, sjöarna, myrarna och
fjällen — utgjorde, utan också de mycket stora avstån-
den. Lägg därtill det vintertid ofta mycket kärva klima-
tet. Terrängen i Norrland lämpade sig dessutom ofta för
fördröjningsstrid, vilket gynnade försvararen.

Slutligen bör det förhållandet kommenteras att en
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tiv #endes angreppsmöjligheter mot vårt land göras. 
Denna del av ÖB:s strategiska studie #ck då när-
mast karaktären av ett strategiskt bedömande med 
vissa operativa inslag. Ett angrepp på Sverige kunde 
variera beroende på skillnader i den presumtive angri-
parens ”belägenhet och militära resurser.” För samma 
makt – t ex Sovjetunionen – kunde dessa parametrar 
också snabbt växla i takt med de politiska förhållan-
dena i efterkrigstidens Europa.172 Man framhöll 
särskilt att uppmärksamheten huvudsakligen skulle 
komma att ägnas åt de anfallsmöjligheter som ”stå 
eller inom en icke alltför avlägsen framtid kunna 
beräknas stå Ryssland till buds”.

Bedömandet utgick främst från den ryska hot-
bilden. Man tog dock inte slutlig ställning till om ett 
anfall från rysk sida var mer sannolikt, än ett anfall 
från västmakternas sida. Det var Rysslands geogra-
#ska läge, stora militära resurser liksom de militär-
tekniska möjligheterna att genomföra ett anfall som 
varit styrande för bedömningarna. Anfall utfört av 
västmakterna behandlas därför mer kortfattat. Hur 
ett anfall på Sverige skulle komma att genomföras 
kunde variera, även om man utgick från samma angri-
pare. Möjligheterna för en angripare att genomföra ett 
anfall kunde också påverkas av förändrade politiska 
förhållanden i efterkrigstidens Europa.

Ett viktigt ingångsvärde var att Ryssland för 
utgångsgruppering av sina stridskrafter nu även 
kunde disponera Baltikum, Polen och huvuddelen 
av den tyska Östersjökusten som senare kom att ingå 
i Östtyskland, men framför allt Finland med Åland, 
för ett anfall mot Sverige sedan Finland eller del av 
Finland och Åland tagits. Sveriges militärpolitiska 
läge hade därmed radikalt förändrats i jämförelse 
med läget före andra världskriget. Studien gör vidare 
bedömningen att någon omedelbar hjälp från väst-
makternas sida i händelse av ett ryskt anfall inte 
kunde påräknas. I praktiken var det därför fråga om 
att Sverige kortare eller längre tid skulle tvingas att 
strida ensamt. Vidare gjordes antagandet att Norge 
och Danmark var västorienterade.

stor del av den svenska befolkningen, liksom indu-
strin, var koncentrerad till städer i kustregionerna, 
och då inte bara till storstäder som Stockholm, Göte-
borg och Malmö, utan också till de många städerna 
längs t ex Norrlandskusten. Dessa kustnära städer 
och områden utgjorde samtidigt potentiella s k infalls-
portar i händelse av kustinvasion. Risken var stor 
att de tidigt skulle bli föremål för bekämpning från 
luften, vilket krävde utrymning av städerna med allt 
vad det innebar i form av krav på transporter, och i 
förlängningen en omställning av huvuddelen av hela 
försörjnings apparaten i det svenska civila samhället. 
Härtill kom också krav på undanförsel av krigsvik-
tiga förråd och krigsviktig industri, vilket ytterligare 
ställde krav på transportresurser. Genomfördes inte 
utrymningar i hotade områden, hade detta menligt 
påverkat den egna operativa och taktiska handlings-
friheten, dvs möjligheterna att strida i berörda 
områden.

Avslutningsvis bör också framhållas att Sverige, 
med sin långa utsträckning i nord-sydlig riktning, 
låg som en ”barriär” mellan öst och väst när det 
gällde $ygvägarna. De ”naturliga” i betydelsen kor-
taste an$ygningsvägarna för USA:s och Englands 
strategiska bomb$yg med baser i USA, på Grönland, 
Island och i England gick till stor del över Sverige. 
Här igenom kunde man också undvika det i Central-
europa efter hand kraftigt utbyggda ryska luftförsva-
ret. Omvänt skulle ryskt $yg få motsvarande fördelar 
om svenskt luftrum kunde utnyttjas, t ex vid anfall 
mot norra Västeuropa och engelska öarna liksom sjö-
förbindelserna i östra Atlanten. Detta förhållande, i 
kombination med att $ygoperationer för bägge parter 
skulle underlättas om baser kunde disponeras i Sve-
rige, gjorde Sverige strategiskt intressant.

Avsnitt IV: Möjligheter till anfall mot Sverige

Inledningsvis konstaterade studien att innan man 
kunde dra några slutsatser beträffande principerna 
för ett svenskt försvar måste en analys av en presum-
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stor del av den svenska befolkningen, liksom indu-
strin, var koncentrerad till städer i kustregionerna,
och då inte bara till storstäder som Stockholm, Göte-
borg och Malmö, utan också till de många städerna
längs t ex Norrlandskusten. Dessa kustnära städer
och områden utgjorde samtidigt potentiella s k infalls-
portar i händelse av kustinvasion. Risken var stor
att de tidigt skulle bli föremål för bekämpning från
luften, vilket krävde utrymning av städerna med allt
vad det innebar i form av krav på transporter, och i
förlängningen en omställning av huvuddelen av hela
försörjningsapparaten i det svenska civila samhället.
Härtill kom också krav på undanförsel av krigsvik-
tiga förråd och krigsviktig industri, vilket ytterligare
ställde krav på transportresurser. Genomfördes inte
utrymningar i hotade områden, hade detta menligt
påverkat den egna operativa och taktiska handlings-
friheten, dvs möjligheterna att strida i berörda
områden.

Avslutningsvis bör också framhållas att Sverige,
med sin långa utsträckning i nord-sydlig riktning,
låg som en "barriär" mellan öst och väst när det
gällde flygvägarna. De "naturliga" i betydelsen kor-
taste anflygningsvägarna för USA:s och Englands
strategiska bombflyg med baser i USA, på Grönland,
Island och i England gick till stor del över Sverige.
Härigenom kunde man också undvika det i Central-
europa efter hand kraftigt utbyggda ryska luftförsva-
ret. Omvänt skulle ryskt flyg få motsvarande fördelar
om svenskt luftrum kunde utnyttjas, t ex vid anfall
mot norra Västeuropa och engelska öarna liksom sjö-
förbindelserna i östra Atlanten. Detta förhållande, i
kombination med att flygoperationer för bägge parter
skulle underlättas om baser kunde disponeras i Sve-
rige, gjorde Sverige strategiskt intressant.

Avsnitt IV: Möjligheter till anfall mot Sverige
Inledningsvis konstaterade studien att innan man
kunde dra några slutsatser beträffande principerna
för ett svenskt försvar måste en analys av en presum-
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tiv fiendes angreppsmöjligheter mot vårt land göras.
Denna del av ÖB:s strategiska studie fick då när-
mast karaktären av ett strategiskt bedömande med
vissa operativa inslag. Ett angrepp på Sverige kunde
variera beroende på skillnader i den presumtive angri-
parens "belägenhet och militära resurser." För samma
makt — t ex Sovjetunionen — kunde dessa parametrar
också snabbt växla i takt med de politiska förhållan-
dena i efterkrigstidens Europa.'" Man framhöll
särskilt att uppmärksamheten huvudsakligen skulle
komma att ägnas åt de anfallsmöjligheter som "stå
eller inom en icke alltför avlägsen framtid kunna
beräknas stå Ryssland till buds".

Bedömandet utgick främst från den ryska hot-
bilden. Man tog dock inte slutlig ställning till om ett
anfall från rysk sida var mer sannolikt, än ett anfall
från västmakternas sida. Det var Rysslands geogra-
fiska läge, stora militära resurser liksom de militär-
tekniska möjligheterna att genomföra ett anfall som
varit styrande för bedömningarna. Anfall utfört av
västmakterna behandlas därför mer kortfattat. Hur
ett anfall på Sverige skulle komma att genomföras
kunde variera, även om man utgick från samma angri-
pare. Möjligheterna för en angripare att genomföra ett
anfall kunde också påverkas av förändrade politiska
förhållanden i efterkrigstidens Europa.

Ett viktigt ingångsvärde var att Ryssland för
utgångsgruppering av sina stridskrafter nu även
kunde disponera Baltikum, Polen och huvuddelen
av den tyska Östersjökusten som senare kom att ingå
i Östtyskland, men framför allt Finland med Åland,
för ett anfall mot Sverige sedan Finland eller del av
Finland och Åland tagits. Sveriges militärpolitiska
läge hade därmed radikalt förändrats i jämförelse
med läget före andra världskriget. Studien gör vidare
bedömningen att någon omedelbar hjälp från väst-
makternas sida i händelse av ett ryskt anfall inte
kunde påräknas. I  praktiken var det därför fråga om
att Sverige kortare eller längre tid skulle tvingas att
strida ensamt. Vidare gjordes antagandet att Norge
och Danmark var västorienterade.
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komma att bygga ut sina luftlandsättnings- och 
transport #ygresurser, liksom sitt specialtonnage, är 
i sig en rimlig bedömning. Måhända har man här 
in#uerats av utvecklingen på engelsk och amerikansk 
sida och erfarenheterna från invasionen i Norman-
die. 173 Den centrala frågan borde ha varit i vilken 
utsträckning och i vilken takt sådana byggnationer 
kunde ske. Men uppenbarligen uppfattades riskerna 
för operativa och taktiska luftlandsättningar – liksom 
invasioner över hav – vid denna tid som stora, vilket 
självfallet påverkade de slutsatser studien drog.174

När problematiken kring de ryska betvingelse-
metoderna diskuteras, läggs tidigt fast att ryssarna 
sanno likt skulle eftersträva ett snabbt avgörande. 
Även detta är ett centralt konstaterande. Tidsfak-
torn var av avgörande betydelse, vilket ledde till det 
fundamentala konstaterandet att i princip samtliga 
betvingelse metoder sannolikt skulle komma att utnytt-
jas, inkluderande terrorbombning. Den betydelse man 
tillmätte tidsfaktorn sammanhängde troligen med 
risken för – sett ur en rysk synvinkel – att Sverige 
kunde få hjälp från väst. Oavsett om ett ryskt anfall 
genomfördes som ett isolerat anfall mot Sverige eller 
inte hade ryssarna troligen inte råd med ett ”nytt 
vinterkrig”, dvs att få stora styrkor bundna i strid i 
Sverige under månader. En sådan utveckling hade 
sannolikt varit katastrofal för Ryssland och inne burit 
att vi vunnit den tid vi eftersträvade, och därmed 
ökat möjligheterna för väst att komma till vår hjälp. 
Flera andra skäl fanns naturligtvis som talade för att 
ryssarna eftersträvade ett snabbt avgörande, t ex reak-
tionen hos världsopinionen i händelse av ett isolerat 
angrepp på Sverige.

Med hänsyn till Sveriges nya läge som randstat 
kunde man ha förväntat sig en diskussion om rys-
sarnas möjligheter att försöka ta Sverige genom ett 
s k strategiskt överfall eller en strategisk kupp. Men 
någon sådan diskussion förs inte i denna studie, och 
följaktligen inte heller någon diskussion om de krav 
ett sådant scenario skulle ha ställt på försvarets bered-
skap och organisation i fred.

Att Ryssland bedömdes kunna utnyttja $nskt 
territ orium är av särskilt intresse, då det på ett avgö-
rande sätt påverkade hur man bedömde de ryska 
anfallsmöjligheterna. Detta antagande kan principiellt 
tolkas på två sätt. Antingen bedömde man att Fin-
land efter krigsslutet skulle komma att helt ockuperas 
av ryssarna, eller så bedömde man att ryssarna efter 
uppmarsch och förberedelser kunde utnyttja $nskt 
territorium eller del av detta för anfallsföretag mot 
Sverige, utan att Finland på något avgörande sätt 
kunde motverka ryssarnas invasion/ockupation. Det 
senare alternativet är den sannolikaste tolkningen, då 
det längre fram i studien talas om tidskrävande för-
beredelser i bl a Finland och Baltikum före ett anfall 
mot Mellansverige.

Vidare är det detta alternativ som ligger till grund 
för de överväganden som görs i avsnittet ”V: Mål-
sättning för krigsmakten” (se nedan). Därmed säger 
man också implicit att Sverige skulle få viss tid att 
mobilisera och organisera sitt försvar innan ett direkt 
angrepp inleddes. Hur man bedömde värdet av denna 
tidsfrist är centralt, då frågan har en direkt bäring på 
de krav som måste ställas på bl a försvarets bered-
skap. Denna fråga berördes dock inte explicit i denna 
studie. 

Ryssarna bedömdes kunde avdela mycket starka 
och modernt utrustade stridskrafter ur samtliga 
vapenslag för ett anfall mot oss. Hotbilden var när-
mast överväldigande. Vad som framstår som något 
anmärkningsvärt är den stora tillgången på lufttrupp 
och transport#yg liksom specialbyggda invasions-
farkoster man tillskriver ryssarna. Ryssland genom-
förde under andra världskriget inte några storskaliga 
operativa luftlandsättningar eller landstigningar, till 
skillnad från västmakterna. Däremot genomfördes 
taktiska luftlandsättningar och landstigningar, t ex 
landstigningarna i samband med operationerna längs 
södra Östersjökusten i februari %&'(.

Ryssland var vid denna tid, som studien också 
framhåller, en utpräglad kontinentalmakt eller en 
landmilitär makt. Att ryssarna i framtiden skulle 
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Att Ryssland bedömdes kunna utnyttja finskt
territorium är av särskilt intresse, då det på ett avgö-
rande sätt påverkade hur man bedömde de ryska
anfallsmöjligheterna. Detta antagande kan principiellt
tolkas på två sätt. Antingen bedömde man att Fin-
land efter krigsslutet skulle komma att helt ockuperas
av ryssarna, eller så bedömde man att ryssarna efter
uppmarsch och förberedelser kunde utnyttja finskt
territorium eller del av detta för anfallsföretag mot
Sverige, utan att Finland på något avgörande sätt
kunde motverka ryssarnas invasion/ockupation. Det
senare alternativet är den sannolikaste tolkningen, då
det längre fram i studien talas om tidskrävande för-
beredelser i bl a Finland och Baltikum före ett anfall
mot Mellansverige.

Vidare är det detta alternativ som ligger till grund
för de överväganden som görs i avsnittet "V: Mål-
sättning för krigsmakten" (se nedan). Därmed säger
man också implicit att Sverige skulle få viss tid att
mobilisera och organisera sitt försvar innan ett direkt
angrepp inleddes. Hur man bedömde värdet av denna
tidsfrist är centralt, då frågan har en direkt bäring på
de krav som måste ställas på bl a försvarets bered-
skap. Denna fråga berördes dock inte explicit i denna
studie.

Ryssarna bedömdes kunde avdela mycket starka
och modernt utrustade stridskrafter ur samtliga
vapenslag för ett anfall mot oss. Hotbilden var när-
mast överväldigande. Vad som framstår som något
anmärkningsvärt är den stora tillgången på lufttrupp
och transportflyg liksom specialbyggda invasions-
farkoster man tillskriver ryssarna. Ryssland genom-
förde under andra världskriget inte några storskaliga
operativa luftlandsättningar eller landstigningar, till
skillnad från västmakterna. Däremot genomfördes
taktiska luftlandsättningar och landstigningar, t ex
landstigningarna i samband med operationerna längs
södra Östersjökusten i februari 1945.

Ryssland var vid denna tid, som studien också
framhåller, en utpräglad kontinentalmakt eller en
landmilitär makt. Att  ryssarna i framtiden skulle

komma att bygga ut sina luftlandsättnings- och
transportflygresurser, liksom sitt specialtonnage, är
i sig en rimlig bedömning. Måhända har man här
influerats av utvecklingen på engelsk och amerikansk
sida och erfarenheterna från invasionen i Norman-
die. '" Den centrala frågan borde ha varit i vilken
utsträckning och i vilken takt sådana byggnationer
kunde ske. Men uppenbarligen uppfattades riskerna
för operativa och taktiska luftlandsättningar — liksom
invasioner över hav — vid denna tid som stora, vilket
självfallet påverkade de slutsatser studien drog.174

När problematiken kring de ryska betvingelse-
metoderna diskuteras, läggs tidigt fast att ryssarna
sannolikt skulle eftersträva ett snabbt avgörande.
Även detta är ett centralt konstaterande. Tidsfak-
torn var av avgörande betydelse, vilket ledde till det
fundamentala konstaterandet att i princip samtliga
betvingelsemetoder sannolikt skulle komma att utnytt-
jas, inkluderande terrorbombning. Den betydelse man
tillmätte tidsfaktorn sammanhängde troligen med
risken för — sett ur en rysk synvinkel — att Sverige
kunde få hjälp från väst. Oavsett om ett ryskt anfall
genomfördes som ett isolerat anfall mot Sverige eller
inte hade ryssarna troligen inte råd med ett "nytt
vinterkrig", dvs att få stora styrkor bundna i strid i
Sverige under månader. En sådan utveckling hade
sannolikt varit katastrofal för Ryssland och inneburit
att vi vunnit den tid vi eftersträvade, och därmed
ökat möjligheterna för väst att komma till vår hjälp.
Flera andra skäl fanns naturligtvis som talade för att
ryssarna eftersträvade ett snabbt avgörande, t ex reak-
tionen hos världsopinionen i händelse av ett isolerat
angrepp på Sverige.

Med hänsyn till Sveriges nya läge som randstat
kunde man ha förväntat sig en diskussion om rys-
sarnas möjligheter att försöka ta Sverige genom ett
s k strategiskt överfall eller en strategisk kupp. Men
någon sådan diskussion förs inte i denna studie, och
följaktligen inte heller någon diskussion om de krav
ett sådant scenario skulle ha ställt på försvarets bered-
skap och organisation i fred.
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ningsföretag utgående från tyska Östersjökusten. Vad 
gällde anfall mot Gotland bedömdes det som tänkbart 
men inte nödvändigt, sett ur rysk synvinkel. Där-
emot var det tänkbart att Danmark kunde komma att 
anfallas, något som kunde beröra Skåne.

Det #nns anledning att åter peka på de förutsätt-
ningar studien byggde på. Den avgörande faktorn var 
att ryssarna kunde disponera Finland med Åland. 
Ett anfall mot Mellansverige, som enbart utgick från 
Finska viken (Porkala och Leningradområdet) och 
Baltikum, hade varit avsevärt mer resurskrävande 
och tagit längre tid, och var därför mindre sannolikt. 
Det är också i detta sammanhang man skall se bedöm-
ningen av Gotlands värde för angriparen. Självfallet 
reducerades Gotlands betydelse om ryssarna redan 
disponerade Finland eller delar av Finland med Åland 
och omgivande skärgård. Vidare fanns inte några 
atomvapen och ingen västlig försvarsallians. Därtill 
kom den överväldigande hotbild man utgick ifrån.

En central fråga blir då hur man såg på ett angrepp 
mot Sverige, hur det skulle iscensättas. Var det 
fråga om ett isolerat angrepp eller ett angrepp som 
skedde när Ryssland och England/USA var i krig 
med varandr a i Europa? Redan inledningsvis fram-
höll studien att den största risken för ett krigsutbrott 
samman hängde med vårt geostrategiska läge mellan 
Rysslands och England/USA:s intressesfärer. Detta 
talar för att man bedömde att ett angrepp i första 
hand skulle ske i anslutning till ett krig i Europa 
mellan dessa parter. Samtidigt poängterades att hjälp 
från västmakterna var en förutsättning för vår över-
levnad som fri nation på sikt.

Genomförde ryssarna ett anfall över östra land-
gränsen i kombination med ett huvudanfall från 
Finland mot Mellansverige, kunde det vara fråga om 
ett isolerat angrepp, särskilt som anfallen utgick från 
områden inom den ryska intressesfären och därför inte 
direkt berörde västmakterna. Att ett isolerat angrepp 
från rysk sida skulle ha Sverige som slutmål, är dock 
mindre sannolikt. Alternativt kunde det då vara fråga 
om ett anfall som ansattes mot oss före, i anslutning 

Som nämnts bedömdes ryssarna komma att till-
gripa betvingelsemetoden invasion, vilket sannolikt 
var liktydigt med $era invasioner samtidigt, både 
över nordöstra landgränsen och över hav från öster 
och/eller söder. Luftanfall i terrorsyfte skulle sanno-
likt också komma att genomföras. Här skiljer sig ÖB 
Jungs strategiska studie principiellt från de studier 
som senare genomfördes t ex på "%&'-talet, då man 
i det närmaste konsekvent avfärdade den rena terror-
krigföringen som osannolik, vilket inte hindrade att 
man räknade med insats av kärnladdningar mot 
vårt land, vilket rimligen torde ha uppfattats som 
terror bombning av omvärlden. ÖB Jungs studie 
såg där emot terrorbombning som en högst påtaglig 
realitet. Visserligen var man ännu inte bekant med 
atombomben, men de västallierades bombanfall mot 
bl a tyska städer, liksom tyskarnas V"- och V(-robot-
attacker mot England under senare delen av andra 
världs kriget, var utan tvekan ett fullgott skäl för att 
uppmärk samma risken för terrorbombning.

Överhuvudtaget var den lufthotbild man skisse-
rade överväldigande både vad avsåg luftanfall i 
terror syfte och luftanfall mot viktiga militära och 
civila mål, liksom luftlandsättningar i stor skala som 
kunde ha strategiska, operativa och taktiska syften. 
Även anfall mot våra underhållsförbindelser till väst-
makterna bedömdes som sannolika.

Det ojämförligen farligaste alternativet var ett 
ryskt anfall som ansattes mot Mellansverige, särskilt 
om det genomfördes som ett kombinerat kust- och 
lufttruppanfall mot både Gävleområdet och Söder-
törn-Oxelösundsområdet samtidigt, dvs en dubbel 
omfattning av östra Svealand, Mälardalen och Stock-
holmsområdet. Förberedelserna för dessa anfall kunde 
dock ta relativt lång tid i anspråk. Vid sidan om detta 
huvudanfall var företag mot Norrland sannolika och 
mot Skåne tänkbara. Risken för ett anfall mot Skåne 
fanns, men bedömdes inte som särskilt stor, även om 
Skåne var det viktigaste strategiska målet i södra 
Sverige. Om Skåne anfölls skulle operationen troligen 
ha utförts som ett kombinerat kust- och luftlandsätt-
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Som nämnts bedömdes ryssarna komma att till-
gripa betvingelsemetoden invasion, vilket sannolikt
var liktydigt med flera invasioner samtidigt, både
över nordöstra landgränsen och över hav från öster
och/eller söder. Luftanfall i terrorsyfte skulle sanno-
likt också komma att genomföras. Här skiljer sig ÖB
Jungs strategiska studie principiellt från de studier
som senare genomfördes t ex på i  96o-talet, då man
i det närmaste konsekvent avfärdade den rena terror-
krigföringen som osannolik, vilket inte hindrade att
man räknade med insats av kärnladdningar mot
vårt land, vilket rimligen torde ha uppfattats som
terrorbombning av omvärlden. ÖB Jungs studie
såg däremot terrorbombning som en högst påtaglig
realitet. Visserligen var man ännu inte bekant med
atombomben, men de västallierades bombanfall mot
bl a tyska städer, liksom tyskarnas VI- och V2-robot-
attacker mot England under senare delen av andra
världskriget, var utan tvekan ett fullgott skäl för att
uppmärksamma risken för terrorbombning.

Överhuvudtaget var den lufthotbild man skisse-
rade överväldigande både vad avsåg luftanfall i
terrorsyfte och luftanfall mot viktiga militära och
civila mål, liksom luftlandsättningar i stor skala som
kunde ha strategiska, operativa och taktiska syften.
Även anfall mot våra underhållsförbindelser till väst-
makterna bedömdes som sannolika.

Det ojämförligen farligaste alternativet var ett
ryskt anfall som ansattes mot Mellansverige, särskilt
om det genomfördes som ett kombinerat kust- och
lufttruppanfall mot både Gävleområdet och Söder-
törn-Oxelösundsområ' det samtidigt, dvs en dubbel
omfattning av östra Svealand, Mälardalen och Stock-
holmsområdet. Förberedelserna för dessa anfall kunde
dock ta relativt lång tid i anspråk. Vid sidan om detta
huvudanfall var företag mot Norrland sannolika och
mot Skåne tänkbara. Risken för ett anfall mot Skåne
fanns, men bedömdes inte som särskilt stor, även om
Skåne var det viktigaste strategiska målet i södra
Sverige. Om Skåne anfölls skulle operationen troligen
ha utförts som ett kombinerat kust- och luftlandsätt-

ningsföretag utgående från tyska Östersjökusten. Vad
gällde anfall mot Gotland bedömdes det som tänkbart
men inte nödvändigt, sett ur rysk synvinkel. Där-
emot var det tänkbart att Danmark kunde komma att
anfallas, något som kunde beröra Skåne.

Det finns anledning att åter peka på de förutsätt-
ningar studien byggde på. Den avgörande faktorn var
att ryssarna kunde disponera Finland med Åland.
Ett anfall mot Mellansverige, som enbart utgick från
Finska viken (Porkala och Leningradområdet) och
Baltikum, hade varit avsevärt mer resurskrävande
och tagit längre tid, och var därför mindre sannolikt.
Det är också i detta sammanhang man skall se bedöm-
ningen av Gotlands värde för angriparen. Självfallet
reducerades Gotlands betydelse om ryssarna redan
disponerade Finland eller delar av Finland med Åland
och omgivande skärgård. Vidare fanns inte några
atomvapen och ingen västlig försvarsallians. Därtill
kom den överväldigande hotbild man utgick ifrån.

En central fråga blir då hur man såg på ett angrepp
mot Sverige, hur det skulle iscensättas. Var det
fråga om ett isolerat angrepp eller ett angrepp som
skedde när Ryssland och England/USA var i krig
med varandra i Europa? Redan inledningsvis fram-
höll studien att den största risken för ett krigsutbrott
sammanhängde med vårt geostrategiska läge mellan
Rysslands och England/USA:s intressesfärer. Detta
talar för att man bedömde att ett angrepp i första
hand skulle ske i anslutning till ett krig i Europa
mellan dessa parter. Samtidigt poängterades att hjälp
från västmakterna var en förutsättning för vår över-
levnad som fri nation på sikt.

Genomförde ryssarna ett anfall över östra land-
gränsen i kombination med ett huvudanfall från
Finland mot Mellansverige, kunde det vara fråga om
ett isolerat angrepp, särskilt som anfallen utgick från
områden inom den ryska intressesfären och därför inte
direkt berörde västmakterna. Att  ett isolerat angrepp
från rysk sida skulle ha Sverige som slutmål, är dock
mindre sannolikt. Alternativt kunde det då vara fråga
om ett anfall som ansattes mot oss före, i anslutning
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förväntas mot såväl Skåne som Göteborgsområdet 
och gränsinvasioner över västra landgränsen. Härtill 
kom taktiska och operativa luftlandsättningar. Vidare 
kunde anfall av diversionskaraktär ske, t ex i nord-
ligaste Sverige.175

Ett anfall från västmakterna bedömdes dock som 
föga sannolikt, varför man inte helt kan frigöra sig 
från tanken att det togs med av ”balansskäl”? Å andra 
sidan förtjänar det att påpekas att det var just ett 
tyskt anfall från sydväst och väst – från Danmark och 
Norge – som utgjorde det allvarligaste hotet mot Sve-
rige under andra världskriget, inte ett anfall från sov-
jetisk sida, som man planlade för. Mycket få torde före 
andra världskriget ha förutsett ett tyskt blixt anfall på 
Danmark och Norge, och detta mitt framför ”näsan” 
på den engelska #ottan och det engelska #ygvapnet.

Avsnitt V: Målsättning för krigsmakten

Av särskilt intresse i detta avsnitt är att vissa bedöm-
ningar och slutsatser något avviker från dem som tidi-
gare redovisats. Ett anfall från rysk sida var nu inte 
bara det farligaste alternativet, utan också det sanno-
likaste. Därmed avförde man de facto ett angrepp från 
England/USA som ett realistiskt planeringsalternativ. 
Dessutom var ett krigsfall III, krig med västmakterna, 
vid denna tid en variant på den planering man redan 
hade för krigsfall I, krig med Tyskland. Den ryska hot-
bilden blev i praktiken nu styrande för den operativa 
planeringen.

Vidare kunde inte en stor rysk kustinvasion genom-
föras innan de ryska sjöstridskrafterna byggts ut och 
talrika invasionsfarkoster tillförts. Detta är ett centralt 
påpekande då hotbilden härigenom avsevärt tonas 
ner. Att studiens bedömningar ändras är i sig inte 
anmärkningsvärt, då den genomfördes i en mycket 
turbulent omvärldsmiljö hösten $%&&, där ny informa-
tion efter hand blev tillgänglig.

Den övergripande slutsatsen ÖB drog var att en 
strategisk offensiv var helt utesluten. Även en strate-
gisk defensiv som syftade till ett avvärjande periferi-

till eller efter en rysk storoffensiv mot Västeuropa. Ett 
anfall kunde också ske under ett uppehåll i striderna 
på den västeuropeiska fronten. Huvudanfallet kunde 
alternativt komma att ansättas över Danmark och 
södra Sverige. Att ryssarna hade resurser att samtidigt 
genomföra anfall mot Skandinavien och Västeuropa, 
bedömdes som troligt.

Ett anfall mot Sverige, som genomfördes i samband 
med en storoffensiv mot Västeuropa, är per de'nition 
inte ett isolerat angrepp, men väl de facto, då vi sanno-
likt inte kunde påräkna någon hjälp utifrån i det korta 
perspektivet. Det skulle därför ha upplevts av oss som 
just isolerat, då vi tvingats strida ensamma för avsevärd 
tid; kanske många månader. Det bestående intryck man 
här får av studien är den överväldigande hotbild som 
målas upp. En sannolikt i allt väsentligt militärtekniskt 
korrekt hotbild den tid studien skrevs, givet de ingångs-
värden som redovisas, och då inte minst de mycket stora 
luftlandsättnings- och kustinvasionsresurser man till-
skriver ryssarna. Den helt avgörande faktorn är dock att 
Ryssland ”ostört” bedömdes kunna disponera Finland 
med Åland vid ett anfall mot Sverige.

Vad gällde de engelsk-amerikanska anfallsmöjlig-
heterna mot Sverige, kan dessa sägas likna dem som 
gällde för krigsfall I under andra världskriget, dvs ett 
tyskt anfall från bl a Danmark och Norge. Planlägg-
ningen för att möta sådana anfall fanns kvar. Målet 
för västmakterna var sannolikt främst att ta baser i 
södra och mellersta Sverige. Tidsfaktorn var av helt 
avgörande betydelse med hänsyn till ryssarnas stora 
möjligheter att snabbt vidta motåtgärder. Kunde 
operationerna inte genomföras mycket snabbt var de 
dömda att misslyckas, framhöll studien. En absolut 
förutsättning var vidare att danskt och norskt territo-
rium disponerades, dvs att Danmark och Norge stod 
under västs in#ytande, eller i varje fall inte bjöd något 
motstånd. Här kan en parallell göras till Finlands och 
Ålands betydelse för ryssarnas anfallsmöjligheter och 
frågan om ett eventuellt 'nskt motstånd.

Västs anfallsoperationerna liknade dem som 
beskrevs vid ett ryskt angrepp. Kustinvasioner kunde 
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t i l l  eller efter en rysk storoffensiv mot Västeuropa. Ett
anfall kunde också ske under ett uppehåll i striderna
på den västeuropeiska fronten. Huvudanfallet kunde
alternativt komma att ansättas över Danmark och
södra Sverige. Att ryssarna hade resurser att samtidigt
genomföra anfall mot Skandinavien och Västeuropa,
bedömdes som troligt.

Ett anfall mot Sverige, som genomfördes i samband
med en storoffensiv mot Västeuropa, är per definition
inte ett isolerat angrepp, men väl de facto, då vi sanno-
likt inte kunde påräkna någon hjälp utifrån i det korta
perspektivet. Det skulle därför ha upplevts av oss som
just isolerat, då vi tvingats strida ensamma för avsevärd
tid; kanske många månader. Det bestående intryck man
här får av studien är den överväldigande hotbild som
målas upp. En sannolikt i allt väsentligt militärtekniskt
korrekt hotbild den tid studien skrevs, givet de ingångs-
värden som redovisas, och då inte minst de mycket stora
luftlandsättnings- och kustinvasionsresurser man till-
skriver ryssarna. Den helt avgörande faktorn är dock att
Ryssland "ostört" bedömdes kunna disponera Finland
med Åland vid ett anfall mot Sverige.

Vad gällde de engelsk-amerikanska anfallsmöjlig-
heterna mot Sverige, kan dessa sägas likna dem som
gällde för krigsfall I under andra världskriget, dvs ett
tyskt anfall från bl a Danmark och Norge. Planlägg-
ningen för att möta sådana anfall fanns kvar. Målet
för västmakterna var sannolikt främst att ta baser i
södra och mellersta Sverige. Tidsfaktorn var av helt
avgörande betydelse med hänsyn till ryssarnas stora
möjligheter att snabbt vidta motåtgärder. Kunde
operationerna inte genomföras mycket snabbt var de
dömda att misslyckas, framhöll studien. En absolut
förutsättning var vidare att danskt och norskt territo-
rium disponerades, dvs att Danmark och Norge stod
under västs inflytande, eller i varje fall inte bjöd något
motstånd. Här kan en parallell göras till Finlands och
Ålands betydelse för ryssarnas anfallsmöjligheter och
frågan om ett eventuellt finskt motstånd.

Västs anfallsoperationerna liknade dem som
beskrevs vid ett ryskt angrepp. Kustinvasioner kunde

förväntas mot såväl Skåne som Göteborgsområdet
och gränsinvasioner över västra landgränsen. Härtill
kom taktiska och operativa luftlandsättningar. Vidare
kunde anfall av diversionskaraktär ske, t ex i nord-
ligaste Sverige.'"

Ett anfall från västmakterna bedömdes dock som
föga sannolikt, varför man inte helt kan frigöra sig
från tanken att det togs med av "balansskäl"? Å andra
sidan förtjänar det att påpekas att det var just ett
tyskt anfall från sydväst och väst — från Danmark och
Norge — som utgjorde det allvarligaste hotet mot Sve-
rige under andra världskriget, inte ett anfall från sov-
jetisk sida, som man planlade för. Mycket få torde före
andra världskriget ha förutsett ett tyskt blixtanfall på
Danmark och Norge, och detta mitt framför "näsan"
på den engelska flottan och det engelska flygvapnet.

Avsnitt V: Målsättning för krigsmakten
Av särskilt intresse i detta avsnitt är att vissa bedöm-
ningar och slutsatser något avviker från dem som tidi-
gare redovisats. Ett anfall från rysk sida var nu inte
bara det farligaste alternativet, utan också det sanno-
likaste. Därmed avförde man de facto ett angrepp från
England/USA som ett realistiskt planeringsalternativ.
Dessutom var ett krigsfall III, krig med västmakterna,
vid denna tid en variant på den planering man redan
hade för krigsfall I, krig med Tyskland. Den ryska hot-
bilden blev i praktiken nu styrande för den operativa
planeringen.

Vidare kunde inte en stor rysk kustinvasion genom-
föras innan de ryska sjöstridskrafterna byggts ut och
talrika invasionsfarkoster tillförts. Detta är ett centralt
påpekande då hotbilden härigenom avsevärt tonas
ner. Att studiens bedömningar ändras är i sig inte
anmärkningsvärt, då den genomfördes i en mycket
turbulent omvärldsmiljö hösten 1944, där ny informa-
tion efter hand blev tillgänglig.

Den övergripande slutsatsen ÖB drog var att en
strategisk offensiv var helt utesluten. Även en strate-
gisk defensiv som syftade till ett avvärjande periferi-
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skulle grupperas i Stockholms skärgård och Gävle-
Upplands området.

f) Huvuddelen av kustartilleriets rörliga, tunga bat-
terier skulle grupperas inom Gävleområdet och på 
norra Upplands östra kust samt i trakten av Oxelösund.

Försvar av övre Norrland
a) Endast omkring två fördelningar ansågs kunna 

avdelas. Härutöver skulle lokalförsvarsförband till-
föras från andra delar av landet. Försvaret kunde bara 
stödjas av relativt svaga #ygstridskrafter.

b) För försvaret av mellersta Norrland del av en 
fördelning jämt lokalförsvarsförband.

Försvar av södra Sverige
a) För försvaret av Skåne och Blekinge omkring två 

fördelningar samt starkt reducerade lokalförsvarsför-
band. Fördelningarna bedömdes kunna användas som 
strategiska reserver i lägen då Sydsverige ej hotades. 
Även här stöddes försvaret av relativt svaga #ygstrids-
krafter.

b) För försvar av Östergötlands och Smålands 
kuster endast smärre lokalförsvarförband.

c) För Gotlands försvar huvudsakligen ”nuvarande 
styrkor”.

d) För Göteborgsområdet avsågs kustartilleri-
förband och lokalförsvarsförband ur armén gruppe-
ras. Lokalförsvaret skulle minskas starkt till förmån 
för försvaret av nordöstra och östra Norrland.

e) För sekundära kustområden relativt svaga lokal-
styrkor ur #ottan.

f) För skydd av militära underhållstransporter 
på sjövägarna västerut närmast Göteborgsområdet 
erford rades särskilda sjöstridskrafter.

Slutligen skulle förberedelser vidtas för att sätta in 
huvuddelen av #ygvapnets förband för understöd av 
försvaret i de sekundära områdena om läget i Mellan-
sverige medgav detta.

Givet att den militärtekniska bedömningen av hotet 
och styrkeförhållandena var korrekt, vilket mycket 

försvar var olämplig, med hänsyn till de ogynnsamma 
styrkeförhållandena och kravet på att kunna möta ett 
lufttruppanfall i landets inre delar. Det enda realis-
tiska planeringsalternativet var en strategisk defensiv 
som syftade till att genom ett segt djupförsvar för-
dröja !enden och vinna tid. Striden skulle föras på 
ett sådant sätt att stora delar av våra styrkor förblev 
stridsdugliga så länge som möjligt. Det yttersta syftet 
var att säkerställa hjälp utifrån, alternativt att genom 
militära kraftinsatser bidra till att det ”allmänna läget 
svängde”, så att Sverige blev i stånd att föra sin egen 
talan i samband med ett ”eld upphör” eller ett freds-
slut. Här kan parentetiskt in#ikas att det resonemang 
som ÖB för, i varje fall implicit, för tanken till situa-
tionen i Finland sensommaren $%&&, med den skill-
naden att Finland inte kunde retirera särskilt långt 
i avsaknad av operativt djup, och inte heller kunde 
påräkna någon hjälp utifrån.

Följande utgångsgruppering bedömdes i studien 
som lämplig:

Försvar av Mellansverige
a) Inom området norr om Mälaren (inklusive Gävle -

området men utom Stockholmsområdet) en armékår 
med en styrka motsvarande fyra för delningar. Söder 
om Mälaren en armékår omfattande två fördelningar. 
Styrkeförhållandena norr respektive söder om Mäla-
ren bedömdes kunna förändras alltefter läget.

b) En strategisk reserv om två fördelningar borde 
grupperas i Närke och Västergötland för avvärjande 
av luftanfall eller för insättande norr eller söder om 
Mälaren.

c) För omedelbart kustförsvar och för huvud-
stadens och #ygfältens försvar talrika starkt beväp-
nade lokalförsvarsförband.

d) Huvuddelen av #ygvapnet skulle baseras i Värm-
land, Västergötland, Uppland och Södermanland och 
luftvärnets huvudkrafter grupperas i Mellan sverige, 
med kraftsamling till Stockholm och Göteborg.

e) Flottans huvuddel borde baseras norr eller söder 
om Ålandsförträngningen. Lokalförsvarsstyrkor 
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försvar var olämplig, med hänsyn till de ogynnsamma
styrkeförhållandena och kravet på att kunna möta ett
lufttruppanfall i landets inre delar. Det enda realis-
tiska planeringsalternativet var en strategisk defensiv
som syftade till att genom ett segt djupförsvarför-
droja fienden och vinna tid. Striden skulle föras på
ett sådant sätt att stora delar av våra styrkor förblev
stridsdugliga så länge som möjligt. Det yttersta syftet
var att säkerställa hjälp utifrån, alternativt att genom
militära kraftinsatser bidra till att det "allmänna läget
svängde", så att Sverige blev i stånd att föra sin egen
talan i samband med ett "eld upphör" eller ett freds-
slut. Här kan parentetiskt inflikas att det resonemang
som ÖB för, i varje fall implicit, för tanken till situa-
tionen i Finland sensommaren 1944, med den skill-
naden att Finland inte kunde retirera särskilt långt
i avsaknad av operativt djup, och inte heller kunde
påräkna någon hjälp utifrån.

Följande utgångsgruppering bedömdes i studien
som lämplig:

Försvar av Mellansverige
a) Inom området norr om Mälaren (inklusive Gävle-

området men utom Stockholmsområdet) en armékår
med en styrka motsvarande fyra fördelningar. Söder
om Mälaren en armékår omfattande två fördelningar.
Styrkeförhållandena norr respektive söder om Mäla-
ren bedömdes kunna förändras alltefter läget.

b) En strategisk reserv om två fördelningar borde
grupperas i Närke och Västergötland för avvärjande
av luftanfall eller för insättande norr eller söder om
Mälaren.

c) För omedelbart kustförsvar och för huvud-
stadens och flygfältens försvar talrika starkt beväp-
nade lokalförsvarsförband.

d) Huvuddelen av flygvapnet skulle baseras i Värm-
land, Västergötland, Uppland och Södermanland och
luftvärnets huvudkrafter grupperas i Mellansverige,
med kraftsamling till Stockholm och Göteborg.

e) Flottans huvuddel borde baseras norr eller söder
om Ålandsförträngningen. Lokalförsvarsstyrkor

skulle grupperas i Stockholms skärgård och Gävle-
Upplandsområdet.

f) Huvuddelen av kustartilleriets rörliga, tunga bat-
terier skulle grupperas inom Gävleområ' det och på
norra Upplands östra kust samt i trakten av Oxelösund.

Försvar av övre Norrland
a) Endast omkring två fördelningar ansågs kunna

avdelas. Härutöver skulle lokalförsvarsförband till-
föras från andra delar av landet. Försvaret kunde bara
stödjas av relativt svaga flygstridskrafter.

b) För försvaret av mellersta Norrland del av en
fördelning jämt lokalförsvarsförband.

Försvar av södra Sverige
a) För försvaret av Skåne och Blekinge omkring två

fördelningar samt starkt reducerade lokalförsvarsför-
band. Fördelningarna bedömdes kunna användas som
strategiska reserver i lägen då Sydsverige ej hotades.
Även här stöddes försvaret av relativt svaga flygstrids-
krafter.

b) För försvar av Östergötlands och Smålands
kuster endast smärre lokalförsvarförband.

c) För Gotlands försvar huvudsakligen "nuvarande
styrkor".

d) För Göteborgsområdet avsågs kustartilleri-
förband och lokalförsvarsförband ur armen gruppe-
ras. Lokalförsvaret skulle minskas starkt till förmån
för försvaret av nordöstra och östra Norrland.

e) För sekundära kustområden relativt svaga lokal-
styrkor ur flottan.

f) För skydd av militära underhållstransporter
på sjövägarna västerut närmast Göteborgsområdet
erfordrades särskilda sjöstridskrafter.

Slutligen skulle förberedelser vidtas för att sätta in
huvuddelen av flygvapnets förband för understöd av
försvaret i de sekundära områdena om läget i Mellan-
sverige medgav detta.

Givet att den militärtekniska bedömningen av hotet
och styrkeförhållandena var korrekt, vilket mycket
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framgång i krig. Det är då av särskild vikt att inte 
hemmafronten sviktar, dvs att även civilbefolkningen 
har hög moral och härigenom stöder soldaterna.

Av ÖB vald strategi byggde på strategiska bedöm-
ningar och beräkningar och då inte minst på s k 
styrke jämförelser, när dessa bedömdes meningsfulla 
att göra. Sådana beräkningar är viktiga men de är 
alltid behäftade med svagheter. Det går aldrig att 
bedöma en motståndares verkliga styrka genom att 
bara räkna t ex antal divisioner, stridsvagnar, krigs-
fartyg och strids#ygplan. Inte heller går det att med 
något större mått av säkerhet fastställa vilka egna 
resurser som i verkligheten krävs för att t ex försvara 
hela landet. Här kommer just frågor som bl a motiva-
tion, anda och stridsmoral in i bilden. Att bara från 
sådana beräkningar dra strategiska och operativa 
slutsatser, som kunde medföra att man relativt snabbt 
måste överge delar av landet, är därför mer tveksamt.

Om man som exempel överför här fört resonemang 
till $nska förhållanden senhösten %&'& – vinterkri-
gets utbrott – borde alla försök att försvara Finland 
baserade på styrkejämförelser framstått som lönlösa. 
Men ÖB förde aldrig något resonemang huruvida 
ryssarna verkligen kunde avdela huvuddelen av 
sina resurser under relativt lång tid, för ett angrepp 
på Sverige. Eller om de trots allt måste gardera sig 
i andra riktningar i Europa. ÖB konstaterade bara 
att angriparens överlägsenhet ”skulle bli mångfaldig”. 
ÖB genomförde en analys av den aktuella hotbilden 
och de risker den kunde innebära och kom fram till 
den sannolikt militärtekniskt korrekta slutsatsen att 
en strategisk defensiv byggd på ett segt djupförsvar 
i syfte att vinna tid var den enda rimliga krigsstrate-
gin. Syftet var ytterst att få hjälp utifrån. ÖB:s stra-
tegiska studie var ett uttryck för ett rationalistisk val 
av strategi och valet var dessutom konsekvent med 
hänsyn till givna ingångsvärden.176

 Det scenario som presenteras i studien där strids-
krafternas utgångsgruppering och uppgifter i stort 
även skisserades, skall – enligt författarens mening – 
inte i första hand ses som ett utkast till en slutlig ope-

talar för, synes den valda strategin ha varit den mest 
realistiska ehuru den i likhet med alla strategival var 
behäftade med vissa svagheter. Det är inte svårt att 
$nna angreppspunkter på den av ÖB valda strategin. 
Om syftet var att skapa gynnsamma förutsättningar 
för bistånd utifrån kan det ifrågasättas om strategin 
till alla delar var den bästa.

En grundförutsättning för att strategin skulle 
funge ra var att vi kunde försvara oss relativt lång tid, 
#era månader, innan i alla fall markförband kunde 
komma till vår hjälp. Om vi för tidigt uppgav perifera 
delar av vårt land kunde detta skapa problem för 
möjligheterna att motta sådan hjälp. Vidare kunde 
det negativt påverka t ex landets elförsörjning, då den 
efter hand som den byggdes ut i ökad utsträckning 
kom att bli mer och mer beroende av de norrländska 
älvarna. Samtidigt fanns risken att vi tidigt övergav 
just de delarna av landet som en presumtiv allierad 
var mest intresserad av, t ex gruvorna i Kiruna eller 
#ygfälten i södra Sverige. Viljan att bistå oss riskerade 
då att minska, och vi torde inte ha fått någon hjälp 
bara för våra ”blå ögons skull”.

Med vald strategi fanns också risken att man för 
tidigt avhände sig möjligheterna att utnyttja de rela-
tivt vägfattiga områdena i norr lämpliga för fördröj-
ningsstrid, liksom försvaret av kustområdena – stött 
på befästningar – i syfte att hålla så stora delar av 
våra stridskrafter som möjligt intakta, och därmed 
också säkerställa viss handlingsfrihet i striderna mot 
en överlägsen angripare. I och för sig ett lovvärt syfte. 
Man kan dessutom ifrågasätta om en främmande 
makt vågat eller hunnit satsa sina trots allt begrän-
sade resurser för att hjälpa ett land som av egen kraft 
inte trodde sig ha förmågan att avslå ett angrepp för 
någon längre tid, utan redan i ett krigs inlednings-
skede i praktiken avsåg att retirera. I varje fall kunde 
det av utomstående bedömare uppfattas så. En tidig 
övergång till fördröjandeoperationer hade sannolikt 
också menligt påverkat såväl truppernas som civil-
befolkningens moral. Hög stridsmoral och god anda 
bland soldaterna är av helt avgörande betydelse för 
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talar för, synes den valda strategin ha varit den mest
realistiska ehuru den i likhet med alla strategival var
behäftade med vissa svagheter. Det är inte svårt att
finna angreppspunkter på den av ÖB valda strategin.
Om syftet var att skapa gynnsamma förutsättningar
för bistånd utifrån kan det ifrågasättas om strategin
till alla delar var den bästa.

En grundförutsättning för att strategin skulle
fungera var att vi kunde försvara oss relativt lång tid,
flera månader, innan i alla fall markförband kunde
komma till vår hjälp. Om vi för tidigt uppgav perifera
delar av vårt land kunde detta skapa problem för
möjligheterna att motta sådan hjälp. Vidare kunde
det negativt påverka t ex landets elförsörjning, då den
efter hand som den byggdes ut i ökad utsträckning
kom att bli mer och mer beroende av de norrländska
älvarna. Samtidigt fanns risken att vi tidigt övergav
just de delarna av landet som en presumtiv allierad
var mest intresserad av, t ex gruvorna i Kiruna eller
flygfälten i södra Sverige. Viljan att bistå oss riskerade
då att minska, och vi torde inte ha fått någon hjälp
bara för våra "blå ögons skull".

Med vald strategi fanns också risken att man för
tidigt avhände sig möjligheterna att utnyttja de rela-
tivt vägfattiga områdena i norr lämpliga för fördröj-
ningsstrid, liksom försvaret av kustområdena — stött
på befästningar — i syfte att hålla så stora delar av
våra stridskrafter som möjligt intakta, och därmed
också säkerställa viss handlingsfrihet i striderna mot
en överlägsen angripare. I  och för sig ett lovvärt syfte.
Man kan dessutom ifrågasätta om en främmande
makt vågat eller hunnit satsa sina trots allt begrän-
sade resurser för att hjälpa ett land som av egen kraft
inte trodde sig ha förmågan att avslå ett angrepp för
någon längre tid, utan redan i ett krigs inlednings-
skede i praktiken avsåg att retirera. I  varje fall kunde
det av utomstående bedömare uppfattas så. En tidig
övergång till fördröjandeoperationer hade sannolikt
också menligt påverkat såväl truppernas som civil-
befolkningens moral. Hög stridsmoral och god anda
bland soldaterna är av helt avgörande betydelse för

framgång i krig. Det är då av särskild vikt att inte
hemmafronten sviktar, dvs att även civilbefolkningen
har hög moral och härigenom stöder soldaterna.

Av ÖB vald strategi byggde på strategiska bedöm-
ningar och beräkningar och då inte minst på s k
styrkejämförelser, när dessa bedömdes meningsfulla
att göra. Sådana beräkningar är viktiga men de är
alltid behäftade med svagheter. Det går aldrig att
bedöma en motståndares verkliga styrka genom att
bara räkna t ex antal divisioner, stridsvagnar, krigs-
fartyg och stridsflygplan. Inte heller går det att med
något större mått av säkerhet fastställa vilka egna
resurser som i verkligheten krävs för att t ex försvara
hela landet. Här kommer just frågor som bl a motiva-
tion, anda och stridsmoral in i bilden. Att  bara från
sådana beräkningar dra strategiska och operativa
slutsatser, som kunde medföra att man relativt snabbt
måste överge delar av landet, är därför mer tveksamt.

Om man som exempel överför här fört resonemang
till finska förhållanden senhösten r 939 — vinterkri-
gets utbrott — borde alla försök att försvara Finland
baserade på styrkejämförelser framstått som lönlösa.
Men ÖB förde aldrig något resonemang huruvida
ryssarna verkligen kunde avdela huvuddelen av
sina resurser under relativt lång tid, för ett angrepp
på Sverige. Eller om de trots allt måste gardera sig
i andra riktningar i Europa. ÖB konstaterade bara
att angriparens överlägsenhet "skulle bli mångfaldig".
ÖB genomförde en analys av den aktuella hotbilden
och de risker den kunde innebära och kom fram till
den sannolikt militärtekniskt korrekta slutsatsen att
en strategisk defensiv byggd på ett segt djupförsvar
i syfte att vinna tid var den enda rimliga krigsstrate-
gin. Syftet var ytterst att få hjälp utifrån. ÖB:s stra-
tegiska studie var ett uttryck för ett rationalistisk val
av strategi och valet var dessutom konsekvent med
hänsyn till givna ingångsvärden.1"

Det scenario som presenteras i studien där strids-
krafternas utgångsgruppering och uppgifter i stort
även skisserades, skall — enligt författarens mening —
inte i första hand ses som ett utkast till en slutlig ope-



! "  # $ % & ' (  # $ % & )( % & * " & + , ' " - !"

som man tvingades uppge land skulle också motstånd 
göras i form av det ”fria kriget”.178

I studien framhålls särskilt att det kunde bli nöd-
vändigt att omdisponera stridskrafterna, beroende på 
läget. Detta är närmast en självklarhet. Som exempel 
skulle, i det fall ryssarna genom massiva anfall sökte 
”rulla upp” Sverige norrifrån, starkare stridskrafter 
avdelades för Norrlands försvar, förutsatt att riskerna 
för invasion mot främst Svealand bedömdes som små. 
Vidare kunde – om Norge och Danmark var nära 
anslutna till England – en omgruppering av strids-
krafter som syftade till att förstärka Skånes försvar på 
Mellansveriges bekostnad, bli aktuell. De två fördel-
ningarna i Närke – ÖB:s strategiska reserver – indike-
rar just möjligheterna till omdispositioner. Sak samma 
gällde fördelningarna i Sydsverige, förutsatt att Syd-
sverige inte var direkt hotat.

Även en händelseutveckling som utgick från en 
annan omvärldskontext berörs i studien. I ett läge 
då Norge och Danmark från början var beroende av 
Ryssland, kunde ryssarna försöka ta dessa länder i 
syfte att förhindra ett engelskt ingripande i Skandi-
navien. Resultatet skulle bli ett mycket prekärt läge 
för vår del. Men oavsett om det ryska in#ytandet gjort 
sig gällande eller inte, kunde ett anfall mot Sverige 
föregås av en mycket stor luftlandsättningsoperation 
mot Danmark och Norge, stödd av ryska stridskrafter 
från bl a ockupationstrupperna i Tyskland. Den enda 
möjligheten till ett verksamt motstånd bedömdes då 
vara att starka engelska #ygstyrkor grupperades i Sve-
rige, samtidigt som svenska stridskrafter genomförde 
anfall in på norskt område, i syfte att öppna förbin-
delserna västerut. Scenariot kan ses som en form av 
ett ”värstascenario” och krävde att våra stridskrafter 
utnyttjades på ett radikalt annorlunda sätt.

Det är bestickande vilken tilltro studien fäster vid 
ryska luftlandsättningsoperationer. Att ryssarna skulle 
varit kapabla att genomföra mycket stora luftlandsätt-
ningsoperationer mot Danmark och Norge, vid denna 
tid ($%&"), är högst tvivelaktigt. I likhet med vad 
som sägs om landstigningstonnage hade en avsevärd 

rationsplan. Men scenariot speglar den valda strate-
gin, och stridskrafterna var därför följdriktigt redan 
från början kraftsamlade till de centrala delarna av 
Mellansverige, dvs till det område som slutligen skulle 
försvaras. Som en följd av detta var de resurser som 
i scenariot avdelades för landets försvar i övrigt rela-
tivt sett små.

All operativ planering är dock hypotetisk och får 
inte tolkas statiskt, något som studien både fram-
håller och exempli'erar. Den skisserade utgångsgrup-
peringen kan därför också – mutatis mutandis – ses 
som ett tänkt operativt slutläge, innan de avgörande 
striderna genomförts. I ett genomförandeskede påver-
kas stridskrafternas utnyttjande av många faktorer, 
av vilka några som berörts i studien ovan nämnts. 
Andra faktorer av vikt var tidsfaktorn och de faktiska 
styrkeförhållandena. Om vi t ex var i förhand och 
hunnit genomföra mobilisering och inta den planerade 
utgångsgrupperingen, besatt befästningar, värn och 
skansar och genomfört nödvändiga fältarbeten m m, 
var läget relativt sett mer gynnsamt. Var vi i efter 
hand, och inte hunnit koncentrera våra stridskrafter 
till aktuella områden, rådde däremot ett annorlunda 
och avsevärt svårare läge. Planläggningen måste därför 
vara #exibel och kunna anpassas till rådande läge.

Att förbanden initialt inte 'ck förbrukas vid gräns 
och kust var också en viktig förutsättning för den 
valda strategin. Detta bör dock inte tolkas som att ÖB 
avsåg att helt avstå från motstånd vid gräns och/eller 
kust, eller avstå från att med marin- och #ygstrids-
krafter slå mot en angripare till havs och i Finland, 
om landet utnyttjades av angriparen. I Övre Norrland 
var kanske mer än $(( ((( man avsedda att utgångs-
grupperas. Självfallet skulle dessa stridskrafter, stödda 
på befästningar och mineringar m m redan från början 
bjuda motstånd inom ramen för den övergripande 
uppgiften.177 Det viktiga var att stridskrafterna inte 
engagerades så hårt att deras stridsvärde tidigt gick 
förlorad för lång tid eller att de helt förintades. Detta 
var mycket svåra uppgifter och skulle ställa stora krav 
inte minst på ledningen av operationerna. Efter hand 
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rationsplan. Men scenariot speglar den valda strate-
gin, och stridskrafterna var därför följdriktigt redan
från början kraftsamlade till de centrala delarna av
Mellansverige, dvs til l det område som slutligen skulle
försvaras. Som en följd av detta var de resurser som
i scenariot avdelades för landets försvar i övrigt rela-
tivt sett små.

All operativ planering är dock hypotetisk och får
inte tolkas statiskt, något som studien både fram-
håller och exemplifierar. Den skisserade utgångsgrup-
peringen kan därför också — mutatis mutandis — ses
som ett tänkt operativt slutläge, innan de avgörande
striderna genomförts. I ett genomförandeskede påver-
kas stridskrafternas utnyttjande av många faktorer,
av vilka några som berörts i studien ovan nämnts.
Andra faktorer av vikt var tidsfaktorn och de faktiska
styrkeförhållandena. Om v i t  ex var i förhand och
hunnit genomföra mobilisering och inta den planerade
utgångsgrupperingen, besatt befästningar, värn och
skansar och genomfört nödvändiga fältarbeten m m,
var läget relativt sett mer gynnsamt. Var v i i  efter
hand, och inte hunnit koncentrera våra stridskrafter
till aktuella områden, rådde däremot ett annorlunda
och avsevärt svårare läge. Planläggningen måste därför
vara flexibel och kunna anpassas till rådande läge.

Att förbanden initialt inte fick förbrukas vid gräns
och kust var också en viktig förutsättning för den
valda strategin. Detta bör dock inte tolkas som att ÖB
avsåg att helt avstå från motstånd vid gräns och/eller
kust, eller avstå från att med main- och flygstrids-
krafter slå mot en angripare till havs och i Finland,
om landet utnyttjades av angriparen. I  Övre Norrland
var kanske mer än ioo 000 man avsedda att utgångs-
grupperas. Självfallet skulle dessa stridskrafter, stödda
på befästningar och mineringar m m redan från början
bjuda motstånd inom ramen för den övergripande
uppgiften."' Det viktiga var att stridskrafterna inte
engagerades så hårt att deras stridsvärde tidigt gick
förlorad för lång tid eller att de helt förintades. Detta
var mycket svåra uppgifter och skulle ställa stora krav
inte minst på ledningen av operationerna. Efter hand
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som man tvingades uppge land skulle också motstånd
göras i form av det "fria kriget".178

I  studien framhålls särskilt att det kunde bli nöd-
vändigt att omdisponera stridskrafterna, beroende på
läget. Detta är närmast en självklarhet. Som exempel
skulle, i det fall ryssarna genom massiva anfall sökte
"rulla upp" Sverige norrifrån, starkare stridskrafter
avdelades för Norrlands försvar, förutsatt att riskerna
för invasion mot främst Svealand bedömdes som små.
Vidare kunde — om Norge och Danmark var nära
anslutna till England — en omgruppering av strids-
krafter som syftade till att förstärka Skånes försvar på
Mellansveriges bekostnad, bli aktuell. De två fördel-
ningarna i Närke — ÖB:s strategiska reserver — indike-
rar just möjligheterna till omdispositioner. Sak samma
gällde fördelningarna i Sydsverige, förutsatt att Syd-
sverige inte var direkt hotat.

Även en händelseutveckling som utgick från en
annan omvärldskontext berörs i studien. I  ett läge
då Norge och Danmark från början var beroende av
Ryssland, kunde ryssarna försöka ta dessa länder i
syfte att förhindra ett engelskt ingripande i Skandi-
navien. Resultatet skulle bli ett mycket prekärt läge
för vår del. Men oavsett om det ryska inflytandet gjort
sig gällande eller inte, kunde ett anfall mot Sverige
föregås av en mycket stor luftlandsättningsoperation
mot Danmark och Norge, stödd av ryska stridskrafter
från bl a ockupationstrupperna i Tyskland. Den enda
möjligheten till ett verksamt motstånd bedömdes då
vara att starka engelska flygstyrkor grupperades i Sve-
rige, samtidigt som svenska stridskrafter genomförde
anfall in på norskt område, i syfte att öppna förbin-
delserna västerut. Scenariot kan ses som en form av
ett "värstascenario" och krävde att våra stridskrafter
utnyttjades på ett radikalt annorlunda sätt.

Det är bestickande vilken tilltro studien fäster vid
ryska luftlandsättningsoperationer. Att  ryssarna skulle
varit kapabla att genomföra mycket stora luftlandsätt-
ningsoperationer mot Danmark och Norge, vid denna
tid (1945), är högst tvivelaktigt. I likhet med vad
som sägs om landstigningstonnage hade en avsevärd
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förband, oavsett försvarsgren. Gränssättande för hur 
stor krigsorganisationen kunde göras var ytterst till-
gången på antalet värnpliktiga. Den potential av värn-
pliktiga som fanns i landet hade redan under andra 
världskrigets senare år fullt ut tagits i anspråk, varför 
någon större utökning av antalet värnpliktiga i krigs-
organisationen knappast lät sig göras, utan att man 
tänjde på t ex åldersgränserna eller de befattningskrav 
man uppställt i de olika krigsförbanden.

Det man främst åstadkommer, och kanske efter-
strävade, genom att öka antalet fördelningar var en 
förstärkning av ledningsorganisationen på denna nivå, 
samtidigt som den reducerades på armékårsnivå. Det 
fanns i förlängningen även en annan option, nämligen 
att låta militärbefälsstaberna helt överta armékårs-
stabernas roll. Härigenom borde också stabsof#cerare 
ha kunnat frigöras som kunde bemanna befattningar 
i fördelningsstaber och brigadstaber. Ett rimligt krav 
borde då ha varit att i varje fall del av militärbefäls-
staberna kunde uppträda rörligt.

Som nämnts bedömdes en omfattande rysk kust-
invasion mot Sverige inte kunna genomföras innan 
sjöstridskrafterna byggts ut och en ockupation och 
uppladdning i Finland ägt rum. Detta kunde dock 
ske på en ”jämförelsevis kort tidrymd”. Vad som 
avsågs med kort tidrymd preciseras inte, men när 
väl de marina resurserna byggts ut var det rimligen 
inmarschen och uppladdningen i Finland som tids-
mässigt blev gränssättande. Troligen vad det detta 
man syftade på. Denna tidsrymd får då antas vara 
nära synonym med den förvarningstid vi kunde få 
innan ett angrepp inleddes. Vårt behov av tid var 
dock inte begränsat till den tid det tog att genomföra 
mobilisering, koncentrering, uppmarsch och utrym-
ning. Många andra åtgärder krävdes, som exempelvis 
utbyggnad av fältbefästningar i de områden som 
skulle försvaras, skottfältsröjningar, mineringar, för-
beredelser för sprängning av konstbyggnader m m. 
Dessa arbeten hade tagit månader i anspråk.180

I avsnittet görs också en värdering av de olika 
landsdelarna betydelse sett ur en strategisk synvinkel. 

utbyggnad av luftlandsättningsresurserna sannolikt 
krävts, liksom att de organisations- och utrustnings-
problem som sammanhängde med luftlandsättning av 
större förband löstes.

Intressant är att man i den redovisade utgångs-
grupperingen räknade med totalt tretton ($%) för-
delningar, varav en reducerad. Behovet av antalet 
armékårsstaber var enligt studien två. Armén dispo-
nerade vid denna tid endast tio fördelningar, men tre 
armékårsstaber. Fördelningarna hade, som nämnts, 
en fast organisatorisk indelning. Därutöver fanns fem 
fristående brigader och tre kårinfanteriregementen. 
De siffror som anges för antalet fördelningar kan då 
principiellt tolkas på två sätt.

En tolkning kan vara att de är ett uttryck för det 
minsta antalet fördelningar man bedömde skulle 
krävas för att lösa de operativa uppgifter man förut-
såg. Antalet måste då ökas från tio till tretton. Detta 
hade rent teoretiskt sannolikt varit möjligt utan 
en utökning av krigsorganisationen, t ex genom att 
man inordnade de fristående brigaderna och/eller 
kårinfanteri regementena i de tillkommande fördel-
ningarna. För bemanning av dessa tre fördelnings-
staber med stabspersonal kunde den tredje armékårs-
staben ha utgjort en grundbult.

En annan tolkning är att man redan såg framför 
sig en övergång till ett antal fristående fördelnings-
staber, som var och en ledde ett varierande antal 
brigader. Detta var den organisatoriska lösning man 
övergick till med början $&'&.179 Med denna lösning, 
i kombination med att en armékårsstab avvecklades, 
hade en krigsorganisation bestående av två armékårs-
staber och tretton fördelningar (varav en reducerad) 
sannolikt kunnat skapas, inom de då be#ntliga krigs-
organisatoriska personalramarna.

En ytterligare möjlighet hade varit att något 
reducera fältförbandens, t ex infanteribrigadernas, 
personella innehåll. Av de nämnda lösningarna är det 
mindre sannolikt att de rent operativa kraven varit 
styrande. Med hänsyn till hotbilden – ”överväldigande 
rysk överlägsenhet” – hade vi alltid brist på krigs-
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utbyggnad av luftlandsättningsresurserna sannolikt
krävts, liksom att de organisations- och utrustnings-
problem som sammanhängde med luftlandsättning av
större förband löstes.

Intressant är att man i den redovisade utgångs-
grupperingen räknade med totalt tretton (i3) för-
delningar, varav en reducerad. Behovet av antalet
armékårsstaber var enligt studien två. Arm&I dispo-
nerade vid denna tid endast tio fördelningar, men tre
arm&årsstaber. Fördelningarna hade, som nämnts,
en fast organisatorisk indelning. Därutöver fanns fem
fristående brigader och tre kårinfanteriregementen.
De siffror som anges för antalet fördelningar kan då
principiellt tolkas på två sätt.

En tolkning kan vara att de är ett uttryck för det
minsta antalet fördelningar man bedömde skulle
krävas för att lösa de operativa uppgifter man förut-
såg. Antalet måste då ökas från tio till tretton. Detta
hade rent teoretiskt sannolikt varit möjligt utan
en utökning av krigsorganisationen, t ex genom att
man inordnade de fristående brigaderna och/eller
kårinfanteriregementena i de tillkommande fördel-
ningarna. För bemanning av dessa tre fördelnings-
staber med stabspersonal kunde den tredje armaårs-
staben ha utgjort en grundbult.

En annan tolkning är att man redan såg framför
sig en övergång till ett antal fristående fördelnings-
staber, som var och en ledde ett varierande antal
brigader. Detta var den organisatoriska lösning man
övergick till med början 1949.1" Med denna lösning,
i kombination med att en armékårsstab avvecklades,
hade en krigsorganisation bestående av två arm&års-
staber och tretton fördelningar (varav en reducerad)
sannolikt kunnat skapas, inom de då befintliga krigs-
organisatoriska personalramarna.

En ytterligare möjlighet hade varit att något
reducera fältförbandens, t ex infanteribrigadernas,
personella innehåll. Av de nämnda lösningarna är det
mindre sannolikt att de rent operativa kraven varit
styrande. Med hänsyn till hotbilden — "överväldigande
rysk överlägsenhet" — hade vi alltid brist på krigs-

förband, oavsett försvarsgren. Gränssättande för hur
stor krigsorganisationen kunde göras var ytterst till-
gången på antalet värnpliktiga. Den potential av värn-
pliktiga som fanns i landet hade redan under andra
världskrigets senare år fullt ut tagits i anspråk, varför
någon större utökning av antalet värnpliktiga i krigs-
organisationen knappast lät sig göras, utan att man
tänjde på t ex åldersgränserna eller de befattningskrav
man uppställt i de olika krigsförbanden.

Det man främst åstadkommer, och kanske efter-
strävade, genom att öka antalet fördelningar var en
förstärkning av ledningsorganisationen på denna nivå,
samtidigt som den reducerades på armaårsnivå. Det
fanns i förlängningen även en annan option, nämligen
att låta militärbefälsstaberna helt överta arm&års-
stabernas roll. Härigenom borde också stabsofficerare
ha kunnat frigöras som kunde bemanna befattningar
i fördelningsstaber och brigadstaber. Ett rimligt krav
borde då ha varit att i varje fall del av militärbefäls-
staberna kunde uppträda rörligt.

Som nämnts bedömdes en omfattande rysk kust-
invasion mot Sverige inte kunna genomföras innan
sjöstridskrafterna byggts ut och en ockupation och
uppladdning i Finland ägt rum. Detta kunde dock
ske på en "jämförelsevis kort tidrymd". Vad som
avsågs med kort tidrymd preciseras inte, men när
väl de marina resurserna byggts ut var det rimligen
inmarschen och uppladdningen i Finland som tids-
mässigt blev gränssättande. Troligen vad det detta
man syftade på. Denna tidsrymd får då antas vara
nära synonym med den förvarningstid vi kunde få
innan ett angrepp inleddes. Vårt behov av tid var
dock inte begränsat till den tid det tog att genomföra
mobilisering, koncentrering, uppmarsch och utrym-
ning. Många andra åtgärder krävdes, som exempelvis
utbyggnad av fältbefästningar i de områden som
skulle försvaras, skottfältsröjningar, mineringar, för-
beredelser för sprängning av konstbyggnader m m.
Dessa arbeten hade tagit månader i anspråk.180

I  avsnittet görs också en värdering av de olika
landsdelarna betydelse sett ur en strategisk synvinkel.
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• Den överväldigande hotbilden, i kombina-
tion med vårt geostrategiska läge, ledde till valet 
av en strategisk defensiv där de centrala delarna 
av Mellan sverige – liksom förbindelserna västerut 
– slutligt skulle försvaras. Allt i syfte att vinna tid 
och säkerställa hjälp utifrån. Sverige kunde aldrig 
ensamt för någon längre tid stå emot ett ryskt 
angrepp. Hjälp utifrån, i praktiken hjälp från väst-
makterna, var en förutsättning om försvaret skulle 
ha någon möjlighet att lyckas. En sådan hjälp krävde 
dock obetingat förberedelser i fred av bägge parter 
för att bli effektiv.

• I norra och södra Sverige skulle fördröjnings-
strid föras och i sista hand det ”fria kriget”. Förban-
den skulle initialt sparas. Även civilt motstånd skulle 
göras.

• En strategiskt och operativt svårbemästrat 
problem utgjorde de stora avstånden i Sverige. 
I kombination med de sårbara kommunikationerna 
begränsade de starkt möjligheterna att operera på de 
”inre linjerna”. Risken för ett två- eller trefrontskrig 
var uppenbar, även om begreppet som sådant inte 
används i studien.

• Huvuddelen av våra stridande arméförband sak-
nade vid denna tid organisatoriskt ingående operativ 
rörlighet, vilket gjorde dem beroende av de sårbara 
järnvägarna för strategiska och längre operativa för-
#yttningar, och ibland även för taktiska för#yttningar. 
Alternativt måste bussar och lastbilar från det civila 
samhället utnyttjas. Dessa fanns dock endast i begrän-
sat antal.

• Den i det närmaste totala bristen på tunga 
transport #ygplan kapabla att omgruppera hela för-
band med tyngre vapen och materiel, utgjorde en all-
varlig operativ svaghet.

• Försvarsplaneringen, eller målsättningen för 
krigsmakten som den benämns i studien, $ck inte vara 
rigid. Den skulle vara ”rörlig” och anpassas till lägets 
krav, även om man härigenom i vissa lägen tvingades 
överge grundtanken: en kraftsamling av försvaret till 
Mellansverige.

Tog en angripare Sydsverige och/eller Norrland var 
det illa, men förlorade vi Mellansverige med Stock-
holm, då var i praktiken kriget slut. Eller som studien 
uttryckte det: ”Sveriges de$nitiva erövring kan anses 
genomförd först om försvaret där [i Mellansverige] 
brytes.” Detta konstaterande ger en antydan om hur 
man i en utpressningssituation kunde tänkas reso-
nera. Hade man t ex varit beredd att avstå från delar 
av Norrland om ryssarna ställt ultimativa krav på 
detta? Gällde motsvarande överväganden i så fall 
också Skåne? Liknande frågeställningar var aktuella 
under andra världskriget. De är ytterst av politisk 
karaktär. Frågan tas upp i studien där man framhål-
ler just risken för påtryckningar, men den utvecklas 
inte vidare. Frågeställningarna är viktiga, särskilt 
som, i ett senare skede av den studerade perioden, 
en atomvapen utpressning inte kunde uteslutas.

Avslutningsvis bör åter framhållas att ÖB i stu-
dien explicit framhåller att all planläggning måste 
vara rörlig och anpassas till det rådande läget. ÖB 
var således väl medveten om att inga planer håller 
längre än till första konfrontationen med $enden, 
kanske inte ens så långt. Detta är ett fundamentalt 
faktum som vilar på en lång krigshistorisk erfaren-
het och som dessutom ligger inbyggt i krigskonstens 
natur.

ÖB:s strategiska studie  
– sammanfattande slutsatser

• Sverige skulle efter andra världskriget bli en 
randstat belägen mellan två rivaliserande block.

• Skandinavien utgjorde en strategisk enhet, varför 
försvaret av Sverige måste sättas in i en skandinavisk 
kontext.

• Den ryska militära hotbilden var överväldigande 
och någon makt i Europa som kunde balansera denna 
fanns vid denna tid inte.

• Ett angrepp från rysk sida var inte bara farligast 
för oss, utan även sannolikast av militärtekniska, geo-
strategiska och geopolitiska skäl.

Den hemliga svenska krigsplanen.indb   87 2016-02-29   14:20

D E  F Ö R S T A  F Ö R S V A R S B E S L U T E N

Tog en angripare Sydsverige och/eller Norrland var
det illa, men förlorade vi Mellansverige med Stock-
holm, då var i praktiken kriget slut. Eller som studien
uttryckte det: "Sveriges definitiva erövring kan anses
genomförd först om försvaret där [i Mellansverige]
brytes." Detta konstaterande ger en antydan om hur
man i en utpressningssituation kunde tänkas reso-
nera. Hade man t ex varit beredd att avstå från delar
av Norrland om ryssarna ställt ultimativa krav på
detta? Gällde motsvarande överväganden i så fall
också Skåne? Liknande frågeställningar var aktuella
under andra världskriget. De är ytterst av politisk
karaktär. Frågan tas upp i studien där man framhål-
ler just risken för påtryckningar, men den utvecklas
inte vidare. Frågeställningarna är viktiga, särskilt
som, i ett senare skede av den studerade perioden,
en atomvapenutpressning inte kunde uteslutas.

Avslutningsvis bör åter framhållas att ÖB i stu-
dien explicit framhåller att all planläggning måste
vara rörlig och anpassas till det rådande läget. ÖB
var således väl medveten om att inga planer håller
längre än t i l l  första konfrontationen med fienden,
kanske inte ens så långt. Detta är ett fundamentalt
faktum som vilar på en lång krigshistorisk erfaren-
het och som dessutom ligger inbyggt i krigskonstens
natur.

ÖB:s strategiska studie
-  sammanfattande slutsatser

• Sverige skulle efter andra världskriget bli en
randstat belägen mellan två rivaliserande block.

• Skandinavien utgjorde en strategisk enhet, varför
försvaret av Sverige måste sättas in i en skandinavisk
kontext.

• Den ryska militära hotbilden var överväldigande
och någon makt i Europa som kunde balansera denna
fanns vid denna tid inte.

• Ett angrepp från rysk sida var inte bara farligast
för oss, utan även sannolikast av militärtekniska, geo-
strategiska och geopolitiska skäl.
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• Den överväldigande hotbilden, i kombina-
tion med vårt geostrategiska läge, ledde til l valet
av en strategisk defensiv där de centrala delarna
av Mellansverige -  liksom förbindelserna västerut
-  slutligt skulle försvaras. Al l t  i syfte att vinna tid
och säkerställa hjälp utifrån. Sverige kunde aldrig
ensamt för någon längre tid stå emot ett ryskt
angrepp. Hjälp utifrån, i praktiken hjälp från väst-
makterna, var en förutsättning om försvaret skulle
ha någon möjlighet att lyckas. En sådan hjälp krävde
dock obetingat förberedelser i fred av bägge parter
för att bli effektiv.

• I  norra och södra Sverige skulle fördröjnings-
strid föras och i sista hand det "fria kriget". Förban-
den skulle initialt sparas. Även civilt motstånd skulle
göras.

• En strategiskt och operativt svårbemästrat
problem utgjorde de stora avstånden i Sverige.
I  kombination med de sårbara kommunikationerna
begränsade de starkt möjligheterna att operera på de
"inre linjerna". Risken för ett två- eller trefrontskrig
var uppenbar, även om begreppet som sådant inte
används i studien.

• Huvuddelen av våra stridande armsförband sak-
nade vid denna tid organisatoriskt ingående operativ
rörlighet, vilket gjorde dem beroende av de sårbara
järnvägarna för strategiska och längre operativa för-
flyttningar, och ibland även för taktiska förflyttningar.
Alternativt måste bussar och lastbilar från det civila
samhället utnyttjas. Dessa fanns dock endast i begrän-
sat antal.

• Den i det närmaste totala bristen på tunga
transportflygplan kapabla att omgruppera hela för-
band med tyngre vapen och materiel, utgjorde en all-
varlig operativ svaghet.

• Försvarsplaneringen, eller målsättningen för
krigsmakten som den benämns i studien, fick inte vara
rigid. Den skulle vara "rörlig" och anpassas till lägets
krav, även om man härigenom i vissa lägen tvingades
överge grundtanken: en kraftsamling av försvaret till
Mellansverige.



! "  # $ % & ' (  # $ % & )( % & * " & + , ' " -!!

stats minister Erlanders samtycke, dock utan utrikes-
minister Östen Undéns vetskap, får det anses som 
något anmärknings värt att ett alliansfritt land sänder 
sådant skriftligt material till en ledande Nato-stat. 
Vougts avsikt synes dessutom ha varit att följa upp 
utbytet av information med britterna. Detta skulle 
bl a ske genom att Vougt personligen besökte England. 
Av detta blev dock intet.183

Den brittiska militärledningen, Chiefs of Staff 
(COS), utarbetade efter hand "era memoranda där 
Vougts PM kommenterades. Dessa memoranda del-
gavs delar av administrationen, bl a Foreign Of#ce 
(brittiska utrikesdepartementet). Slutligen översändes 
i februari $%&' ett dokument till den brittiska ambas-
saden i Stockholm som ett svar på Vougts promemo-
ria.184 En orsak till att det dröjde så lång tid var att 
något svar på Vougts promemoria egentligen aldrig 
hade krävts. Tanken torde i stället ha varit att Vougt 
själv skulle besökt Storbritannien och diskuterat 
frågan. En PM gick också till SHAPE, dvs till Natos 
Europahögkvarter i Paris. Där var tonen kärvare och 
de slutsatser som redovisades mer rakt på sak än det 
PM Sverige erhöll.

Tidigare hade COS konstaterat i ett memorandum 
från $%&$ att de uppgifter som Sverige givit rörande 
den svenska krigsmaktens styrka m m till delar var 
överdrivna. Antalet brigader uppskattades således 
av engelsmännen till '%, inte till (), som uppgivits i 
Vougts PM, och antalet strids"ygplan, som var opera-
tivt disponibla, uppskattades till *&), inte till $ ))) 
som också angivits i Vougts promemoria, dvs en diffe-
rens på +& %! Av de *&) strids"ygplanen var ca &&) 
jaktplan, dvs tyngdpunkten i det svenska "ygvapnet 
låg på luftförsvar, inte på bomb- och/eller attack"yg-
plan som kunde bekämpa mål på land och till havs.185 
Vad gällde armén pekade man bl a på att materielen 
i pansarförbanden och artilleriet var av mindre god 
kvalitet, vilket närmast var ett ”understatement”. De 
i krigsförbanden organisatoriskt ingående fordonen 
var till ca !& % uttagna civila fordon, vilket var en 
stor svaghet. Underhålls- och reparationsresurserna 

Avslutningsvis bör framhållas att det var en mycket 
omfattande studie som genomfördes, varav endast 
delar av främst utrymmesskäl har kunnat beröras här. 
Studien framstår dessutom som både grundlig, realis-
tisk och konsekvent inom ramen för de ingångsvärden 
studien byggde på. Detta är inte detsamma som att 
studien i alla avseenden skulle vara invändningsfri. 
Flera ställningstaganden i studien kan mycket väl 
ifrågasättas och diskuteras.

Brittiska uppfattningar om det svenska försvaret och 
hotbilden mot Skandinavien under tidigt 1950-tal

I januari $%&$ besökte den brittiske "ygministern 
Henderson Sverige. Henderson sammanträffade bl a 
med statsminister Tage Erlander och försvarsminister 
Allan Vougt.

Henderson var personlig vän med Vougt. Vid de 
informella samtalen som fördes frågade Henderson om 
det inte skulle vara av värde att ha hjälp förberedd för 
det fall Sverige blev angripet. Vad Sverige behövde 
var dock enligt Erlander och Vougt motaktioner på 
andra och viktiga krigsskådeplatser. Henderson ville 
också få besked om hur Sverige skulle agera vid ett 
angrepp. Svaret blev att Sverige skulle försvara sig 
med alla tillgängliga resurser, vilka var kända av alla, 
såväl ryssar som engelsmän. Krävdes kompletterande 
upplysningar så var man beredd att lämna dem.182

Som ett resultat av samtalen översände Vougt 
i mars $%&$ – med statsminister Erlanders goda 
minne – en promemoria till brittiska regeringen som 
redo visade den svenska krigsorganisationens omfatt-
ning och styrka i stort vid denna tid liksom även den 
materiel, ofta organisationsbestämmande, som ingick 
i de viktigare krigsförbanden. Vidare redovisades 
i prome morian även tänkbara sovjetiska anfalls-
scenarier och hur svenska försvaret planerade att 
möta dem. Vilka de bakomliggande skälen ytterst var 
till att Vougt översände en kvali#cerat hemlig pro-
memoria till britterna är inte helt klarlagt och skall 
inte vidare utredas  här. Men även om det skedde med 
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Avslutningsvis bör framhållas att det var en mycket
omfattande studie som genomfördes, varav endast
delar av främst utrymmesskäl har kunnat beröras här.
Studien framstår dessutom som både grundlig, realis-
tisk och konsekvent inom ramen för de ingångsvärden
studien byggde på. Detta är inte detsamma som att
studien i alla avseenden skulle vara invändningsfri.
Flera ställningstaganden i studien kan mycket väl
ifrågasättas och diskuteras.

Brittiska uppfattningar om det svenska försvaret och
hotbilden mot Skandinavien under tidigt 1950-tal
I  januari 1951 besökte den brittiske flygministern
Henderson Sverige. Henderson sammanträffade bl a
med statsminister Tage Erlander och försvarsminister
Allan Vougt.

Henderson var personlig vän med Vougt. Vid de
informella samtalen som fördes frågade Henderson om
det inte skulle vara av värde att ha hjälp förberedd för
det fall Sverige blev angripet. Vad Sverige behövde
var dock enligt Erlander och Vougt motaktioner på
andra och viktiga krigsskådeplatser. Henderson ville
också få besked om hur Sverige skulle agera vid ett
angrepp. Svaret blev att Sverige skulle försvara sig
med alla tillgängliga resurser, vilka var kända av alla,
såväl ryssar som engelsmän. Krävdes kompletterande
upplysningar så var man beredd att lämna dem."'

Som ett resultat av samtalen översände Vougt
i mars 1951— med statsminister Erlanders goda
minne — en promemoria till brittiska regeringen som
redovisade den svenska krigsorganisationens omfatt-
ning och styrka i stort vid denna tid liksom även den
materiel, ofta organisationsbestämmande, som ingick
i de viktigare krigsförbanden. Vidare redovisades
i promemorian även tänkbara sovjetiska anfalls-
scenarier och hur svenska försvaret planerade att
möta dem. Vilka de bakomliggande skälen ytterst var
till att Vougt översände en kvalificerat hemlig pro-
memoria till britterna är inte helt klarlagt och skall
inte vidare utredas här. Men även om det skedde med

statsminister Erlanders samtycke, dock utan utrikes-
minister Östen UnoMns vetskap, får det anses som
något anmärkningsvärt att ett alliansfritt land sänder
sådant skriftligt material till en ledande Nato-stat.
Vougts avsikt synes dessutom ha varit att följa upp
utbytet av information med britterna. Detta skulle
bl a ske genom att Vougt personligen besökte England.
Av detta blev dock intet.1S3

Den brittiska militärledningen, Chiefs of Staff
(COS), utarbetade efter hand flera memoranda där
Vougts PM kommenterades. Dessa memoranda del-
gavs delar av administrationen, bl a Foreign Office
(brittiska utrikesdepartementet). Slutligen översändes
i februari 1953 ett dokument till den brittiska ambas-
saden i Stockholm som ett svar på Vougts promemo-
ria.1S4 En orsak till att det dröjde så lång tid var att
något svar på Vougts promemoria egentligen aldrig
hade krävts. Tanken torde i stället ha varit att Vougt
själv skulle besökt Storbritannien och diskuterat
frågan. En PM gick också till SHAPE, dvs til l Natos
Europahögkvarter i Paris. Där var tonen kärvare och
de slutsatser som redovisades mer rakt på sak än det
PM Sverige erhöll.

Tidigare hade COS konstaterat i ett memorandum
från 1951 att de uppgifter som Sverige givit rörande
den svenska krigsmaktens styrka m m till delar var
överdrivna. Antalet brigader uppskattades således
av engelsmännen till 39, inte till 4o, som uppgivits i
Vougts PM, och antalet stridsflygplan, som var opera-
tivt disponibla, uppskattades till 75o, inte till 1000
som också angivits i Vougts promemoria, dvs en diffe-
rens på 25 %! Av de 75o stridsflygplanen var ca 55 o
jaktplan, dvs tyngdpunkten i det svenska flygvapnet
låg på luftförsvar, inte på bomb- och/eller attackflyg-
plan som kunde bekämpa mål på land och till havs.185
Vad gällde armen pekade man bl a på att materielen
i pansarförbanden och artilleriet var av mindre god
kvalitet, vilket närmast var ett "understatement". De
i krigsförbanden organisatoriskt ingående fordonen
var till ca 85 % uttagna civila fordon, vilket var en
stor svaghet. Underhålls- och reparationsresurserna
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stående #ygförband var enligt COS synnerligen vik-
tigt. Det svenska försvaret förlitade sig också för 
mycket på forti$katoriska anläggningar, som t ex 
bergrum och befästningar. Detta var en svaghet då 
bl a invasionen i Normandie hade visat att forti$ka-
toriska anläggningar endast förmådde fördröja ett 
angrepp.

Man framhöll vidare att Sverige kanske inte helt 
insett de svårigheter det innebar att snabbt för#ytta 
reserver från ett landområde till ett annat, under $ent-
ligt #ygtryck. Redan under gynnsamma omständig-
heter – utan direkt #ygtryck – var sådana för#ytt-
ningar komplexa och svåra att genomföra. De kunde 
endast bli framgångsrika om förbandscheferna och 
deras staber fått tillfälle att öva för#yttningar och 
omgrupperingar i fred. Att Sverige förlitade sig på 
rekvirerade civila fordon och replierade på fasta 
underhållsanstalter vid längre för#yttningar av större 
förband, var också en svaghet.

Enligt COS bedömning krävdes %! månaders 
utbildning av de värnpliktiga, innan de var fullt 
användbara i fältförbanden: %& månaders grund-
utbildning, följt av ' månaders förbandsutbildning. 
Även sedan denna utbildning genomförts krävdes 
(–' månaders samträning av brigader och divisioner 
(fördelningar), innan de blev fullt stridsdugliga. Man 
framhöll också vikten av direktsamverkan mellan 
arméstridskrafterna och #yget. Att arméstridskraf-
terna kunde erhålla direkt #ygunderstöd var enligt 
britterna ”fundamentalt” i ett modernt krig. Sak 
samma gällde #ygburet underhåll. Vikten av tillgång 
på transport#yg framhölls särskilt, bl a för att snabbt 
kunna omgruppera #ygets bas- och underhålls-
förband.187

När man något analyserar de engelska synpunk-
terna bör man observera att det sannolikt fanns ett 
brittiskt egenintresse att söka knyta Sverige närmare 
den brittiska försvarsplanering, liksom till Natos 
krigsplanering. Det kan därför inte uteslutas att kom-
mentarerna avsiktligt var något tillspetsade i syfte att 
påverka den svenska regeringens hållning visavi ett 

bedömdes också som dåliga. Den svenska radarluft-
bevakningsorganisationens utrustning var obsolet och 
långt ifrån komplett.

Trots att det av Vougts PM framgick att krigs-
makten efter hand skulle komma att lida brist på bl a 
bränsle och reservdelar vid ett krig, om inte import 
kunde säkras, hindrade detta inte att promemorian 
gav uttryck för en hög tilltro till den svenska krigs-
maktens förmåga att verka i händelse av ett ryskt 
anfall. Detta var enligt COS en alltför optimistisk 
bedömning av, förutom vad ovan nämnts, främst föl-
jande skäl:

%) Svenskarna saknade all krigserfarenhet.
&) Den högre ledningsorganisationen var områdes-

bunden och statisk.
() Det fanns inga stående förband i fred.
)) Övningar med rörliga fältförband (mobile for-

mations) hade endast genomförts i liten omfattning. 
Cheferna var därför ”helt oerfarna” när det gällde för-
måga att leda förband i fält. 

 *) Underhållstjänsten i krig var en svag länk. Bl a 
saknades praktisk erfarenhet.

') Det fanns en obalans i det svenska #ygvapnet. 
Det var främst utformat för defensiva uppgifter (jakt). 
Faciliteterna (dvs bomb- och/eller attack#ygplan) för 
anfall mot land- och sjömål var små, och någon trä-
ning eller utbildning i direktunderstöd av arméstrids-
krafterna fanns inte i det svenska #ygvapnet och inte 
heller i arméförbanden.

Sammanfattningsvis bedömde därför COS att den 
svenska krigsmakten ensam endast kunde fördröja en 
ockupation av landet, inte avvisa den, i händelse av en 
beslutsam rysk attack.186

I COS %"*( till Sverige efter hand överlämnade 
dokument framhölls bl a att en mobilisering av de 
svenska styrkorna måste kunna genomföras på några 
få dagar, om den skulle bli effektiv. Vidare krävdes 
permanent tillgång på styrkor som kunde fördröja 
$enden till dess mobiliseringen var genomförd, dvs 
någon form av i fred stående förband. Inte minst 
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bedömdes också som dåliga. Den svenska radarluft-
bevakningsorganisationens utrustning var obsolet och
långt ifrån komplett.

Trots att det av Vougts PM framgick att krigs-
makten efter hand skulle komma att lida brist på bl a
bränsle och reservdelar vid ett krig, om inte import
kunde säkras, hindrade detta inte att promemorian
gav uttryck för en hög tilltro till den svenska krigs-
maktens förmåga att verka i händelse av ett ryskt
anfall. Detta var enligt COS en alltför optimistisk
bedömning av, förutom vad ovan nämnts, främst föl-
jande skäl:

1) Svenskarna saknade all krigserfarenhet.
2) Den högre ledningsorganisationen var områdes-

bunden och statisk.
3) Det fanns inga stående förband i fred.
4) Övningar med rörliga fältförband (mobile for-

mations) hade endast genomförts i liten omfattning.
Cheferna var därför "helt oerfarna" när det gällde för-
måga att leda förband i fält.

5) Underhållstjänsten i krig var en svag länk. Bl a
saknades praktisk erfarenhet.

6) Det fanns en obalans i det svenska flygvapnet.
Det var främst utformat för defensiva uppgifter (jakt).
Faciliteterna (dvs bomb- och/eller attackflygplan) för
anfall mot land- och sjömål var små, och någon trä-
ning eller utbildning i direktunderstöd av armsstrids-
krafterna fanns inte i det svenska flygvapnet och inte
heller i armsförbanden.

Sammanfattningsvis bedömde därför COS att den
svenska krigsmakten ensam endast kunde fördröja en
ockupation av landet, inte avvisa den, i händelse av en
beslutsam rysk attack.186

I  COS 1953 til l Sverige efter hand överlämnade
dokument framhölls bl a att en mobilisering av de
svenska styrkorna måste kunna genomföras på några
få dagar, om den skulle bli effektiv. Vidare krävdes
permanent tillgång på styrkor som kunde fördröja
fienden till dess mobiliseringen var genomförd, dvs
någon form av i fred stående förband. Inte minst

stående flygförband var enligt COS synnerligen vik-
tigt. Det svenska försvaret förlitade sig också för
mycket på fortifikatoriska anläggningar, som t ex
bergrum och befästningar. Detta var en svaghet då
bl a invasionen i  Normandie hade visat att fortifika-
toriska anläggningar endast förmådde fördröja ett
angrepp.

Man framhöll vidare att Sverige kanske inte helt
insett de svårigheter det innebar att snabbt förflytta
reserver från ett landområde till ett annat, under fient-
ligt flygtryck. Redan under gynnsamma omständig-
heter — utan direkt flygtryck — var sådana förflytt-
ningar komplexa och svåra att genomföra. De kunde
endast bli framgångsrika om förbandscheferna och
deras staber fått tillfälle att öva förflyttningar och
omgrupperingar i fred. Att  Sverige förlitade sig på
rekvirerade civila fordon och replierade på fasta
underhållsanstalter vid längre förflyttningar av större
förband, var också en svaghet.

Enligt COS bedömning krävdes 18 månaders
utbildning av de värnpliktiga, innan de var fullt
användbara i fältförbanden: 12 månaders grund-
utbildning, följt av 6 månaders förbandsutbildning.
Även sedan denna utbildning genomförts krävdes
3-6 månaders samträning av brigader och divisioner
(fördelningar), innan de blev fullt stridsdugliga. Man
framhöll också vikten av direktsamverkan mellan
armsstridskrafterna och flyget. Att  armsstridskraf-
terna kunde erhålla direkt flygunderstöd var enligt
britterna "fundamentalt" i ett modernt krig. Sak
samma gällde flygburet underhåll. Vikten av tillgång
på transportflyg framhölls särskilt, bl a för att snabbt
kunna omgruppera flygets bas- och underhålls-
förband.187

När man något analyserar de engelska synpunk-
terna bör man observera att det sannolikt fanns ett
brittiskt egenintresse att söka knyta Sverige närmare
den brittiska försvarsplanering, liksom till Natos
krigsplanering. Det kan därför inte uteslutas att kom-
mentarerna avsiktligt var något tillspetsade i syfte att
påverka den svenska regeringens hållning visavi ett
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division. Mellan Kiruna och Narvik fanns vid denna 
tid endast en järnväg, ingen väg. I anslutning till 
anfallet landvägen mot Narvik sker även en landstig-
ning från sjösidan mot Narviksområdet, ansatt från 
sovjetiskt område. Detta anfall från sjösidan förutsätts 
till tiden samordnas med anfallet över Kiruna mot 
Narvik. D+#$ anfaller fyra divisioner från Boden-
området i sydlig riktning med Gävle- och Stockholms-
området som mål. Gävleområdet bedöms kunna nås 
D+!", dvs efter tre månader.

I söder anfaller dagen D fem sovjetiska divisioner 
upp genom Jylland i Danmark, som beräknas tas 
D+%$. Anfall sker också dagen D med nio divisioner 
från nordvästra Östtyskland över havet mot Skåne 
respektive över Själland mot Skåne. Totalt anfaller 
dagen D fjorton sovjetiska divisioner Danmark och 
södra Sverige varav nio anfaller mot Skåne. Fyra av 
dessa divisioner anfaller D+#$ vidare från Skåne-
området mot norska gränsen och Oslo som beräknas 
kunna tas D+&". Därefter bedöms anfallen fortsätta 
i form av tre anfallstäter mot norska syd- och västkus-
ten som bedömdes kunna nås D+%"", dvs efter drygt 
tre månader. Anfallen bedöms ansättas i riktningarna 
Trondheim, Bergen och Sydnorge. D+#$ anfaller 
också fem divisioner från Skåne mot Stockholms-
området, som beräknas nås D+&".

I öster anfaller tre sovjetiska divisioner från Fin-
land över Åland och svenska skärgården mot Stock-
holmsområdet, som bedöms kunna tas D+$", dvs tio 
dagar innan de från söder anfallande divisionerna 
bedömdes nå Stockholmsområdet. D+'" sker en 
utbrytning ur Stockholmsområdet, dels i riktning mot 
Gävle, dels i riktning mot Oslo.

Totalt anfaller mot Sverige %' divisioner och mot 
hela Skandinavien #( divisioner jämte en mindre 
landstigningsstyrka i Narviksområdet. Härtill kom 
marin- och )ygstridskrafter. Anfall över öppet hav 
torde obetingat ha krävt lokalt luftherravälde, i varje 
fall temporärt, vilket Sovjetunionen vid denna tid 
sanno likt torde ha kunnat uppnå bl a över södra 
Öster sjön. Detta med hänsyn till då rådande styrke-

mer direkt samarbete, en hållning som man sannolikt 
vid denna tid uppfattade som ambivalent.188 Å andra 
sidan hade britterna som nation en lång och aktuell 
krigserfarenhet, varför deras synpunkter självfallet 
hade stor tyngd. Inledningsvis konstaterade COS att 
den svenska krigsmakten saknade krigserfarenhet. 
Detta är korrekt, men något som efter hand kom att 
vidlåda även de länder som ingick i Nato, möjligen 
med undantag för USA och England, som *ck förnyad 
krigserfarenhet i Koreakriget och vad gäller USA inte 
minst i Vietnamkriget. Britterna hade även erfarenhet 
från kriget på Malackahalvön mellan åren %!+' och 
%!$+, ett bortglömt krig som britterna vann. Även 
Warszawapaktens stridskrafter kom efter hand att 
sakna någon egentlig krigserfarenhet.

Sammanfattningsvis kan sägas att COS:s synpunk-
ter i allt väsentligt synes ha varit relevanta. Man lyfte 
fram )era av de allvarliga svagheter som fanns i den 
svenska krigsorganisationen åren runt %!$", svag-
heter som till del kvarstod långt fram i tiden, även 
om )era åtgärder efter hand vidtogs för att avhjälpa 
bristerna. Så hade som exempel direkt efter kriget 
pansarskott tillförts armén, och %!$% påbörjades en 
ombeväpning av jakt)yget med det svensktillverkade 
reaktionsdrivna strids)ygplanet J #! Tunnan 189, ett 
plan av världsklass. Den brittiska rapporten, som 
överlämnades till Sverige %!$(, *ck ett ”entusiastiskt 
mottagande av den svenska militärledningen”.190 Inne-
hållet i rapporten var ”precis vad militärledningen i 
åratal sökt få politikerna att förstå”.191

Skissen nedan, som är från %!$%, visar ett exem-
pel på hur COS bedömde att ett sovjetiskt anfall mot 
Skandinavien kunde gestalta sig, inom ramen för ett 
europeiskt och/eller globalt krig.

Skissen visar hur i norr sex sovjetiska divisioner 
dagen D anfaller över svensk/*nska gränsen i riktning 
mot Bodenområdet. Bodenområdet bedöms tas D+#$, 
dvs #$ dagar efter det att anfallet inletts. En av divi-
sionerna i Bodenområdet anfaller sedan vidare över 
Kiruna mot Narvik, som bedöms tas efter &" dagar. 
Denna division förstärkes senare med ytterligare en 
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mer direkt samarbete, en hållning som man sannolikt
vid denna tid uppfattade som ambivalent.188 Å andra
sidan hade britterna som nation en lång och aktuell
krigserfarenhet, varför deras synpunkter självfallet
hade stor tyngd. Inledningsvis konstaterade COS att
den svenska krigsmakten saknade krigserfarenhet.
Detta är korrekt, men något som efter hand kom att
vidlåda även de länder som ingick i Nato, möjligen
med undantag för USA och England, som fick förnyad
krigserfarenhet i Koreakriget och vad gäller USA inte
minst i Vietnamkriget. Britterna hade även erfarenhet
från kriget på Malackahalvön mellan åren 1948 och
1954, ett bortglömt krig som britterna vann. Även
Warszawapaktens stridskrafter kom efter hand att
sakna någon egentlig krigserfarenhet.

Sammanfattningsvis kan sägas att COS:s synpunk-
ter i allt väsentligt synes ha varit relevanta. Man lyfte
fram flera av de allvarliga svagheter som fanns i den
svenska krigsorganisationen åren runt i950, svag-
heter som till del kvarstod långt fram i tiden, även
om flera åtgärder efter hand vidtogs för att avhjälpa
bristerna. Så hade som exempel direkt efter kriget
pansarskott tillförts armen, och 1951 påbörjades en
ombeväpning av jaktflyget med det svensktillverkade
reaktionsdrivna stridsflygplanet J 2 9 Tunnan 189, ett
plan av världsklass. Den brittiska rapporten, som
överlämnades till Sverige 1953, fick ett "entusiastiskt
mottagande av den svenska militärledningen"."° Inne-
hållet i rapporten var "precis vad militärledningen i
åratal sökt få politikerna att förstå".191

Skissen nedan, som är från 1951, visar ett exem-
pel på hur COS bedömde att ett sovjetiskt anfall mot
Skandinavien kunde gestalta sig, inom ramen för ett
europeiskt och/eller globalt krig.

Skissen visar hur i norr sex sovjetiska divisioner
dagen D anfaller över svensk/finska gränsen i riktning
mot Bodenområdet. Bodenområdet bedöms tas D+2 5,
dvs 25 dagar efter det att anfallet inletts. En av divi-
sionerna i Bodenområdet anfaller sedan vidare över
Kiruna mot Narvik, som bedöms tas efter 6o dagar.
Denna division förstärkes senare med ytterligare en

division. Mellan Kiruna och Narvik fanns vid denna
tid endast en järnväg, ingen väg. I anslutning till
anfallet landvägen mot Narvik sker även en landstig-
ning från sjösidan mot Narviksområdet, ansatt från
sovjetiskt område. Detta anfall från sjösidan förutsätts
till tiden samordnas med anfallet över Kiruna mot
Narvik. D+2 5 anfaller fyra divisioner från Boden-
området i sydlig riktning med Gävle- och Stockholms-
området som mål. Gävleområdet bedöms kunna nås
D+9o, dvs efter tre månader.

I  söder anfaller dagen D fem sovjetiska divisioner
upp genom Jylland i Danmark, som beräknas tas
D+15. Anfall sker också dagen D med nio divisioner
från nordvästra Östtyskland över havet mot Skåne
respektive över Själland mot Skåne. Totalt anfaller
dagen D fjorton sovjetiska divisioner Danmark och
södra Sverige varav nio anfaller mot Skåne. Fyra av
dessa divisioner anfaller D+2 5 vidare från Skåne-
området mot norska gränsen och Oslo som beräknas
kunna tas D+6o. Därefter bedöms anfallen fortsätta
i form av tre anfallstäter mot norska syd- och västkus-
ten som bedömdes kunna nås D+ioo, dvs efter drygt
tre månader. Anfallen bedöms ansättas i riktningarna
Trondheim, Bergen och Sydnorge. D+2 5 anfaller
också fem divisioner från Skåne mot Stockholms-
området, som beräknas nås D+6o.

I  öster anfaller tre sovjetiska divisioner från Fin-
land över Åland och svenska skärgården mot Stock-
holmsområdet, som bedöms kunna tas D+50, dvs tio
dagar innan de från söder anfallande divisionerna
bedömdes nå Stockholmsområdet. D+8o sker en
utbrytning ur Stockholmsområdet, dels i riktning mot
Gävle, dels i riktning mot Oslo.

Totalt anfaller mot Sverige i8 divisioner och mot
hela Skandinavien 23 divisioner jämte en mindre
landstigningsstyrka i Narviksområdet. Härtill kom
marin- och flygstridskrafter. Anfall över öppet hav
torde obetingat ha krävt lokalt luftherravälde, i varje
fall temporärt, vilket Sovjetunionen vid denna tid
sannolikt torde ha kunnat uppnå bl a över södra
Östersjön. Detta med hänsyn till då rådande styrke-
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En brittisk karta som visar 
vad man bedömde som ett 
sannolikt sovjetiskt anfall mot 
Skandinavien 1951, d v s under 
det pågående Koreakriget.    
Det fanns en befogad rädsla 
för att Koreakriget skulle 
eskalera till en mycket större 
stormaktskon!ikt. Britterna 
tvivlade på att Sverige kunde 
klara ett anfall av 18 sovjetiska 
divisioner.
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En brittisk karta som visar
vad man bedömde som ett
sannolikt sovjetiskt anfall mot
Skandinavien 1951, d v s under
det pågående Koreakriget.
Det fanns en befogad rädsla
för att Koreakriget skulle
eskalera till en mycket större
stormaktskonflikt. Britterna
tvivlade på att Sverige kunde
klara ett anfall av 18 sovjetiska
divisioner.
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var stora i utgångsgrupperingen. Från Stockholms-
området till norra Norrland var bilvägsavståndet till 
exempel över #$$ mil!

Skillnaderna i uppfattning mellan engelsmännen 
och svenskarna berodde på hur man såg på ett sovje-
tiskt angrepp på Skandinavien. Uppfattningarna i 
fråga om hotbilden var uppenbarligen olika, men det 
går inte att utesluta att även andra faktorer kan ha 
inverkat på vald utgångsgruppering av den svenska 
armén, som den redovisas i den operativa planlägg-
ningen.

Detta är en central fråga som nedan kommer att 
analyseras utifrån bl a frågeställningen: Varför till-
skrev såväl militärledningen som politikerna Sovjet-
unionen/Warszawapakten både viljan, förmågan och 
resurserna att genomföra en stor invasion över öppet 
hav från Baltikum, Kaliningrad och Polen mot bl a 
Mellansverige, samtidigt som en invasion över östra 
landgränsen inte kunde uteslutas? Sovjetunionen 
var under huvuddelen av den studerade perioden en 
utpräglad landmakt, och först på #!%$-talet byggdes 
en högsjö&otta upp. En stor sjöinvasion över öppet 
hav är en mycket komplicerad operation, som inte 
underlättas av kärnladdningarnas inträde på arenan, 
och det hot dessa efter hand kom att utgöra.193

förhållanden vad gällde &ygstridskrafter i Sovjet-
unionen kontra i Sverige, Danmark och Norge. 
Några atom vapen räknar man inte med i exemplet.192

Kommentarer

Det samtidiga anfallen sätts dagen D in mot Sverige 
dels i norr mot svensk-'nska gränsen, dels i söder med 
kraftsamling till södra och västra Skåne. De anfall 
över hav som görs kan vad gäller Öresund närmast 
jämföras med anfall över en bred &od på kontinenten. 
Anfallet från östtyskt område, där gränsen mellan 
Öst- och Västtyskland gick strax öster om Lübeck, 
innebar att endast en relativt kort distans över hav 
måste passeras, varför sannolikt även enklare fartyg 
som t ex 'sketrålare kunde utnyttjas för överskepp-
ning. Samma sak gällde i Öresund. Möjligheterna 
för Sovjetunionen att skapa lokalt luftherravälde och 
därmed skydda överskeppningarna synes ha varit 
relativt goda, med hänsyn till att baser i Östtyskland 
kunde disponeras. Det torde dock ha krävt att det 
svenska &ygvapnet förbekämpats. En tredje front 
öppnades senare i Stockholmsområdet och delar av 
Uppland och Södermanland. Även denna operation 
innebar anfall över hav. Men här utnyttjades såväl 
Åbo som Ålands skärgårdar för skydd, liksom sanno-
likt också sjömineringar.

Detta scenario är av särskilt intresse då det relativt 
väsentligt skiljer sig från den svenska krigsplanlägg-
ning som var aktuell under i princip hela den stude-
rade perioden, med vissa variationer. Som nedan 
kommer att redovisas kraftsamlar man fram till #!(" 
vid nordöstra landgränsen i Övre Norrland och i Syd-
sverige, i synnerhet södra och östra Skåne. I början av 
#!($-talet bedömdes att ett ökat hot mot Stockholm 
och Mellansverige förelåg, vilket ledde till att delar 
av fältarmén nu utgångsgrupperades även där. Fält-
armén, men även delar av lokalförsvarsförbanden, 
kom härigenom att utgångsgrupperas ”tredelat”: med 
en del i Övre Norrland, en del i Mellansverige och en 
del i södra Sverige. Avstånden mellan armédelarna 
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förhållanden vad gällde flygstridskrafter i Sovjet-
unionen kontra i Sverige, Danmark och Norge.
Några atomvapen räknar man inte med i exemplet.'"

Kommentarer
Det samtidiga anfallen sätts dagen D in mot Sverige
dels i norr mot svensk-finska gränsen, dels i söder med
kraftsamling till södra och västra Skåne. De anfall
över hav som görs kan vad gäller Öresund närmast
jämföras med anfall över en bred flod på kontinenten.
Anfallet från östtyskt område, där gränsen mellan
Öst- och Västtyskland gick strax öster om Lubeck,
innebar att endast en relativt kort distans över hav
måste passeras, varför sannolikt även enklare fartyg
som t ex fisketrålare kunde utnyttjas för överskepp-
ning. Samma sak gällde i Öresund. Möjligheterna
för Sovjetunionen att skapa lokalt luftherravälde och
därmed skydda överskeppningarna synes ha varit
relativt goda, med hänsyn till att baser i Östtyskland
kunde disponeras. Det torde dock ha krävt att det
svenska flygvapnet förbekämpats. En tredje front
öppnades senare i Stockholmsområdet och delar av
Uppland och Södermanland. Även denna operation
innebar anfall över hav. Men här utnyttjades såväl
Åbo som Ålands skärgårdar för skydd, liksom sanno-
likt också sjömineringar.

Detta scenario är av särskilt intresse då det relativt
väsentligt skiljer sig från den svenska krigsplanlägg-
ning som var aktuell under i princip hela den stude-
rade perioden, med vissa variationer. Som nedan
kommer att redovisas kraftsamlar man fram till 1962
vid nordöstra landgränsen i Övre Norrland och i Syd-
sverige, i synnerhet södra och östra Skåne. I  början av
I 960-talet bedömdes att ett ökat hot mot Stockholm
och Mellansverige förelåg, vilket ledde till att delar
av fältarm6n nu utgångsgrupperades även där. Fält-
arm6n, men även delar av lokalförsvarsförbanden,
kom härigenom att utgångsgrupperas "tredelat": med
en del i Övre Norrland, en del i Mellansverige och en
del i södra Sverige. Avstånden mellan armsdelarna

var stora i utgångsgrupperingen. Från Stockholms-
området till norra Norrland var bilvägsavståndet till
exempel över ioo mil!

Skillnaderna i uppfattning mellan engelsmännen
och svenskarna berodde på hur man såg på ett sovje-
tiskt angrepp på Skandinavien. Uppfattningarna i
fråga om hotbilden var uppenbarligen olika, men det
går inte att utesluta att även andra faktorer kan ha
inverkat på vald utgångsgruppering av den svenska
armen, som den redovisas i den operativa planlägg-
ningen.

Detta är en central fråga som nedan kommer att
analyseras utifrån bl a frågeställningen: Varför till-
skrev såväl militärledningen som politikerna Sovjet-
unionen/Warszawapakten både viljan, förmågan och
resurserna att genomföra en stor invasion över öppet
hav från Baltikum, Kaliningrad och Polen mot bl a
Mellansverige, samtidigt som en invasion över östra
landgränsen inte kunde uteslutas? Sovjetunionen
var under huvuddelen av den studerade perioden en
utpräglad landmakt, och först på 197 o-talet byggdes
en högsjöflotta upp. En stor sjöinvasion över öppet
hav är en mycket komplicerad operation, som inte
underlättas av kärnladdningarnas inträde på arenan,
och det hot dessa efter hand kom att utgöra.'"
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des som föga sannolikt. Inte minst av geogra#ska 
skäl var anfallsmöjligheterna från rysk sida avsevärt 
mycket större än de var från anglosaxisk sida. Av 
samma skäl hade ryssarna också lättare att snabbare 
ge Sverige hjälp. Ett tänkbart syfte med ett anglo-
saxiskt anfall på Sverige var att säkra baser – främst 
$ygbaser – på svenskt territorium, varifrån $yg- och 
robotanfall kunde ansättas mot det ryska kärnlandet. 
För att nå detta syfte var det nödvändigt att besätta 
södra och mellersta Sverige. En av de viktigaste förut-
sättningarna för ett snabbt genomfört anglosaxiskt 
anfall på Sverige var att danskt och norskt territo-
rium disponerades för anfallsförberedelser, något som 
inte var helt osannolikt då Danmark och Norge var 
praktiskt taget försvarslösa åren närmast efter andra 
världskriget. Tidsfaktorn var också av stor betydelse 
med hänsyn till ryssarnas möjligheter till motåtgärder. 
Rysslands möjligheter att i detta läge ge Sverige hjälp 
var geogra#skt goda men också beroende av gjorda 
förberedelser i fred. Utan i fred gjorda förberedelser 
var ingen effektiv hjälp att påräkna direkt vid eller 
tiden närmast efter ett krigsutbrott, oavsett varifrån 
hjälpen förväntades komma. Detta gällde även en 
eventuell hjälp från anglosaxisk sida.

ÖB påpekade vidare att krigsfall III hade vissa lik-
heter med krigsfall I. Planläggningen av krigsfall III 
kunde därför i $era avseenden utgå från det tidigare 
krigsfallet I, även om på sikt en grundlig omarbet-
ning krävdes. Krigsfall III hade dock – som nämnts 
– nedprioriterats då det bedömdes som ”i högsta grad 
osanno likt”.194 I stället hade planeringen kraftsam-
lats till krigsfall II: krig mot Ryssland. Ett tänkbart 

Som nämnts hade ÖB med början redan sommaren 
%!&' mycket snabbt genomfört en ny operativ krigs-
planläggning omfattande hela landet, utan att ett nytt 
försvarsbeslut fattats av riksdagen. Sannolikt skedde 
detta dock med regeringens goda minne, i varje fall 
torde en inre krets av regeringen ha varit orienterad. 
Hur den nya operativa krigsplanläggningen hade 
utformats redovisades för regeringen torsdagen den 
(% mars %!&) av ÖB, generalen Helge Jung och för-
svarsstabschefen, generalmajoren Carl August Ehren-
svärd.

Av ÖB:s redovisning framgick att under kriget 
hade krigsfall I: krig mot Tyskland gällt. Inte heller 
under andra världskriget hade det med hänsyn till 
styrkeförhållande varit möjligt att planera för ett 
avvärjande periferiförsvar, dvs ett försvar med mål-
sättningen att hejda en angripare vid gräns och kust. 
En kraftsamling av landstridskrafterna till Värmland 
hade framtvingats, då ett tyskt anfall från södra 
Norge och Osloområdet var den kortaste vägen till 
”Sveriges centrum”, dvs till Mälardalen och Stock-
holmsområdet. Under den senare delen av andra 
världskriget hade det till följd av krigsutvecklingen 
i Finland uppstått ett hot mot vår nordöstra land-
gräns, vilket ledde till att krigsfallet I kompletterats 
med en planläggning som syftade till en förstärkning 
av stridskrafterna i Norrbotten – krigsfall I: Ö. Dessa 
krigsfall – krigsfall I och krigsfall I: Ö – var nu inte 
längre aktuella.

Nu gällde krigsfall II: krig med Ryssland och krigs-
fall III: krig med USA/England. Det senare krigsfallet 
hade dock nedprioriterats då det av $era skäl bedöm-

Operativa överväganden
– planeringsläget i stort
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Operativa överväganden
— planeringsläget i stort

Som nämnts hade ÖB med början redan sommaren
1945 mycket snabbt genomfört en ny operativ krigs-
planläggning omfattande hela landet, utan att ett nytt
försvarsbeslut fattats av riksdagen. Sannolikt skedde
detta dock med regeringens goda minne, i varje fall
torde en inre krets av regeringen ha varit orienterad.
Hur den nya operativa krigsplanläggningen hade
utformats redovisades för regeringen torsdagen den
21 mars 1946 av ÖB, generalen Helge Jung och för-
svarsstabschefen, generalmajoren Carl August Ehren-
svärd.

Av ÖB:s redovisning framgick att under kriget
hade krigsfall I: krig mot Tyskland gällt. Inte heller
under andra världskriget hade det med hänsyn till
styrkeförhållande varit möjligt att planera för ett
avvärjande periferiförsvar, dvs ett försvar med mål-
sättningen att hejda en angripare vid gräns och kust.
En kraftsamling av landstridskrafterna till Värmland
hade framtvingats, då ett tyskt anfall från södra
Norge och Osloområdet var den kortaste vägen till
"Sveriges centrum", dvs till Mälardalen och Stock-
holmsområdet. Under den senare delen av andra
världskriget hade det till följd av krigsutvecklingen
i Finland uppstått ett hot mot vår nordöstra land-
gräns, vilket ledde till att krigsfallet I kompletterats
med en planläggning som syftade till en förstärkning
av stridskrafterna i Norrbotten — krigsfall I: Ö. Dessa
krigsfall — krigsfall I och krigsfall I: Ö — var nu inte
längre aktuella.

Nu gällde krigsfall I I :  krig med Ryssland och krigs-
fal l  I I I :  krig med USA/England. Det senare krigsfallet
hade dock nedprioriterats då det av flera skäl bedöm-

des som föga sannolikt. Inte minst av geografiska
skäl var anfallsmöjligheterna från rysk sida avsevärt
mycket större än de var från anglosaxisk sida. Av
samma skäl hade ryssarna också lättare att snabbare
ge Sverige hjälp. Ett tänkbart syfte med ett anglo-
saxiskt anfall på Sverige var att säkra baser — främst
flygbaser — på svenskt territorium, varifrån flyg- och
robotanfall kunde ansättas mot det ryska kärnlandet.
För att nå detta syfte var det nödvändigt att besätta
södra och mellersta Sverige. En av de viktigaste förut-
sättningarna för ett snabbt genomfört anglosaxiskt
anfall på Sverige var att danskt och norskt territo-
rium disponerades för anfallsförberedelser, något som
inte var helt osannolikt då Danmark och Norge var
praktiskt taget försvarslösa åren närmast efter andra
världskriget. Tidsfaktorn var också av stor betydelse
med hänsyn till ryssarnas möjligheter till motåtgärder.
Rysslands möjligheter att i detta läge ge Sverige hjälp
var geografiskt goda men också beroende av gjorda
förberedelser i fred. Utan i fred gjorda förberedelser
var ingen effektiv hjälp att påräkna direkt vid eller
tiden närmast efter ett krigsutbrott, oavsett varifrån
hjälpen förväntades komma. Detta gällde även en
eventuell hjälp från anglosaxisk sida.

ÖB påpekade vidare att krigsfall HI hade vissa lik-
heter med krigsfall I. Planläggningen av krigsfall HI
kunde därför i flera avseenden utgå från det tidigare
krigsfallet I, även om på sikt en grundlig omarbet-
ning krävdes. Krigsfall I I I  hade dock — som nämnts
— nedprioriterats då det bedömdes som "i högsta grad
osannolikt".194 I stället hade planeringen kraftsam-
lats till krigsfall II: krig mot Ryssland. Ett tänkbart
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Krigsfall II – krig mot Ryssland

Krigsfall II hade delats in i tre underalternativ, näm-
ligen krigsfall II C, II S och II N, där krigsfall II C på 
längre sikt var det farligaste.

Krigsfall II C

Krigsfall II C kännetecknades av ett angrepp med 
mycket stora styrkor mot centrala Sverige. Ett sådant 
anfall bedömdes (#!"$) ännu inte som möjligt för 
ryssarna att genomföra, då de bl a saknade tillräck-
ligt med överskeppnings- och landstigningstonnage. 
Inom några år kunde dock Ryssland förfoga över 
större sjömilitära resurser för en insats mot centrala 
Sverige. 

Vid sidan av en sådan operation var det också 
tänkbart att ryssarna samtidigt kunde genomföra 
anfalls företag mot Norrland, Gotland och Skåne. 
Av stor vikt var därför att våra land-, sjö- och %yg-
stridskrafter kunde samverka vid försvarsstridens 
genomförande samt att försvaret av mellersta Sverige 
fördes segare än i övriga landet. 

Strävan skulle vara att hindra angriparen att få 
fast fot (kurs här) i området. Lyckades &enden att 
landsätta stora styrkor skulle principen vara att 
hellre uppge land än att utsätta våra styrkor för 
risken av förintelse. Mindre styrkor avsågs för att 
”fördröjande försvara” landet i övrigt.

Endast grundläggande operativa studier av 
krigsfall II C hade genomförts, däremot inte någon 
mer detaljerad planläggning. Med hänsyn till att 
krigsfall II C för närvarande inte var aktuellt hade 
planläggningen i stället koncentrerats till de två 
andra under alternativen: krigsfallen II S och II N. 
Krigsfall II S avsåg ett ryskt anfall med kraftsam-
ling mot södra Sverige, främst Skåne. Krigsfall II N 
avsåg ett ryskt anfall med kraftsamling mot norra 
Sverige, främst till gränsen mellan Sverige och Fin-
land.

syfte med ett ryskt anfall på Sverige bedömdes vara 
att säkra baser i Sverige och i förlängningen att ta 
Danmark med Östersjöutloppen och Norge.195 Om 
ryssarna disponerade %ott- och %ygbaser i Danmark, 
västra Sverige och Norge, underlättades avsevärt 
anfallsföretag med sjö- och %ygstridskrafter mot Eng-
land. Sjötransportlederna över Atlanten mellan USA 
och Västeuropa kunde också lättare angripas.

Ett ryskt delsyfte med ett anfall mot främst södra 
Sverige kunde också vara att förhindra att västmak-
terna &ck tillgång till baser i Sverige. För ett anfall 
mot Sverige bedömdes ryssarna kunna utnyttja Fin-
land och Åland, de baltiska staternas tidigare terri-
torier, Polens kuster liksom huvuddelen av tyska 
Östersjökusten samt möjligen även Bornholm. Om 
man även disponerade norskt och danskt territorium 
– främst efter insats av omfattande lufttrupp – ökade 
ryssarnas möjligheter dramatiskt att genomföra anfall 
mot Sverige.

Ryssland disponerade mycket starka och modernt 
utrustade arméstridskrafter, luftstridskrafter och luft-
trupper. Det ryska %yget behärskade i princip helt 
Östersjöområdet. Den ryska Östersjö%ottan bedömdes 
däremot inte vara särskilt överlägsen den svenska %ot-
tan. Detta förhållande kunde dock komma att ändras 
till rysk fördel, då de fartyg som tagits av tyskarna och 
italienarna – bl a invasionsfarkoster – efter hand till-
fördes ryssarna. Vidare kunde ryska nybyggnationer 
av olika fartygstyper – t ex invasionsfarkoster – inte 
uteslutas i en relativt nära i framtid.196

ÖB övergick därefter till att närmare, om än kort-
fattat, redovisa krigsfall II, krig mot Ryssland.
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syfte med ett ryskt anfall på Sverige bedömdes vara
att säkra baser i Sverige och i förlängningen att ta
Danmark med Östersjöutloppen och Norge.195 Om
ryssarna disponerade flott- och flygbaser i Danmark,
västra Sverige och Norge, underlättades avsevärt
anfallsföretag med sjö- och flygstridskrafter mot Eng-
land. Sjötransportlederna över Atlanten mellan USA
och Västeuropa kunde också lättare angripas.

Ett ryskt delsyfte med ett anfall mot främst södra
Sverige kunde också vara att förhindra att västmak-
terna fick tillgång till baser i Sverige. För ett anfall
mot Sverige bedömdes ryssarna kunna utnyttja Fin-
land och Åland, de baltiska staternas tidigare terri-
torier, Polens kuster liksom huvuddelen av tyska
Östersjökusten samt möjligen även Bornholm. Om
man även disponerade norskt och danskt territorium
-  främst efter insats av omfattande lufttrupp -  ökade
ryssarnas möjligheter dramatiskt att genomföra anfall
mot Sverige.

Ryssland disponerade mycket starka och modernt
utrustade armsstridskrafter, luftstridskrafter och luft-
trupper. Det ryska flyget behärskade i princip helt
Östersjöområdet. Den ryska Östersjöflottan bedömdes
däremot inte vara särskilt överlägsen den svenska flot-
tan. Detta förhållande kunde dock komma att ändras
till rysk fördel, då de fartyg som tagits av tyskarna och
italienarna -  bl a invasionsfarkoster -  efter hand till-
fördes ryssarna. Vidare kunde ryska nybyggnationer
av olika fartygstyper -  t ex invasionsfarkoster -  inte
uteslutas i en relativt nära i framtid.196

ÖB övergick därefter till att närmare, om än kort-
fattat, redovisa krigsfall II, krig mot Ryssland.

Krigsfall II -  krig mot Ryssland
Krigsfall I I  hade delats in i tre underalternativ, näm-
ligen krigsfall I I  C, I I  S och I I  N, där krigsfall I I  C på
längre sikt var det farligaste.

Krigsfall II C
Krigsfall I I  C kännetecknades av ett angrepp med
mycket stora styrkor mot centrala Sverige. Ett sådant
anfall bedömdes (1946) ännu inte som möjligt för
ryssarna att genomföra, då de bl a saknade tillräck-
ligt med överskeppnings- och landstigningstonnage.
Inom några år kunde dock Ryssland förfoga över
större sjömilitära resurser för en insats mot centrala
Sverige.

Vid sidan av en sådan operation var det också
tänkbart att ryssarna samtidigt kunde genomföra
anfallsföretag mot Norrland, Gotland och Skåne.
Av stor vikt var därför att våra land-, sjö- och flyg-
stridskrafter kunde samverka vid försvarsstridens
genomförande samt att försvaret av mellersta Sverige
fördes segare än i övriga landet.

Strävan skulle vara att hindra angriparen att få
fast fot (kurs här) i området. Lyckades fienden att
landsätta stora styrkor skulle principen vara att
hellre uppge land än att utsätta våra styrkor för
risken av förintelse. Mindre styrkor avsågs för att
"fördröjande försvara" landet i övrigt.

Endast grundläggande operativa studier av
krigsfall I I  C hade genomförts, däremot inte någon
mer detaljerad planläggning. Med hänsyn till att
krigsfall I I  C för närvarande inte var aktuellt hade
planläggningen i stället koncentrerats till de två
andra underalternativen: krigsfallen I I  S och I I  N.
Krigsfall I I  S avsåg ett ryskt anfall med kraftsam-
ling mot södra Sverige, främst Skåne. Krigsfall I I  N
avsåg ett ryskt anfall med kraftsamling mot norra
Sverige, främst till gränsen mellan Sverige och Fin-
land.
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av Övre Norrland, men även vara beredda att för-
svåra #entliga företag i östra Svealand. En mindre del 
av $ygstridskrafterna skulle kunna stödja försvaret 
av södra Sverige. Insats mot lufttrupp skulle även för-
beredas.

Avslutningsvis berörde ÖB läget vid ett anfall mot 
Norrland samtidigt som stora styrkor anföll södra 
Sverige. De i södra Sverige grupperade styrkorna 
skulle då få till uppgift att försvåra landstigning 
och fördröja #endens framträngande norrut, varvid 
särskilt förbindelserna till Göteborg var viktiga att 
skydda. En kombination av planläggningen II S och 
II N i syfte att möta det läge som skulle uppstå vid 
samtidigt anfall med starka krafter både i norr och 
söder kunde därför bli nödvändigt i framtiden, fram-
höll ÖB. I en sådan situation kunde olika alternativ 
för försvarets förande tänkas varvid vi kunde tvingas 
att tillämpa de mer begränsade mål för krigföringen 
som skisserades för krigsfall II C (se ovan). All plan-
läggningen var dock $exibel och skulle anpassas till 
”det läge som uppstod”. Den grundläggande principen 
var att genom ett segt djupförsvar vinna tid (kurs här), 
en princip som inte #ck överges oavsett krigsfall.197

Efter föredragningen för regeringen synes endast 
frågan om planläggning av krigsfall III – krig med 
England/USA – ha dryftats. Utrikesministern Östen 
Undén framförde kravet att planläggningen ”gjordes 
likformig åt alla håll”. Han menade att om den opera-
tiva krigsplanläggningen var ”enkelriktad”, dvs endast 
riktades mot Ryssland och om detta förhållande skulle 
”sippra ut”, fanns en risk att neutralitetspolitikens 
trovärdighet kunde sättas i fråga. På detta svarade 
ÖB att allt gjordes för att de grundläggande planerna 
”blott skulle vara kända för en liten krets”, vidare var 
avsikten att så snart tiden medgav ”taga upp krigsfall 
Väst”. Försvarsstabschefen Ehrensvärd tillade att 
också vid föredragningarna för försvarskommittén 
”hade det lagt särskild vikt vid att framhålla dubbel-
sidigheten av våra försvarsförberedelser, detta med 
hänsyn till inom försvarskommittén rådande särskilda 
förhållande”, en kommentar som enligt Ehrensvärd 

Krigsfall II S

I krigsfall II S skulle betydande delar av försvars-
krafterna grupperas i Skåne för avvärjande försvar 
av södra Sverige, samtidigt som relativt starka styrkor 
skulle hållas i reserv med hänsyn till det ovissa läget. 
Till följd av ryssarnas begränsade tillgångar på över-
skeppningstonnage och därmed begränsade anfalls-
möjligheter över hav, bedömdes det som möjligt att 
i detta alternativ avvärjande försvara hela Sverige. 
I mellersta Sverige skulle dock, med hänsyn till den 
relativt ringa tillgången på trupp, försvaret inskränka 
sig till hamnar och $ygfält samt till försvar av Stock-
holm. Även VI. militärområdet i övre Norrland skulle 
i detta läge avvärjande försvaras. Sjöstridskrafternas 
uppgift var i likhet med alternativ II N främst att 
försvara ost- och västkusten. Större delen av $yg-
stridskrafterna skulle i samverkan med land- och sjö-
försvaret avvärjande försvara södra Sverige, medan 
en mindre del skulle försvåra #entliga $ygföretag i 
östra Svealand. På särskild order skulle $ygförband 
kunna kraftsamlas och insättas för att stödja Gotlands 
försvar, liksom mot #entlig lufttrupp i mellersta och 
södra Sverige eller mot landstigningsföretag på ost-
kusten.

Krigsfall II N

I krigsfall II N antogs den ryska kraftsamlingen vara 
riktad mot Övre Norrland via norra Finland. Liksom 
i det tidigare krigsfallet I: Ö var det i detta krigsfall 
nödvändigt att omgruppera delar av lokalförsvaret 
från västra Sverige till ostkusten och gränsen mot 
Finland. Landstridskrafternas uppgift i stort var att 
avvärjande försvara VI. militärområdet samt viktiga 
hamnar och $ygfält. Vid anfall med mycket över-
lägsna #entliga stridskrafter skulle våra stridskrafter 
vara beredda att fördröjande gå tillbaka i sydlig eller 
sydvästlig riktning. Sjöstridskrafternas uppgifter var 
främst att försvara ost- och västkusten. Flygstrids-
krafterna skulle i första hand medverka vid försvaret 
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Krigsfall II S
I  krigsfall I I  S skulle betydande delar av försvars-
krafterna grupperas i Skåne för avvärjande försvar
av södra Sverige, samtidigt som relativt starka styrkor
skulle hållas i reserv med hänsyn till det ovissa läget.
Til l  följd av ryssarnas begränsade tillgångar på över-
skeppningstonnage och därmed begränsade anfalls-
möjligheter över hav, bedömdes det som möjligt att
i detta alternativ avvärjande försvara hela Sverige.
I  mellersta Sverige skulle dock, med hänsyn till den
relativt ringa tillgången på trupp, försvaret inskränka
sig till hamnar och flygfält samt till försvar av Stock-
holm. Även VI. militärområdet i övre Norrland skulle
i detta läge avvärjande försvaras. Sjöstridskrafternas
uppgift var i likhet med alternativ I I  N främst att
försvara ost- och västkusten. Större delen av flyg-
stridskrafterna skulle i samverkan med land- och sjö-
försvaret avvärjande försvara södra Sverige, medan
en mindre del skulle försvåra fientliga flygföretag i
östra Svealand. På särskild order skulle flygförband
kunna kraftsamlas och insättas för att stödja Gotlands
försvar, liksom mot fientlig lufttrupp i mellersta och
södra Sverige eller mot landstigningsföretag på ost-
kusten.

Krigsfall II N
I  krigsfall I I  N antogs den ryska kraftsamlingen vara
riktad mot Övre Norrland via norra Finland. Liksom
i det tidigare krigsfallet I: Ö var det i detta krigsfall
nödvändigt att omgruppera delar av lokalförsvaret
från västra Sverige till ostkusten och gränsen mot
Finland. Landstridskrafternas uppgift i stort var att
avvärjande försvara VI. militärområdet samt viktiga
hamnar och flygfält. Vid anfall med mycket över-
lägsna fientliga stridskrafter skulle våra stridskrafter
vara beredda att fördröjande gå tillbaka i sydlig eller
sydvästlig riktning. Sjöstridskrafternas uppgifter var
främst att försvara ost- och västkusten. Flygstrids-
krafterna skulle i första hand medverka vid försvaret
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av Övre Norrland, men även vara beredda att för-
svåra fientliga företag i östra Svealand. En mindre del
av flygstridskrafterna skulle kunna stödja försvaret
av södra Sverige. Insats mot lufttrupp skulle även för-
beredas.

Avslutningsvis berörde ÖB läget vid ett anfall mot
Norrland samtidigt som stora styrkor anföll södra
Sverige. De i södra Sverige grupperade styrkorna
skulle då få till uppgift att försvåra landstigning
och fördröja fiendens framträngande norrut, varvid
särskilt förbindelserna till Göteborg var viktiga att
skydda. En kombination av planläggningen I I  S och
I I  N i syfte att möta det läge som skulle uppstå vid
samtidigt anfall med starka krafter både i norr och
söder kunde därför bli nödvändigt i framtiden, fram-
höll ÖB. I  en sådan situation kunde olika alternativ
för försvarets förande tänkas varvid vi kunde tvingas
att tillämpa de mer begränsade mål för krigföringen
som skisserades för krigsfall I I  C (se ovan). All  plan-
läggningen var dock flexibel och skulle anpassas till
"det läge som uppstod". Den grundläggande principen
var att genom ett segt djupförsvar vinna tid (kurs här),
en princip som inte fick överges oavsett krigsfall."'

Efter föredragningen för regeringen synes endast
frågan om planläggning av krigsfall I I I  — krig med
England/USA — ha dryftats. Utrikesministern Östen
Undén framförde kravet att planläggningen "gjordes
likformig åt alla håll". Han menade att om den opera-
tiva krigsplanläggningen var "enkelriktad", dvs endast
riktades mot Ryssland och om detta förhållande skulle
"sippra ut", fanns en risk att neutralitetspolitikens
trovärdighet kunde sättas i fråga. På detta svarade
ÖB att allt gjordes för att de grundläggande planerna
"blott skulle vara kända för en liten krets", vidare var
avsikten att så snart tiden medgav "taga upp krigsfall
Väst". Försvarsstabschefen Ehrensvärd tillade att
också vid föredragningarna för försvarskommittén
"hade det lagt särskild vikt vid att framhålla dubbel-
sidigheten av våra försvarsförberedelser, detta med
hänsyn till inom försvarskommittén rådande särskilda
förhållande", en kommentar som enligt Ehrensvärd
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Trovärdigheten blir lätt ifrågasatt. Någon diskussion 
i övrigt om enskildheter i den operativa planlägg-
ningen förekom, såvitt kan utläsas ur källmaterialet, 
inte. ÖB:s operativa planläggning synes därmed ha 
god tagits av regeringen.

förorsakade ”både soliga och besvärande leende hos 
regeringsledamöterna”.198

Frågan diskuterades men någon planläggning för 
ett krigsfall III, eller krigsfall väst, kom aldrig till 
stånd. Detta visar på dilemmat för ett land som utåt 
driver en efter hand till dogm upphöjd neutralitets-
politik, samtidigt som man för sin överlevnad som 
nation ytterst är beroende av bistånd utifrån. I detta 
fall från västmakterna, och då inte minst från USA. 
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förorsakade "både soliga och besvärande leende hos
regeringsledamöterna".' 98

Frågan diskuterades men någon planläggning för
ett krigsfall HI, eller krigsfall väst, kom aldrig till
stånd. Detta visar på dilemmat för ett land som utåt
driver en efter hand till dogm upphöjd neutralitets-
politik, samtidigt som man för sin överlevnad som
nation ytterst är beroende av bistånd utifrån. I detta
fall från västmakterna, och då inte minst från USA.

Trovärdigheten blir lätt ifrågasatt. Någon diskussion
i övrigt om enskildheter i den operativa planlägg-
ningen förekom, såvitt kan utläsas ur källmaterialet,
inte. ÖB:s operativa planläggning synes därmed ha
godtagits av regeringen.
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Ryssland – krigsfall II, även benämnt huvudalterna-
tivet. Vad gällde riktlinjerna för krigsplanläggningen 
hänvisades i ordern till ovan nämnd strategisk studie 
som tillställts bl a militärbefälhavarna personligen. 
ÖB framhöll att den strategiska studien hade utarbe-
tats i försvarsstaben ”främst för att tjäna som grund 
för en ny femårsplan”, dvs ett underlag till regeringen. 
Vidare angavs att den strategiska studien skulle över-
arbetas ”då den ej bygger på det nu aktuella läget”, 
men att ”likväl äga de slutsatser som där drages, i allt 
väsentligt giltighet för närmaste framtiden”. Alterna-
tivet II C var dock ännu inte aktuellt att planlägga. 
Anvisningar för planläggning av alternativet II C 
skulle komma att lämnas ”först senare när den poli-
tiska och militära situationen i Europa blivit klarare”. 
Den planläggning som nu beordrades gällde ryska 
invasionsföretag med kraftsamling antingen genom 
Finland mot norra Sverige – krigsfall II, underalter-
nativet II N – eller från Nordtyskland och Bornholm 
mot södra Sverige – krigsfall II, underalternativet II S. 
Planläggning för dessa krigsfall skulle bl a omfatta 
planer för truppernas uppmarsch och verksamhet, 
liksom underhållsplanläggning.

Sovjetunionens stridskrafter

De ryska stridskrafterna som bedömdes disponibla för 
ett anfall mot Sverige redovisades mycket detaljerat 
i underbilagor till ÖB-ordern. Redovisningen skedde 
mot bakgrund av läget i maj #!$%, dvs vid krigsslutet 
i Europa. Uppmarschområden för anfall mot Sverige 
bedömdes i första hand vara områdena Lybeck–

Som nämnts ovan reviderade ÖB, direkt efter andra 
världskrigets slut i Europa, den operativa krigsplan-
läggning som gällt sedan kriget medan ovan redo-
visat planeringsarbete pågick och innan något nytt 
försvarsbeslut hade fattats. Någon redogörelse för 
regeringen hade såvitt framgår av källorna vid denna 
tid (juni #!$%) inte genomförts, vilket inte utesluter att 
t ex statsministern och/eller försvarsministern orien-
terats i frågan. I juni #!$% gav ÖB ut en hemlig order 
till bland andra militärbefälhavarna (MB), chefen 
för marinen (CM) och chefen för &ygvapnet (CFV) 
rörande en ny operativ krigsplanläggning.199

Den nya krigsplanläggningen skulle genomföras 
mycket snabbt eller för vissa MB inom cirka en dryg 
månad från det att ordern erhållits. Orsakerna till 
de mycket snäva tidsramarna framgår inte av order-
verket. Det går bara att spekulera i orsaken, men 
kanske var det den oroande utvecklingen i Europa 
i allmänhet och det illavarslande läget i Finland i 
synner het som motiverade brådskan. Oavsett orsak är 
det dock rimligt att anta att det omfattande krigsplan-
läggningsarbetet som nu anbefalldes inledningsvis till 
stor del blev kartlösningar, även om betydande terräng -
erfarenhet sedan kriget och tiden före detta borde ha 
funnits i staberna. Några mer omfattande rekogno-
seringar eller fältövningar (krigsspel med befäl) i ter-
rängen torde inte ha medhunnits på den korta tid som 
stod till förfogande för planeringens genomförande.

I de olika ÖB-orderna, vars allmänna delar var 
likalydande, angavs inledningsvis att planläggningen 
för krigsfall I och I: Ö skulle upphöra. En ny krigs-
planläggning skulle genomföras avseende krig mot 

Den operativa krigsplanläggningens
genomförande #!$%/$'
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Den operativa krigsplanläggningens
genomförande 1945/46

Som nämnts ovan reviderade ÖB, direkt efter andra
världskrigets slut i Europa, den operativa krigsplan-
läggning som gällt sedan kriget medan ovan redo-
visat planeringsarbete pågick och innan något nytt
försvarsbeslut hade fattats. Någon redogörelse för
regeringen hade såvitt framgår av källorna vid denna
tid (juni 1945) inte genomförts, vilket inte utesluter att
t ex statsministern och/eller försvarsministern orien-
terats i frågan. I  juni 1945 gav ÖB ut en hemlig order
till bland andra militärbefälhavarna (MB), chefen
för marinen (CM) och chefen för flygvapnet (CFV)
rörande en ny operativ krigsplanläggning.199

Den nya krigsplanläggningen skulle genomföras
mycket snabbt eller för vissa MB inom cirka en dryg
månad från det att ordern erhållits. Orsakerna till
de mycket snäva tidsramarna framgår inte av order-
verket. Det går bara att spekulera i orsaken, men
kanske var det den oroande utvecklingen i Europa
i allmänhet och det illavarslande läget i Finland i
synnerhet som motiverade brådskan. Oavsett orsak är
det dock rimligt att anta att det omfattande krigsplan-
läggningsarbetet som nu anbefalldes inledningsvis till
stor del blev kartlösningar, även om betydande terräng-
erfarenhet sedan kriget och tiden före detta borde ha
funnits i staberna. Några mer omfattande rekogno-
seringar eller fältövningar (krigsspel med befäl) i ter-
rängen torde inte ha medhunnits på den korta tid som
stod till förfogande för planeringens genomförande.

I  de olika ÖB-orderna, vars allmänna delar var
likalydande, angavs inledningsvis att planläggningen
för krigsfall I och I: Ö skulle upphöra. En ny krigs-
planläggning skulle genomföras avseende krig mot

Ryssland — krigsfall II, även benämnt huvudalterna-
tivet. Vad gällde riktlinjerna för krigsplanläggningen
hänvisades i ordern till ovan nämnd strategisk studie
som tillställts bl a militärbefälhavarna personligen.
ÖB framhöll att den strategiska studien hade utarbe-
tats i försvarsstaben "främst för att tjäna som grund
för en ny femårsplan", dvs ett underlag till regeringen.
Vidare angavs att den strategiska studien skulle över-
arbetas "då den ej bygger på det nu aktuella läget",
men att "likväl äga de slutsatser som där drages, i allt
väsentligt giltighet för närmaste framtiden". Alterna-
tivet I I  C var dock ännu inte aktuellt att planlägga.
Anvisningar för planläggning av alternativet II C
skulle komma att lämnas "först senare när den poli-
tiska och militära situationen i Europa blivit klarare".
Den planläggning som nu beordrades gällde ryska
invasionsföretag med kraftsamling antingen genom
Finland mot norra Sverige — krigsfall II, underalter-
nativet I I  N — eller från Nordtyskland och Bornholm
mot södra Sverige — krigsfall II, underalternativet I I  S.
Planläggning för dessa krigsfall skulle bl a omfatta
planer för truppernas uppmarsch och verksamhet,
liksom underhållsplanläggning.

Sovjetunionens stridskrafter
De ryska stridskrafterna som bedömdes disponibla för
ett anfall mot Sverige redovisades mycket detaljerat
i underbilagor till ÖB-ordern. Redovisningen skedde
mot bakgrund av läget i maj 1945, dvs vid krigsslutet
i Europa. Uppmarschområden för anfall mot Sverige
bedömdes i första hand vara områdena Lybeck—
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i en omgång, beroende på hur mycket underhåll man 
medförde. Överfartstiden uppskattades till # timmar 
med en fart av $% knop, på sträckan Nordtyskland/
Bornholm–Skånes södra kust.

De ryska &ygstridskrafterna uppskattades till 
' &ygarméer baserade i området norra Tyskland–
Polen–Leningrad. Därtill kom &ygförband baserade 
mellan Ladoga och Murmansk, liksom Östersjö&ot-
tans &yg. Totalt bedömdes Ryssland i nämnda områ-
den disponera mer än $% #%% &ygplan varav ca $ #%% 
tillhörde det strategiska eller tunga bomb&yget. Resten 
var medeltungt eller lätt bomb&yg (attack&yg) och 
jakt&yg. Dessa &ygstyrkor disponerade sammanlagt 
()# baser, dock inledningsvis inte några baser i Fin-
land. Vad som redovisades i ordern hade karaktären 
av en ”skarp” analys där man t ex namngav chefer 
för bl a fronter, i den mån namnen var kända.202

Sammanfattningsvis gjordes bedömningen att 
de ryska landstridskrafternas styrka medgav att 
betydande stridskrafter, utan större förberedelser, 
omedel bart kunde disponeras för invasionsföretag 
mot Sverige. Betydande resurser för luftlandsätt-
ningar bedömdes också *nnas. Den ryska &ottans 
styrka och stridsvärde bedömdes tillräcklig för att 
kunna hindra den svenska &ottan att verka. Innan 
större invasionsföre tag var möjliga krävdes dock att 
den svenska &ottan nedkämpats, vilket bedömdes 
kunna ske främst med &ygstridskrafter. Ryssarna dis-
ponerade vidare överlägsna &ygstridskrafter som utan 
ombasering kunde genomföra anfall mot mellersta och 
södra Sverige. Överraskande företag med stora styr-
kor bedömdes dock endast kunna ansättas mot södra 
delen av landet. Mot norra Sverige kunde större före-
tag äga rum först efter omfattande omgrupperingar 
av land-, sjö- och &ygstridskrafter, bl a till *nskt terri-
torium. Luftlandsättningar av sabotageförband var 
dock möjliga att insätta i norra Sverige. Vid ett anfall 
över nordöstra landgränsen bedömdes främst vägsys-
temet vara gränssättande.

Det var en överväldigande hotbild som ÖB pre-
senterade i sin order. Inte minst var det ryska &ygets 

Finska viken, i andra hand östra Finland–Kirkenes 
(i Nordnorge). I sammandrag var den hotbild som 
skisserades följande: $. vitryska fronten i Berlinom-
rådet disponerade ca +% infanteridivisioner och ca (( 
pansarbrigader. ). vitryska fronten norr och nordväst 
om Berlin disponerade ca ,% infanteridivisioner och 
ca $# pansarbrigader. (. vitryska fronten i Ostpreus-
sen disponerade ca (% infanteridivisioner och ca $% 
pansar brigader och den $. baltiska fronten ca $# 
infanteridivisioner och # pansarbrigader. För de ). och 
(. baltiska fronterna, liksom Leningrads front, var siff-
rorna mer osäkra men den sammanlagda styrkan hos 
dessa fronter uppskattades till ca (% infanteri divisioner.

Sammantaget uppskattades i ÖB övergripande 
de ryska styrkor som stod mellan Lybeck och Lenin-
grad till ca $'# infanteridivisioner och ca +# pansar-
brigader. Härtill kom ca $% infanteribrigader och 
# pansarbrigader utmed Finlands östra gräns och på 
Kolahalvön. Ryssarna bedömdes också disponera 
fallskärms- och luftlandsättningsförband i betydande 
omfattning. Den slutsats man drog i ordern var att 
Ryssland visserligen inte av bl a geogra*ska skäl och 
transportskäl kunde använda alla sina styrkor sam-
tidigt vid ett anfall på Sverige, men att den ryska 
överlägsenheten ”skulle bli mångfaldig”.

De sjöstridskrafter i Östersjön som redovisades 
var $ slagskepp, , kryssare, $# jagare, )% ubåtar, ett 
stort antal motortorpedbåtar och minsvepare. Vidare 
fanns (–# eskortfartyg. Härtill kom den *nska &ot-
tan, som bl a omfattade $ pansarskepp, $) motor-
torpedbåtar och # ubåtar, jämte delar av den tyska 
&ottan omfattande bl a $# jagare, (% ubåtar och ca 
$%% invasionsfarkoster. För överskeppningsföretag 
bedömdes ryssarna disponera handelstonnage om 
ca #%% %%% bruttoton, vilket medgav överskeppning 
av ca tre infanteridivisioner i en omgång. Därtill kom 
de ca $%% tyska invasionsfarkosterna. Totalt bedöm-
des ca ( infanteridivisioner kunna överskeppas i en 
omgång med dessa invasionsfarkoster, dock utan 
hästar och underhåll. Sammantaget räknades med en 
överskeppningskapacitet på ca (–+ infanteridivisioner 
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Finska viken, i andra hand östra Finland—Kirkenes
(i Nordnorge). I sammandrag var den hotbild som
skisserades följande: I. vitryska fronten i Berlinom-
rådet disponerade ca 6o infanteridivisioner och ca 33
pansarbrigader. 2. vitryska fronten norr och nordväst
om Berlin disponerade ca 4o infanteridivisioner och
ca 15 pansarbrigader. 3. vitryska fronten i Ostpreus-
sen disponerade ca 3o infanteridivisioner och ca io
pansarbrigader och den I. baltiska fronten ca i5
infanteridivisioner och 5 pansarbrigader. För de 2. och
3. baltiska fronterna, liksom Leningrads front, var siff-
rorna mer osäkra men den sammanlagda styrkan hos
dessa fronter uppskattades till ca 3o infanteridivisioner.

Sammantaget uppskattades i ÖB övergripande
de ryska styrkor som stod mellan Lybeck och Lenin-
grad till ca 175 infanteridivisioner och ca 65 pansar-
brigader. Härti l l  kom ca io infanteribrigader och
5 pansarbrigader utmed Finlands östra gräns och på
Kolahalvön. Ryssarna bedömdes också disponera
fallskärms- och luftlandsättningsförband i betydande
omfattning. Den slutsats man drog i ordern var att
Ryssland visserligen inte av bl a geografiska skäl och
transportskäl kunde använda alla sina styrkor sam-
tidigt vid ett anfall på Sverige, men att den ryska
överlägsenheten "skulle bli mångfaldig".

De sjöstridskrafter i Östersjön som redovisades
v a r i  slagskepp, 4 kryssare, 15 jagare, 20 ubåtar, ett
stort antal motortorpedbåtar och minsvepare. Vidare
fanns 3-5 eskortfartyg. Härtill kom den finska flot-
tan, som bl a omfattade i  pansarskepp, 12 motor-
torpedbåtar och 5 ubåtar, jämte delar av den tyska
flottan omfattande bl a 15 jagare, 3o ubåtar och ca
Ioo invasionsfarkoster. För överskeppningsföretag
bedömdes ryssarna disponera handelstonnage om
ca 500 000 bruttoton, vilket medgav överskeppning
av ca tre infanteridivisioner i en omgång. Därtill kom
de ca ioo tyska invasionsfarkosterna. Totalt bedöm-
des ca 3 infanteridivisioner kunna överskeppas i en
omgång med dessa invasionsfarkoster, dock utan
hästar och underhåll. Sammantaget räknades med en
överskeppningskapacitet på ca 3-6 infanteridivisioner

i en omgång, beroende på hur mycket underhåll man
medförde. Överfartstiden uppskattades till 5 timmar
med en fart av io  knop, på sträckan Nordtyskland/
Bornholm—Skånes södra kust.

De ryska flygstridskrafterna uppskattades till
7 flygarméer baserade i området norra Tyskland—
Polen—Leningrad. Därtill kom flygförband baserade
mellan Ladoga och Murmansk, liksom Östersjöflot-
tans flyg. Totalt bedömdes Ryssland i nämnda områ-
den disponera mer än 10 50o flygplan varav ca i5oo
tillhörde det strategiska eller tunga bombflyget. Resten
var medeltungt eller lätt bombflyg (attackflyg) och
jaktflyg. Dessa flygstyrkor disponerade sammanlagt
325 baser, dock inledningsvis inte några baser i Fin-
land. Vad som redovisades i ordern hade karaktären
av en "skarp" analys där man t ex namngav chefer
för bl a fronter, i den mån namnen var kända.2°2

Sammanfattningsvis gjordes bedömningen att
de ryska landstridskrafternas styrka medgav att
betydande stridskrafter, utan större förberedelser,
omedelbart kunde disponeras för invasionsföretag
mot Sverige. Betydande resurser för luftlandsätt-
ningar bedömdes också finnas. Den ryska flottans
styrka och stridsvärde bedömdes tillräcklig för att
kunna hindra den svenska flottan att verka. Innan
större invasionsföretag var möjliga krävdes dock att
den svenska flottan nedkämpats, vilket bedömdes
kunna ske främst med flygstridskrafter. Ryssarna dis-
ponerade vidare överlägsna flygstridskrafter som utan
ombasering kunde genomföra anfall mot mellersta och
södra Sverige. Överraskande företag med stora styr-
kor bedömdes dock endast kunna ansättas mot södra
delen av landet. Mot norra Sverige kunde större före-
tag äga rum först efter omfattande omgrupperingar
av land-, sjö- och flygstridskrafter, bl a till finskt terri-
torium. Luftlandsättningar av sabotageförband var
dock möjliga att insätta i norra Sverige. Vid ett anfall
över nordöstra landgränsen bedömdes främst vägsys-
temet vara gränssättande.

Det var en överväldigande hotbild som ÖB pre-
senterade i sin order. Inte minst var det ryska flygets



! "  # $ % & ' (  # $ % & )( % & * " & + , ' " - !!

reducerade – jämte kustartilleri. De strategiska reser-
verna utgjorde ÖB:s stridskrafter och "ck inte utan 
ÖB:s medgivande utnyttjas av de militärbefälhavare 
eller armékårschefer inom vars område de var grup-
perade, med undantag för insats mot luftlandsätt-
ningar. #. och $. armékårernas områden sammanföll 
med I. respektive VI. militärområdenas områden. 
Inom varje militär- eller armékårsområde var även 
lokalförsvarsförband grupperade, bl a kust- och gräns-
försvarsbataljoner. Tiden för intagande av utgångs-
läget vid krigsfall II S beräknades till %& dagar, 
förutsatt att mobiliseringstiderna innehölls och att 
koncentrerings transporterna, liksom uppmarschen 
inom militärområ dena, kunde ske ostört.

!. armékårens uppgift var följande: ”#. armé kåren 
försvarar kårområdet avvärjande enligt följande 
grunder: Kustområdena, främst hamnar, försvaras 
mot anfall från sjön och från landsidan med kraft-
samling till Skånes syd- och östkust. Reserver gruppe-
ras inom områden varifrån kustförsvaret snabbt kan 
understödjas och motanfall utföras mot landstigen och 
luftlandsatt "ende, även under "entlig stark 'ygverk-
samhet.” 204

Försvaret skulle fullföljas ”även om möjlighet till 
enhetlig ledning och samband med högkvarteret icke 
fanns”. Denna senare uppgift var generell och gällde 
alla militärbefälhavare och armékårschefer i alla 
krigsfall.

VII. militärområdets uppgift var följande: ”Gotland 
försvaras, varvid Fårösund hålles till det yttersta.”

II., III. och V. militärområdenas uppgifter var att: 
”avvärjande försvara viktigare hamnar eller (och) 'yg-
fält samt att bevaka gränsen mot Norge.”

IV. militärområdets uppgifter var följande: ”för-
svara Stockholm, viktigare hamnar och 'ygfält samt 
fördröja från kust- och efter luftlandsättning fram-
trängande "ende, främst mot Stockholm.” Kustartilleri 
skulle utgångsgrupperas i norra Ålands hav.

". armékåren gavs uppgiften: ”Försvara kårområdet 
enligt följande grunder. Kraftsamling i försvaret för-
läggs till östra Norrbotten. Främre avvärjningszonen 

överlägsenhet mycket stort – ca %( )(( 'ygplan – sär-
skilt som det också antyddes att ytterligare %( ((( 
'ygplan fanns baserade och tillgängliga i andra delar 
av Europa, eller totalt mer än $( ((( 'ygplan.203 Man 
bör dock beakta att räckvidden för huvuddelen av 
'ygplanen denna tid var begränsad. Det var bara 
det tunga bomb'yget som nådde hela Sverige utan 
frambasering. Det medeltunga och lätta bomb'yget 
hade begränsade räckvidder liksom jakt'yget. Detta 
bör, innan en frambasering av jakt'yget för skydd av 
bomb'yget varit möjligt, ha utgjort en relativt allvar-
lig begränsning, sett ur ryssarnas synvinkel.

Krigsfall II S

Utgångsgrupperingen i stort för alternativet II S 
byggde på antagandet att ett ryskt invasionsföretag 
ansattes från norra Tyskland, och eventuellt även från 
Bornholm, mot södra Sverige. En betydande del av de 
svenska stridskrafterna – #. armékåren – gruppera-
des med huvuddelen i Skåne för avvärjande försvar. 
Kåren bestod av I., III., XI. och XIII. fördelningarna 
samt *. och %(. pansarbrigaderna och +. motorbriga-
den. Därtill kom kustartilleribatterier grupperade vid 
kusterna främst i anslutning till städer. I mellersta 
Sverige var %. armékåren grupperad som ÖB:s stra-
tegiska reserv. Kårens förband kvarstod på mobilise-
rings- och/eller organiseringsorterna och omfattade 
XII., XIV. och XVI. fördelningarna – något reduce-
rade – jämte !. pansarbrigaden. Norr om Stockholms-
området fanns IV. fördelningen, även den reducerad. 
I fördelningen ingick även %. cykelbrigaden grupperad 
i Stockholm och #%. infanteriregementet grupperat 
söder om Stockholm.

Längs Norrlandskusten grupperade strategiska 
reserver var bl a $(. och $%. infanteriregementena. 
I Övre Norrland var $. armékåren grupperad, omfat-
tande II. och XV. fördelningarna – något reducerade 
– jämte det fristående %!. infanteriregementet. Got-
land försvarades av Gotlands trupper bestående av 
bl a %*., !. och %(. infanteriregementena – de senare 
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överlägsenhet mycket stort — ca 10 5 oo flygplan — sär-
skilt som det också antyddes att ytterligare io  000
flygplan fanns baserade och tillgängliga i andra delar
av Europa, eller totalt mer än 2 o 000 flygplan.203 Man
bör dock beakta att räckvidden för huvuddelen av
flygplanen denna tid var begränsad. Det var bara
det tunga bombflyget som nådde hela Sverige utan
frambasering. Det medeltunga och lätta bombflyget
hade begränsade räckvidder liksom jaktflyget. Detta
bör, innan en frambasering av jaktflyget för skydd av
bombflyget varit möjligt, ha utgjort en relativt allvar-
lig begränsning, sett ur ryssarnas synvinkel.

Krigsfall II S
Utgångsgrupperingen i stort för alternativet II S
byggde på antagandet att ett ryskt invasionsföretag
ansattes från norra Tyskland, och eventuellt även från
Bornholm, mot södra Sverige. En betydande del av de
svenska stridskrafterna — 3. armskåren — gruppera-
des med huvuddelen i Skåne för avvärjande försvar.
Kåren bestod av I., M. ,  XI. och XII I .  fördelningarna
samt 8. och io. pansarbrigaderna och 7. motorbriga-
den. Därtill kom kustartilleribatterier grupperade vid
kusterna främst i anslutning till städer. I  mellersta
Sverige var I. armskåren grupperad som ÖB:s stra-
tegiska reserv. Kårens förband kvarstod på mobilise-
rings- och/eller organiseringsorterna och omfattade
XII., XIV. och XVI. fördelningarna — något reduce-
rade — jämte 9. pansarbrigaden. Norr om Stockholms-
området fanns IV. fördelningen, även den reducerad.
I  fördelningen ingick även I. cykelbrigaden grupperad
i Stockholm och 31. infanteriregementet grupperat
söder om Stockholm.

Längs Norrlandskusten grupperade strategiska
reserver var bl a 20. och 21. infanteriregementena.
I  Övre Norrland var 2. armskåren grupperad, omfat-
tande II. och XV. fördelningarna — något reducerade
— jämte det fristående 19. infanteriregementet. Got-
land försvarades av Gotlands trupper bestående av
bl a 18., 9. och io. infanteriregementena — de senare

99

reducerade — jämte kustartilleri. De strategiska reser-
verna utgjorde ÖB:s stridskrafter och fick inte utan
ÖB:s medgivande utnyttjas av de militärbefälhavare
eller armékårschefer inom vars område de var grup-
perade, med undantag för insats mot luftlandsätt-
ningar. 3. och 2. armskårernas områden sammanföll
med I. respektive VI. militärområdenas områden.
Inom varje militär- eller armékårsområde var även
lokalförsvarsförband grupperade, bl a kust- och gräns-
försvarsbataljoner. Tiden för intagande av utgångs-
läget vid krigsfall I I  S beräknades till 14 dagar,
förutsatt att mobiliseringstiderna innehölls och att
koncentreringstransporterna, liksom uppmarschen
inom militärområdena, kunde ske ostört.

3. armskårens uppgift var följande: "3. armskåren
försvarar kårområdet avvärjande enligt följande
grunder: Kustområdena, främst hamnar, försvaras
mot anfall från sjön och från landsidan med kraft-
samling till Skånes syd- och östkust. Reserver gruppe-
ras inom områden varifrån kustförsvaret snabbt kan
understödjas och motanfall utföras mot landstigen och
luftlandsatt fiende, även under fientlig stark flygverk-
samhet.', 204

Försvaret skulle fullföljas "även om möjlighet till
enhetlig ledning och samband med högkvarteret icke
fanns". Denna senare uppgift var generell och gällde
alla militärbefälhavare och armékårschefer i alla
krigsfall.

VII. militärområdets uppgift var följande: "Gotland
försvaras, varvid Fårösund hålles till det yttersta."

II., I I I .  och V militärområdenas uppgifter var att:
"avvärjande försvara viktigare hamnar eller (och) flyg-
fält samt att bevaka gränsen mot Norge."

I V  militärområdets uppgifter var följande: "för-
svara Stockholm, viktigare hamnar och flygfält samt
fördröja från kust- och efter luftlandsättning fram-
trängande fiende, främst mot Stockholm." Kustartilleri
skulle utgångsgrupperas i norra Ålands hav.

2. armskåren gavs uppgiften: "Försvara kårområdet
enligt följande grunder. Kraftsamling i försvaret för-
läggs till östra Norrbotten. Främre avvärjningszonen
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syd- och östkust som i alternativet II S. Förbands-
tilldelningen var densamma som i alternativet II S.

De i mellersta Sverige grupperade strategiska reser-
verna – !. armékåren m # – skulle förbereda samling 
till norra Skåne och Småland. I underalternativet 
II S: SU bedömdes ryska anfall med starka krafter 
kunna ansättas samtidigt från norra Tyskland och 
Själland. I underalternativet tillfördes därför ytterli-
gare en fördelning – XVI. fördelningen – till $. armé-
kåren.

$. armékåren %ck i detta underalternativ uppgiften 
att ”försvåra %entlig landstigning och luftlandsättning. 
Vid landstigning och luftlandsättning av större omfatt-
ning fördröjer armékåren %endens framryckning med 
huvuddelen mot Göteborg, mindre del mot Jönköping 
och landet öster därom.” Som strategiska reserver 
grupperades i detta läge även !&. och '(. infanterirege-
mentena samt ). pansarbrigaden inom $. armékårens 
område. Alternativen II S: SA och II S: SU studerades 
endast, som nämnts. Planläggning drevs således inte 
lika långt som planläggningen för krigsfall II S och 
II N, vilka i sin tur i sina enskildheter drevs mycket 
långt.205

Analys och kommentarer

När krigsfall II S studeras får man, i motsats till vad 
som sagts i ÖB:s strategiska studie, ingen klar uppfatt-
ning om att det är mellersta Sverige som slutligen skall 
försvaras till det yttersta i avvaktan på hjälp utifrån. 
Snarare bibringas man uppfattningen att försvaret var 
grupperat för ett periferiförsvar vid kust och gräns. 
Detta var också fallet i utgångsläget. Uppgiften till 
$. armékåren var att försvara kårområdet avvärjande, 
dvs vid kusten, och &. armékårens uppgift var att 
försvara Övre Norrland. Men motsättningen är mest 
skenbar om man beaktar den stora överlägsenhet som 
de ryska invasionsstyrkorna efter hand bedömdes 
kunna utveckla.

Samtidigt är en invasion över en landgräns, och 
i ännu högre grad över havet, ingen enkel uppgift 

(Kalixställningen), Bodens fästning, viktigare hamnar 
och #ygfält försvaras avvärjande. Över gränsen mot 
Norge ledande vägar bevakas.”

!. armékåren hade som strategisk reserv beredd-
uppgifterna att framgrupperas till Småland alternativt 
till VI. militärområdet i Norrland.

Kust"ottan, med bas i Stockholms södra skärgård, 
skulle ”försvara ostkusten”. För försvar av södra 
Kalmarsund, Blekingekusten samt Skånes syd- och 
östkust avsågs huvudsakligen lätta sjöstridskrafter 
användas baserade i Karlskrona och Öresund, där-
ibland jagare, ubåtar och torpedbåtar.

Flygvapnets huvuddel skulle under chefens för 
#ygvapnet direkta befäl förbereda samverkan med 
$. armékåren i Skåne och med sjöstridskrafterna i 
syfte att ”avvärjande försvara södra Sverige”. Mindre 
delar skulle försvåra %entliga #ygföretag i östra Svea-
land. På särskild order skulle stora #ygförband kunna 
insättas för att stödja Gotlands försvar samt insättas 
mot lufttrupp i mellersta och södra Sverige eller mot 
landstigningsföretag på ostkusten.

Den $" april !)'* gavs kompletterande order för 
krigsplanläggningen inom $. armékårens område. ÖB 
konstaterade att $. armékåren kraftsamlats till försvar 
av Skånes syd- och östkust – helt enligt givna order – 
medan Öresund var svagare försvarat. Risk ansågs nu 
även föreligga att ryssarna skulle kunna genomföra 
en aktion mot Danmark och ta Själland, med ett ökat 
invasionshot även från väster som följd. Vi kunde i 
detta läge därför tvingas att övergå till ett uppehål-
lande försvar, dvs fördröjningsstrid. Någon ändring 
av gjord planläggning för alternativet II S skulle dock 
inte göras. Men två nya studier skulle genomföras, 
nämligen studier för underalternativen II S: SA och 
II S: SU. Förutsättningen för dessa studier var att 
Danmark tagits och att ett invasionshot även från 
Själland efter hand uppstod. I underalternativet 
II S: SA var den nya uppgiften att ”försvara kårområ-
det avvärjande med kraftsamling till Skåne”, dvs mer 
en kraftsamling till Öresundskusten än till Skånes 
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(Kalixställningen), Bodens fästning, viktigare hamnar
och flygfält försvaras avvärjande. Över gränsen mot
Norge ledande vägar bevakas."

1. armel etren hade som strategisk reserv beredd-
uppgifterna att framgrupperas till Småland alternativt
till VI. militärområdet i Norrland.

Kustflottan, med bas i Stockholms södra skärgård,
skulle "försvara ostkusten". För försvar av södra
Kalmarsund, Blekingekusten samt Skånes syd- och
östkust avsågs huvudsakligen lätta sjöstridskrafter
användas baserade i Karlskrona och Öresund, där-
ibland jagare, ubåtar och torpedbåtar.

Flygvapnets huvuddel skulle under chefens för
flygvapnet direkta befäl förbereda samverkan med
3. armskåren i Skåne och med sjöstridskrafterna i
syfte att "avvärjande försvara södra Sverige". Mindre
delar skulle försvåra fientliga flygföretag i östra Svea-
land. På särskild order skulle stora flygförband kunna
insättas för att stödja Gotlands försvar samt insättas
mot lufttrupp i mellersta och södra Sverige eller mot
landstigningsföretag på ostkusten.

Den 3o april 1947 gavs kompletterande order för
krigsplanläggningen inom 3. armskårens område. ÖB
konstaterade att 3. armskåren kraftsamlats till försvar
av Skånes syd- och östkust — helt enligt givna order —
medan Öresund var svagare försvarat. Risk ansågs nu
även föreligga att ryssarna skulle kunna genomföra
en aktion mot Danmark och ta Själland, med ett ökat
invasionshot även från väster som följd. Vi kunde i
detta läge därför tvingas att övergå till ett uppehål-
lande försvar, dvs fördröjningsstrid. Någon ändring
av gjord planläggning för alternativet II S skulle dock
inte göras. Men två nya studier skulle genomföras,
nämligen studier för underalternativen II  S: SA och
I I  S: SU. Förutsättningen för dessa studier var att
Danmark tagits och att ett invasionshot även från
Själland efter hand uppstod. I  underalternativet
I I  S: SA var den nya uppgiften att "försvara kårområ-
det avvärjande med kraftsamling till Skåne", dvs mer
en kraftsamling till Öresundskusten än till Skånes

syd- och östkust som i alternativet II S. Förbands-
tilldelningen var densamma som i alternativet II S.

De i mellersta Sverige grupperade strategiska reser-
verna — 1. armskåren m fl — skulle förbereda samling
till norra Skåne och Småland. I  underalternativet
I I  S: SU bedömdes ryska anfall med starka krafter
kunna ansättas samtidigt från norra Tyskland och
Själland. I underalternativet tillfördes därför ytterli-
gare en fördelning — XVI. fördelningen — till 3. arms-
kåren.

3. armskåren fick i detta underalternativ uppgiften
att "försvåra fientlig landstigning och luftlandsättning.
Vid landstigning och luftlandsättning av större omfatt-
ning fördröjer armskåren fiendens framryckning med
huvuddelen mot Göteborg, mindre del mot Jönköping
och landet öster därom." Som strategiska reserver
grupperades i detta läge även 12. och 45. infanterirege-
mentena samt 9. pansarbrigaden inom 3. armskårens
område. Alternativen I I  S: SA och I I  S: SU studerades
endast, som nämnts. Planläggning drevs således inte
lika långt som planläggningen för krigsfall I I  S och
I I  N, vilka i sin tur i sina enskildheter drevs mycket
långt.205

Analys och kommentarer
När krigsfall I I  S studeras får man, i motsats till vad
som sagts i ÖB:s strategiska studie, ingen klar uppfatt-
ning om att det är mellersta Sverige som slutligen skall
försvaras till det yttersta i avvaktan på hjälp utifrån.
Snarare bibringas man uppfattningen att försvaret var
grupperat för ett periferiförsvar vid kust och gräns.
Detta var också fallet i utgångsläget. Uppgiften till
3. armskåren var att försvara kårområdet avvärjande,
dvs vid kusten, och 2. armskårens uppgift var att
försvara Övre Norrland. Men motsättningen är mest
skenbar om man beaktar den stora överlägsenhet som
de ryska invasionsstyrkorna efter hand bedömdes
kunna utveckla.

Samtidigt är en invasion över en landgräns, och
i ännu högre grad över havet, ingen enkel uppgift
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lägga om operationsplanen i syfte att inte förlora 
handlingsfriheten, dvs övergå till fördröjningsstrid. 
!#$% tar ÖB steget fullt ut och anbefaller ett studium 
av fördröjandeoperationer i södra Sverige, i första 
hand i riktning mot Göteborg och Jönköpingsområdet 
(underalternativet II S: SU). Av denna uppgift fram-
går också den vikt man fäste vid Göteborg som en 
port mot väster, och därmed vikten av att säkerställa 
möjligheterna till hjälp västerifrån.

Sammanfattningsvis kan sägas att i krigsfall II S 
var den svenska armén utgångsgrupperad för att föra 
ett segt djupförsvar där ingen terräng skulle uppges 
utan strid och där försvaret också skulle föras aktivt 
i form av motanfall. Det senare var en nödvändighet 
då inget försvar kan bli framgångsrikt om det förs 
statiskt  utan inslag av aktiva moment – anfall – på 
olika nivåer, ett krigshistoriskt känt faktum. Inled-
ningsvis var avsikten att söka förhindra att motstån-
daren skulle lyckas genomföra en invasion i första 
hand över havet, men även över nordöstra landgrän-
sen. Samtidigt förbereddes, om vi misslyckades att 
förhindra landstigningar liksom inträngningar över 
landgränsen, genomförandet av fördröjningsopera-
tioner i det uttalade syftet att vinna tid och söka bibe-
hålla stridsvärdet hos största möjliga del av krigsmak-
ten. Vitala delar av landet skulle i det längsta säkras 
i avvaktan på hjälp utifrån. Vid behov &ck alltså 
operations planen läggas om. Planläggningen för krigs-
fall II S, liksom studierna av underalternativ II S: SA 
och II S: SU, kan därför sägas helt överensstämma 
med den operativa målsättning ÖB uppställt baserad 
på de överväganden som gjorts i ÖB:s strategiska 
studie.

Krigsfall II N

Utgångsgrupperingen i stort för krigsfall II N kommer 
här att diskuteras, liksom mer i detalj i underalterna-
tiven Kalix respektive Luleå. Alternativet byggde på 
antagandet att ett ryskt anfall skulle ansättas över den 
nordöstra landgränsen, eventuellt kombinerat med 

att genomföra ens för en stormakt.206 Det är därför 
naturligt att uppgiften till '. armékåren blev att ’’för-
svara avvärjande’’. ÖB antog därför sannolikt på 
goda grunder att man i varje fall inledningsvis med 
hänsyn till ryssarnas begränsade tonnagetillgångar 
hade möjlig heter att avvisa ett invasionsföretag över 
havet, möjligheter som inte borde försittas. Om läget 
utvecklades gynnsamt borde därför målet vara att om 
möjligt hindra motståndaren från att ockupera någon 
del av landet. Den kust- och gränsnära utgångsgrup-
peringen ligger därför i linje även med avsikten att 
inte uppge terräng utan strid, dvs att inledningsvis 
söka slå tillbaka invasionsföretag redan vid kust och 
gräns.

Stridskrafterna &ck dock inte förbrukas där. 
Även om det i krigsfall II S inte direkt uttalades i 
upp gifterna till de operativa cheferna fanns denna 
restriktion explicit uttalad i ÖB:s strategiska studie, 
som hade anbefallts att gälla som riktlinje för plan-
läggningen av både alternativen II S och II N, även 
om den endast delgetts bl a militärbefälhavarna per-
sonligen. Den övergripande principen var att genom 
ett segt djupförsvar vinna tid. I detta ligger att strids-
krafterna måste vara beredda att retirera och föra 
fördröjningsstrid, något som också i detta krigsfall 
direkt anbefalldes i uppgiften till militärbefälhavaren 
för IV. militärområdet. Sannolikt gavs denna upp-
gift till IV. militärområdet då man såg en risk för en 
kustinvasion i kombination med luftlandsättningar 
mot Nedre Norrland eller mot landets inre delar – 
bl a Mälar dalen – i mellersta Sverige samtidigt med ett 
anfall mot södra Sverige, även om angriparens land-
stigningsresurser var begränsade. I varje fall ökade 
en sådan risk i takt med att ryssarnas marina resurser 
efter hand byggdes ut.

Man synes i alternativet II S redan nu ha sneglat på 
alternativet II C. Planläggningen för alternativet II S 
skulle dock, liksom för de andra alternativen, vara 
”rörlig” och tillämpas med hänsyn till ’’det läge som 
uppstod’’. Detta innebar i klartext att ÖB förutsåg 
att han, med regeringens goda minne, kunde tvingas 
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att genomföra ens för en stormakt.'" Det är därför
naturligt att uppgiften till 3. armskåren blev att "för-
svara avvärjande". ÖB antog därför sannolikt på
goda grunder att man i varje fall inledningsvis med
hänsyn till ryssarnas begränsade tonnagetillgångar
hade möjligheter att avvisa ett invasionsföretag över
havet, möjligheter som inte borde försittas. Om läget
utvecklades gynnsamt borde därför målet vara att om
möjligt hindra motståndaren från att ockupera någon
del av landet. Den kust- och gränsnära utgångsgrup-
peringen ligger därför i linje även med avsikten att
inte uppge terräng utan strid, dvs att inledningsvis
söka slå tillbaka invasionsföretag redan vid kust och
gräns.

Stridskrafterna fick dock inte förbrukas där.
Även om det i krigsfall I I  S inte direkt uttalades i
uppgifterna till de operativa cheferna fanns denna
restriktion explicit uttalad i ÖB:s strategiska studie,
som hade anbefallts att gälla som riktlinje för plan-
läggningen av både alternativen I I  S och I I  N, även
om den endast delgetts bl a militärbefälhavarna per-
sonligen. Den övergripande principen var att genom
ett segt djupförsvar vinna tid. I  detta ligger att strids-
krafterna måste vara beredda att retirera och föra
fördröjningsstrid, något som också i detta krigsfall
direkt anbefalldes i uppgiften till militärbefälhavaren
för IV. militärområdet. Sannolikt gavs denna upp-
gift till IV. militärområdet då man såg en risk för en
kustinvasion i kombination med luftlandsättningar
mot Nedre Norrland eller mot landets inre delar —
bl a Mälardalen — i mellersta Sverige samtidigt med ett
anfall mot södra Sverige, även om angriparens land-
stigningsresurser var begränsade. I  varje fall ökade
en sådan risk i takt med att ryssarnas marina resurser
efter hand byggdes ut.

Man synes i alternativet II S redan nu ha sneglat på
alternativet II C. Planläggningen för alternativet I I  S
skulle dock, liksom för de andra alternativen, vara
"rörlig" och tillämpas med hänsyn till "det läge som
uppstod". Detta innebar i klartext att ÖB förutsåg
att han, med regeringens goda minne, kunde tvingas

lägga om operationsplanen i syfte att inte förlora
handlingsfriheten, dvs övergå till fördröjningsstrid.
1947 tar ÖB steget fullt ut och anbefaller ett studium
av fördröjandeoperationer i södra Sverige, i första
hand i riktning mot Göteborg och Jönköpingsområdet
(underalternativet I I  S: SU). Av denna uppgift fram-
går också den vikt man fäste vid Göteborg som en
port mot väster, och därmed vikten av att säkerställa
möjligheterna till hjälp västerifrån.

Sammanfattningsvis kan sägas att i krigsfall I I  S
var den svenska armen utgångsgrupperad för att föra
ett segt djupförsvar där ingen terräng skulle uppges
utan strid och där försvaret också skulle föras aktivt
i form av motanfall. Det senare var en nödvändighet
då inget försvar kan bli framgångsrikt om det förs
statiskt utan inslag av aktiva moment — anfall — på
olika nivåer, ett krigshistoriskt känt faktum. Inled-
ningsvis var avsikten att söka förhindra att motstån-
daren skulle lyckas genomföra en invasion i första
hand över havet, men även över nordöstra landgrän-
sen. Samtidigt förbereddes, om vi misslyckades att
förhindra landstigningar liksom inträngningar över
landgränsen, genomförandet av fördröjningsopera-
tioner i det uttalade syftet att vinna tid och söka bibe-
hålla stridsvärdet hos största möjliga del av krigsmak-
ten. Vitala delar av landet skulle i det längsta säkras
i avvaktan på hjälp utifrån. Vid behov fick alltså
operationsplanen läggas om. Planläggningen för krigs-
fall I I  S, liksom studierna av underalternativ I I  S: SA
och I I  S: SU, kan därför sägas helt överensstämma
med den operativa målsättning ÖB uppställt baserad
på de överväganden som gjorts i ÖB:s strategiska
studie.

Krigsfall II N
Utgångsgrupperingen i stort för krigsfall I I  N kommer
här att diskuteras, liksom mer i detalj i underalterna-
tiven Kalix respektive Luleå. Alternativet byggde på
antagandet att ett ryskt anfall skulle ansättas över den
nordöstra landgränsen, eventuellt kombinerat med
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rygg föreligger, varvid armékårens huvuddel huvud-
sakligen replierar för sitt underhåll på förbindelserna 
utmed Inlandsbanan och från Norge och Storuman. 
Mindre delar går härvid tillbaka längs Malmbanan 
mot Narvik och söderut mot II. milo. De trupper som 
opererar längs Malmbanan skola i det längsta för-
hindra att $enden längs denna når Narvik.”

Senare, !%&', gjordes ett tillägg till ordern med 
följande lydelse: ”I det fall tiden och $endens åtgärder 
icke medger samling av dessa stridskrafter [#. armé-
kåren] till Norrbotten avses omkring två fördelningar 
att tillföras II. milo för att skydda förbindelserna från 
Mellansverige till VI. milo och till Trondheim.”

I. militärområdet försvarades av (. armékåren, 
som nu bestod av I. och XI. fördelningarna jämte 
). pansarbrigaden och '. motorbrigaden. Kraftsam-
lingen skulle förläggas till Skånes sydkust.

!. armékårens uppgift var att ”avvärjande försvara 
hamnar och de för landstigning lämpligaste kust-
områdena”.

". armékåren kvarstod även i detta alternativ på 
mobiliseringsorterna som strategisk reserv i mellersta 
Sverige, nu bestående av III., XIII. och XIV. fördel-
ningarna med beredduppgifterna att samlas till norra 
Skåne eller till VI. militärområdet (#. armékårens 
område). I likhet med alternativet II S fanns också 
fristående infanteriregementen grupperade som stra-
tegiska reserver (SR), bl a längs Norrlandskusten. 
I Strängnäsområdet stod !". pansarbrigaden som 
strategisk reserv. För de strategiska reserverna rådde 
samma begränsningar i deras utnyttjande som gällde 
i alternativet II S. Övriga militärområden – III., VII., 
IV., V. och II. – hade i huvudsak samma tilldelning av 
fältförband som i alternativet II S, och samma upp-
gifter. Även i detta alternativ tillkom lokalförsvarsför-
banden. En del av dessa hade omgrupperats från bl a 
västkusten till Övre Norrland och ostkusten. (. och 
#. armékårernas områden sammanföll med I. res-
pektive VI. militärområdena. Tiden för intagande av 
utgångsläget bedömdes till ca en månad, förutsatt att 
mobiliseringstiderna innehölls och att koncentrerings-

landstigningar på Norrlandskusten. En betydande del 
av arméstridskrafterna utgångsgrupperades för för-
svar av Norrbotten. Beroende på läget skulle tyngd-
punkten i försvaret förläggas till Kalixställningen 
alternativt Luleåställningen. Vilket av alternativen 
Kalix eller Luleå som kunde bli aktuellt berodde 
främst på tidsfaktorn – tiden för koncentrering och 
uppmarsch – och hotbilden. Var de t ex troligt att de 
söderifrån främst på järnväg tilltransporterade trup-
perna skulle nå Kalixställningen innan angriparen 
gjorde detta?

#. armékåren, som tilldelats uppgiften att för-
svara VI. militärområdet, bestod av II., XII., XV. 
och XVI. fördelningarna samt %. pansarbrigaden. 
Sammanlagt bestod #. armékåren av elva infanteri-
regementen och en pansarbrigad. Härtill kom lokal-
försvarsförband.

#. armékåren gavs uppgiften: ”#. armékåren försva-
rar kårområdet enligt följande grunder: Kraftsamling 
i försvaret förläggs till Norrbotten varvid främre 
avvärjningszonen [Kalixställningen] eller därest läget 
beräknas ej medgiva uppmarsch så långt österut, 
bakre avvärjningszonen [Luleåställningen] försvaras 
avvärjande. Mindre delar utgångsgrupperas för att 
försvåra landstigning på kusten och för att fördröja 
framryckning över östra landgränsen. Efter upp-
marsch i främre avvärjningszonen skall armékåren 
vid anfall med mycket överlägsna styrkor vara beredd 
att under fördröjande strider gå tillbaka och avvär-
jande försvara bakre avvärjningszonen. Från denna 
zon skall armékåren vara beredd att vid anfall av 
mycket överlägsna krafter under fördröjande strider 
gå tillbaka alternativt i huvudriktningen Vännäs eller 
Storuman. Tillbakaryckning i huvudriktning Vännäs 
avses ske då $enden huvudsakligen anfaller över 
landgränsen och ej genom landstigningar på kusten 
inom södra delen av VI. milo eller inom II. milo hotar 
armékårens *ank och rygg. Mindre delar går därvid 
tillbaka längs Malmbanan och mot Inlandsbanan 
i riktning Storuman. Tillbakagång i huvudriktning 
Storuman avses ske då hot mot armékårens *ank och 
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landstigningar på Norrlandskusten. En betydande del
av armsstridskrafterna utgångsgrupperades för för-
svar av Norrbotten. Beroende på läget skulle tyngd-
punkten i försvaret förläggas till Kalixställningen
alternativt Luleåställningen. Vilket av alternativen
Kalix eller Luleå som kunde bli aktuellt berodde
främst på tidsfaktorn — tiden för koncentrering och
uppmarsch — och hotbilden. Var de t ex troligt att de
söderifrån främst på järnväg tilltransporterade trup-
perna skulle nå Kalixställningen innan angriparen
gjorde detta?

2. armskåren, som tilldelats uppgiften att för-
svara VI. militärområdet, bestod av II., XII., XV.
och XVI. fördelningarna samt 9. pansarbrigaden.
Sammanlagt bestod 2. armskåren av elva infanteri-
regementen och en pansarbrigad. Härtill kom lokal-
försvarsförband.

2. armskåren gavs uppgiften: "2. armskåren försva-
rar kårområdet enligt följande grunder: Kraftsamling
i försvaret förläggs till Norrbotten varvid främre
avvärjningszonen [Kalixställningen] eller därest läget
beräknas ej medgiva uppmarsch så långt österut,
bakre avvärjningszonen [Luleåställningen] försvaras
avvärjande. Mindre delar utgångsgrupperas för att
försvåra landstigning på kusten och för att fördröja
framryckning över östra landgränsen. Efter upp-
marsch i främre avvärjningszonen skall armskåren
vid anfall med mycket överlägsna styrkor vara beredd
att under fördröjande strider gå tillbaka och avvär-
jande försvara bakre avvärjningszonen. Från denna
zon skall armskåren vara beredd att vid anfall av
mycket överlägsna krafter under fördröjande strider
gå tillbaka alternativt i huvudriktningen Vännäs eller
Storuman. Tillbakaryckning i huvudriktning Vännäs
avses ske då fienden huvudsakligen anfaller över
landgränsen och ej genom landstigningar på kusten
inom södra delen av VI. milo eller inom II. milo hotar
armskårens flank och rygg. Mindre delar går därvid
tillbaka längs Malmbanan och mot Inlandsbanan
i riktning Storuman. Tillbakagång i huvudriktning
Storuman avses ske då hot mot armskårens flank och

rygg föreligger, varvid armskårens huvuddel huvud-
sakligen replierar för sitt underhåll på förbindelserna
utmed Inlandsbanan och från Norge och Storuman.
Mindre delar går härvid tillbaka längs Malmbanan
mot Narvik och söderut mot II. milo. De trupper som
opererar längs Malmbanan skola i det längsta för-
hindra att fienden längs denna når Narvik."

Senare, 1947, gjordes ett tillägg till ordern med
följande lydelse: "I det fall tiden och fiendens åtgärder
icke medger samling av dessa stridskrafter [2. arms-
kåren] ti l l Norrbotten avses omkring två fördelningar
att tillföras II. milo för att skydda förbindelserna från
Mellansverige till VI. milo och till Trondheim."

I. militärområdet försvarades av 3. armskåren,
som nu bestod av I. och XI. fördelningarna jämte
8. pansarbrigaden och 7. motorbrigaden. Kraftsam-
lingen skulle förläggas till Skånes sydkust.

3. armskårens uppgift var att "avvärjande försvara
hamnar och de för landstigning lämpligaste kust-
områdena".

1. armskåren kvarstod även i detta alternativ på
mobiliseringsorterna som strategisk reserv i mellersta
Sverige, nu bestående av III., XI I I .  och XIV. fördel-
ningarna med beredduppgifterna att samlas till norra
Skåne eller till VI. militärområdet (2. armskårens
område). I  likhet med alternativet II S fanns också
fristående infanteriregementen grupperade som stra-
tegiska reserver (SR), bl a längs Norrlandskusten.
I  Strängnäsområdet stod io. pansarbrigaden som
strategisk reserv. För de strategiska reserverna rådde
samma begränsningar i deras utnyttjande som gällde
i alternativet II S. Övriga militärområden — M., VII.,
IV., V. och II. — hade i huvudsak samma tilldelning av
fältförband som i alternativet II S, och samma upp-
gifter. Även i detta alternativ tillkom lokalförsvarsför-
banden. En del av dessa hade omgrupperats från bl a
västkusten till Övre Norrland och ostkusten. 3. och
2. armskårernas områden sammanföll med I. res-
pektive VI. militärområdena. Tiden för intagande av
utgångsläget bedömdes till ca en månad, förutsatt att
mobiliseringstiderna innehölls och att koncentrerings-
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bl a ett anfallshot över Bottenviken. Den operativa 
ordern inriktade också armékårens verksamhet på 
längre sikt, då den relativt detaljerat reglerade den 
fördröjningsstrid som kunde bli nödvändig att genom-
föra vid anfall av mycket överlägsna ryska styrkor. 
Ett skäl till detta kan ha varit att striden tidigt kunde 
komma att beröra även II. militärområdet. Två till 
varandra gränsande militärområden kunde då sam-
tidigt bli engagerade i strider. I ett sådant läge är det 
naturligt att ÖB mer detaljerat – och inte bara över-
gripande – reglerar vad som skall gälla på längre sikt.

Vid ringa hot mot $. armékårens %ank och/eller 
rygg skulle fördröjningsstriden föras i riktning mot 
Vännäs, dvs i huvudsak i sydlig riktning. Vid ökat hot 
mot %ank och/eller rygg skulle fördröjningsstriden 
föras i riktning Storuman, dvs i mer sydvästlig rikt-
ning. Uppgiften till $. armékåren speglar i denna del 
tydligt den vikt man fäster vid den västra landgränsen 
och förbindelserna till Norge, och därmed den vikt 
man fäster vid möjligheterna att erhålla någon form 
av hjälp västerifrån. Det är mot den bakgrunden vi 
skall se uppgiften som gavs till de trupper som hade 
att försvara Malmbanan. Dessa skulle i det längsta 
förhindra att &enden nådde Narvik. Tillägget till 
ordern !'(), där bl a betydelsen av förbindelserna till 
Trondheim framhölls, torde ha haft samma innebörd.

Den relativt långa tid man beräknade att det 
skulle ta att inta utgångsläget i Övre Norrland – ca 
en månad – kan synas något förvånande med hänsyn 
till de transportresurser, främst ett relativt väl utbyggt 
järnvägsnät, som faktiskt disponerades. Trots de 
stora antal krigsförband som skulle koncentreras till 
Övre Norrland var det dock inte i första hand dessa 
transporter som medförde att det tog en månad att 
slutföra koncentrering och uppmarsch. Givet de för-
ut sättningar som gällde för koncentreringstransport-
planläggningen hade transporttekniskt sett koncen-
treringstransportena till VI. militärområdet kunnat 
genomföras på fjorton dagar, inklusive vissa priori-
terade underhållstransporter. Det gränssättande var 
dock försörjningsläget i stort i Övre Norrland. Även 

transporterna, liksom uppmarschen inom militärom-
rådena, kunde ske ostört.

Sjöstridskrafterna skulle i likhet med alternativet 
II S främst försvara ost- och västkusten.

Flygstridskrafterna skulle med fem till sju %ottiljer 
medverka i försvaret av Övre Norrland och samverka 
med $. armékåren vid försvar av kårområdet samt för-
bereda understöd av $. armékårens tillbakagång alter-
nativt i huvudriktning Vännäs eller Storuman. Del 
av %ygstridskrafterna – två till tre %ottiljer – skulle 
försvåra &entliga %ygföretag mot östra Svealand. 
Två %ottiljer skulle stödja försvaret av södra Sverige. 
Starkast möjliga del av %ygstridskrafterna skulle 
samverka med #. armékåren (i Skåne) och marina 
stridskrafter för att avvärja en invasion mot kårområ-
det alternativt, i samverkan med VII. militärområdet 
och marina stridskrafter, avvärja invasion på Gotland 
samt i samverkan med armé- och marina stridskraf-
ter försvåra landstigning på Norrlandskusten och 
ostkusten. Vidare skulle %ygstridskrafterna, i samver-
kan med arméstridskrafter, bekämpa lufttruppanfall 
främst mot mellersta Sverige.

Analys och kommentarer

Även i detta alternativ framträder vid ett studium av 
skisserna en gruppering som mer för tankarna till ett 
periferiförsvar. Men i likhet med alternativet II S är 
bilden till del skenbar. Avsikten med striden var även 
här, liksom i alternativet II S, att föra ett segt djup-
försvar kombinerat med anfall samtidigt som ingen 
terräng skulle uppges helt utan strid. De överordnade 
syftet var att vinna tid och samtidigt behålla strids-
värdet hos huvuddelen av de stridande förbanden.

En skillnad från alternativet II S, som framhölls 
redan i grundordern till $. armékåren, var möjlig-
heten att man relativt tidigt kunde bli tvingad att 
övergå till fördröjningsstrid, även om huvuduppgiften 
inledningsvis var att ”försvara avvärjande” antingen 
främre eller bakre avvärjningszonen. I ordern förut-
sågs också risken för ett %ankhot mot $. armékåren, 
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transporterna, liksom uppmarschen inom militärom-
rådena, kunde ske ostört.

Sjöstridskrafterna skulle i likhet med alternativet
I I  S främst försvara ost- och västkusten.

Flygstridskrafterna skulle med fem till sju flottiljer
medverka i försvaret av Övre Norrland och samverka
med 2. armskåren vid försvar av kårområdet samt för-
bereda understöd av 2. armskårens tillbakagång alter-
nativt i huvudriktning Vännäs eller Storuman. Del
av flygstridskrafterna — två till tre flottiljer — skulle
försvåra fientliga flygföretag mot östra Svealand.
Två flottiljer skulle stödja försvaret av södra Sverige.
Starkast möjliga del av flygstridskrafterna skulle
samverka med 3. armskåren (i Skåne) och marina
stridskrafter för att avvärja en invasion mot kårområ-
det alternativt, i samverkan med VII. militärområdet
och marina stridskrafter, avvärja invasion på Gotland
samt i samverkan med arms- och marina stridskraf-
ter försvåra landstigning på Norrlandskusten och
ostkusten. Vidare skulle flygstridskrafterna, i samver-
kan med armsstridskrafter, bekämpa lufttruppanfall
främst mot mellersta Sverige.

Analys och kommentarer
Även i detta alternativ framträder vid ett studium av
skisserna en gruppering som mer för tankarna till ett
periferiförsvar. Men i likhet med alternativet I I  S är
bilden till del skenbar. Avsikten med striden var även
här, liksom i alternativet I I  S, att föra ett segt djup-
försvar kombinerat med anfall samtidigt som ingen
terräng skulle uppges helt utan strid. De överordnade
syftet var att vinna tid och samtidigt behålla strids-
värdet hos huvuddelen av de stridande förbanden.

En skillnad från alternativet II S, som framhölls
redan i grundordern till 2. armskåren, var möjlig-
heten att man relativt tidigt kunde bli tvingad att
övergå till fördröjningsstrid, även om huvuduppgiften
inledningsvis var att "försvara avvärjande" antingen
främre eller bakre avvärjningszonen. I  ordern förut-
sågs också risken för ett flankhot mot 2. armskåren,

bl a ett anfallshot över Bottenviken. Den operativa
ordern inriktade också armskårens verksamhet på
längre sikt, då den relativt detaljerat reglerade den
fördröjningsstrid som kunde bli nödvändig att genom-
föra vid anfall av mycket överlägsna ryska styrkor.
Ett skäl till detta kan ha varit att striden tidigt kunde
komma att beröra även II. militärområdet. Två till
varandra gränsande militärområden kunde då sam-
tidigt bli engagerade i strider. I  ett sådant läge är det
naturligt att ÖB mer detaljerat — och inte bara över-
gripande — reglerar vad som skall gälla på längre sikt.

Vid ringa hot mot 2. armskårens flank och/eller
rygg skulle fördröjningsstriden föras i riktning mot
Vännäs, dvs i huvudsak i sydlig riktning. Vid ökat hot
mot flank och/eller rygg skulle fördröjningsstriden
föras i riktning Storuman, dvs i mer sydvästlig rikt-
ning. Uppgiften till 2. armskåren speglar i denna del
tydligt den vikt man fäster vid den västra landgränsen
och förbindelserna till Norge, och därmed den vikt
man fäster vid möjligheterna att erhålla någon form
av hjälp västerifrån. Det är mot den bakgrunden vi
skall se uppgiften som gavs till de trupper som hade
att försvara Malmbanan. Dessa skulle i det längsta
förhindra att fienden nådde Narvik. Tillägget till
ordern 1947, där bl a betydelsen av förbindelserna till
Trondheim framhölls, torde ha haft samma innebörd.

Den relativt långa tid man beräknade att det
skulle ta att inta utgångsläget i Övre Norrland — ca
en månad — kan synas något förvånande med hänsyn
till de transportresurser, främst ett relativt väl utbyggt
järnvägsnät, som faktiskt disponerades. Trots de
stora antal krigsförband som skulle koncentreras till
Övre Norrland var det dock inte i första hand dessa
transporter som medförde att det tog en månad att
slutföra koncentrering och uppmarsch. Givet de för-
utsättningar som gällde för koncentreringstransport-
planläggningen hade transporttekniskt sett koncen-
treringstransportena till VI. militärområdet kunnat
genomföras på fjorton dagar, inklusive vissa priori-
terade underhållstransporter. Det gränssättande var
dock försörjningsläget i stort i Övre Norrland. Även
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kåren. I tillägget till grundordern !$#% uttalas far-
hågorna explicit.

Inledningsvis satte dock ÖB även i alternativet 
II N målen högt. Om möjligt skulle försvaret tas upp 
redan i främre avvärjningszonen. Angriparen skulle 
hejdas vid gränsen. Om läget ej medgav detta skulle 
försvaret tas upp i bakre avvärjningszonen, dvs i höjd 
med Lule älv. Alternativt kunde man tvingas tillbaka 
från den främre avvärjningszonen mot Luleälvställ-
ningen. I bägge alternativen var målsättningen att 
hejda &enden senast i Luleälvlinjen. Luleälvställ-
ningen skulle försvaras avvärjande. Först när angri-
paren anföll med mycket överlägsna stridskrafter 
och hotade '. armékårens (ank och/eller rygg skulle 
man övergå till fördröjningsstrid, något man förut-
såg kunde inträffa relativt tidigt. För denna bedöm-
ning talar att fördröjningsstridsuppgifterna gavs som 
beredduppgifter redan i grundordern, till skillnad mot 
i alternativet II S. En av de avgörande skillnaderna 
mellan dessa krigsfall var – förutom de tidskrävande 
transporterna till Övre Norrland – det faktum att det 
i Övre Norrland var fråga om ett &entligt angrepp 
över en landgräns, inte en invasion över ett hav. 
En anfallsoperation till lands är trots allt lättare att 
genom föra, även för en stormakt, än en invasion över 
havet innefattande bl a komplicerade överskeppnings-
företag.

En annan skillnad mellan alternativen II S och 
II N var att Norrland med sina stora avstånd och 
relativt begränsade vägnät erbjöd goda möjligheter 
att under lång tid föra fördröjningsstrid, innan vitala 
områdena i mellersta Sverige berördes. Till skillnad 
från i alternativet II S framgick redan i den grundläg-
gande operationsordern möjligheten att en övergång 
till fördröjningstrid relativt tidigt kunde bli aktuell. 
Härigenom blev också fördröjningsstriden – beredd-
alternativen – föremål för '. armékårens planläggning 
och krigförberedelser. I händelse av ett genomförande 
var det därför inte fråga om att ÖB skulle tvingas 
att lägga om den operativa planläggningen i syfte att 
bibehålla sin handlingsfrihet. Snarare var det fråga 

det civila samhället i Norrland var för sin försörjning 
mer eller mindre kontinuerligt beroende av att resur-
ser tillfördes söderifrån, redan i fredstid.

En snabb koncentration till Övre Norrland av stora 
truppstyrkor krävde därför en samtidig uppbyggnad 
av underhållstjänsten, bl a i form av uppladdning av 
i Norrland be&ntliga centrala- och regionala militära 
underhållsanstalter och förråd. Samtidigt kunde de 
försörjningstransporter som krävdes för det civila 
samhällets primära behov inte avbrytas för någon 
längre tid utan att en försörjningskris uppstod, en 
kris som negativt riskerade att påverka trupperna. 
Det krävdes balans mellan truppernas koncentrering 
till Övre Norrland och deras behov av förnödenheter. 
Samtidigt måste det civila samhällets försörjnings-
behov beaktas. Denna balans betydelse ökade vinter-
tid. Detta torde ha varit det viktigaste skälet till den 
relativt långa tid det bedömdes ta att koncentrera 
trupper och underhåll till Övre Norrland.

Ordern för krigsfall II N avspeglar också den 
osäker het som rådde huruvida man i tid skulle lyckas 
koncentrera tillräckligt med trupper till Övre Norr-
land för att kunna möta ett angrepp redan i främre 
avvärjningszonen. Detta intryck förstärks i och med 
tillägget till ordern !$#%. En orsak till denna osäker-
het kan ha varit att man bedömde att angriparen 
kunde ha förmåga att genomföra en uppladdning för 
anfall över landgränsen snabbare än beräknat. Vidare 
var hans förmåga att störa koncentreringstranspor-
terna, främst genom (yganfall och sabotage mot våra 
långa förbindelser till Norrland, svårbedömbar. Det 
var därför osäkert om de planeringsförutsättningar 
som låg till grund för koncentreringsplanläggningen 
kunde innehållas. Kunde transporterna inte genom-
föras ostört innebar detta stora förseningar, något 
som allvarligt kunde minska möjligheterna att i tid 
nå främre avvärjningszonen. Vid omfattande &entlig 
kommunikationsbekämpning kunde detta även gälla 
bakre avvärjningszonen. Detta var en utveckling som 
inte kunde uteslutas och som redan i grundordern tog 
sig uttryck i de beredduppgifter som gavs till '. armé-
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det civila samhället i Norrland var för sin försörjning
mer eller mindre kontinuerligt beroende av att resur-
ser tillfördes söderifrån, redan i fredstid.

En snabb koncentration till Övre Norrland av stora
truppstyrkor krävde därför en samtidig uppbyggnad
av underhållstjänsten, bl a i form av uppladdning av
i Norrland befintliga centrala- och regionala militära
underhållsanstalter och förråd. Samtidigt kunde de
försörjningstransporter som krävdes för det civila
samhällets primära behov inte avbrytas för någon
längre tid utan att en försörjningskris uppstod, en
kris som negativt riskerade att påverka trupperna.
Det krävdes balans mellan truppernas koncentrering
till Övre Norrland och deras behov av förnödenheter.
Samtidigt måste det civila samhällets försörjnings-
behov beaktas. Denna balans betydelse ökade vinter-
tid. Detta torde ha varit det viktigaste skälet till den
relativt långa tid det bedömdes ta att koncentrera
trupper och underhåll till Övre Norrland.

Ordern för krigsfall I I  N avspeglar också den
osäkerhet som rådde huruvida man i tid skulle lyckas
koncentrera tillräckligt med trupper till Övre Norr-
land för att kunna möta ett angrepp redan i främre
avvärjningszonen. Detta intryck förstärks i och med
tillägget till ordern 1947. En orsak till denna osäker-
het kan ha varit att man bedömde att angriparen
kunde ha förmåga att genomföra en uppladdning för
anfall över landgränsen snabbare än beräknat. Vidare
var hans förmåga att störa koncentreringstranspor-
tuna, främst genom flyganfall och sabotage mot våra
långa förbindelser till Norrland, svårbedömbar. Det
var därför osäkert om de planeringsförutsättningar
som låg till grund för koncentreringsplanläggningen
kunde innehållas. Kunde transporterna inte genom-
föras ostört innebar detta stora förseningar, något
som allvarligt kunde minska möjligheterna att i tid
nå främre avvärjningszonen. Vid omfattande fientlig
kommunikationsbekämpning kunde detta även gälla
bakre avvärjningszonen. Detta var en utveckling som
inte kunde uteslutas och som redan i grundordern tog
sig uttryck i de beredduppgifter som gavs till 2. arms-

kåren. I  tillägget till grundordern 1947 uttalas far-
hågorna explicit.

Inledningsvis satte dock ÖB även i alternativet
I I  N målen högt. Om möjligt skulle försvaret tas upp
redan i främre avvärjningszonen. Angriparen skulle
hejdas vid gränsen. Om läget ej medgav detta skulle
försvaret tas upp i bakre avvärjningszonen, dvs i höjd
med Lule älv. Alternativt kunde man tvingas tillbaka
från den främre avvärjningszonen mot Luleälvställ-
ningen. I  bägge alternativen var målsättningen att
hejda fienden senast i Luleälvlinjen. Luleälvställ-
ningen skulle försvaras avvärjande. Först när angri-
paren anföll med mycket överlägsna stridskrafter
och hotade 2. armskårens flank och/eller rygg skulle
man övergå till fördröjningsstrid, något man förut-
såg kunde inträffa relativt tidigt. För denna bedöm-
ning talar att fördröjningsstridsuppgifterna gavs som
beredduppgifter redan i grundordern, till skillnad mot
i alternativet II S. En av de avgörande skillnaderna
mellan dessa krigsfall var — förutom de tidskrävande
transporterna till Övre Norrland — det faktum att det
i Övre Norrland var fråga om ett fientligt angrepp
över en landgräns, inte en invasion över ett hav.
En anfallsoperation till lands är trots allt lättare att
genomföra, även för en stormakt, än en invasion över
havet innefattande bl a komplicerade överskeppnings-
företag.

En annan skillnad mellan alternativen I I  S och
I I  N var att Norrland med sina stora avstånd och
relativt begränsade vägnät erbjöd goda möjligheter
att under lång tid föra fördröjningsstrid, innan vitala
områdena i mellersta Sverige berördes. Til l skillnad
från i alternativet I I  S framgick redan i den grundläg-
gande operationsordern möjligheten att en övergång
till fördröjningstrid relativt tidigt kunde bli aktuell.
Härigenom blev också fördröjningsstriden — beredd-
alternativen — föremål för 2. armskårens planläggning
och krigförberedelser. I  händelse av ett genomförande
var det därför inte fråga om att ÖB skulle tvingas
att lägga om den operativa planläggningen i syfte att
bibehålla sin handlingsfrihet. Snarare var det fråga
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brigadstabsgrupper skulle organiseras och förstärka 
infanteriregementsstaberna. Härigenom kunde 
brigad staber organiseras för ledning av direkt under 
armékårschef eller militärbefälhavare opererande 
stridsgrupper, i regel förstärkta infanteriregementen. 
Dessa direktiv förebådade en övergång från infanteri-
regementet till infanteribrigaden som stridsenhet, en 
organisationsutveckling som påbörjats eller vad gällde 
pansarbrigaderna redan genomförts, och som senare 
skulle komma att fastställas som organisationsform även 
för infanteriet i samband med !$%& års försvarsbeslut.

Krigsfall II C betraktades som det farligaste hotet 
mot landets existens då anfallen skulle komma att 
riktas mot landets mest vitala delar. Huvuddelen av 
armén skulle koncentreras till försvar av ostkusten 
norr och söder om Stockholm, med Uppland. Här 
grupperades två armékårer som stöddes av relativt 
starka strategiska reserver grupperade i Mälardals-
området, men även inom armékårernas bakre områ-
den. I Övre Norrland grupperades två fördelningar 
främst för försvar av VI. militärområdets nordöstra 
gräns, och i I. militärområdet grupperades en fördel-
ning jämte en pansarbrigad för försvar av Skåne och 
Blekinge.

!. armékårens område utgjordes av områdena 
norr och nordöst om Mälaren, dvs delar av IV. militär-
området norr Mälaren, dock ej Stockholmsområ-
det. Härtill kom Gävle försvarsområde (Fo '!) från 
II. militärområdet och Mora och Falu försvarsområ-
den (Fo #( och Fo #%) från V. militärområdet.

Kåren, som bl a bestod av XII., XIII. och XVI. för-
delningarna jämte !". och '". pansarbrigaderna, gavs 
följande uppgift: ”Starka krafter utgångsgrupperas 
för att försvåra )entlig landstigning inom kårområdet. 
Kraftsamling till Gävleområdet. Vid landstigning eller 
(och) luftlandsättning av större omfattning fördröjer 
armékårens huvuddel )endens framryckning genom 
kårområdet mot Hedemora–Västerås. Trupp – främst 
lokalförsvarsförband – kvarlämnas för avvärjande 
försvar av hamnar och *ygfält. Reserver grupperas 
inom området närmast kusten med uppgift att för-

om att övergå till lösande av redan i fred förberedda 
och av ÖB beordrade uppgifter.

Vad som är något överraskande i ÖB:s operativa 
order till '. armékåren är att behovet av hjälp utifrån 
så pass tydligt uttalades. En operativ order till opera-
tiva chefer måste under krigsplanläggningsarbetet 
bli känd för relativt många of)cerare på olika nivåer 
inom militärområdet och armékåren. Man kan därför 
ställa sig frågan om regeringen hösten !$%# – då 
ordern gavs – var orienterad om enskildheterna i dess 
innehåll. Sannolikt var detta ej fallet, åtminstone för 
regeringen i sin helhet, vilket regeringsföredragningen 
den '! mars !$%+ vittnar om. Försvarsdepartementet 
åter)nns inte heller på sändlistorna i ÖB:s dokument. 
Det är dock högst troligt att försvarsministern hade 
orienterats om den nya operativa planläggningen, 
även om detta inte gällde enskildheter i planlägg-
ningen. Sammanfattningsvis kan sägas att planeringen, 
som den kom till uttryck i ordern för alternativet II N, 
helt följde de strategiska principerna för ett segt djup-
försvar som redovisats i ÖB:s strategiska studie.

Krigsfall II C

Den !# november !$%# erhöll militärbefälhavarna 
för II., III., IV., V. och VII. militärområdena order att 
genomföra planläggning för krigsfall II, huvudalter-
nativet – nu kallat krigsfall II C – i form av en studie 
som skulle redovisas för ÖB före den ! juni !$%+. 
I. och VI. militärområdena var också berörda av 
denna planläggning med deltog inte direkt i studien. 
Studien skulle bl a avse förbandens uppmarsch och 
verksamhet. Studien skulle vidare ”i den utsträck-
ning förhållandena göra möjligt” även bedrivas i form 
av krigsspel och fältövningar vid vilka of)cerare ur 
marinen och *ygvapnet ”böra delta”. Studien skulle 
dock inte drivas till en mer direkt krigsplanläggning 
då ”ryssarna ännu ej bedömdes kunna genomföra en 
kraftig kustinvasion mot Mellansverige”.

I ordern angavs att den fasta indelningen av 
fördelnings förbanden inte längre gällde. Infanteri-
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om att övergå till lösande av redan i fred förberedda
och av ÖB beordrade uppgifter.

Vad som är något överraskande i ÖB:s operativa
order till 2. armskåren är att behovet av hjälp utifrån
så pass tydligt uttalades. En operativ order till opera-
tiva chefer måste under krigsplanläggningsarbetet
bli känd för relativt många officerare på olika nivåer
inom militärområdet och armskåren. Man kan därför
ställa sig frågan om regeringen hösten 1945 — då
ordern gavs — var orienterad om enskildheterna i dess
innehåll. Sannolikt var detta ej fallet, åtminstone för
regeringen i sin helhet, vilket regeringsföredragningen
den 21 mars 1946 vittnar om. Försvarsdepartementet
återfinns inte heller på sändlistorna i ÖB:s dokument.
Det är dock högst troligt att försvarsministern hade
orienterats om den nya operativa planläggningen,
även om detta inte gällde enskildheter i planlägg-
ningen. Sammanfattningsvis kan sägas att planeringen,
som den kom till uttryck i ordern för alternativet II N,
helt följde de strategiska principerna för ett segt djup-
försvar som redovisats i ÖB:s strategiska studie.

Krigsfall II C
Den 15 november 1945 erhöll militärbefälhavarna
för II., M.,  IV., V. och VII. militärområdena order att
genomföra planläggning för krigsfall II, huvudalter-
nativet — nu kallat krigsfall I I  C — i form av en studie
som skulle redovisas för ÖB före den 1 juni 1946.
I. och VI. militärområdena var också berörda av
denna planläggning med deltog inte direkt i studien.
Studien skulle bl a avse förbandens uppmarsch och
verksamhet. Studien skulle vidare "i den utsträck-
ning förhållandena göra möjligt" även bedrivas i form
av krigsspel och fältövningar vid vilka officerare ur
marinen och flygvapnet "böra delta". Studien skulle
dock inte drivas till en mer direkt krigsplanläggning
då "ryssarna ännu ej bedömdes kunna genomföra en
kraftig kustinvasion mot Mellansverige".

I  ordern angavs att den fasta indelningen av
fördelningsförbanden inte längre gällde. Infanteri-

brigadstabsgrupper skulle organiseras och förstärka
infanteriregementsstaberna. Härigenom kunde
brigadstaber organiseras för ledning av direkt under
armékårschef eller militärbefälhavare opererande
stridsgrupper, i regel förstärkta infanteriregementen.
Dessa direktiv förebådade en övergång från infanteri-
regementet till infanteribrigaden som stridsenhet, en
organisationsutveckling som påbörjats eller vad gällde
pansarbrigaderna redan genomförts, och som senare
skulle komma att fastställas som organisationsform även
för infanteriet i samband med 1948 års försvarsbeslut.

Krigsfall I I  C betraktades som det farligaste hotet
mot landets existens då anfallen skulle komma att
riktas mot landets mest vitala delar. Huvuddelen av
armen skulle koncentreras till försvar av ostkusten
norr och söder om Stockholm, med Uppland. Här
grupperades två armskårer som stöddes av relativt
starka strategiska reserver grupperade i Mälardals-
området, men även inom armskårernas bakre områ-
den. I  Övre Norrland grupperades två fördelningar
främst för försvar av VI. militärområdets nordöstra
gräns, och i I. militärområdet grupperades en fördel-
ning jämte en pansarbrigad för försvar av Skåne och
Blekinge.

1. armskårens område utgjordes av områdena
norr och nordöst om Mälaren, dvs delar av IV. militär-
området norr Mälaren, dock ej Stockholmsområ-
det. Härtill kom Gävle försvarsområde (Fo 21) från
II. militärområdet och Mora och Falu försvarsområ-
den (Fo 53 och Fo 54) från V. militärområdet.

Kåren, som bl a bestod av XII., XI I I .  och XVI. för-
delningarna jämte io. och 2o. pansarbrigaderna, gavs
följande uppgift: "Starka krafter utgångsgrupperas
för att försvåra fientlig landstigning inom kårområdet.
Kraftsamling till Gävleområdet. Vid landstigning eller
(och) luftlandsättning av större omfattning fördröjer
armskårens huvuddel fiendens framryckning genom
kårområdet mot Hedemora—Västerås. Trupp — främst
lokalförsvarsförband — kvarlämnas för avvärjande
försvar av hamnar och flygfält. Reserver grupperas
inom området närmast kusten med uppgift att för-
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”III. milo trupper försvarar milot enligt följande 
grunder: Göteborg skall till det yttersta försvaras 
och inloppen till denna hamn hållas öppna. Trupp 
utgångsgrupperas med beaktande av att anfall mot 
Göteborg kan beräknas ske i första hand efter luft-
landlandsättning på Västgötaslätten, i andra hand 
genom kuppartade företag från sjösidan.”

VII. militärområdet, Gotlands trupper (!$. infan-
teriregementet m m) gavs följande uppgift: ”Got-
land försvaras. Starka krafter utgångsgrupperas i 
Fårösundsområdet, som skall hållas till det yttersta. 
Mindre delar grupperas för att försvåra %entlig land-
stigning och luftlandsättning på övriga delar av Got-
land, varvid hamnar och &ygfält försvaras.”

II. militärområdet (utom Fo '!) bestående av bl a 
'!. och (!. infanteriregementena gavs följande upp-
gift: ”II. milo trupper försvarar milo enligt följande 
grunder: Huvuddelen av stridskrafterna utgångs-
grupperas för att försvåra %entlig landstigning, främst 
i Sundsvall-Härnösandsområdet. Vid anfall av större 
omfattning fördröjes %endens framryckning mot 
Inlands banan i riktning mot Östersund [kraftsamling] 
och Sveg. Trupper – främst lokalförsvarsförband 
– kvar lämnas för avvärjande försvar av viktigare 
hamnar och &ygfält.” Även här regleras kustartilleriets 
gruppering.

VI. militärområdet bestående av bl a II. fördel-
ningen (reducerad) och XV. fördelningen gavs upp-
giften: ”VI. milo (fem infanteriregementen m m) skall 
fördröja anfall av starka krafter alternativt i huvud-
riktningen Vännäs eller huvudriktningen Storuman.”

). armékårsstaben fanns, till skillnad från i alter-
nativen II S och II N, inte redovisad i alternativet 
II C. Ett skäl kan ha varit att man övervägde att slopa 
armékårsstaberna.

De strategiska reserverna gavs följande uppgifter:
XI. fördelningen jämte !". pansarbrigaden skulle 

bekämpa luftlandsättningar inom området Sala-
Enköping-Västerås och förbereda insats mot luftland-
sättningar inom $. pansarbrigadens område söder om 
fördelningen. Fördelningen skulle vidare förbereda 

stärka kustförsvaret och bekämpa trupp som luftland-
sätts i kustens närhet, dels inom områden längre in 
i landet med uppgift att bekämpa luftlandsatt trupp 
där. Reserverna skola vara så grupperade att de vid 
%entlig landstigning av större omfattning kunna upp-
taga förband som vika från kusten. Vid gruppering av 
reserver och planläggning av deras verksamhet beak-
tas att denna måste kunna genomföras under starkt 
&ygtryck.” I ordern reglerades även kustartilleriför-
bandens gruppering i stort.

#. armékårens område utgjordes av dåvarande 
IV. militärområdet söder om Mälaren jämte Stock-
holms försvarsområde (Fo **).

Kåren, som bestod av bl a III. och IV. fördelning-
arna, gavs följande uppgift: ”Starka krafter grupperas 
– främst i Oxelösundsområdet – för att försvåra %ent-
lig landstigning i kårområdet. Särskilda stridskrafter, 
främst lokalförsvarsförband, till en styrka motsva-
rande omfattningen av en fördelning avses för försvar 
till det yttersta av Stockholm. Vid landstigning eller 
(och) luftlandsättning av större omfattning fördröjer 
armékårens huvuddel %endens framryckning genom 
kårområdet mot passen Mälaren–Hjälmaren–Vättern. 
Trupp – främst lokalförsvarsförband – kvarlämnas för 
avvärjande försvar av Stockholm och jämväl av andra 
viktigare hamnar och &ygfält. Reserver skola vara så 
grupperade att de vid %entlig landstigning av större 
omfattning kunna upptaga förband som vika från 
kusten. Vid gruppering av reserver och planläggning 
av deras verksamhet beaktas att denna måste kunna 
genomföras under starkt &ygtryck.” Även här regleras 
sedan kustartilleriets gruppering.

I. militärområdet bestående av bl a I. fördelningen 
och !$. pansarbrigaden gavs följande uppgift: ”I. milo 
trupper utgångsgrupperas med huvuddelen i Skåne 
och Blekinge främst för att försvåra %entlig landstig-
ning inom I. milo samt fördröja vid landstigning eller 
(och) luftlandsättning av större omfattning %entlig 
framryckning främst i riktning Göteborg.”

III. militärområdet, vars trupper främst utgjor-
des av lokalförsvarsförband, gavs följande uppgift: 
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stärka kustförsvaret och bekämpa trupp som luftland-
sätts i kustens närhet, dels inom områden längre in
i landet med uppgift att bekämpa luftlandsatt trupp
där. Reserverna skola vara så grupperade att de vid
fientlig landstigning av större omfattning kunna upp-
taga förband som vika från kusten. Vid gruppering av
reserver och planläggning av deras verksamhet beak-
tas att denna måste kunna genomföras under starkt
flygtryck." I ordern reglerades även kustartilleriför-
bandens gruppering i stort.

2. armskårens område utgjordes av dåvarande
I V  militärområdet söder om Mälaren jämte Stock-
holms försvarsområde (Fo 44).

Kåren, som bestod av bl a III. och IV. fördelning-
arna, gavs följande uppgift: "Starka krafter grupperas
— främst i Oxelösundsområdet — för att försvåra fient-
lig landstigning i kårområdet. Särskilda stridskrafter,
främst lokalförsvarsförband, till en styrka motsva-
rande omfattningen av en fördelning avses för försvar
till det yttersta av Stockholm. Vid landstigning eller
(och) luftlandsättning av större omfattning fördröjer
armskårens huvuddel fiendens framryckning genom
kårområdet mot passen Mälaren—Hjälmaren—Vättern.
Trupp — främst lokalförsvarsförband — kvarlämnas för
avvärjande försvar av Stockholm och jämväl av andra
viktigare hamnar och flygfält. Reserver skola vara så
grupperade att de vid fientlig landstigning av större
omfattning kunna upptaga förband som vika från
kusten. Vid gruppering av reserver och planläggning
av deras verksamhet beaktas att denna måste kunna
genomföras under starkt flygtryck." Även här regleras
sedan kustartilleriets gruppering.

I. militärområdet bestående av bl a I. fördelningen
och 18. pansarbrigaden gavs följande uppgift: "I. milo
trupper utgångsgrupperas med huvuddelen i Skåne
och Blekinge främst för att försvåra fientlig landstig-
ning inom I. milo samt fördröja vid landstigning eller
(och) luftlandsättning av större omfattning fientlig
framryckning främst i riktning Göteborg."

I I I .  militärområdet, vars trupper främst utgjor-
des av lokalförsvarsförband, gavs följande uppgift:

"HI. milo trupper försvarar milot enligt följande
grunder: Göteborg skall till det yttersta försvaras
och inloppen till denna hamn hållas öppna. Trupp
utgångsgrupperas med beaktande av att anfall mot
Göteborg kan beräknas ske i första hand efter luft-
landlandsättning på Västgötaslätten, i andra hand
genom kuppartade företag från sjösidan."

VII. militärområdet, Gotlands trupper (i8. infan-
teriregementet m m) gavs följande uppgift: "Got-
land försvaras. Starka krafter utgångsgrupperas i
Fårösundsområdet, som skall hållas till det yttersta.
Mindre delar grupperas för att försvåra fientlig land-
stigning och luftlandsättning på övriga delar av Got-
land, varvid hamnar och flygfält försvaras."

II. militärområdet (utom Fo 2 1) bestående av bl a
2 1. och 5 1. infanteriregementena gavs följande upp-
gift: "II. milo trupper försvarar milo enligt följande
grunder: Huvuddelen av stridskrafterna utgångs-
grupperas för att försvåra fientlig landstigning, främst
i Sundsvall-Härnösandsområdet. Vid anfall av större
omfattning fördröjes fiendens framryckning mot
Inlandsbanan i riktning mot Östersund [kraftsamling]
och Sveg. Trupper — främst lokalförsvarsförband
— kvarlämnas för avvärjande försvar av viktigare
hamnar och flygfält." Även här regleras kustartilleriets
gruppering.

VI. militärområdet bestående av bl a II. fördel-
ningen (reducerad) och XV. fördelningen gavs upp-
giften: "VI. milo (fem infanteriregementen m m) skall
fördröja anfall av starka krafter alternativt i huvud-
riktningen Vännäs eller huvudriktningen Storuman."

3. armékårsstaben fanns, till skillnad från i alter-
nativen II  S och I I  N, inte redovisad i alternativet
I I  C. Ett skäl kan ha varit att man övervägde att slopa
armaårsstaberna.

De strategiska reserverna gavs följande uppgifter:
XI. fördelningen jämte 19. pansarbrigaden skulle

bekämpa luftlandsättningar inom området Sala-
Enköping-Västerås och förbereda insats mot luftland-
sättningar inom 8. pansarbrigadens område söder om
fördelningen. Fördelningen skulle vidare förbereda
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Flygstridskrafternas huvuduppgifter var att ”i sam-
verkan med !. och $. armékårerna försvåra luft- och 
kustinvasion, samt vid fördröjande av %endens fram-
trängande mot Mellansverige”. Fientlig &ygverksam-
het mot !. och $. armékårernas områden, inklusive 
Stockholms skärgård, skulle försvåras. I samverkan 
med berörda arméförband skulle luftinvasion på 
Närke- och Västgötaslätterna kunna bekämpas. 
Omfattande spaning i olika områden utanför Sverige 
skulle genomföras. En eskader, i vilken skulle ingå 
minst en jakt&ottilj, skulle i samverkan med I. militär-
området försvåra invasion mot Skåne. En eskader, 
vari skulle ingå minst en jakt&ottilj och en spanings-
division, underställdes VI. militärområdet. På särskild 
order skulle största möjliga del av &ygstridskrafterna 
kunna bekämpa lufttruppanfall mot annan del av 
Sverige, och i samverkan med VII. militärområdet och 
marinstridskrafterna försvåra invasion på Gotland 
samt i samverkan med I. och VI. militärområdena för-
svåra invasion i Skåne respektive övre Norrland.209

Analys och kommentarer

Krigsfall II C speglar mycket tydligt de slutsatser man 
kommit fram till i den strategiska studien. Målen i 
detta alternativ var, i jämförelse med alternativen 
II S och II N, mer begränsade. Cheferna för !. och 
$.armékårerna liksom militärbefälhavarna för I. och 
II. militär områdena gavs alla redan inledningsvis 
uppgiften att försvåra landstigning och/eller luftland-
sättning av större omfattning, inte att genomföra ett 
”avvärjande försvar”. VI. militärområdet gavs redan 
i grundordern uppgiften att fördröja %enden. Endast i 
tre fall gavs direkt order om försvar, nämligen försvar 
av Stockholm, Göteborg och Fårösund på Gotland. 
Dessa områden skulle alla försvaras till det yttersta.

Den övergripande bilden förändras inte nämnvärt 
av att trupper – främst lokalförsvarsförband – skulle 
kvarlämnas för att avvärjande försvara hamnar och 
&ygfält. Man drog konsekvenserna av den hotbild 
man förutsåg, nämligen ett anfall av överlägsna 

verksamhet i samband med underställande under 
!. armékåren.

XIV. fördelningens uppgift var att bekämpa luft-
landsättningar inom Örebro försvarsområde samt att 
förbereda verksamhet i samband med att fördelningen 
kunde komma att underställas $. alternativt !. armé-
kåren.

!. pansarbrigaden i Skövdeområdet var gruppe-
rad för försvar mot luftlandsättningar inom Skövde 
försvarsområde. Brigaden skulle vid större luftland-
sättningar inom III. militärområdet förstärka militär-
områdets trupper alternativt insättas mot luftland-
sättningar i Örebroområdet. Brigaden skulle vidare 
vara beredd att underställas $. armékåren alternativt 
I. militärområdet.

"#. infanteriregementet i Eksjöområdet hade 
beredd uppgiften att underställas $. armékåren alter-
nativt I. militärområdet.207

Sjöstridskrafternas huvuddel skulle utgångsgrup-
peras i Stockholms och Östergötlands skärgårdar med 
uppgift att delta i försvaret av kuststräckan Stor-
jungfrun–Häradsskär. Offensiva operationer skulle 
genomföras. Sjöstridskrafterna skulle också biträda 
vid öppethållande av förbindelserna västerut liksom 
vid skydd av transporterna mellan fastlandet och 
Gotland. Det senare bedömdes med hänsyn till luft-
krigsläget endast i undantagsfall kunna genomföras. 
För försvar av Norrlandskusten avdelades lokal-
styrkor innehållande bl a artillerifartyg. Dessa skulle 
kunna detacheras till norra Bottenviken för direkt 
samverkan med VI. militärområdets trupper. En sär-
skild styrka avdelades för Ålands hav med uppgift 
att, i samverkan med sjöstridskrafternas huvuddel, 
försvåra avspärrning samt vid behov insättas mot 
%entliga anfall i Gävlebukten. Vad gällde kustartil-
leriets stridskrafter deltog dessa i försvaret jämlikt 
bestämmelser som utfärdades av armékårschef eller 
militärbefälhavare eller, vad gällde samverkan med 
sjöstridskrafterna, av marindistriktschef. Del av det 
rörliga kustartilleriet underställdes armékårschefer 
eller militärbefälhavare.208
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verksamhet i samband med underställande under
I. armskåren.

XIV. fördelningens uppgift var att bekämpa luft-
landsättningar inom Örebro försvarsområde samt att
förbereda verksamhet i samband med att fördelningen
kunde komma att underställas 2. alternativt I. arms-
kåren.

9. pansarbrigaden i Skövdeområdet var gruppe-
rad för försvar mot luftlandsättningar inom Skövde
försvarsområde. Brigaden skulle vid större luftland-
sättningar inom III. militärområdet förstärka militär-
områdets trupper alternativt insättas mot luftland-
sättningar i Örebroområdet. Brigaden skulle vidare
vara beredd att underställas 2. armskåren alternativt
I. militärområdet.

12. infanteriregementet i Eksjöområdet hade
beredduppgiften att underställas 2. armskåren alter-
nativt I. militärområdet.207

Sjöstridskrafternas huvuddel skulle utgångsgrup-
pers i Stockholms och Östergötlands skärgårdar med
uppgift att delta i försvaret av kuststräckan Stor-
jungfrun—Häradsskär. Offensiva operationer skulle
genomföras. Sjöstridskrafterna skulle också biträda
vid öppethållande av förbindelserna västerut liksom
vid skydd av transporterna mellan fastlandet och
Gotland. Det senare bedömdes med hänsyn till luft-
krigsläget endast i undantagsfall kunna genomföras.
För försvar av Norrlandskusten avdelades lokal-
styrkor innehållande bl a artillerifartyg. Dessa skulle
kunna detacheras till norra Bottenviken för direkt
samverkan med VI. militärområdets trupper. En sär-
skild styrka avdelades för Ålands hav med uppgift
att, i samverkan med sjöstridskrafternas huvuddel,
försvåra avspärrning samt vid behov insättas mot
fientliga anfall i Gävlebukten. Vad gällde kustartil-
leriets stridskrafter deltog dessa i försvaret jämlikt
bestämmelser som utfärdades av armékårschef eller
militärbefälhavare eller, vad gällde samverkan med
sjöstridskrafterna, av marindistriktschef. Del av det
rörliga kustartilleriet underställdes armékårschefer
eller militärbefälhavare."

Flygstridskrafternas huvuduppgifter var att "i sam-
verkan med I. och 2. armskårerna försvåra luft- och
kustinvasion, samt vid fördröjande av fiendens fram-
trängande mot Mellansverige". Fientlig flygverksam-
het mot I. och 2. armskårernas områden, inklusive
Stockholms skärgård, skulle försvåras. I  samverkan
med berörda armsförband skulle luftinvasion på
Närke- och Västgötaslätterna kunna bekämpas.
Omfattande spaning i olika områden utanför Sverige
skulle genomföras. En eskader, i vilken skulle ingå
minst en jaktflottilj, skulle i samverkan med I. militär-
området försvåra invasion mot Skåne. En eskader,
vari skulle ingå minst en jaktflottilj och en spanings-
division, underställdes VI. militärområdet. På särskild
order skulle största möjliga del av flygstridskrafterna
kunna bekämpa lufttruppanfall mot annan del av
Sverige, och i samverkan med VII. militärområdet och
marinstridskrafterna försvåra invasion på Gotland
samt i samverkan med I. och VI. militärområdena för-
svåra invasion i Skåne respektive övre Norrland.209

Analys och kommentarer
Krigsfall I I  C speglar mycket tydligt de slutsatser man
kommit fram till i den strategiska studien. Målen i
detta alternativ var, i jämförelse med alternativen
I I  S och I I  N, mer begränsade. Cheferna för I. och
2 .armaårerna liksom militärbefälhavarna för I. och
II. militärområdena gavs alla redan inledningsvis
uppgiften att försvåra landstigning och/eller luftland-
sättning av större omfattning, inte att genomföra ett
"avvärjande försvar". VI. militärområdet gavs redan
i grundordern uppgiften att fördröja fienden. Endast i
tre fall gavs direkt order om försvar, nämligen försvar
av Stockholm, Göteborg och Fårösund på Gotland.
Dessa områden skulle alla försvaras till det yttersta.

Den övergripande bilden förändras inte nämnvärt
av att trupper — främst lokalförsvarsförband — skulle
kvarlämnas för att avvärjande försvara hamnar och
flygfält. Man drog konsekvenserna av den hotbild
man förutsåg, nämligen ett anfall av överlägsna
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såg var inte insats av landstridskrafter utan i första 
hand hjälp av $yg- och kanske marina stridskrafter 
samt understöd i form av materiel och livsviktiga för-
nödenheter.

Man kan slutligen ställa sig frågan varför krigsfall 
II C inte drevs till en direkt krigsplanläggning, i likhet 
med krigsfallen II S och II N. Det uttalade motivet 
var att ryssarna denna tid (!%&') ännu inte dispo-
nerade alla de resurser som bedömdes krävas för ett 
storanfall mot mellersta Sverige. Ändå skulle krigs-
fallet II C, enligt ÖB:s direkta order, relativt ingående 
studeras och resultaten av studierna redovisas. Vidare 
skulle fältövningar och spel med krigsfallet som ram 
genomföras. Vad gällde vissa enskildheter skulle dess-
utom en direkt planläggning genomföras (befästningar 
m m). Men en krigsplanläggning för hela krigsfall II C 
genomfördes aldrig. Varför?

Krigsfall II C var en studie av ett ”värstascenario” 
som byggde på de överväldigande militära resurser 
ryssarna disponerade i det säkerhetspolitiskt oklara 
läget direkt efter krigsslutet. Det förutsatte, till skill-
nad från krigsfallen II S och II N, att ryssarna också 
disponerade stora överskeppningsresurser för ett 
anfall mot vitala områden i centrala Sverige. Något 
marginaldoktrinresonemang, likt det som senare kom 
att utvecklas i slutet på ("-talet, var det ännu inte 
aktuellt att föra. Någon självklar tredje part som 
kunde binda de ryska huvudstyrkorna, och därmed 
begränsa de resurser de kunde utnyttja vid ett anfall 
på Sverige, räknade man inte med.

Man kan därför på goda grunder dra slutsatsen att 
krigsmaktens ledning inte helt uteslöt ett inledningsvis 
isolerat ryskt angrepp på Sverige, även om man inte 
trodde att ryssarna hade några direkta erövrings-
planer. Scenariot i krigsfall II C påvisade klarare än 
de andra krigsfallen Sveriges bristande förmåga att 
försvara sig mot ett ryskt storanfall, kanske t o m för 
en kortare tid. Resurserna räckte inte till! Allt byggde 
därför i praktiken på att bistånd i olika former skulle 
erhållas från väst. Med de i den strategiska studien 
givna ingångsvärdena var dessa slutsatser sannolikt 

)ent liga stridskrafter, och intog en gruppering 
som egentligen ytterst syftade till att försvara ett 
”motstånds område” i mellersta Sverige samt att hålla 
förbindelserna västerut öppna.

Vad gällde Gotland är det av intresse att notera 
att Gotland i alla krigsfall skulle försvaras. Skälen 
är uppenbara. Gotlands strategiska betydelse för för-
svaret av Sverige i allmänhet och mellersta Sverige 
i synnerhet kunde – och kan – av många skäl inte 
överskattas. Så länge krigsmakten kunde verka från 
ön med bl a $ygspaning och radar, och aktivt med sjö-
stridskrafter och $yg, utgjorde detta ett oroande $ank-
hot för )entliga invasionsstyrkor, samtidigt som våra 
underrättelser om )entlig verksamhet i östra delen av 
Östersjön bättre säkerställdes. Lägg därtill den psyko-
logiska betydelse som försvaret av ön hade. Omvänt 
skulle en angripares utgångsläge relativt drastiskt 
förbättras om han kunde utnyttja ön för basering av 
främst $yg- och sjöstridskrafter. Vad gällde kravet på 
försvar till det yttersta av Göteborg visar detta explicit 
på den stora vikt man fäste vid att hålla vår viktigaste 
hamn i väster intakt, och därmed – tekniskt sett – 
säkerställa hjälp västerifrån.

I Övre Norrland var man redan inledningsvis 
beredd att övergå till fördröjningsstrid och utnyttja 
de vidsträckta landområdena i syfte att försvaga )en-
den och vinna tid, samtidigt som man eftersträvade 
att bibehålla stridsvärdet hos de egna trupperna. 
Detta förfaringssätt var helt i linje med de strategiska 
överväganden ÖB gjort. I Mellansverige skulle dock 
striden föras segare än i de mer perifera delarna av 
landet. Även i detta krigsfall skulle )enden om möjligt 
också hejdas vid kust och gräns. Detta )ck dock inte 
ske på bekostnad av att trupperna helt förbrukades. 
Även i alternativet II C skulle således ett segt djup-
försvar genomföras. Huvudsyftet var fortfarande att 
fördröja och försvaga )enden. Detta syfte )ck inte 
frångås. Endast genom ett sådant uppträdande skulle 
den tid vinnas som kunde möjliggöra hjälp utifrån, 
en hjälp som bedömdes som nödvändig för att på sikt 
säkra landets oberoende. Den hjälp man främst förut-
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fientliga stridskrafter, och intog en gruppering
som egentligen ytterst syftade till att försvara ett
"motståndsområde" i mellersta Sverige samt att hålla
förbindelserna västerut öppna.

Vad gällde Gotland är det av intresse att notera
att Gotland i alla krigsfall skulle försvaras. Skälen
är uppenbara. Gotlands strategiska betydelse för för-
svaret av Sverige i allmänhet och mellersta Sverige
i synnerhet kunde — och kan — av många skäl inte
överskattas. Så länge krigsmakten kunde verka från
ön med bl a flygspaning och radar, och aktivt med sjö-
stridskrafter och flyg, utgjorde detta ett oroande flank-
hot för fientliga invasionsstyrkor, samtidigt som våra
underrättelser om fientlig verksamhet i östra delen av
Östersjön bättre säkerställdes. Lägg därtill den psyko-
logiska betydelse som försvaret av ön hade. Omvänt
skulle en angripares utgångsläge relativt drastiskt
förbättras om han kunde utnyttja ön för basering av
främst flyg- och sjöstridskrafter. Vad gällde kravet på
försvar till det yttersta av Göteborg visar detta explicit
på den stora vikt man fäste vid att hålla vår viktigaste
hamn i väster intakt, och därmed — tekniskt sett —
säkerställa hjälp västerifrån.

I  Övre Norrland var man redan inledningsvis
beredd att övergå till fördröjningsstrid och utnyttja
de vidsträckta landområdena i syfte att försvaga fien-
den och vinna tid, samtidigt som man eftersträvade
att bibehålla stridsvärdet hos de egna trupperna.
Detta förfaringssätt var helt i linje med de strategiska
överväganden ÖB gjort. I  Mellansverige skulle dock
striden föras segare än i de mer perifera delarna av
landet. Även i detta krigsfall skulle fienden om möjligt
också hejdas vid kust och gräns. Detta fick dock inte
ske på bekostnad av att trupperna helt förbrukades.
Även i alternativet I I  C skulle således ett segt djup-
försvar genomföras. Huvudsyftet var fortfarande att
fördröja och försvaga fienden. Detta syfte fick inte
frångås. Endast genom ett sådant uppträdande skulle
den tid vinnas som kunde möjliggöra hjälp utifrån,
en hjälp som bedömdes som nödvändig för att på sikt
säkra landets oberoende. Den hjälp man främst förut-

såg var inte insats av landstridskrafter utan i första
hand hjälp av flyg- och kanske marina stridskrafter
samt understöd i form av materiel och livsviktiga för-
nödenheter.

Man kan slutligen ställa sig frågan varför krigsfall
I I  C inte drevs till en direkt krigsplanläggning, i likhet
med krigsfallen II  S och I I  N. Det uttalade motivet
var att ryssarna denna tid (1946) ännu inte dispo-
nerade alla de resurser som bedömdes krävas för ett
storanfall mot mellersta Sverige. Ändå skulle krigs-
fallet II C, enligt ÖB:s direkta order, relativt ingående
studeras och resultaten av studierna redovisas. Vidare
skulle fältövningar och spel med krigsfallet som ram
genomföras. Vad gällde vissa enskildheter skulle dess-
utom en direkt planläggning genomföras (befästningar
m m). Men en krigsplanläggning för hela krigsfall I I  C
genomfördes aldrig. Varför?

Krigsfall I I  C var en studie av ett "värstascenario"
som byggde på de överväldigande militära resurser
ryssarna disponerade i det säkerhetspolitiskt oklara
läget direkt efter krigsslutet. Det förutsatte, till skill-
nad från krigsfallen I I  S och I I  N, att ryssarna också
disponerade stora överskeppningsresurser för ett
anfall mot vitala områden i centrala Sverige. Något
marginaldoktrinresonemang, likt det som senare kom
att utvecklas i slutet på 5 o-talet, var det ännu inte
aktuellt att föra. Någon självklar tredje part som
kunde binda de ryska huvudstyrkorna, och därmed
begränsa de resurser de kunde utnyttja vid ett anfall
på Sverige, räknade man inte med.

Man kan därför på goda grunder dra slutsatsen att
krigsmaktens ledning inte helt uteslöt ett inledningsvis
isolerat ryskt angrepp på Sverige, även om man inte
trodde att ryssarna hade några direkta erövrings-
planer. Scenariot i krigsfall I I  C påvisade klarare än
de andra krigsfallen Sveriges bristande förmåga att
försvara sig mot ett ryskt storanfall, kanske t o m för
en kortare tid. Resurserna räckte inte till! Al l t  byggde
därför i praktiken på att bistånd i olika former skulle
erhållas från väst. Med de i den strategiska studien
givna ingångsvärdena var dessa slutsatser sannolikt
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Vad som gör dessa re$exioner motiverade är det 
faktum att ÖB redan hösten !#%& startade en stor 
studie av ett krigsfall som han själv inte bedömde som 
aktuellt. Detta kan självfallet ses som en framsynt 
studieverksamhet, men det kan inte uteslutas att syftet 
också var att påverka det kommande försvarsbeslutet. 
Oavsett ÖB:s avsikter med ett studium av krigsfall 
II C var han sannolikt inte omedveten om vilken 
effekt slutsatserna i såväl den strategiska studien som 
”värsta scenariot” II C bör ha haft på de för landets 
försvar ytterst ansvariga beslutsfattarna, dvs rege-
ringen. Det bör ha krävts ett visst mod av politikerna 
vid denna tid att ignorera vad ÖB på sakliga grunder 
anförde.

militärtekniskt helt korrekta, men samtidigt politiskt 
känsliga. Att scenariot var politiskt känsligt accentue-
rades också efter hand som den svenska neutralitets-
doktrinen mer och mer kom att upphöjas till en 
dogm för svensk utrikes- och säkerhetspolitik under 
%"-talets sista år, en dogm som det var förenat med 
politiska risker att ifrågasätta.210

Att en slutlig planering för krigsfall II C aldrig 
kom att genomföras kan därför dels sägas vara en 
följd av att man från militär sida efter hand kom att 
betrakta de strategiska och operativa ingångsvärdena 
som mindre relevanta i takt med att stormaktsblocken 
Nato och Warszawapakten växte fram och därmed en 
viss balans inträdde, dels att planläggningen just var 
politisk känslig då den så uttalat påvisade Sveriges 
bristande förmåga att av egen kraft och under längre 
tid försvara landet. En logisk konsekvens av dessa 
bedömningar borde därför ha varit att Sverige sökt 
få till stånd någon form av militärallians med väst. 
Men sådana överväganden hade direkt kommit på 
kollisionskurs med den svenska neutralitetspolitik-
doktrinen.

Man kan dock inte helt bortse från att det jämsides 
med ovan redovisade skäl kan ha funnits andra motiv 
till att krigsfall II C började studeras hösten !#%&. 
Ett sådant motiv kan ha varit att för regeringen just 
påvisa vilka begränsade möjligheter vi i framtiden 
hade att motstå ett ryskt storanfall utan stöd utifrån 
samtidigt som man också visade att våra militära 
resurser, trots upprustningen under kriget, inte var 
tillräckliga. Därmed gör ÖB ett tungt inlägg både 
i diskussionen om Sveriges framtida säkerhetspolitik 
och i diskussionen om försvarets framtida utform-
ning. Att det med hänsyn till hotbilden fanns goda 
skäl för krigsmaktens ledning att argumentera för ett 
fortsatt starkt och helst moderniserat svenskt försvar 
var uppenbart. Samtidigt torde man också ha oroats 
av möjligheten att försvarskommittén kunde förväntas 
komma med förslag till relativt stora reduceringar av 
försvaret. Krigsfall II C – ”värstascenariot” – blev på 
detta sätt ett starkt argument mot sådana redu ceringar.
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militärtekniskt helt korrekta, men samtidigt politiskt
känsliga. Att  scenariot var politiskt känsligt accentue-
rades också efter hand som den svenska neutralitets-
doktrinen mer och mer kom att upphöjas till en
dogm för svensk utrikes- och säkerhetspolitik under
4o-talets sista år, en dogm som det var förenat med
politiska risker att ifrågasätta.21°

Att en slutlig planering för krigsfall I I  C aldrig
kom att genomföras kan därför dels sägas vara en
följd av att man från militär sida efter hand kom att
betrakta de strategiska och operativa ingångsvärdena
som mindre relevanta i takt med att stormaktsblocken
Nato och Warszawapakten växte fram och därmed en
viss balans inträdde, dels att planläggningen just var
politisk känslig då den så uttalat påvisade Sveriges
bristande förmåga att av egen kraft och under längre
tid försvara landet. En logisk konsekvens av dessa
bedömningar borde därför ha varit att Sverige sökt
få till stånd någon form av militärallians med väst.
Men sådana överväganden hade direkt kommit på
kollisionskurs med den svenska neutralitetspolitik-
doktrinen.

Man kan dock inte helt bortse från att det jämsides
med ovan redovisade skäl kan ha funnits andra motiv
till att krigsfall I I  C började studeras hösten 1945.
Ett sådant motiv kan ha varit att för regeringen just
påvisa vilka begränsade möjligheter v i i  framtiden
hade att motstå ett ryskt storanfall utan stöd utifrån
samtidigt som man också visade att våra militära
resurser, trots upprustningen under kriget, inte var
tillräckliga. Därmed gör ÖB ett tungt inlägg både
i diskussionen om Sveriges framtida säkerhetspolitik
och i diskussionen om försvarets framtida utform-
ning. Att  det med hänsyn till hotbilden fanns goda
skäl för krigsmaktens ledning att argumentera för ett
fortsatt starkt och helst moderniserat svenskt försvar
var uppenbart. Samtidigt torde man också ha oroats
av möjligheten att försvarskommittén kunde förväntas
komma med förslag till relativt stora reduceringar av
försvaret. Krigsfall II C — "värstascenariot" — blev på
detta sätt ett starkt argument mot sådana reduceringar.

Vad som gör dessa reflexioner motiverade är det
faktum att ÖB redan hösten 1945 startade en stor
studie av ett krigsfall som han själv inte bedömde som
aktuellt. Detta kan självfallet ses som en framsynt
studieverksamhet, men det kan inte uteslutas att syftet
också var att påverka det kommande försvarsbeslutet.
Oavsett ÖB:s avsikter med ett studium av krigsfall
I I  C var han sannolikt inte omedveten om vilken
effekt slutsatserna i såväl den strategiska studien som
"värstascenariot" I I  C bör ha haft på de för landets
försvar ytterst ansvariga beslutsfattarna, dvs rege-
ringen. Det bör ha krävts ett visst mod av politikerna
vid denna tid att ignorera vad ÖB på sakliga grunder
anförde.
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!#$% &ck ÖB i uppdrag av försvarsdepartementet 
att utarbeta förslag till tre alternativa försvarsorgani-
sationer utgående från de olika kostnadsalternativen 
%'", ('" och #"" miljoner kronor per år. Dessa förslag 
överlämnades senare till försvarskommittén. I mars 
!#$( lämnade ÖB också ett eget förslag till försvarets 
framtida utformning, benämnt ”Överbefälhavarens 
förslag. Mars !#$(”.212 Detta förslag beräknades kosta 
#'" miljoner kronor.

Med skrivelse den )' november !#$( överlämnade 
försvarskommittén sin utredning och sina förslag till 
försvarsdepartementet. Kommitténs förslag utsändes 
på remiss till ett stort antal myndigheter och organisa-
tioner. Den # april !#$* avgav Kungl Maj:t proposi-
tion nr )"% rörande försvarets framtida organisation. 
Propositionen behandlades därefter i statsutskottet 
(utlåtande nr !%", riksdagsskrivelse nr +%#). Riks-
dagen fattade därefter ett försvarsbeslut som i allt 
väsentligt överensstämde med Kungl Maj:ts proposi-
tion, vilken i sin tur i huvudsak följde ÖB:s försvars-
förslag.214 Försvarskommitténs förslag kom i princip 
att läggas ad acta.215

Viktigare inslag i beslutsprocessen

Direktiven till försvarskommittén avfattades av för-
svarsminister Sköld, då fortfarande försvarsminister 
i samlingsregeringen. Kommittén skulle enligt direk-
tiven bl a ta hänsyn till erfarenheterna från kriget och 
då inte minst den krigstekniska utvecklingen. Försva-
rets organisation och inriktning skulle även anpassas 
till dessa erfarenheter. Alla vapenföra värnpliktiga 

Den operativa krigsplanläggningen, som den i sina 
huvuddrag ovan redovisats, var en följd av det radi-
kalt förändrade säkerhetspolitiska läget efter andra 
världskrigets slut och den nya hotbild som snabbt 
växte fram. Planläggningen genomfördes i sin helhet 
innan !#$* års försvarsbeslut hade fattats och redo-
visades också i sina huvuddrag för regeringen redan 
i mars !#$%. Regeringen synes också ha godtagit den 
operativa planläggning ÖB redovisade, vilket i sig inte 
är överraskande. Det är fackmyndigheten ÖB:s ansvar 
att ta fram de operativa planerna, inte regeringens. Det 
är dock värt att notera att något krigsfall III – krigs-
fall väst – aldrig kom att planläggas, trots utrikes-
ministerns påpekande vid föredragningen.211

Den formella beslutsprocessen

Den )* juni !#$$ uppdrog dåvarande försvars-
ministern Per-Edvin Sköld åt ÖB att utarbeta ett 
organisationsförslag för försvaret, en ny femårsplan 
”på grundval av strategiska bedömanden samt under 
hänsynstagande till erfarenheter från det pågående 
kriget och till utvecklingstendenserna”. Genom Kungl 
Maj:ts beslut den )# juni !#$' uppdrog chefen för 
försvarsdepartementet åt en kommitté – !"#$ års för-
svarskommitté – att verkställa en utredning rörande 
försvarets organisation efter budgetåret !#$%/$( samt 
att föreslå besparingar. ÖB:s pågående utredningar 
skulle dock fortsätta. Mellan åren !#$' och !#$% läm-
nade ÖB över olika underlag till kommittén, bl a den 
ovan nämnda strategiska studien liksom ett förslag 
till en framtida målsättning för försvaret.

!#$* års försvarsplanering
– beslutsprocessen
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1948 års försvarsplanering
— beslutsprocessen

Den operativa krigsplanläggningen, som den i sina
huvuddrag ovan redovisats, var en följd av det radi-
kalt förändrade säkerhetspolitiska läget efter andra
världskrigets slut och den nya hotbild som snabbt
växte fram. Planläggningen genomfördes i sin helhet
innan 1948 års försvarsbeslut hade fattats och redo-
visades också i sina huvuddrag för regeringen redan
i mars 1946. Regeringen synes också ha godtagit den
operativa planläggning ÖB redovisade, vilket i sig inte
är överraskande. Det är fackmyndigheten ÖB:s ansvar
att ta fram de operativa planerna, inte regeringens. Det
är dock värt att notera att något krigsfall I I I  — krigs-
fall väst — aldrig kom att planläggas, trots utrikes-
ministerns påpekande vid föredragningen.211

Den formella beslutsprocessen
Den 28 juni 1944 uppdrog dåvarande försvars-
ministern Per-Edvin Sköld åt ÖB att utarbeta ett
organisationsförslag för försvaret, en ny femårsplan
"på grundval av strategiska bedömanden samt under
hänsynstagande till erfarenheter från det pågående
kriget och till utvecklingstendenserna". Genom Kungl
Maj:ts beslut den 29 juni 1945 uppdrog chefen för
försvarsdepartementet åt en kommitté — 1945 års för-
svarskommitW — att verkställa en utredning rörande
försvarets organisation efter budgetåret 1946/47 samt
att föreslå besparingar. ÖB:s pågående utredningar
skulle dock fortsätta. Mellan åren 1945 och 1946 läm-
nade ÖB över olika underlag till kommitt&i, bl a den
ovan nämnda strategiska studien liksom ett förslag
till en framtida målsättning för försvaret.

1946 fick ÖB i uppdrag av försvarsdepartementet
att utarbeta förslag till tre alternativa försvarsorgani-
sationer utgående från de olika kostnadsalternativen
65o, 75o och goo miljoner kronor per år. Dessa förslag
överlämnades senare till försvarskommiWn. I  mars
1947 lämnade ÖB också ett eget förslag till försvarets
framtida utformning, benämnt "Överbefälhavarens
förslag. Mars I947".212 Detta förslag beräknades kosta
95o miljoner kronor.

Med skrivelse den 25 november 1947 överlämnade
försvarskommittén sin utredning och sina förslag till
försvarsdepartementet. Kommitténs förslag utsändes
på remiss till ett stort antal myndigheter och organisa-
tioner. Den 9 april 1948 avgav Kungl Maj:t proposi-
tion nr 2 o6 rörande försvarets framtida organisation.
Propositionen behandlades därefter i statsutskottet
(utlåtande nr i6o, riksdagsskrivelse nr 369). Riks-
dagen fattade därefter ett försvarsbeslut som i allt
väsentligt överensstämde med Kungl Maj:ts proposi-
tion, vilken i sin tur i huvudsak följde ÖB:s försvars-
förslag.214 Försvarskommitténs förslag kom i princip
att läggas ad acta.215

Viktigare inslag i beslutsprocessen
Direktiven till försvarskommittén avfattades av för-
svarsminister Sköld, då fortfarande försvarsminister
i samlingsregeringen. Kommittén skulle enligt direk-
tiven bl a ta hänsyn till erfarenheterna från kriget och
då inte minst den krigstekniska utvecklingen. Försva-
rets organisation och inriktning skulle även anpassas
till dessa erfarenheter. Alla vapenföra värnpliktiga
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ser att vilja minska försvarets organisation, och inte 
bara minska kostnaderna genom rationaliseringar och 
förenk lingar, vilket varit Skölds avsikt. Orsaken till 
detta låg hos "nansministern Ernst Wigforss, som hela 
tiden hårt pressade kommittén utifrån ekonomiska 
aspekter. Wigforss konstaterade att försvarsutgifterna 
efter hand steg i stället för att minska, vilket rubbade 
de "nanspolitiska cirklarna. Tiden efter kriget var 
tänkt att bli socialdemokraternas ”skördetid”, varför 
ett krav var att alla statsutgifter som inte var avsedda 
för de stora sociala reformprogrammen hölls nere. 
Dessutom led Sverige brist på valuta och arbetskraft. 
En minskning av bl a grundutbildningstiden för de 
värnpliktiga sågs därför som viktig, då värnplikts-
tjänstgöringen ökade bristen på arbetskraft.

Det var närmast Wigforss påtryckningar som med-
förde att ÖB "ck försvarsdepartementets uppdrag att 
till kommittén inkomma med förslag till förändringar 
i försvarsorganisationen utgående från alternativen 
#$%, &$% och '%% miljoner kronor. Även i försvars-
departementet var man nu inställd på både en budget- 
och organisationsminskning i försvaret.220 De, sett ur 
militärledningens synvinkel, relativt snäva ramarna 
medförde att den försvarsgrensstrid som varit legio på 
(%-talet – men som tonats ner under kriget – nu åter 
blossade upp.221 Starka motsättningar uppstod främst 
mellan marinen och )ygvapnet. Men kritik riktades 
också mot ÖB-institutionen som sådan. Man ifråga-
satte inte minst från marint håll ÖB-institutionens 
berättigande i fredstid, vilket var en följd av att )ot-
tan pressades hårt i de lägre kostnadsalternativen.222 
Bl a ifrågasattes de stora artillerifartygen av ÖB.

Ett annat skäl var att ÖB övervägde att lägga 
besparingar på materielsidan, vilket rimmade illa med 
de mer tekniska försvarsgrenarnas – marinens och 
)ygvapnets – önskemål.223 Som ovan nämnts ansåg 
ÖB att någon ny femårsplan för försvaret inte borde 
läggas fram med hänsyn till det osäkra läget. Föränd-
ringarna i försvarsorganisationen borde i stället ske 
successivt i form av partiella reformer. ÖB:s uppfatt-
ning i denna fråga delades av försvarsgrenscheferna. 

skulle ges god utbildning i fred, och hänsyn skulle 
tas till den skärpning av kraven som det moderna 
kriget ställde på den enskilde soldaten. Målet skulle 
enligt direktiven vara ”en ytterligare effektivisering 
och modernisering av försvarsmedlen och försvars-
organisationen inom ramen för våra ekonomiska 
möjlig heter”. De ekonomiska synpunkterna skulle 
noga beaktas, och en granskning skulle ske av alla 
kostnader som ej var strängt nödvändiga. Allt i syfte 
att skapa betingelser för ”stramhet i medelsanvänd-
ningen”.

Besparingarna skulle ske genom rationaliseringar 
och förenklingar i organisationen. Härigenom borde det 
bli möjligt att minska försvarets totala andel av statsut-
gifterna, vilket man till följd av det samhällsekonomiska 
läget ansåg vara nödvändiga. En förutsättning var dock 
”fredens bevarande i vår närmaste omgivning”.

Sköld sade sig vilja ställa riksdagen inför ett avgö-
rande ”och hindra att motviljan mot försvaret efter 
kriget grep omkring sig”.216 Sköld var realpolitiker 
men också en stor försvarsvän. Sannolikt var det en 
kombination av dessa egenskaper som "ck Sköld att 
slå vakt om det framtida försvaret. Direktiven uppfat-
tades av ÖB som positiva. Ordförande i försvarskom-
mittén blev landshövdingen i Stockholms län Karl 
Levinson. Kommitténs arbete kom att bli en till tiden 
relativt utdragen process.217

Den ! augusti !'*$ avgick samlingsregeringen och 
en socialdemokratisk regering tillträdde. Sköld avgick 
som försvarsminister. Han efterträddes av Allan 
Vougt som, till skillnad från Sköld, aldrig kom att 
bli respekterad av militärledningen.218 Den # oktober 
!'*# dog statsminister Per Albin Hansson och den !! 
oktober tillträdde Tage Erlander som regeringschef. 
Erlander var en övertygad försvarsvän med stort 
intresse för och kunnighet i säkerhetspolitiska frågor. 
Han hävdade också regeringens primat i dessa frågor, 
varav möjligen den re)exionen kan göras att detta 
inte var en självklarhet vid denna tid.219

Försvarskommitténs civila ledamöter – ehuru ofta 
oense inbördes – visade under arbetets gång tenden-
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skulle ges god utbildning i fred, och hänsyn skulle
tas till den skärpning av kraven som det moderna
kriget ställde på den enskilde soldaten. Målet skulle
enligt direktiven vara "en ytterligare effektivisering
och modernisering av försvarsmedlen och försvars-
organisationen inom ramen för våra ekonomiska
möjligheter". De ekonomiska synpunkterna skulle
noga beaktas, och en granskning skulle ske av alla
kostnader som ej var strängt nödvändiga. All t  i syfte
att skapa betingelser för "stramhet i medelsanvänd-
ningen".

Besparingarna skulle ske genom rationaliseringar
och förenklingar i organisationen. Härigenom borde det
bli möjligt att minska försvarets totala andel av statsut-
gifterna, vilket man till följd av det samhällsekonomiska
läget ansåg vara nödvändiga. En förutsättning var dock
"fredens bevarande i vår närmaste omgivning".

Sköld sade sig vilja ställa riksdagen inför ett avgö-
rande "och hindra att motviljan mot försvaret efter
kriget grep omkring sig".2" Sköld var realpolitiker
men också en stor försvarsvän. Sannolikt var det en
kombination av dessa egenskaper som fick Sköld att
slå vakt om det framtida försvaret. Direktiven uppfat-
tades av ÖB som positiva. Ordförande i försvarskom-
mitt6n blev landshövdingen i Stockholms län Karl
Levinson. Kommitténs arbete kom att bli en till tiden
relativt utdragen process.'"

Den i  augusti 1945 avgick samlingsregeringen och
en socialdemokratisk regering tillträdde. Sköld avgick
som försvarsminister. Han efterträddes av Allan
Vougt som, till skillnad från Sköld, aldrig kom att
bli respekterad av militärledningen.218 Den 6 oktober
1946 dog statsminister Per Albin Hansson och den I I
oktober tillträdde Tage Erlander som regeringschef.
Erlander var en övertygad försvarsvän med stort
intresse för och kunnighet i säkerhetspolitiska frågor.
Han hävdade också regeringens primat i dessa frågor,
varav möjligen den reflexionen kan göras att detta
inte var en självklarhet vid denna t id. '"

Försvarskommitténs civila ledamöter — ehuru ofta
oense inbördes — visade under arbetets gång tenden-

ser att vilja minska försvarets organisation, och inte
bara minska kostnaderna genom rationaliseringar och
förenklingar, vilket varit Skölds avsikt. Orsaken till
detta låg hos finansministern Ernst Wigforss, som hela
tiden hårt pressade kommittén utifrån ekonomiska
aspekter. Wigforss konstaterade att försvarsutgifterna
efter hand steg i stället för att minska, vilket rubbade
de finanspolitiska cirklarna. Tiden efter kriget var
tänkt att bli socialdemokraternas "skördetid", varför
ett krav var att alla statsutgifter som inte var avsedda
för de stora sociala reformprogrammen hölls nere.
Dessutom led Sverige brist på valuta och arbetskraft.
En minskning av bl a grundutbildningstiden för de
värnpliktiga sågs därför som viktig, då värnplikts-
tjänstgöringen ökade bristen på arbetskraft.

Det var närmast Wigforss påtryckningar som med-
förde att ÖB fick försvarsdepartementets uppdrag att
till kommittén inkomma med förslag till förändringar
i försvarsorganisationen utgående från alternativen
65o, 75o och 90o miljoner kronor. Även i försvars-
departementet var man nu inställd på både en budget-
och organisationsminskning i försvaret.220 De, sett ur
militärledningens synvinkel, relativt snäva ramarna
medförde att den försvarsgrensstrid som varit legio på
3 o-talet — men som tonats ner under kriget — nu åter
blossade upp.221 Starka motsättningar uppstod främst
mellan marinen och flygvapnet. Men kritik riktades
också mot ÖB-institutionen som sådan. Man ifråga-
satte inte minst från marint håll ÖB-institutionens
berättigande i fredstid, vilket var en följd av att flot-
tan pressades hårt i de lägre kostnadsalternativen.222
Bl a ifrågasattes de stora artillerifartygen av ÖB.

Ett annat skäl var att ÖB övervägde att lägga
besparingar på materielsidan, vilket rimmade illa med
de mer tekniska försvarsgrenarnas — marinens och
flygvapnets — önskemål.223 Som ovan nämnts ansåg
ÖB att någon ny femårsplan för försvaret inte borde
läggas fram med hänsyn till det osäkra läget. Föränd-
ringarna i försvarsorganisationen borde i stället ske
successivt i form av partiella reformer. ÖB:s uppfatt-
ning i denna fråga delades av försvarsgrenscheferna.
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hjälp. Av mycket stor vikt var också att huvuddelen 
av våra stridskrafter inte förbrukades i inledningen av 
ett krig, samt att våra förbindelser till ”andra sidan”, 
dvs västsidan, kunde hållas öppna. En strategisk 
defensiv som syftade till att fördröja #enden skulle 
därför tillämpas.

Våra styrkor skulle kraftsamlas i syfte att försvåra 
för en angripare att ta för oss vitala, strategiskt vik-
tiga områden. Samtidigt skulle vi undvika att våra 
stridskrafter snabbt förbrukades. Att nå målen genom 
en strategisk defensiv som syftade till ett avvärjande 
periferiförsvar var till följd av styrkeförhållandena 
uteslutet, för någon längre tid. En orsak till detta var 
riskerna för en luftinvasion mot landets inre. Krigs-
makten skulle genomföra ett segt djupförsvar även 
om detta innebar att man efter hand tvingades uppge 
delar av landet. Detta skulle dock ske först efter kraf-
tigt motstånd. Fortsatt motstånd i form av det ”fria 
kriget” skulle också genomföras i av #enden besatta 
områden.227

Försvarskommittén anslöt sig i stort till ÖB:s mål-
sättning men föreslog en skärpning av skrivningen. 
Angriparen borde enligt försvarskommittén i det 
längsta hindras att få fast fot på svensk mark – det 
sk fotförsvaret – och ingen del av landet skulle uppges 
utan segt motstånd. Dessutom skulle försvaret nu ha 
förmåga att också möta överrumplande angrepp.228 
Denna skärpning kritiserades hårt av ÖB vid remiss-
behandlingen av kommittéförslaget. En skärpt mål-
sättning för försvaret hade ÖB i sig inget emot. Men 
att skärpa målsättningen samtidigt som kommittén 
föreslog stora reduceringar i krigsmaktens organisa-
tion, rimmade enligt ÖB mycket illa. Bl a föreslog 
kommittén att arméns krigsorganisation skulle mins-
kas med !$%.

Denna skärpta skrivning kom att få en central 
betydelse för försvarets fortsatta utveckling. Trots 
ÖB:s invändningar gick försvarsminister Vougt och 
statsutskottet på försvarskommitténs linje. Man för-
klarade att en strategi som främst byggde på bistånd 
utifrån inte var lämplig. ÖB:s förslag till målsätt-

I mars !%$& överlämnade ÖB sitt eget förslag till 
försvarets framtida utformning – benämnt ÖB $& 
– vilket beräknades kosta %'( miljoner kronor. Om 
ÖB $& rådde konsensus mellan försvarsgrenarna.224 
Utredningen utgavs i sina öppna delar även i bok-
form under titeln Vårt framtida försvar. Som ÖB-
utredning var ÖB $& en unik produkt. Ingen annan 
ÖB-utredning under efterkrigstiden har innehållit lika 
omfattande historiska, militärpolitiska och strategiska 
exposéer. Inledningen kan t ex närmast betecknas som 
en politisk/ideologisk programförklaring.225

Bland de underlag ÖB lämnade till försvarskom-
mittén fanns även en öppen redovisning av Sveriges 
militärpolitiska läge. Detta dokument byggde på de 
bedömningar som återfanns i ÖB:s hemliga strate-
giska studie. Dokumentet hade, innan det delgavs 
kommittén, varit på samråd hos utrikesministern 
Östen Undén, som godkänt ÖB:s skrivningar. Doku-
mentet var ett nyckeldokument i den meningen att det 
allvarligt framhävde riskerna med ett militärt svagt 
svenskt försvar. Ett starkt svenskt försvar var, enligt 
ÖB, den bästa insatsen för fredens sak. Dokumentets 
skrivningar godtogs i allt väsentligt av försvarskom-
mittén, något som sannolikt inte kan ha varit helt 
oproblematiskt då det bör ha varit förenat med svårig-
heter att godta vad ÖB i samråd med UD skrivit och 
samtidigt komma med förslag till stora nedskärningar 
i krigsmakten. Kommittén löste dilemmat genom att 
i en bisats ge uttryck för förhoppningen om ”en freds-
period av icke alltför obetydlig längd”.226

Ett annat viktigt underlag som ÖB överlämnade 
till försvarskommittén var hans syn på hur målsätt-
ningen för den framtida krigsmakten borde utformas. 
Enligt ÖB måste vi räkna med att en angripare i 
händelse av krig skulle insätta mycket överlägsna 
stridskrafter mot vårt land. Det var utifrån detta 
allvarligaste alternativ krigsmakten måste utformas. 
Våra försvarsförberedelser i fred och vår strategi i 
krig måste syfta till att skapa förutsättningar för att 
erhålla militärt understöd utifrån. Krigföringen måste 
gå ut på att vinna tid i syfte att säkerställa denna 
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I  mars 1947 överlämnade ÖB sitt eget förslag till
försvarets framtida utformning — benämnt ÖB 47
— vilket beräknades kosta 95o miljoner kronor. Om
ÖB 47 rådde konsensus mellan försvarsgrenarna.224
Utredningen utgavs i sina öppna delar även i bok-
form under titeln Vårt framtida försvar. Som ÖB-
utredning var ÖB 47 en unik produkt. Ingen annan
ÖB-utredning under efterkrigstiden har innehållit lika
omfattande historiska, militärpolitiska och strategiska
expos&r. Inledningen kan t ex närmast betecknas som
en politisk/ideologisk programförklaring.225

Bland de underlag ÖB lämnade ti l l  försvarskom-
miWn fanns även en öppen redovisning av Sveriges
militärpolitiska läge. Detta dokument byggde på de
bedömningar som återfanns i ÖB:s hemliga strate-
giska studie. Dokumentet hade, innan det delgavs
kommiWn, varit på samråd hos utrikesministern
Östen Un&n, som godkänt ÖB:s skrivningar. Doku-
mentet var ett nyckeldokument i den meningen att det
allvarligt framhävde riskerna med ett militärt svagt
svenskt försvar. Ett starkt svenskt försvar var, enligt
ÖB, den bästa insatsen för fredens sak. Dokumentets
skrivningar godtogs i allt väsentligt av försvarskom-
miWn, något som sannolikt inte kan ha varit helt
oproblematiskt då det bör ha varit förenat med svårig-
heter att godta vad ÖB i samråd med UD skrivit och
samtidigt komma med förslag till stora nedskärningar
i krigsmakten. Kommittén löste dilemmat genom att
i en bisats ge uttryck för förhoppningen om "en freds-
period av icke alltför obetydlig längd".226

Ett annat viktigt underlag som ÖB överlämnade
till försvarskommittén var hans syn på hur målsätt-
ningen för den framtida krigsmakten borde utformas.
Enligt ÖB måste vi räkna med att en angripare i
händelse av krig skulle insätta mycket överlägsna
stridskrafter mot vårt land. Det var utifrån detta
allvarligaste alternativ krigsmakten måste utformas.
Våra försvarsförberedelser i fred och vår strategi i
krig måste syfta till att skapa förutsättningar för att
erhålla militärt understöd utifrån. Krigföringen måste
gå ut på att vinna tid i syfte att säkerställa denna

hjälp. Av mycket stor vikt var också att huvuddelen
av våra stridskrafter inte förbrukades i inledningen av
ett krig, samt att våra förbindelser till "andra sidan",
dvs västsidan, kunde hållas öppna. En strategisk
defensiv som syftade till att fördröja fienden skulle
därför tillämpas.

Våra styrkor skulle kraftsamlas i syfte att försvåra
för en angripare att ta för oss vitala, strategiskt vik-
tiga områden. Samtidigt skulle vi undvika att våra
stridskrafter snabbt förbrukades. Att  nå målen genom
en strategisk defensiv som syftade till ett avvärjande
periferiförsvar var till följd av styrkeförhållandena
uteslutet, för någon längre tid. En orsak till detta var
riskerna för en luftinvasion mot landets inre. Krigs-
makten skulle genomföra ett segt djupförsvar även
om detta innebar att man efter hand tvingades uppge
delar av landet. Detta skulle dock ske först efter kraf-
tigt motstånd. Fortsatt motstånd i form av det "fria
kriget" skulle också genomföras i av fienden besatta
områden.227

Försvarskommittén anslöt sig i stort till ÖB:s mål-
sättning men föreslog en skärpning av skrivningen.
Angriparen borde enligt försvarskommittén i det
längsta hindras att få fast fot på svensk mark — det
sk fotförsvaret — och ingen del av landet skulle uppges
utan segt motstånd. Dessutom skulle försvaret nu ha
förmåga att också möta överrumplande angrepp.228
Denna skärpning kritiserades hårt av ÖB vid remiss-
behandlingen av kommittdörslaget. En skärpt mål-
sättning för försvaret hade ÖB i sig inget emot. Men
att skärpa målsättningen samtidigt som kommittén
föreslog stora reduceringar i krigsmaktens organisa-
tion, rimmade enligt ÖB mycket illa. Bl a föreslog
kommittén att armens krigsorganisation skulle mins-
kas med 14 %.

Denna skärpta skrivning kom att få en central
betydelse för försvarets fortsatta utveckling. Trots
ÖB:s invändningar gick försvarsminister Vougt och
statsutskottet på försvarskommitténs linje. Man för-
klarade att en strategi som främst byggde på bistånd
utifrån inte var lämplig. ÖB:s förslag till målsätt-
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ningen. I mars !#$% avgav Kungl Maj:t som nämnts 
sin proposition som sedan antogs av riksdagen.231 
Någon &erårig försvarsplan kom inte till stånd. 
Partiella reformer skulle genomföras i enlighet med 
ÖB:s förslag. Dessutom skulle även fortsättningsvis 
i princip de krigs- och fredsorganisatoriska behoven 
styra ekonomin, inte i förväg fastlagda ramar. Armén 
förblev intakt, samtidigt som vissa förbättringar före-
slogs i krigsorganisationen. Även marinen förblev i 
huvudsak intakt, då inga större förändringar före-
slogs. Slutligen föreslogs en omstrukturering och fort-
satt utbyggnad av &ygvapnet som helhet. Bl a skulle 
tre dagjakt&ottiljer utökas med '( %. Beslutet stöddes 
enhälligt av de fyra stora riksdagspartierna.232

Att ÖB:s förslag i så stor utsträckning godtogs av 
statsmakterna måste dock sannolikt ytterst sättas i 
samband med den mycket oroande utvecklingen i 
omvärlden. Om motsättningarna mellan stormakts-
blocken inte utvecklats negativt, som de gjorde, och 
om en ”längre fredsperiod” bedömts som ett realistiskt 
framtidsscenario, var det mer sannolikt att försvars-
kommitténs förslag till relativt stora reduceringar i 
krigsmaktens organisation godtagits. Under denna 
tidsperiod inträffade &era allvarliga händelser. Berlin-
blockaden !#$%–!#$#, kommunistkuppen i Prag 
!#$%, liksom det illavarslande läget i Finland, gjorde 
att även sansade bedömare trodde på ett nära före-
stående krig i Europa.

Försvarskommitténs förslag )ck härigenom inget 
politiskt genomslag. Att den dessutom inbördes var 
starkt oenig – åtta av tio ledamöter reserverade sig – 
gjorde inte dess trovärdighet större. Trots det oroande 
läget i omvärlden var det dock inte självklart att för-
svaret skulle bibehållas på samma relativt höga nivå 
som blev fallet. ÖB:s agerande och kamp för försvaret 
på olika plan bör dock inte underskattas. Utan tvekan 
kom ÖB, både som person och ”myndighet”, att 
starkt påverka !#$% års försvarsbeslut. Detta skedde 
genom en kombination av saklighet och opinionsbild-
ning. Resultatet blev, sett ur ÖB:s synvinkel, därför 
positivt.233

ning ansågs uppenbarligen inte förenlig med den 
neutralitets politiska doktrin som nu tog form. Kom-
mitténs förslag till målsättning för försvaret fastställ-
des senare av riksdagen. Neutralitetsproblematikens 
politiska dimensioner i svensk utrikes- och inrikes-
politik var uppenbarligen en fråga av stor vikt.229 
Den målsättning som fastställdes av riksdagen hade 
följande lydelse:

”Ett svenskt försvar måste vara i stånd att ge 
uttryck åt folkets levande försvarsvilja. Varje vapen-
för svensk, som icke bindes av andra för riksförsvaret 
viktiga uppgifter, bör sättas i stånd att i ena eller 
andra formen militärt deltaga i kampen för landets 
självständighet. Krigsmakten i sin helhet bör vara 
så utbyggd att den förmår ge största möjliga efter-
tryck åt vårt folks vilja att bevara landets handlings-
frihet och avvisa varje kränkning av dess integritet. 
Försvars krafterna böra utformas så att en angripare 
i det längsta hindras att få fast fot på svensk mark och 
att ingen del av landet behöver uppgivas utan segt 
motstånd i olika former. Vidare bör krigsmakten vara 
skickad att möta överrumplingsförsök utförda med 
den moderna invasionsteknikens resurser.”

Målsättningen kom i princip att gälla i två 
decennier.230 Trots det hårda ekonomiska trycket på 
försvars ommittén sökte kommitténs militära experter 
minska effekterna av de föreslagna nedskärningarna 
genom att föreslå en till tre år begränsad översyns-
period. De civila ledamöterna – ehuru inbördes 
mycket oense – önskade en tioårig nedskärnings-
period, även om de sannolikt såg risker med nedskär-
ningarna i sig i det efter hand allt osäkrare säkerhets-
politiska läget i Europa, och då även politiska risker. 
Man var orolig för att pressa krigsmaktens ledning 
alltför långt då man inte kunde utesluta att denna 
skulle avsäga sig allt vidare ansvar för försvarets 
framtid! En ej alls orealistisk bedömning denna tid.

ÖB, både som person och ”myndighet”, agerade 
också mycket kraftfullt både på det personliga planet 
och genom opinionsbildning för sina förslag. Den 
"( januari sammanträdde regeringen och militärled-
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ving ansågs uppenbarligen inte förenlig med den
neutralitetspolitiska doktrin som nu tog form. Kom-
miWns förslag till målsättning för försvaret fastställ-
des senare av riksdagen. Neutralitetsproblematikens
politiska dimensioner i svensk utrikes- och inrikes-
politik var uppenbarligen en fråga av stor vikt."9
Den målsättning som fastställdes av riksdagen hade
följande lydelse:

"Ett svenskt försvar måste vara i stånd att ge
uttryck åt folkets levande försvarsvilja. Varje vapen-
för svensk, som icke bindes av andra för riksförsvaret
viktiga uppgifter, bör sättas i stånd att i ena eller
andra formen militärt deltaga i kampen för landets
självständighet. Krigsmakten i sin helhet bör vara
så utbyggd att den förmår ge största möjliga efter-
tryck åt vårt folks vilja att bevara landets handlings-
frihet och avvisa varje kränkning av dess integritet.
Försvarskrafterna böra utformas så att en angripare
i det längsta hindras att få fast fot på svensk mark och
att ingen del av landet behöver uppgivas utan segt
motstånd i olika former. Vidare bör krigsmakten vara
skickad att möta överrumplingsförsök utförda med
den moderna invasionsteknikens resurser."

Målsättningen kom i princip att gälla i två
decennier.23° Trots det hårda ekonomiska trycket på
försvarsommiWn sökte kommitténs militära experter
minska effekterna av de föreslagna nedskärningarna
genom att föreslå en till tre år begränsad översyns-
period. De civila ledamöterna — ehuru inbördes
mycket oense — önskade en tioårig nedskärnings-
period, även om de sannolikt såg risker med nedskär-
ningarna i sig i det efter hand allt osäkrare säkerhets-
politiska läget i Europa, och då även politiska risker.
Man var orolig för att pressa krigsmaktens ledning
alltför långt då man inte kunde utesluta att denna
skulle avsäga sig allt vidare ansvar för försvarets
framtid! En ej alls orealistisk bedömning denna tid.

ÖB, både som person och "myndighet", agerade
också mycket kraftfullt både på det personliga planet
och genom opinionsbildning för sina förslag. Den
3o januari sammanträdde regeringen och militärled-

ningen. I mars 1948 avgav Kungl Maj:t som nämnts
sin proposition som sedan antogs av riksdagen."'
Någon flerårig försvarsplan kom inte till stånd.
Partiella reformer skulle genomföras i enlighet med
ÖB:s förslag. Dessutom skulle även fortsättningsvis
i princip de krigs- och fredsorganisatoriska behoven
styra ekonomin, inte i förväg fastlagda ramar. Arm&I
förblev intakt, samtidigt som vissa förbättringar före-
slogs i krigsorganisationen. Även marinen förblev i
huvudsak intakt, då inga större förändringar före-
slogs. Slutligen föreslogs en omstrukturering och fort-
satt utbyggnad av flygvapnet som helhet. Bl a skulle
tre dagjaktflottiljer utökas med 5o %. Beslutet stöddes
enhälligt av de fyra stora riksdagspartierna.232

Att ÖB:s förslag i så stor utsträckning godtogs av
statsmakterna måste dock sannolikt ytterst sättas i
samband med den mycket oroande utvecklingen i
omvärlden. Om motsättningarna mellan stormakts-
blocken inte utvecklats negativt, som de gjorde, och
om en "längre fredsperiod" bedömts som ett realistiskt
framtidsscenario, var det mer sannolikt att försvars-
kommiWns förslag till relativt stora reduceringar i
krigsmaktens organisation godtagits. Under denna
tidsperiod inträffade flera allvarliga händelser. Berlin-
blockaden 1948-1949, kommunistkuppen i Prag
1948, liksom det illavarslande läget i Finland, gjorde
att även sansade bedömare trodde på ett nära före-
stående krig i Europa.

Försvarskommitténs förslag fick härigenom inget
politiskt genomslag. Att  den dessutom inbördes var
starkt oenig — åtta av tio ledamöter reserverade sig —
gjorde inte dess trovärdighet större. Trots det oroande
läget i omvärlden var det dock inte självklart att för-
svaret skulle bibehållas på samma relativt höga nivå
som blev fallet. ÖB:s agerande och kamp för försvaret
på olika plan bör dock inte underskattas. Utan tvekan
kom ÖB, både som person och "myndighet", att
starkt påverka 1948 års försvarsbeslut. Detta skedde
genom en kombination av saklighet och opinionsbild-
ning. Resultatet blev, sett ur ÖB:s synvinkel, därför
positivt.233



! "  # $ % & ' (  # $ % & )( % & * " & + , ' " -!!"

Den problematik som Berge avhandlar är analog 
med den problematik som avhandlas i denna fram-
ställning. ÖB och militärledningen hade under efter-
krigstiden att verka i dubbla roller, nämligen att söka 
maximera försvarets del av de offentliga medlen och 
samtidigt på ett professionellt sätt leda försvarets 
freds- och krigsorganisatoriska utveckling, inklude-
rande konkurrensen om medel mellan försvarsgre-
narna, dvs i princip samma problematik som Berge 
berör då han studerar #ottan. Dessa dubbla roller 
blev efter hand allt svårare att med framgång hantera 
för ÖB och militärledningen i takt med att försvarets 
del av den ”offentliga kakan” relativt sett krympte, 
samtidigt som det civila samhällets krav på offentliga 
resurser ökade.

Berge berör här i sin avhandling #ottans doktrin. 
Med #ottans doktrin avser Berge ett av #ottans led-
ning för de politiska beslutsfattarna redovisat system 
av allmänna uppfattningar och föreställningar rörande 
hotbilder, sjökrigets vapen, försvarets inriktning, den 
egna vapengrenens uppgifter m m.

Flottans doktrin och förslag till materielplaner 
bildar vad Berge benämner ett program. Programmet 
är ett ”Janusansikte”. På den militära arenan de$nie-
rar doktrinen uppgifterna och hur de skall lösas. På 
den politiska arenan redovisas doktrinen i syfte att 
påverka politikernas beslut i resursfrågorna. Dok-
trinen används således på två olika sätt. Det är inte 
heller nödvändigt att de två olika varianterna av dok-
trinen är identiska till sitt sakinnehåll, då de används 
i olika syften. När fackmännens militära program 
redovisades för politikerna skedde det vanligen i rent 
sakliga militära termer. Men detta var inte detsamma 
som att programmet formulerats uteslutande med 
hänsyn till den militära arenans rationalitet.

I den analysmodell Berge använder sig av ligger 
antagandet att verklighetsbedömningar och mål 
– norma tiva moment – spelade en roll i de bakom-
liggande övervägandena avseende både den mili-
tära och den politiska arenan. Men hänsynen till en 
bedömd politisk verklighet osynliggörs oftast när 

Doktrinernas framväxt

De processer som ledde till de olika försvarsbeslu-
ten var komplexa och kom i slutändan att påverka 
den operativa krigsplanläggningen. De utspelades 
på många plan och av många olika aktörer, for-
mella som informella.

Som exempel kan nämnas regeringen, en inre 
krets i regeringen, riksdagen, de politiska partierna, 
försvarsdepartementet, utrikesdepartementet, parla-
mentariska försvarsutredningar, överbefälhavaren, 
militärledningen, försvarsgrenscheferna, militär-
befälhavarna, militära förvaltningar och övriga 
totalförsvarsmyndigheter. Det s k militärindustriella 
komplexet innefattande inte minst statsmakterna 
spelade en central roll. Informella aktörer och sär-
intressen kom också att påverka utvecklingen. Om 
man därtill lägger parametrar som ideologi, politiska 
motsättningar, s k järntrianglar, försvarsgrens-
strider, interna motsättningar inom försvarsgrenarna, 
nyckel personers hot om avgång m m, så blir bilden 
än mer komplex. Vidare styrdes inte sällan de mili-
tära strukturerna av noga de$nierade regler, formella 
som informella, ibland påverkade av traditioner med 
rötter långt tillbaka i tiden. Även s k kamaraderi 
förekom.

Den övergripande problematiken blir därför att 
söka tydliggöra vad som ”verkligen skedde i det som 
syntes ske”. Anders Berge tar i sin avhandling Sak-
kunskap och politisk rationalitet teoribildningar till 
hjälp, utgående från olika teman hämtade från stats-
vetenskaplig och sociologisk tradition. Avhandlingen 
behandlade pansarfartygsfrågan !%!&–!%'% och #ot-
tan som organisation inom den offentliga sektorn med 
dess kår av professionella experter. Huvudsyftet med 
avhandlingen var att granska de sjömilitära fackmän-
nens agerande och undersöka ”förekomsten inom den 
offentliga verksamheten av in#ytelserika fackmanna-
kårer, vilka har den dubbla rollen att dels vara exper-
ter inom ett sakområde, dels parter i en konkurrens 
eller i ett politiskt spel om offentliga resurser”.
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Doktrinernas framväxt
De processer som ledde till de olika försvarsbeslu-
ten var komplexa och kom i slutändan att påverka
den operativa krigsplanläggningen. De utspelades
på många plan och av många olika aktörer, for-
mella som informella.

Som exempel kan nämnas regeringen, en inre
krets i  regeringen, riksdagen, de politiska partierna,
försvarsdepartementet, utrikesdepartementet, parla-
mentariska försvarsutredningar, överbefälhavaren,
militärledningen, försvarsgrenscheferna, militär-
befälhavarna, militära förvaltningar och övriga
totalförsvarsmyndigheter. Det s k militärindustriella
komplexet innefattande inte minst statsmakterna
spelade en central roll. Informella aktörer och sär-
intressen kom också att påverka utvecklingen. Om
man därtill lägger parametrar som ideologi, politiska
motsättningar, s k järntrianglar, försvarsgrens-
strider, interna motsättningar inom försvarsgrenarna,
nyckelpersoners hot om avgång m m, så blir bilden
än mer komplex. Vidare styrdes inte sällan de mili-
tära strukturerna av noga definierade regler, formella
som informella, ibland påverkade av traditioner med
rötter långt tillbaka i tiden. Även s k kamaraderi
förekom.

Den övergripande problematiken blir därför att
söka tydliggöra vad som "verkligen skedde i det som
syntes ske". Anders Berge tar i sin avhandling Sak-
kunskap och politisk rationalitet teoribildningar till
hjälp, utgående från olika teman hämtade från stats-
vetenskaplig och sociologisk tradition. Avhandlingen
behandlade pansarfartygsfrågan 1918-1939 och flot-
tan som organisation inom den offentliga sektorn med
dess kår av professionella experter. Huvudsyftet med
avhandlingen var att granska de sjömilitära fackmän-
nens agerande och undersöka "förekomsten inom den
offentliga verksamheten av inflytelserika fackmanna-
kårer, vilka har den dubbla rollen att dels vara exper-
ter inom ett sakområde, dels parter i en konkurrens
eller i ett politiskt spel om offentliga resurser".

Den problematik som Berge avhandlar är analog
med den problematik som avhandlas i denna fram-
ställning. ÖB och militärledningen hade under efter-
krigstiden att verka i dubbla roller, nämligen att söka
maximera försvarets del av de offentliga medlen och
samtidigt på ett professionellt sätt leda försvarets
freds- och krigsorganisatoriska utveckling, inklude-
rande konkurrensen om medel mellan försvarsgre-
narna, dvs i princip samma problematik som Berge
berör då han studerar flottan. Dessa dubbla roller
blev efter hand allt svårare att med framgång hantera
för ÖB och militärledningen i takt med att försvarets
del av den "offentliga kakan" relativt sett krympte,
samtidigt som det civila samhällets krav på offentliga
resurser ökade.

Berge berör här i sin avhandling flottans doktrin.
Med flottans doktrin avser Berge ett av flottans led-
ning för de politiska beslutsfattarna redovisat system
av allmänna uppfattningar och föreställningar rörande
hotbilder, sjökrigets vapen, försvarets inriktning, den
egna vapengrenens uppgifter m m.

Flottans doktrin och förslag till materielplaner
bildar vad Berge benämner ett program. Programmet
är ett "Janusansikte". På den militära arenan definie-
rar doktrinen uppgifterna och hur de skall lösas. På
den politiska arenan redovisas doktrinen i syfte att
påverka politikernas beslut i resursfrågorna. Dok-
trinen används således på två olika sätt. Det är inte
heller nödvändigt att de två olika varianterna av dok-
trinen är identiska till sitt sakinnehåll, då de används
i olika syften. När fackmännens militära program
redovisades för politikerna skedde det vanligen i rent
sakliga militära termer. Men detta var inte detsamma
som att programmet formulerats uteslutande med
hänsyn till den militära arenans rationalitet.

I  den analysmodell Berge använder sig av ligger
antagandet att verklighetsbedömningar och mål
— normativa moment — spelade en roll i de bakom-
liggande övervägandena avseende både den mili-
tära och den politiska arenan. Men hänsynen till en
bedömd politisk verklighet osynliggörs oftast när
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Till skillnad från de #esta civila doktriner kan 
militära doktriner inte prövas i fred, och den vardag-
liga erfarenheten kan vara svår att ta till vara. Det är 
därför inte svårt att tänka sig att en militär organisa-
tion under en fredsperiod inte $nner militära skäl att 
förändra sin doktrin, medan politiska förändringar, 
som t ex en budgetreducering, frestar på doktrinen. 
Detta ställer fackmännen inför ett principiellt intres-
sant problem: I vilken mån skall de förändra sin dok-
trin av politiska skäl i strid med den sakmilitära över-
tygelsen? Detta problem rör vid den professionella 
expertrollens kärna. I sin ”laddning” kan den jämföras 
med kon#ikten mellan sakpolitiska och strategiska 
mål för ett politiskt parti.

Man kan i källmaterialet urskilja några mer över-
gripande företeelser eller doktriner i den empiri som 
studerats, doktriner som i inte ringa utsträckning 
torde ha påverkat beslutsfattningsprocesserna och 
därför är av intresse att något analysera, nämligen 
neutralitetspolitikdoktrinen, den allmänna värn-
pliktsdoktrinen, !ygplansomsättningsdoktrinen och 
marginal doktrinen. Härtill kommer vad man brukar 
kalla den svenska pro"len, med vilket man bl a avsåg 
att t ex materielen helst skulle vara svensktillverkad. 
Om man så vill kan även detta begrepp betecknas som 
en form av doktrin.

Begreppet doktrin är svårde$nierat och kan 
användas i många olika betydelser. En doktrin som 
t ex neutralitets politikdoktrinen är till sin karaktär 
politisk, och kan närmast ses som en överdoktrin 
med rötter i !%&&-talet. Den $ck sin största tyngd i 
Sverige efter andra världskriget genom att den hade 
en bred parlamentarisk förankring. En sådan över-
gripande doktrin kommer då att direkt eller indirekt 
styra säkerhetspolitiken, särskilt som den efter hand 
upphöjdes till vad som närmast kan ses som en dogm. 
En doktrin kan också vara en helhetsuppfattning som 
kan utnyttjas för att analysera speci$ka problem och 
ge riktlinjer för agerande i framtida situationer. Inom 
den senare kategorin kan man $nna doktriner som 
t ex anger riktlinjer för hur vapensystem skall utnytt-

doktrinen till sist redovisas. Huvudfrågeställningen 
när Berge skall förklara #ottans agerande i pansar-
fartygsfrågan blir då: Vilka sakmilitära respektive 
politiska verklighetsbedömningar och mål låg bakom 
#ottans ståndpunkter? 234 En doktrin de$nieras då som 
en uppsättning logiskt sammanhängande tankar kring 
ett problem. Om vi förställer oss det militära tänkan-
det som en abstraktionsskala hittar vi högt upp på 
skalan de idéer som ligger långt från materielfrågorna 
och som även kan antas vara gemensamma med andra 
försvarsgrenar. En typ av sådana idéer är den ideologi 
som brukar sammanfattas i begreppet ”the military 
mind”.235 I andra änden av abstraktionsskalan hittar 
vi ställningstaganden till speci$ka frågor, som t ex 
vilken fart ett fartyg skall ges. Den doktrin som Berge 
studerar ligger på en nivå mellan dessa ytterligheter.

Doktrinen skiljde sig från ideologin genom en 
närhet till beslut i materielfrågor, där doktrinen var 
vägledande. Samtidigt hade doktrinen en principiell 
räckvidd. Inom en ideologi ryms olika doktriner och 
inom en doktrin olika tillämpningar när det gäller spe-
ci$ka frågor. Med denna tolkning av doktrinbegrep-
pet anknyter Berge till forskare som Alf W Johans-
son, Klas Åmark m #. I den inom organisations- och 
kommunikations teori utvecklade feed back-ansatsen 
antas en organisation få information om omvärlden 
genom att pröva en viss handlingslinje. Ett ”konti-
nuerligt växelspel” förutsätts råda mellan beslut 
och resultat. En doktrin som leder till misslyckande 
kommer därför enligt modellen att förändras.

Nu är det väl känt att doktrinförändringar är 
tröga processer. Nya rön som synes stå i strid med 
den rådande uppfattningen söker man i första hand 
harmoniera med den vedertagna uppfattningen. Man 
tillgriper intuitivt s k immunitetsstrategier. Obehag-
liga fakta $ltreras bort eller tolkas i ljuset av de fakta 
man vill ha bekräftade, och den gällande åskåd-
ningen justeras med nya hypoteser för att kunna möta 
verklig hetens utmaningar. Förändringar i tankemöns-
ter kan följaktligen ses som en långsamt verkande 
återkopplings process.
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doktrinen till sist redovisas. Huvudfrågeställningen
när Berge skall förklara flottans agerande i pansar-
fartygsfrågan blir då: Vilka sakmilitära respektive
politiska verklighetsbedömningar och mål låg bakom
flottans ståndpunkter? 234 En doktrin definieras då som
en uppsättning logiskt sammanhängande tankar kring
ett problem. Om vi förställer oss det militära tänkan-
det som en abstraktionsskala hittar vi högt upp på
skalan de ideer som ligger långt från materielfrågorna
och som även kan antas vara gemensamma med andra
försvarsgrenar. En typ av sådana ideer är den ideologi
som brukar sammanfattas i begreppet "the military
mind".235 I andra änden av abstraktionsskalan hittar
vi ställningstaganden till specifika frågor, som t ex
vilken fart ett fartyg skall ges. Den doktrin som Berge
studerar ligger på en nivå mellan dessa ytterligheter.

Doktrinen skiljde sig från ideologin genom en
närhet till beslut i materielfrågor, där doktrinen var
vägledande. Samtidigt hade doktrinen en principiell
räckvidd. Inom en ideologi ryms olika doktriner och
inom en doktrin olika tillämpningar när det gäller spe-
cifika frågor. Med denna tolkning av doktrinbegrep-
pet anknyter Berge till forskare som Alf  W Johans-
son, Klas Åmark m fl. I  den inom organisations- och
kommunikationsteori utvecklade feed back-ansatsen
antas en organisation få information om omvärlden
genom att pröva en viss handlingslinje. Ett "konti-
nuerligt växelspel" förutsätts råda mellan beslut
och resultat. En doktrin som leder till misslyckande
kommer därför enligt modellen att förändras.

Nu är det väl känt att doktrinförändringar är
tröga processer. Nya rön som synes stå i strid med
den rådande uppfattningen söker man i första hand
harmoniera med den vedertagna uppfattningen. Man
tillgriper intuitivt s k immunitetsstrategier. Obehag-
liga fakta filtreras bort eller tolkas i ljuset av de fakta
man vill ha bekräftade, och den gällande åskåd-
ningen justeras med nya hypoteser för att kunna möta
verklighetens utmaningar. Förändringar i tankemöns-
ter kan följaktligen ses som en långsamt verkande
återkopplingsprocess.

Til l skillnad från de flesta civila doktriner kan
militära doktriner inte prövas i fred, och den vardag-
liga erfarenheten kan vara svår att ta till vara. Det är
därför inte svårt att tänka sig att en militär organisa-
tion under en fredsperiod inte finner militära skäl att
förändra sin doktrin, medan politiska förändringar,
som t ex en budgetreducering, frestar på doktrinen.
Detta ställer fackmännen inför ett principiellt intres-
sant problem: I  vilken mån skall de förändra sin dok-
trin av politiska skäl i strid med den sakmilitära över-
tygelsen? Detta problem rör vid den professionella
expertrollens kärna. I  sin "laddning" kan den jämföras
med konflikten mellan sakpolitiska och strategiska
mål för ett politiskt parti.

Man kan i källmaterialet urskilja några mer över-
gripande företeelser eller doktriner i den empiri som
studerats, doktriner som i inte ringa utsträckning
torde ha påverkat beslutsfattningsprocesserna och
därför är av intresse att något analysera, nämligen
neutralitetspolitikdoktrinen, den allmänna värn-
pliktsdoktrinen,flygplansomsättningsdoktrinen och
marginaldoktrinen. Härtill kommer vad man brukar
kalla den svenska profilen, med vilket man bl a avsåg
att t ex materielen helst skulle vara svensktillverkad.
Om man så vill kan även detta begrepp betecknas som
en form av doktrin.

Begreppet doktrin är svårdefinierat och kan
användas i många olika betydelser. En doktrin som
t ex neutralitetspolitikdoktrinen är till sin karaktär
politisk, och kan närmast ses som en överdoktrin
med rötter i i800-talet. Den fick sin största tyngd i
Sverige efter andra världskriget genom att den hade
en bred parlamentarisk förankring. En sådan över-
gripande doktrin kommer då att direkt eller indirekt
styra säkerhetspolitiken, särskilt som den efter hand
upphöjdes ti l l vad som närmast kan ses som en dogm.
En doktrin kan också vara en helhetsuppfattning som
kan utnyttjas för att analysera specifika problem och
ge riktlinjer för agerande i framtida situationer. Inom
den senare kategorin kan man finna doktriner som
t ex anger riktlinjer för hur vapensystem skall utnytt-
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Tyskland och Polen. Att begreppet kom att introdu-
ceras i svenskt strategiskt och operativt militärt tän-
kande och i statsmakternas överväganden på !#$%-
talet, var närmast en anpassning till utvecklingen i 
vår omvärld och den realitet vi ställdes inför. Även 
marginaldoktrinen &ck efter hand närmast karaktären 
av en dogm. De här nämnda företeelserna/doktrinerna 
neutralitetspolitiken, allmänna värnplikten och 'yg-
plansomsättningen – kommer i den fortsatta framställ-
ningen att ses som av statsmakterna initierade och/
eller sanktionerade styrande doktriner. Samma sak 
gäller det efter hand använda begreppet marginal-
doktrinen. Dessa doktriner kom alla att relativt starkt 
påverka skeendet studerad period. Vad sedan gäller 
begreppet strategi kommer det att användas i sin mer 
ursprungliga militära betydelse. Detsamma gäller 
begreppet operationer.238

De operativa och krigsorganisatoriska 
konsekvenserna av 1948 års försvarsbeslut

De principer för försvarets utveckling som lades fast 
i !#() års försvarsbeslut kom att styra försvarets 
utformning under relativt lång tid. Det går också att 
hävda, vilket 'era kvali&cerade bedömare gjort, att 
ÖB:s försvarsprinciper – som de redovisats i ÖB (* 
– kom att manifesteras politiskt i den målsättning 
för krigsmakten som lades fast i !#() års försvars-
beslut.239 Vad gällde försvarets utveckling i fred är 
detta påstående sannolikt korrekt. Statsmakterna 
godtog i allt väsentligt ÖB:s syn på försvarets fram-
tida utveckling.240 Vad gällde synen på av ÖB för-
ordad strategi i krig är det däremot mer tveksamt.

Målsättningen i !#() års försvarsbeslut var i sig 
allmänt hållen och utgjorde knappast någon grund 
för krigsmaktens strategiska eller operativa inriktning, 
även om den senare kom att tolkas i just operativa 
termer av ÖB.241 Men skrivningen utgjorde en skärp-
ning i förhållande till ÖB:s förslag till målsättning för 
krigsmakten, en skärpning som enligt ÖB inte svarade 
mot givna resurser. Detta talar för att ÖB fann skäl att 

jas, t ex luftförsvarssystem. Doktrinen blir då styrande 
för mer avgränsade problemområden. Doktriner kan 
också ange de styrande principer ur vilka strategier 
kan härledas, ibland även 'era alternativa strategier. 
Som exempel kom neutralitetspolitikdoktrinen att 
styra det strategiska utnyttjandet av försvarets opera-
tiva resurser. Detta hindrar inte att vald strategi kan 
ändras utan att en doktrins övergripande principer 
behöver rubbas.

I praktiken är det därför svårt att särskilja var 
doktrinen slutar och strategin börjar. Motstridiga 
doktriner kan i vissa lägen existera samtidigt.237 Om 
man sedan ser på sambanden mellan den deklare-
rade doktrinens innebörd och aktörernas konkreta 
handlande kan två kopplingar urskiljas. Den första är 
att det råder en överensstämmelse mellan tanke och 
förkunnelse. Doktrinen kan då få karaktären av ett 
trossystem och fungera som ett ”&lter”, genom vilken 
aktören tolkar verkligheten. Doktrinen upprätthåller 
ett jämviktsläge och nya fakta som strider mot dok-
trinen tenderar att avvisas. I den andra kopplingen 
har doktrinen en instrumentell funktion med syftet att 
uppnå vissa effekter på omgivningen och skapa vissa 
förväntningar. Detta kan ske vare sig aktörerna tror 
på doktrinen eller inte. Som exempel kan nämnas poli-
tiska uttalanden – ”doktriner” – som skapar förvänt-
ningar hos både anhängare och motståndare. Dessa 
”doktriner” tenderar också att bli självuppfyllande. 
Här uppstår då begränsande faktorer.

Offentliga deklarationer kan som exempel under 
lång tid försvåra kursändringar. Neutralitetspolitik-
doktrinen, allmänna värnpliktsdoktrinen och 'yg-
plansomsättningsdoktrinen kan sägas vara resultatet 
av övergripande politiska ställningstaganden där en 
relativt stor politisk enhet rått. Dessa ställningstagan-
den får då karaktären av doktriner som efter hand 
får stor genomslagskraft inom såväl det politiska 
etablisse manget som på den verkställande nivån.

Vad gäller den s k marginaldoktrinen är det ett 
äldre begrepp som användes redan under mellankrigs-
tiden t ex när det gällde styrkeförhållandena mellan 
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jas, t ex luftförsvarssystem. Doktrinen blir då styrande
för mer avgränsade problemområden. Doktriner kan
också ange de styrande principer ur vilka strategier
kan härledas, ibland även flera alternativa strategier.
Som exempel kom neutralitetspolitikdoktrinen att
styra det strategiska utnyttjandet av försvarets opera-
tiva resurser. Detta hindrar inte att vald strategi kan
ändras utan att en doktrins övergripande principer
behöver rubbas.

I  praktiken är det därför svårt att särskilja var
doktrinen slutar och strategin börjar. Motstridiga
doktriner kan i vissa lägen existera samtidigt."' Om
man sedan ser på sambanden mellan den deklare-
rade doktrinens innebörd och aktörernas konkreta
handlande kan två kopplingar urskiljas. Den första är
att det råder en överensstämmelse mellan tanke och
förkunnelse. Doktrinen kan då få karaktären av ett
trossystem och fungera som ett "filter", genom vilken
aktören tolkar verkligheten. Doktrinen upprätthåller
ett jämviktsläge och nya fakta som strider mot dok-
trinen tenderar att avvisas. I  den andra kopplingen
har doktrinen en instrumentell funktion med syftet att
uppnå vissa effekter på omgivningen och skapa vissa
förväntningar. Detta kan ske vare sig aktörerna tror
på doktrinen eller inte. Som exempel kan nämnas poli-
tiska uttalanden — "doktriner" — som skapar förvänt-
ningar hos både anhängare och motståndare. Dessa
"doktriner" tenderar också att bli självuppfyllande.
Här uppstår då begränsande faktorer.

Offentliga deklarationer kan som exempel under
lång tid försvåra kursändringar. Neutralitetspolitik-
doktrinen, allmänna värnpliktsdoktrinen och flyg-
plansomsättningsdoktrinen kan sägas vara resultatet
av övergripande politiska ställningstaganden där en
relativt stor politisk enhet rått. Dessa ställningstagan-
den får då karaktären av doktriner som efter hand
får stor genomslagskraft inom såväl det politiska
etablissemanget som på den verkställande nivån.

Vad gäller den s k marginaldoktrinen är det ett
äldre begrepp som användes redan under mellankrigs-
tiden t ex när det gällde styrkeförhållandena mellan

Tyskland och Polen. Att begreppet kom att introdu-
ceras i svenskt strategiskt och operativt militärt tän-
kande och i statsmakternas överväganden på 195 o-
talet, var närmast en anpassning till utvecklingen i
vår omvärld och den realitet vi ställdes inför. Även
marginaldoktrinen fick efter hand närmast karaktären
av en dogm. De här nämnda företeelserna/doktrinerna
neutralitetspolitiken, allmänna värnplikten och flyg-
plansomsättningen — kommer i den fortsatta framställ-
ningen att ses som av statsmakterna initierade och/
eller sanktionerade styrande doktriner. Samma sak
gäller det efter hand använda begreppet marginal-
doktrinen. Dessa doktriner kom alla att relativt starkt
påverka skeendet studerad period. Vad sedan gäller
begreppet strategi kommer det att användas i sin mer
ursprungliga militära betydelse. Detsamma gäller
begreppet operationer."'

De operativa och krigsorganisatoriska
konsekvenserna av 1948 års försvarsbeslut
De principer för försvarets utveckling som lades fast
i 1948 års försvarsbeslut kom att styra försvarets
utformning under relativt lång tid. Det går också att
hävda, vilket flera kvalificerade bedömare gjort, att
ÖB:s försvarsprinciper — som de redovisats i ÖB 47
— kom att manifesteras politiskt i den målsättning
för krigsmakten som lades fast i 1948 års försvars-
beslut.239 Vad gällde försvarets utveckling i fred är
detta påstående sannolikt korrekt. Statsmakterna
godtog i allt väsentligt ÖB:s syn på försvarets fram-
tida utveckling.240 Vad gällde synen på av ÖB för-
ordad strategi i krig är det däremot mer tveksamt.

Målsättningen i 1948 års försvarsbeslut var i sig
allmänt hållen och utgjorde knappast någon grund
för krigsmaktens strategiska eller operativa inriktning,
även om den senare kom att tolkas i just operativa
termer av ÖB.241 Men skrivningen utgjorde en skärp-
ning i förhållande till ÖB:s förslag til l målsättning för
krigsmakten, en skärpning som enligt ÖB inte svarade
mot givna resurser. Detta talar för att ÖB fann skäl att
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ledningens synvinkel, vilket bäddade för en framtida 
konkurrens om resurserna mellan försvarsgrenarna.

Det kan hävdas att man från försvarsgrenschefer-
nas sida nu började skriva ut ”notan” för neutralitets-
politikens kostnader. Den skärpta skrivningen i mål-
sättningen gav försvarsgrenscheferna incitament att 
”försöka ta för sig” av de i !#$% års försvarsbeslut, 
som de uppfattade det, förespeglade resurserna.244 I ett 
försvarskoncept som byggde på en strategisk defen-
siv i form av ett segt djupförsvar var det naturligt att 
tyngdpunkten kom att läggas på armén. Att genomföra 
ett segt djupförsvar under relativt lång tid var endast 
möjligt om tillgången på arméstridskrafter var stor. Då 
målsättningen för krigsmakten kunde tolkas som en 
förskjutning av tyngdpunkten i försvaret från djupet 
mot kust och gräns var detta inte längre självklart.

Marinens – och då närmast &ottans – men främst 
&ygvapnets roll ökade i betydelse i ett mer gräns- 
och kustnära försvarskoncept. Men även kraven på 
arméns initialstyrka ökade. Detta torde vara en orsak 
till den relativt ohöljda försvarsgrensstrid som nu 
inleddes och som i praktiken fortsatte hela den stude-
rade perioden. Man synes stundtals ha trott att den 
politiska ledningen var beredd att betala vilket pris 
som helst på neutralitetspolitikens ”altare”.245 Det 'nns 
också skäl att anta att denna försvarsgrensstrid kom 
att påverka avvägningen mellan försvarsgrenarna och 
därmed i förlängningen såväl krigsmaktens krigsorga-
nisation som den operativa krigsplanläggningen. Miss-
tanken att försvarsgrensspeci'ka ”doktriner” som den 
allmänna värnplikten och &ygplansomsättningskraven 
mer styrt avvägningsproblematiken än en gemensam 
genomtänkt krigsstrategi, går det inte helt att frigöra 
sig från.246

En mer organisatoriskt inriktad utvecklingsstra-
tegi i fred måste ha en genomtänkt krigsstrategi som 
riktmärke. I annat fall föreligger risk för slöseri med 
resurser i fred och misslyckanden i krig.247 Försvars-
grensstrider var i sig inget nytt och var inte heller 
unikt för svenskt vidkommande. Det var i hög grad en 
internationell företeelse. En försvarsgrensstrid kan i sig 

tolka målsättningen i mer operativa termer. Genom 
skrivningen att ”en angripare i de längsta skall hindras 
att få fast fot på svensk mark” markerade statsmak-
terna att ingen del av landet skulle uppges på förhand, 
dvs att alla landsändar skulle försvaras. Implicit ligger 
också i skrivningen att försvaret mer borde koncentre-
ras till gräns och kust. Tolkas målsättningen på detta 
sätt kan man säga att den till del desavouerade själva 
kärnan i ÖB:s krigsstrategi – en strategisk defensiv 
byggd på ett segt djupförsvar.

Vidare 'ck inte – i varje fall inte of'ciellt – de 
förberedelser göras i fred som enligt ÖB var en förut-
sättning för den förordade strategin. Denna politiska 
markering var betingad av såväl den deklarerade 
neutralitets politiken som av den folkliga opinionen. 
Detta bör ha varit betänkligt, sett ur ÖB:s synvin-
kel, då den av ÖB förordade strategin var resultatet 
av såväl strategiska överväganden som noggranna 
militär tekniska studier liksom studier av hotbilder och 
risker.242 Det var bl a den överväldigande ryska hotbil-
den, och då inte minst &yghotbilden, som styrt ÖB:s 
val av strategi. En strategisk defensiv som syftade 
till ett avvärjande periferiförsvar var enligt ÖB inte 
möjlig att genomföra för någon längre tid.243 Ändå kan 
målsättningen tolkas som att det var denna strategi 
som förespeglade statsmakterna i !#$% års försvars-
beslut.

Statsmakterna gjorde en politisk markering som får 
försvarspolitiska och i förlängningen också operativa 
konsekvenser. Man kan därför hävda att den i och för 
sig allmänt hållna målsättningen för krigsmakten i 
viss mån 'ck en operativ innebörd. Det var skillnad 
på en strategisk defensiv i form av ett segt djup-
försvar och en strategisk defensiv byggd på ett mer 
perifert försvar. Om huvuddelen av våra stridskrafter 
utgångsgrupperades kust- och gränsnära med avvärj-
ning som huvuduppgift riskerade den operativa hand-
lingsfriheten att gå förlorad, då stridskrafterna snabbt 
kunde komma att förbrukas. Denna tolkning av 
målsättningen i mer strategiska och operativa termer 
ställde också krav på större resurser, sett ur militär-
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tolka målsättningen i mer operativa termer. Genom
skrivningen att "en angripare i de längsta skall hindras
att få fast fot på svensk mark" markerade statsmak-
terna att ingen del av landet skulle uppges på förhand,
dvs att alla landsändar skulle försvaras. Implicit ligger
också i skrivningen att försvaret mer borde koncentre-
ras till gräns och kust. Tolkas målsättningen på detta
sätt kan man säga att den till del desavouerade själva
kärnan i ÖB:s krigsstrategi — en strategisk defensiv
byggd på ett segt djupförsvar.

Vidare fick inte — i varje fall inte officiellt — de
förberedelser göras i fred som enligt ÖB var en förut-
sättning för den förordade strategin. Denna politiska
markering var betingad av såväl den deklarerade
neutralitetspolitiken som av den folkliga opinionen.
Detta bör ha varit betänkligt, sett ur ÖB:s synvin-
kel, då den av ÖB förordade strategin var resultatet
av såväl strategiska överväganden som noggranna
militärtekniska studier liksom studier av hotbilder och
risker.242 Det var bl a den överväldigande ryska hotbil-
den, och då inte minst flyghotbilden, som styrt ÖB:s
val av strategi. En strategisk defensiv som syftade
till ett avvärjande periferiförsvar var enligt ÖB inte
möjlig att genomföra för någon längre tid.243 Ändå kan
målsättningen tolkas som att det var denna strategi
som förespeglade statsmakterna i 1948 års försvars-
beslut.

Statsmakterna gjorde en politisk markering som får
försvarspolitiska och i förlängningen också operativa
konsekvenser. Man kan därför hävda att den i och för
sig allmänt hållna målsättningen för krigsmakten i
viss mån fick en operativ innebörd. Det var skillnad
på en strategisk defensiv i form av ett segt djup-
försvar och en strategisk defensiv byggd på ett mer
perifert försvar. Om huvuddelen av våra stridskrafter
utgångsgrupperades kust- och gränsnära med avvärj-
ning som huvuduppgift riskerade den operativa hand-
lingsfriheten att gå förlorad, då stridskrafterna snabbt
kunde komma att förbrukas. Denna tolkning av
målsättningen i mer strategiska och operativa termer
ställde också krav på större resurser, sett ur militär-

ledningens synvinkel, vilket bäddade för en framtida
konkurrens om resurserna mellan försvarsgrenarna.

Det kan hävdas att man från försvarsgrenschefer-
nas sida nu började skriva ut "notan" för neutralitets-
politikens kostnader. Den skärpta skrivningen i mål-
sättningen gav försvarsgrenscheferna incitament att
"försöka ta för sig" av de i 1948 års försvarsbeslut,
som de uppfattade det, förespeglade resurserna.244 I ett
försvarskoncept som byggde på en strategisk defen-
siv i form av ett segt djupförsvar var det naturligt att
tyngdpunkten kom att läggas på armen. Att genomföra
ett segt djupförsvar under relativt lång tid var endast
möjligt om tillgången på armsstridskrafter var stor. Då
målsättningen för krigsmakten kunde tolkas som en
förskjutning av tyngdpunkten i försvaret från djupet
mot kust och gräns var detta inte längre självklart.

Marinens — och då närmast flottans — men främst
flygvapnets roll ökade i betydelse i ett mer gräns-
och kustnära försvarskoncept. Men även kraven på
armens initialstyrka ökade. Detta torde vara en orsak
till den relativt ohöljda försvarsgrensstrid som nu
inleddes och som i praktiken fortsatte hela den stude-
rade perioden. Man synes stundtals ha trott att den
politiska ledningen var beredd att betala vilket pris
som helst på neutralitetspolitikens "altare".245 Det finns
också skäl att anta att denna försvarsgrensstrid kom
att påverka avvägningen mellan försvarsgrenarna och
därmed i förlängningen såväl krigsmaktens krigsorga-
nisation som den operativa krigsplanläggningen. Miss-
tanken att försvarsgrensspecifika "doktriner" som den
allmänna värnplikten och flygplansomsättningskraven
mer styrt avvägningsproblematiken än en gemensam
genomtänkt krigsstrategi, går det inte helt att frigöra
sig från.246

En mer organisatoriskt inriktad utvecklingsstra-
tegi i fred måste ha en genomtänkt krigsstrategi som
riktmärke. I  annat fall föreligger risk för slöseri med
resurser i fred och misslyckanden i krig.247 Försvars-
grensstrider var i sig inget nytt och var inte heller
unikt för svenskt vidkommande. Det var i hög grad en
internationell företeelse. En försvarsgrensstrid kan i sig
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II SU i krigsfall II S – som avsåg en fördröjningsstrid 
i Göteborgsriktningen – utgick. Detta är väsentligt, 
för det tyder på att ÖB i princip förhöll sig lojal med 
i !#$" års försvarsbeslut uppställd målsättning. I den 
gällande krigsplanläggningen – alternativen II S och II 
N – var dessutom de operativa uppgifterna till såväl %. 
som &. armékårernas chefer så formulerade att de väl 
formellt svarade mot intentionerna i den nya målsätt-
ningen för krigsmakten. Cheferna för %. och &. armé-
kårernas operativa uppgifter var att försvara avvär-
jande, även om chefen %. armékåren i alternativet II N 
skulle vara beredd att övergå till fördröjande strid.

De riktlinjer som gällde för stridens förande på sikt 
och som legat till grund för krigsplanläggningen var 
ÖB:s strategiska studie. Av dem framgick som nämnts 
att det var ett segt djupförsvar i syfte att vinna tid 
som avsågs, inte en strategisk defensiv inledningsvis 
byggt på ett mer perifert försvar. Men dessa riktlinjer 
hade endast delgivits militärbefälhavarna personligen. 
Utgående från gällande operativa uppgifter behövde 
därför inte ÖB göra några formella ändringar i order-
verket. Det torde ha räckt med att ändra riktlinjerna. 
Om så skedde är dock oklart. Sett ur ÖB:s synvinkel 
hade hotbilden trots allt inte förändrats därför att en 
målsättning för krigsmakten nu formulerats.

Rent principiellt i en demokrati skall den militära 
krigsplanläggningen utgå från de beslut statsmak-
terna fattar. Samtidigt spelar också ”arvet”, dvs den 
be'ntliga organisationen och genomförd planläggning, 
en betydelsefull roll.251 Det tar lång tid innan föränd-
ringar i gällande planläggning får full genomslags-
kraft. Man kan med skäl hävda att en öppen målsätt-
ning, som den kom till uttryck i offentliga dokument, 
egentligen inte i första hand var avsedd för krigsmak-
ten. Målsättningens huvuduppgift var att för omvärl-
den manifestera det svenska folkets vilja och förmåga 
att försvara sig själva och landet i alla lägen, inte att 
relatera hur detta skulle gå till.

Det måste dock föreligga en rimlig balans mellan 
vad som uttalas i målsättningen och disponibla 
resurser om målsättningen inte skall förlora sin tro-

ha såväl positiva som negativa förtecken. Det positiva 
är att respektive försvarsgren tvingas motivera och 
”slåss” för sina krav. Försvarsgrensstriden kan då ses 
som ett hälsotecken i en utvecklingsprocess.248 Men då 
beslutsprocesser sällan är helt rationella till sin natur 
'nns alltid risken att en försvarsgrensstrid kan leda 
till obalans i avvägningsfrågor. Om t ex det s k militär-
industriella komplexet tillåts styra utvecklingen i form 
av omfattande och dyrbara materielprojekt kan detta 
leda till att disponibla ekonomiska resurser låses för 
lång tid, till förfång för försvarets krigsorganisation 
som helhet. Sammantaget 'nns en stor risk att obalans 
uppstår i hela försvarsstrukturen.249 Ur den synvinkeln 
är en försvarsgrensstrid i ett litet land som Sverige, 
med begränsade ekonomiska resurser, en mer betänklig 
företeelse än i länder med stora ekonomiska resurser.

Oavsett utgången av !#$" års försvarsbeslut går det 
dock inte att utesluta att en försvarsgrensstrid – likt 
den på &(-talet – ändå hade blossat upp efter den rela-
tiva enigheten under krigsåren. Den enighet som rådde 
mellan försvarsgrenarna vid utformning av ÖB $) gick 
genom försvarsbeslutet !#$" dock för lorad.

Av vikt i detta sammanhang är att konstatera att 
ÖB inte ändrade den gällande krigsplanläggningen 
till följd av !#$" års försvarsbeslut. Både krigsfall II S 
och II N kom att gälla till !#*", dvs de krigsfall som 
ÖB redovisat för regeringen i mars !#$+ tillsammans 
med det studerade krigsfallet II C. Samtliga krigsfall 
byggde på principerna för en strategisk defensiv som 
syftade till att försvåra för angriparen att ta vitala, 
strategiska områden. Ett segt djupförsvar skulle föras 
i syfte att vinna tid och säkra hjälp utifrån. Detta 
framgick implicit i krigsfall II S och var explicit 
ut talat i krigsfall II N och det studerade krigsfallet 
II C. Krigsfall II C kan närmast liknas vid en central-
försvarsprincip. Att sedan det sega djupförsvaret, med 
stöd av marina stridskrafter och ,yg, kunde inledas 
redan utanför kust och gräns ändrade inte de grund-
läggande principerna.250

I ett avseende ändrades dock det fortsatta krigs-
planläggningsarbetet. De studerade underalternativet 

Den hemliga svenska krigsplanen.indb   118 2016-02-29   14:20

11 8  D E  F Ö R S T A  F Ö R S V A R S B E S L U T E N

ha såväl positiva som negativa förtecken. Det positiva
är att respektive försvarsgren tvingas motivera och
"slåss" för sina krav. Försvarsgrensstriden kan då ses
som ett hälsotecken i en utvecklingsprocess.248 Men då
beslutsprocesser sällan är helt rationella till sin natur
finns alltid risken att en försvarsgrensstrid kan leda
till obalans i avvägningsfrågor. Om t ex det s k militär-
industriella komplexet tillåts styra utvecklingen i form
av omfattande och dyrbara materielprojekt kan detta
leda till att disponibla ekonomiska resurser låses för
lång tid, t i l l  förfång för försvarets krigsorganisation
som helhet. Sammantaget finns en stor risk att obalans
uppstår i hela försvarsstrukturen.249 Ur den synvinkeln
är en försvarsgrensstrid i ett litet land som Sverige,
med begränsade ekonomiska resurser, en mer betänklig
företeelse än i länder med stora ekonomiska resurser.

Oavsett utgången av 1948 års försvarsbeslut går det
dock inte att utesluta att en försvarsgrensstrid — likt
den på 3 o-talet — ändå hade blossat upp efter den rela-
tiva enigheten under krigsåren. Den enighet som rådde
mellan försvarsgrenarna vid utformning av ÖB 47 gick
genom försvarsbeslutet 1948 dock förlorad.

Av vikt i detta sammanhang är att konstatera att
ÖB inte ändrade den gällande krigsplanläggningen
till följd av 1948 års försvarsbeslut. Både krigsfall I I  S
och I I  N kom att gälla till 1958, dvs de krigsfall som
ÖB redovisat för regeringen i mars 1946 tillsammans
med det studerade krigsfallet I I  C. Samtliga krigsfall
byggde på principerna för en strategisk defensiv som
syftade till att försvåra för angriparen att ta vitala,
strategiska områden. Ett segt djupförsvar skulle föras
i syfte att vinna tid och säkra hjälp utifrån. Detta
framgick implicit i krigsfall I I  S och var explicit
uttalat i krigsfall I I  N och det studerade krigsfallet
I I  C. Krigsfall I I  C kan närmast liknas vid en central-
försvarsprincip. Att  sedan det sega djupförsvaret, med
stöd av marina stridskrafter och flyg, kunde inledas
redan utanför kust och gräns ändrade inte de grund-
läggande principerna."°

I  ett avseende ändrades dock det fortsatta krigs-
planläggningsarbetet. De studerade underalternativet

I I  SU i krigsfall I I  S — som avsåg en fördröjningsstrid
i Göteborgsriktningen — utgick. Detta är väsentligt,
för det tyder på att ÖB i princip förhöll sig lojal med
i 1948 års försvarsbeslut uppställd målsättning. I  den
gällande krigsplanläggningen — alternativen II  S och II
N  — var dessutom de operativa uppgifterna till såväl 2.
som 3. armskårernas chefer så formulerade att de väl
formellt svarade mot intentionerna i den nya målsätt-
ningen för krigsmakten. Cheferna för 2. och 3. arms-
kårernas operativa uppgifter var att försvara avvär-
jande, även om chefen 2. armskåren i alternativet II N
skulle vara beredd att övergå till fördröjande strid.

De riktlinjer som gällde för stridens förande på sikt
och som legat till grund för krigsplanläggningen var
ÖB:s strategiska studie. Av dem framgick som nämnts
att det var ett segt djupförsvar i syfte att vinna tid
som avsågs, inte en strategisk defensiv inledningsvis
byggt på ett mer perifert försvar. Men dessa riktlinjer
hade endast delgivits militärbefälhavarna personligen.
Utgående från gällande operativa uppgifter behövde
därför inte ÖB göra några formella ändringar i order-
verket. Det torde ha räckt med att ändra riktlinjerna.
Om så skedde är dock oklart. Sett ur ÖB:s synvinkel
hade hotbilden trots allt inte förändrats därför att en
målsättning för krigsmakten nu formulerats.

Rent principiellt i en demokrati skall den militära
krigsplanläggningen utgå från de beslut statsmak-
terna fattar. Samtidigt spelar också "arvet", dvs den
befintliga organisationen och genomförd planläggning,
en betydelsefull roll."' Det tar lång tid innan föränd-
ringar i gällande planläggning får full genomslags-
kraft. Man kan med skäl hävda att en öppen målsätt-
ning, som den kom till uttryck i offentliga dokument,
egentligen inte i första hand var avsedd för krigsmak-
ten. Målsättningens huvuduppgift var att för omvärl-
den manifestera det svenska folkets vilja och förmåga
att försvara sig själva och landet i alla lägen, inte att
relatera hur detta skulle gå till.

Det måste dock föreligga en rimlig balans mellan
vad som uttalas i målsättningen och disponibla
resurser om målsättningen inte skall förlora sin tro-
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lyckades. Detta misslyckande ledde till ett mer eller 
mindre organiserat inof#ciellt samarbete med bl a 
USA och Storbritannien. Visst samarbete inleddes 
också med Norge och Danmark. Samarbetet syftade 
ytterst till att säkerställa ett för krigsmakten nöd-
vändigt bistånd med teknik och krigsmateriel. Detta 
bistånd kan utan överdrift sägas ha utgjort en förut-
sättning för Sveriges möjligheter att hålla ett tekniskt 
modernt och högkvalitativt försvar. Inte minst gällde 
detta $yg- och robotsidan liksom teleteknik i vid 
bemärkelse.

Samarbetet kan i förlängningen sägas ha lett till 
en form av inof#ciellt svenskt Nato-medlemskap i den 
meningen att t ex USA i fred tillät export av avance-
rad militärt applicerbar teknik liksom krigsmateriel 
och krigsmaterielkomponenter, på samma villkor som 
gällde för övriga Nato-länder. Man drog nu slutsatsen 
att Sverige befann sig under USA:s kärnvapenpara-
ply på samma sätt som Norge och Danmark.254 Att 
detta samarbete skedde i varje fall med regeringens 
innersta cirkels goda minne torde vara ställt utom alla 
tvivel. Den till dogm upphöjda neutralitetspolitikreto-
riken till trots hade Sverige !"%", lika litet som !"&', 
möjlig het att för någon längre tid ensamt försvara sig 
mot ett sovjetiskt angrepp eller att i fred bygga upp 
ett tekniskt avancerat försvar, utan stöd från främst 
USA.255 Det torde vara rimligt att hävda att det i ett 
sådant läge är en regerings skyldighet att – oavsett 
utåt deklarerad politik – redan i fred vidta de åtgärder 
som bedöms krävas för att i händelse av kris och krig 
kunna bibehålla sin handlingsfrihet, en handlings-
frihet vars yttersta syfte det var att säkra landets 
överlevnad  som självständig nation.256

Som inledningsvis nämnts är avsikten med denna 
uppsats inte att explicit behandla västsamarbets-
problematiken. Men det är viktigt att nämna att detta 
inof#ciella samarbete existerade, då en förlitan på i 
varje fall indirekt stöd från väst hela tiden fanns med 
i bakgrunden när såväl operativa som taktiska över-
väganden gjordes, överväganden som i förlängningen 
också kom att påverka den operativa krigsplanlägg-

värdighet, och därmed i förlängningen motverka sitt 
eget syfte. Statsmakternas styrning av den operativa 
krigsplanläggningen skedde i första hand inte genom 
offentliga målsättningar utan – då behov förelåg – 
genom hemliga direktiv för det grundläggande krigs-
förberedelsearbetet, direktiv vars utformning oftast 
var en följd av en interaktion mellan ÖB och försvars-
departementet.252

Den är också sannolikt att ÖB vid denna tid 
hade stor operativ handlingsfrihet. Den operativa 
krigsplanläggningen var främst en följd av fackmyn-
digheten ÖB:s egna operativa bedömningar, inte av 
regeringens direktiv. I händelse av krig gällde andra 
premisser. I verkligheten var det ytterst läget – angri-
parens agerande – som avgjorde vad som var möjligt 
att genomföra, alldeles oavsett vilken planläggning 
som tidigare genomförts och statsmakternas direktiv 
och målsättningar. Dessa premisser för försvarets 
förande i krig torde ha varit väl kända i varje fall 
för en inre krets av statsråd. En målsättning är trots 
allt bara en avsiktsförklaring. I avgörandets stund 
krävs från ÖB:s sida att han, med regeringens goda 
minne, kan anpassa de operativa planerna och då så 
krävs lägga om operationerna i syfte att inte förlora 
handlingsfriheten. Detta är ett fundamentalt konsta-
terande. All krigsplanläggning är hypotetisk, och det 
enda man med säkerhet vet är att den inte kommer att 
överensstämma med verkligheten.

Det går därför att hävda att den krigsplanläggning 
som lades fast redan !"%', och som i sina huvuddrag 
kom att gälla till !"'(, i princip befann sig i sam-
klang med statsmakternas intentioner, som de kom 
till uttryck i !"%( års målsättning för krigsmakten.253 
Senare, i ÖB:s försvarsförslag !"'% (ÖB '%), gör ÖB 
en mer explicit tolkning av !"%( års målsättning för 
krigsmakten med innebörden att vår krigsmakt skulle 
kunna hejda anfall tillräckligt länge för att vi skulle 
kunna få understöd utifrån, innan avsevärda delar av 
landet erövrats eller motståndet måste uppges.

Det var också vid denna tid – !"%" – som för söken 
att åstadkomma ett nordiskt försvarssamarbete miss-
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värdighet, och därmed i förlängningen motverka sitt
eget syfte. Statsmakternas styrning av den operativa
krigsplanläggningen skedde i första hand inte genom
offentliga målsättningar utan — då behov förelåg —
genom hemliga direktiv för det grundläggande krigs-
förberedelsearbetet, direktiv vars utformning oftast
var en följd av en interaktion mellan ÖB och försvars-
departementet.252

Den är också sannolikt att ÖB vid denna tid
hade stor operativ handlingsfrihet. Den operativa
krigsplanläggningen var främst en följd av fackmyn-
digheten ÖB:s egna operativa bedömningar, inte av
regeringens direktiv. I  händelse av krig gällde andra
premisser. I  verkligheten var det ytterst läget — angri-
parens agerande — som avgjorde vad som var möjligt
att genomföra, alldeles oavsett vilken planläggning
som tidigare genomförts och statsmakternas direktiv
och målsättningar. Dessa premisser för försvarets
förande i krig torde ha varit väl kända i varje fall
för en inre krets av statsråd. En målsättning är trots
allt bara en avsiktsförklaring. I  avgörandets stund
krävs från ÖB:s sida att han, med regeringens goda
minne, kan anpassa de operativa planerna och då så
krävs lägga om operationerna i syfte att inte förlora
handlingsfriheten. Detta är ett fundamentalt konsta-
terande. Al l  krigsplanläggning är hypotetisk, och det
enda man med säkerhet vet är att den inte kommer att
överensstämma med verkligheten.

Det går därför att hävda att den krigsplanläggning
som lades fast redan 1945, och som i sina huvuddrag
kom att gälla till 1958, i princip befann sig i sam-
klang med statsmakternas intentioner, som de kom
till uttryck i 1948 års målsättning för krigsmakten.253
Senare, i ÖB:s försvarsförslag 1954 (ÖB 54), gör ÖB
en mer explicit tolkning av 1948 års målsättning för
krigsmakten med innebörden att vår krigsmakt skulle
kunna hejda anfall tillräckligt länge för att vi skulle
kunna få understöd utifrån, innan avsevärda delar av
landet erövrats eller motståndet måste uppges.

Det var också vid denna tid — 1949 — som försöken
att åstadkomma ett nordiskt försvarssamarbete miss-

lyckades. Detta misslyckande ledde till ett mer eller
mindre organiserat inofficiellt samarbete med bl a
USA och Storbritannien. Visst samarbete inleddes
också med Norge och Danmark. Samarbetet syftade
ytterst till att säkerställa ett för krigsmakten nöd-
vändigt bistånd med teknik och krigsmateriel. Detta
bistånd kan utan överdrift sägas ha utgjort en förut-
sättning för Sveriges möjligheter att hålla ett tekniskt
modernt och högkvalitativt försvar. Inte minst gällde
detta flyg- och robotsidan liksom teleteknik i vid
bemärkelse.

Samarbetet kan i förlängningen sägas ha lett till
en form av inofficiellt svenskt Nato-medlemskap i den
meningen att t ex USA i fred tillät export av avance-
rad militärt applicerbar teknik liksom krigsmateriel
och krigsmaterielkomponenter, på samma villkor som
gällde för övriga Nato-länder. Man drog nu slutsatsen
att Sverige befann sig under USA:s kärnvapenpara-
ply på samma sätt som Norge och Danmark.254 Att
detta samarbete skedde i varje fall med regeringens
innersta cirkels goda minne torde vara ställt utom alla
tvivel. Den till dogm upphöjda neutralitetspolitikreto-
riken till trots hade Sverige 1949, lika litet som 1975,
möjlighet att för någon längre tid ensamt försvara sig
mot ett sovjetiskt angrepp eller att i fred bygga upp
ett tekniskt avancerat försvar, utan stöd från främst
USA.255 Det torde vara rimligt att hävda att det i ett
sådant läge är en regerings skyldighet att — oavsett
utåt deklarerad politik — redan i fred vidta de åtgärder
som bedöms krävas för att i händelse av kris och krig
kunna bibehålla sin handlingsfrihet, en handlings-
frihet vars yttersta syfte det var att säkra landets
överlevnad som självständig nation.256

Som inledningsvis nämnts är avsikten med denna
uppsats inte att explicit behandla västsamarbets-
problematiken. Men det är viktigt att nämna att detta
inofficiella samarbete existerade, då en förlitan på i
varje fall indirekt stöd från väst hela tiden fanns med
i bakgrunden när såväl operativa som taktiska över-
väganden gjordes, överväganden som i förlängningen
också kom att påverka den operativa krigsplanlägg-
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derna efter hand delades upp på sex pansarbrigader. 
De förutvarande motor- och cykelbrigaderna inför-
livades med pansarbrigaderna samtidigt som tre 
infanteriregementen, I !, I $ och I !%, omvandlades 
till pansar infanteriregementen. Grundutbildningstiden 
för de meniga soldaterna kom att kortas från tolv till 
nio månader. Därtill kom tre repetitionsövningar.260

Den för armén !&'& fastställda krigsorganisatio-
nen kom efter hand att innehålla ($ brigader jämte 
Gotlands trupper. Totalt fanns i mitten av %#-talet 
ca )*# stridsvagnar, varav '## lätta och resten tunga 
vagnar.261 För marinen innebar försvarsbeslutet bl a 
en förstärkning med två jagare, utrustade med sjö-
robotar, och tre ubåtar. Tveksamhet rådde dock till de 
stora krigsfartygen, som t ex de just färdigställda lätta 
kryssarna Göta Lejon och Tre Kronor. I +ygvapnet 
förstärktes efter hand tre jakt+ottiljer (nio divisio-
ner) med %#%. Den förskjutning som nu skedde mot 
jakt+yg var en erfarenhet från kriget. Slutresultatet 
blev att +ygvapnets krigsorganisation efter hand 
kom att omfatta (( jakt-, !" attack- och !# spanings-
divisioner eller ca ! ### moderna strids+ygplan. Ett 
stridslednings system för +ygvapnet byggdes också ut, 
det s k STRIL %#.262

ningen.257 Försvarsbeslutet !&'* och den process som 
ledde fram till detta är intressant ur +era aspekter. 
Man kan med viss rätt hävda att försvarsbeslutet 
blev en ”anomali”. Det torde ha varit naturligt om 
Sverige efter kriget hade nedrustat liksom de +esta 
andra stater i väst. Nu kom det snabbt försämrade 
säkerhets politiska läget i omvärlden i det närmaste 
att leda till motsatsen. I praktiken genomfördes !&'* 
ingen nedrustning alls.

!&'* års försvarsbeslut innebar successiva för-
ändringar inom alla försvarsgrenarna. Krigsmaktens 
krigsorganisation utvecklades i början av %#-talet 
mot en ökad kvalitet. För arméns del skedde en slut-
lig övergång till brigader (infanteribrigader, pansar-
brigader och senare norrlandsbrigader). Brigaderna 
blev nu den högsta fast organiserade stridsenheten. 
Brigaderna kunde uppträda ensamma eller samman-
föras till stridsgrupper – fördelningar – ledda av 
en fördelningschef som till sitt förfogande hade en 
fördelnings stab.258

De tio fördelningarna ,ck därmed, till skillnad från 
vad som var fallet under kriget, inte längre en fast 
indelning. Fördelningarnas sammansättning kunde 
variera beroende på uppgiften. En fördelning kom 
vanligen att bestå av två till fyra brigader, ibland av 
varierande typer, t ex två infanteribrigader och en 
pansarbrigad. Till detta kom s k fördelningsförband 
direkt underställda fördelningschefen. Dessa tilläggs-
förband, t ex artilleri- och luftvärnsförband, var ofta 
av bataljons storlek.259

I takt med att jordbruket mer och mer kom att 
utnyttja traktorer kom också det lätta artilleriet att 
övergå till traktordragning i stället för hästar, liksom 
efter hand det hästanspända infanteriet. Härigenom 
ökade också rörligheten i förbanden genom att cykel-
tolkning efter traktorer kunde införas då särskilda 
cykeltransportförband tillfördes. Infanteribrigadernas 
marschastighet kom härigenom att i det närmaste 
tredubblas, från fotmarsch till cykeltolkning. Antalet 
pansarbrigader ökades genom att det relativt stora 
antalet stridsvagnar i de ursprungliga pansarbriga-
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ningen.257 Försvarsbeslutet 1948 och den process som
ledde fram till detta är intressant ur flera aspekter.
Man kan med viss rätt hävda att försvarsbeslutet
blev en "anomali". Det torde ha varit naturligt om
Sverige efter kriget hade nedrustat liksom de flesta
andra stater i väst. Nu kom det snabbt försämrade
säkerhetspolitiska läget i omvärlden i det närmaste
att leda till motsatsen. I  praktiken genomfördes 1948
ingen nedrustning alls.

1948 års försvarsbeslut innebar successiva för-
ändringar inom alla försvarsgrenarna. Krigsmaktens
krigsorganisation utvecklades i början av 5 o-talet
mot en ökad kvalitet. För armens del skedde en slut-
lig övergång till brigader (infanteribrigader, pansar-
brigader och senare norrlandsbrigader). Brigaderna
blev nu den högsta fast organiserade stridsenheten.
Brigaderna kunde uppträda ensamma eller samman-
föras till stridsgrupper — fördelningar — ledda av
en fördelningschef som till sitt förfogande hade en
fördelningsstab."'

De tio fördelningarna fick därmed, ti l l  skillnad från
vad som var fallet under kriget, inte längre en fast
indelning. Fördelningarnas sammansättning kunde
variera beroende på uppgiften. En fördelning kom
vanligen att bestå av två till fyra brigader, ibland av
varierande typer, t  ex två infanteribrigader och en
pansarbrigad. Til l  detta kom s k fördelningsförband
direkt underställda fördelningschefen. Dessa tilläggs-
förband, t ex artilleri- och luftvärnsförband, var ofta
av bataljons storlek.259

I  takt med att jordbruket mer och mer kom att
utnyttja traktorer kom också det lätta artilleriet att
övergå till traktordragning i stället för hästar, liksom
efter hand det hästanspända infanteriet. Härigenom
ökade också rörligheten i förbanden genom att cykel-
tolkning efter traktorer kunde införas då särskilda
cykeltransportförband tillfördes. Infanteribrigadernas
marschastighet kom härigenom att i det närmaste
tredubblas, från fotmarsch till cykeltolkning. Antalet
pansarbrigader ökades genom att det relativt stora
antalet stridsvagnar i de ursprungliga pansarbriga-

derna efter hand delades upp på sex pansarbrigader.
De förutvarande motor- och cykelbrigaderna inför-
livades med pansarbrigaderna samtidigt som tre
infanteriregementen, I  1, I  7 och I  15, omvandlades
till pansarinfanteriregementen. Grundutbildningstiden
för de meniga soldaterna kom att kortas från tolv till
nio månader. Därtill kom tre repetitionsövningar."°

Den för armen 1949 fastställda krigsorganisatio-
nen kom efter hand att innehålla 3 7 brigader jämte
Gotlands trupper. Totalt fanns i mitten av 5 o-talet
ca 68o stridsvagnar, varav 400 lätta och resten tunga
vagnar.2" För marinen innebar försvarsbeslutet bl a
en förstärkning med två jagare, utrustade med sjö-
robotar, och tre ubåtar. Tveksamhet rådde dock till de
stora krigsfartygen, som t ex de just färdigställda lätta
kryssarna Göta Lejon och Tre Kronor. I  flygvapnet
förstärktes efter hand tre jaktflottiljer (nio divisio-
ner) med 5o %. Den förskjutning som nu skedde mot
jaktflyg var en erfarenhet från kriget. Slutresultatet
blev att flygvapnets krigsorganisation efter hand
kom att omfatta 33 jakt-, 12 attack- och io  spanings-
divisioner eller ca 1000 moderna stridsflygplan. Ett
stridsledningssystem för flygvapnet byggdes också ut,
det s k STRIL 50.2"
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Överbefälhavaren Helge Jung (ÖB 1944–1951) 
 var i hög grad en  drivande kraft bakom den 
strategiska bedömning som låg till grund för 
den svenska krigsplaneringen. Jung hade ett 

stort intresse för och kunskaper om den svenska 
militär historien, inte minst stormaktstidens 
bragder på slagfältet.
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Överbefälhavaren Helge Jung (ÖB 1944-1951)
var i  hög grad en drivande kraft bakom den
strategiska bedömning som låg till grund för
den svenska krigsplaneringen. Jung hade ett

stort intresse för och kunskaper om den svenska
militärhistorien, inte minst stormaktstidens
bragder på slagfältet.
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förande blev överståthållaren Torsten Nothin.264 
Direktiven till utredningen bar inga spår av några 
strategiska principer för rikets försvar, med desto mer 
av $ygvapenledningens tankar. Nödvändigheten att 
åstadkomma besparingar framhölls samtidigt som 
$yget utpekades som en ”första försvarslinje”. Dessa 
skrivningar i direktiven hade tillkommit utan ÖB:s 
hörande. Nothin skulle bl a pröva avvägningen mellan 
försvarsgrenarna och försöka åstadkomma ett godtag-
bart försvar inom ramen %&& miljoner kronor per år 
samtidigt som ÖB hävdade att ett bibehållet försvar 
skulle kosta ! '&& miljoner kronor per år.265

Utredningen, som lämnade sitt betänkande !(#&, 
föreslog stora organisationsförändringar inom för-
svaret. Under intryck av det kalla krigets utveckling 
i Europa och Koreakrigets utbrott i juni !(#& kom 
dock utredningen att förpuppas för att !(#) läggas 
ner. Någon inverkan på krigsmaktens organisation 
*ck utredningen inte. Däremot fattade riksdagen !(#& 
beslut att införa krigsförbandsvisa repetitionsövningar 
i stället för åldersklassvisa och !(#" fattades beslut 
att förlänga grundutbildning till tio månader för de 
meniga värnpliktiga och i motsvarande grad för det 
värnpliktiga befälet.266

I oktober !(#' lämnade ÖB – nu generalen Nils 
Swedlund – ett långsiktigt förslag till krigsmak-
tens fortsatta utveckling för tiden !(##/#+–!(+'/+# 
benämnt ”Alltjämt ett starkt försvar” eller ÖB #'. 
Centralt i detta förslag var just betydelsen av ett 
starkt försvar som en krigsavhållande och därmed 
freds bevarande faktor. Man kan säga att ÖB hävdade 
ett slags ”avskräckningsdoktrin”. De mer konkreta 

Att Sveriges deklarerade neutralitetspolitik hade ett 
pris – både ekonomiskt och politiskt – sett ur många 
perspektiv kan måhända illustreras av en ordväxling 
som lär ha ägt rum mellan dåvarande ÖB Helge Jung 
och statsminister Tage Erlander med anledning av det 
hotande Koreakriget. Jung sade sig ha dåligt samvete 
för att inte tillräckligt hårt ”orkat driva försvarsfrå-
gan”. Till Jungs förvåning svarade Erlander att om 
ÖB drivit frågan hårdare hade det säkert kommit ett 
bakslag ”då det nog ej fanns möjligheter att i läng-
den pressa partiet [socialdemokraterna] till så stora 
försvars kostnader som nu”.263

Denna replikväxling visar i ett nötskal på det 
dilemma försvarsfrågan nu stod inför, ett dilemma 
som accelererade i takt med kraven på höjda försvars-
anslag till följd av in$ation och teknisk fördyring, 
försvars anslag som dessutom var nödvändiga om 
krigsmaktens organisation skulle kunna bibehål-
las och moderniseras. Dessa krav kom att stå i ett 
motsatsförhållande till den socialdemokratiska rege-
ringens ambitioner på den sociala reformpolitikens 
område. Visserligen var den internationella spän-
ningen fortsatt hög och krig i vår omvärld kunde inte 
uteslutas men samtidigt började också minnena från 
kriget att förblekna. Folk ville ha reformer, inte ”kulor 
och krut”!

I slutet av '&-talet hade $ygvapenledningen drivit 
tesen att luftförsvaret var viktigare än invasions-
försvaret. Den enighet som funnits mellan försvars-
grenarna i samband med ÖB ', var därmed de*nitivt 
borta. Våren !('( tillsatte regeringen på ett nästan 
”kuppartat sätt” en ny försvarsutredning, vars ord-

Fortsatta försvarsutredningar
– !(#% års försvarsbeslut
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Fortsatta försvarsutredningar
— 1958 års försvarsbeslut

Att Sveriges deklarerade neutralitetspolitik hade ett
pris — både ekonomiskt och politiskt — sett ur många
perspektiv kan måhända illustreras av en ordväxling
som lär ha ägt rum mellan dåvarande ÖB Helge Jung
och statsminister Tage Erlander med anledning av det
hotande Koreakriget. Jung sade sig ha dåligt samvete
för att inte tillräckligt hårt "orkat driva försvarsfrå-
gan". Till Jungs förvåning svarade Erlander att om
ÖB drivit frågan hårdare hade det säkert kommit ett
bakslag "då det nog ej fanns möjligheter att i läng-
den pressa partiet [socialdemokraterna] till så stora
försvarskostnader som nu".263

Denna replikväxling visar i ett nötskal på det
dilemma försvarsfrågan nu stod inför, ett dilemma
som accelererade i takt med kraven på höjda försvars-
anslag till följd av inflation och teknisk fördyring,
försvarsanslag som dessutom var nödvändiga om
krigsmaktens organisation skulle kunna bibehål-
las och moderniseras. Dessa krav kom att stå i ett
motsatsförhållande till den socialdemokratiska rege-
ringens ambitioner på den sociala reformpolitikens
område. Visserligen var den internationella spän-
ningen fortsatt hög och krig i vår omvärld kunde inte
uteslutas men samtidigt började också minnena från
kriget att förblekna. Folk ville ha reformer, inte "kulor
och krut"!

I  slutet av 40-talet hade flygvapenledningen drivit
tesen att luftförsvaret var viktigare än invasions-
försvaret. Den enighet som funnits mellan försvars-
grenarna i samband med ÖB 47 var därmed definitivt
borta. Våren 1949 tillsatte regeringen på ett nästan
"kuppartat sätt" en ny försvarsutredning, vars ord-

förande blev överståthållaren Torsten Nothin.264
Direktiven till utredningen bar inga spår av några
strategiska principer för rikets försvar, med desto mer
av flygvapenledningens tankar. Nödvändigheten att
åstadkomma besparingar framhölls samtidigt som
flyget utpekades som en "första försvarslinje". Dessa
skrivningar i direktiven hade tillkommit utan ÖB:s
hörande. Nothin skulle bl a pröva avvägningen mellan
försvarsgrenarna och försöka åstadkomma ett godtag-
bart försvar inom ramen 80o miljoner kronor per år
samtidigt som ÖB hävdade att ett bibehållet försvar
skulle kosta i400 miljoner kronor per år.265

Utredningen, som lämnade sitt betänkande 1950,
föreslog stora organisationsförändringar inom för-
svaret. Under intryck av det kalla krigets utveckling
i Europa och Koreakrigets utbrott i juni 195o kom
dock utredningen att förpuppas för att 1953 läggas
ner. Någon inverkan på krigsmaktens organisation
fick utredningen inte. Däremot fattade riksdagen 195o
beslut att införa krigsförbandsvisa repetitionsövningar
i stället för åldersklassvisa och 195 2 fattades beslut
att förlänga grundutbildning till tio månader för de
meniga värnpliktiga och i motsvarande grad för det
värnpliktiga befälet.'"

I  oktober 1954 lämnade ÖB — nu generalen Nils
Swedlund — ett långsiktigt förslag till krigsmak-
tens fortsatta utveckling för tiden 1955/56-1964/65
benämnt "Alltjämt ett starkt försvar" eller ÖB 54.
Centralt i detta förslag var just betydelsen av ett
starkt försvar som en krigsavhållande och därmed
fredsbevarande faktor. Man kan säga att ÖB hävdade
ett slags "avskräckningsdoktrin". De mer konkreta
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vi kunde dras in i en kon$ikt mellan stormakterna.270

Här skymtar vad som senare kom att benämnas 
marginaldoktrinen. Den efter hand framväxande 
europeiska styrkebalansen, den västtyska upprust-
ningen, terrorbalansen till följd av den fortsatta 
kärnvapenupprustningen och teorin om begränsade 
krig skapade förutsättningar för överväganden om 
en marginell avskräckningsförmåga. Huvudmotstån-
darna skulle binda varandras militära resurser så att 
endast marginella stridskrafter kunde avdelas mot oss. 
Vi borde kunna mäta oss med dessa marginella strids-
krafter och härigenom dra nytta av den ”stora makt-
balansen” och på detta sätt åstadkomma en marginell 
avskräckning.

Efter hand som, i varje fall of%ciellt, tankarna på 
bistånd tonades ner av utrikespolitiska skäl krävdes 
en ny ”lösning” på problematiken kring det isolerade 
angreppet. Marginaldoktrintanken blev efter hand en 
passande lösning på detta problem då hotbilden nu 
blev mer rimlig. Genom att den presumtive angripa-
ren tvingades avdela huvuddelen av sina resurser mot 
huvudmotståndaren, kunde den operativa planeringen 
inriktas på att studera mer lätthanterliga modeller för 
olika försvarsstrukturer.271 ÖB &' tog också upp den 
militärtekniska utvecklingen där bl a utvecklingen 
på bomb- och attack$ygets område berördes liksom 
robotutvecklingen och teletekniken, en utveckling 
som var en följd av den upprustning som pågick och 
som hade sin grund i det kalla kriget. ÖB:s syn på 
kärnvapnen hade också förändrats sedan ÖB '(. Den 
snabba utvecklingen på kärnvapenområdet hade gjort 
att kärnvapnen inte längre enbart kunde ses som ett 
terrorvapen. De utgjorde nu också slagfältsvapen, 
vilket bedömdes få stora konsekvenser för vår opera-
tiva planering.272

ÖB &' överlämnades senare till !)&& års försvars-
beredning. I denna utredning var chefen för försvars-
departementet, försvarsministern Torsten Nilsson, 
själv ordförande. Partiledarna Jarl Hjalmarson för 
Högern och Bertil Ohlin för Folkpartiet ingick som 
ledamöter. Statssekreteraren i försvarsdepartementet 

förslag som ÖB förde fram kommer att beröras senare 
i uppsatsen när de hemliga strategiska och operativa 
övervägandena behandlas som hade en mer direkt 
bäring på den operativa krigsplanläggningen.

I ÖB &' framhåller ÖB att Sveriges strategiska 
betydelse fortfarande låg i de fördelar det skulle inne-
bära för en angripare att disponera Skandinavien för 
basering av egna sjö- och $ygstridskrafter samt för att 
kunna kontrollera Östersjöutloppen. Västs utgångs-
läge hade förbättrats i jämförelse med !)'*, då 
Danmark och Norge nu var medlemmar i Nato. Väst 
kunde från skandinaviskt territorium ingripa med sjö- 
och $ygstridskrafter mot Östersjön och i Ishavet och 
mot östs $ankförbindelser på kontinenten.267 Finlands 
säkerhetspolitiska läge hade också förändrats i och 
med VSB-avtalet (vänskaps-, samarbets- och bistånds-
avtalet) med Sovjetunionen. Man kunde inte utesluta 
att Sovjet relativt snabbt kunde utnyttja %nskt terri-
torium och luftrum för angrepp västerut, även om 
en uppladdning bedömdes kräva relativt lång tid att 
genomföra.

ÖB &' bedömde att ett tredje världskrig skulle 
inledas med en kärnvapenduell mellan blocken. Öst 
bedömdes disponera överlägsna markstridskrafter 
och ett starkt taktiskt $yg, samtidigt som väst var 
beroende av tid för mobilisering och koncentrering av 
sina reserver, som främst fanns i USA. Om öst anföll 
väst bedömdes huvudkrigsskådeplatsen bli Europa 
och Främre Orienten, med huvudoperationsriktning 
genom Tyskland och $ankoperationsriktningar mot 
Balkan-Främre Orienten och Skandinavien. Väst-
tysklands ringa djup var en nackdel för väst.268 ÖB 
framhöll också att Sveriges strategiska betydelse 
främst låg i det faktum att vi var en del av det skandi-
naviska territoriet. Sverige låg bl a mitt i de $ygvägar 
som med all sannolikhet skulle komma att utnyttjas 
av väst vid en strategisk luftkrigföring mot öst som 
utgick från baser på Island och Grönland. Dessa för-
hållanden utgjorde en risk för oss att dras in i krig.269 
Den övergripande slutsats ÖB &' därför drog var att 
krigsrisken för Sveriges del främst låg i det faktum att 
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förslag som ÖB förde fram kommer att beröras senare
i uppsatsen när de hemliga strategiska och operativa
övervägandena behandlas som hade en mer direkt
bäring på den operativa krigsplanläggningen.

I  ÖB 54 framhåller ÖB att Sveriges strategiska
betydelse fortfarande låg i de fördelar det skulle inne-
bära för en angripare att disponera Skandinavien för
basering av egna sjö- och flygstridskrafter samt för att
kunna kontrollera Östersjöutloppen. Västs utgångs-
läge hade förbättrats i jämförelse med 1948, då
Danmark och Norge nu var medlemmar i Nato. Väst
kunde från skandinaviskt territorium ingripa med sjö-
och flygstridskrafter mot Östersjön och i Ishavet och
mot östs flankförbindelser på kontinenten.267 Finlands
säkerhetspolitiska läge hade också förändrats i och
med VSB-avtalet (vänskaps-, samarbets- och bistånds-
avtalet) med Sovjetunionen. Man kunde inte utesluta
att Sovjet relativt snabbt kunde utnyttja finskt terri-
torium och luftrum för angrepp västerut, även om
en uppladdning bedömdes kräva relativt lång tid att
genomföra.

ÖB 54 bedömde att ett tredje världskrig skulle
inledas med en kärnvapenduell mellan blocken. Öst
bedömdes disponera överlägsna markstridskrafter
och ett starkt taktiskt flyg, samtidigt som väst var
beroende av tid för mobilisering och koncentrering av
sina reserver, som främst fanns i USA. Om öst anföll
väst bedömdes huvudkrigsskådeplatsen bli Europa
och Främre Orienten, med huvudoperationsriktning
genom Tyskland och flankoperationsriktningar mot
Balkan-Främre Orienten och Skandinavien. Väst-
tysklands ringa djup var en nackdel för väst.268 ÖB
framhöll också att Sveriges strategiska betydelse
främst låg i det faktum att vi var en del av det skandi-
naviska territoriet. Sverige låg bl a mitt i de flygvägar
som med all sannolikhet skulle komma att utnyttjas
av väst vid en strategisk luftkrigföring mot öst som
utgick från baser på Island och Grönland. Dessa för-
hållanden utgjorde en risk för oss att dras in i krig.269
Den övergripande slutsats ÖB 54 därför drog var att
krigsrisken för Sveriges del främst låg i det faktum att

vi kunde dras in i en konflikt mellan stormakterna.270
Här skymtar vad som senare kom att benämnas

marginaldoktrinen. Den efter hand framväxande
europeiska styrkebalansen, den västtyska upprust-
ningen, terrorbalansen till följd av den fortsatta
kärnvapenupprustningen och teorin om begränsade
krig skapade förutsättningar för överväganden om
en marginell avskräckningsförmåga. Huvudmotstån-
darna skulle binda varandras militära resurser så att
endast marginella stridskrafter kunde avdelas mot oss.
Vi borde kunna mäta oss med dessa marginella strids-
krafter och härigenom dra nytta av den "stora makt-
balansen" och på detta sätt åstadkomma en marginell
avskräckning.

Efter hand som, i varje fall officiellt, tankarna på
bistånd tonades ner av utrikespolitiska skäl krävdes
en ny "lösning" på problematiken kring det isolerade
angreppet. Marginaldoktrintanken blev efter hand en
passande lösning på detta problem då hotbilden nu
blev mer rimlig. Genom att den presumtive angripa-
ren tvingades avdela huvuddelen av sina resurser mot
huvudmotståndaren, kunde den operativa planeringen
inriktas på att studera mer lätthanterliga modeller för
olika försvarsstrukturer.271 ÖB 54 tog också upp den
militärtekniska utvecklingen där bl a utvecklingen
på bomb- och attackflygets område berördes liksom
robotutvecklingen och teletekniken, en utveckling
som var en följd av den upprustning som pågick och
som hade sin grund i det kalla kriget. ÖB:s syn på
kärnvapnen hade också förändrats sedan ÖB 47. Den
snabba utvecklingen på kärnvapenområdet hade gjort
att kärnvapnen inte längre enbart kunde ses som ett
terrorvapen. De utgjorde nu också slagfältsvapen,
vilket bedömdes få stora konsekvenser för vår opera-
tiva planering.272

ÖB 54 överlämnades senare till 1955 års försvars-
beredning. I  denna utredning var chefen för försvars-
departementet, försvarsministern Torsten Nilsson,
själv ordförande. Partiledarna Jarl Hjalmarson för
Högern och Bertil Ohlin för Folkpartiet ingick som
ledamöter. Statssekreteraren i försvarsdepartementet
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två invasionsområden, en land- och en kustinvasion. 
I och med de reduceringar i krigsorganisationen som 
riksdagen övervägde ansåg ÖB att man eventuellt 
måste begränsa sig till invasionsförsvar i en riktning, 
och i övrigt föra fördröjande strid. De operativa upp-
gifterna för krigsmakten borde enligt ÖB minskas om 
reduceringar i krigsorganisationen beslutades. Trots 
ÖB:s reservationer beslöt riksdagen att försvar mot 
invasion samtidigt skulle kunna ske i två riktningar, 
i likhet med vad ÖB från början föreslagit. Riksdagen 
motiverade sitt beslut med att reduceringarna i krigs-
organisationen ”först skulle inträffa efter hand”.

Försvarsbeslutet innebar också att målsättningen 
för försvaret från !$%& bibehölls i huvudsak oföränd-
rad. Invasionsförsvaret prioriterades och därmed var 
den gamla striden om luftförsvarets ställning bilagd. 
Beslutet togs i politisk enighet. !$'& års försvarsbeslut 
innebar en viktig omslagspunkt i försvarspolitiken, 
då det nu blev de av riksdagen fastlagda ekonomiska 
ramarna som skulle styra innehållet i krigs- och freds-
organisationen. Därmed frångicks de principer som 
gällt sedan kriget då krigs- och fredsorganisationens 
behov tillåtits styra ramarna. Det utredningsalternativ 
som riksdagen beslutade om benämndes alternativ 
Adam, det ekonomiskt högsta alternativet. Trots 
detta var det ' % lägre än vad ÖB föreslagit i ÖB '%, 
vilket var en följd av in(ationen under de mellanlig-
gande åren. Försvarsbeslutet innebar dock ett ",'% 
årligt rampåslag som kompensation för teknisk för-
dyring liksom full kompensation för framtida pris- 
och lönestegringar.275 !$'& års försvarsbeslut blev 
efterkrigs tidens mest omvälvande. Beslutet kom att 
styra försvarets sammansättning, materiella innehåll 
och operativa styrka långt in på !$#)-talet. Frågan 
om anskaffning av svenska kärnvapen sköts dock på 
framtiden.276

!$'& års försvarsbeslut innebar främst kvantita-
tiva reduceringar i krigsorganisationen till förmån 
för kvali tet. Krigsmakten skulle moderniseras. För 
arméns del skulle en reducering ske med !) %. Detta 
gällde såväl fältarmén som lokalförsvaret och innebar 

var utredningens huvudsekreterare. Detta visade, 
om inte annat, den vikt man fäste vid de stora ekono-
miska avgörandena man förutsåg för försvarets del. 
ÖB *ck nu i uppdrag att utreda (era besparingsalter-
nativ på lägre ekonomiska nivåer.

I likhet med senare delen av %)-talet och början av 
')-talet kom dock även denna tid att präglas av inter-
nationella kriser som Ungernrevolten och Suezkrisen 
hösten !$'+, vilket åter rubbade cirklarna. De bespa-
ringar i försvaret som man börjat överväga *ck än 
en gång omprövas, och i mars !$'# *ck ÖB ett nytt 
uppdrag att utreda ett mer begränsat besparingsför-
slag. ÖB:s förslag redovisades i ett dokument benämnt 
ÖB '#.

Av i ÖB '# redovisad målsättning för försvaret 
framgick att krigsmakten nu skulle kunna hejda 
anfall tillräckligt länge för att vi skulle kunna få stöd 
utifrån. Försvaret skulle ha en mer avvärjande och 
hindrande förmåga än tidigare, om än tidsbegränsad. 
Fienden skulle vid angrepp bekämpas redan utanför 
Sveriges kuster och gränser, bl a med (ygstridskrafter. 
Invasionsförsvar bedömdes samtidigt kunna genom-
föras mot en gränsinvasion i Övre Norrland och mot 
en kustinvasion. Styrkorna vid kust och gräns skulle 
i samverkan med (ottan och (yget möta, hejda och 
om möjligt slå en angripare. I förhållande till ÖB:s 
förslag !$%# innebar detta en förskjutning av strategin 
i den meningen att ett hårdare motstånd skulle bjudas 
i anslutning till kust och gräns. Kraven på bistånd 
ut ifrån fanns dock kvar. Även i politiska kretsar tala-
des fortfarande öppet om behovet av hjälp utifrån 
om neutralitetspolitiken misslyckades.273 I ÖB '# 
diskuterades även möjligheterna att stå utanför lokala 
kon(ikter, bl a som en följd av just marginaldoktrin-
tanken, samtidigt som en kraftfull argumentation för 
anskaffning av svenska kärnvapen fördes fram, vapen 
vars främsta syfte skulle vara att verka avskräckande 
och därigenom också komplettera den framväxande 
kärnvapenbalansen mellan blocken.274

Som nämnts hade ÖB geogra*skt preciserat 
invasions försvaret till att samtidigt kunna omfatta 
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var utredningens huvudsekreterare. Detta visade,
om inte annat, den vikt man fäste vid de stora ekono-
miska avgörandena man förutsåg för försvarets del.
ÖB fick nu i uppdrag att utreda flera besparingsalter-
nativ på lägre ekonomiska nivåer.

I  likhet med senare delen av 4o-talet och början av
5 o-talet kom dock även denna tid att präglas av inter-
nationella kriser som Ungernrevolten och Suezkrisen
hösten 195 6, vilket åter rubbade cirklarna. De bespa-
ringar i försvaret som man börjat överväga fick än
en gång omprövas, och i mars i95 7 fick ÖB ett nytt
uppdrag att utreda ett mer begränsat besparingsför-
slag. ÖB:s förslag redovisades i ett dokument benämnt
ÖB 57.

Av i ÖB 5 7 redovisad målsättning för försvaret
framgick att krigsmakten nu skulle kunna hejda
anfall tillräckligt länge för att vi skulle kunna få stöd
utifrån. Försvaret skulle ha en mer avvärjande och
hindrande förmåga än tidigare, om än tidsbegränsad.
Fienden skulle vid angrepp bekämpas redan utanför
Sveriges kuster och gränser, bl a med flygstridskrafter.
Invasionsförsvar bedömdes samtidigt kunna genom-
föras mot en gränsinvasion i Övre Norrland och mot
en kustinvasion. Styrkorna vid kust och gräns skulle
i samverkan med flottan och flyget möta, hejda och
om möjligt slå en angripare. I  förhållande till ÖB:s
förslag 1947 innebar detta en förskjutning av strategin
i den meningen att ett hårdare motstånd skulle bjudas
i anslutning till kust och gräns. Kraven på bistånd
utifrån fanns dock kvar. Även i politiska kretsar tala-
des fortfarande öppet om behovet av hjälp utifrån
om neutralitetspolitiken misslyckades.273 I ÖB 5 7
diskuterades även möjligheterna att stå utanför lokala
konflikter, bl a som en följd av just marginaldoktrin-
tanken, samtidigt som en kraftfull argumentation för
anskaffning av svenska kärnvapen fördes fram, vapen
vars främsta syfte skulle vara att verka avskräckande
och därigenom också komplettera den framväxande
kärnvapenbalansen mellan blocken.274

Som nämnts hade ÖB geografiskt preciserat
invasionsförsvaret till att samtidigt kunna omfatta

två invasionsområden, en land- och en kustinvasion.
I  och med de reduceringar i krigsorganisationen som
riksdagen övervägde ansåg ÖB att man eventuellt
måste begränsa sig till invasionsförsvar i en riktning,
och i övrigt föra fördröjande strid. De operativa upp-
gifterna för krigsmakten borde enligt ÖB minskas om
reduceringar i krigsorganisationen beslutades. Trots
ÖB:s reservationer beslöt riksdagen att försvar mot
invasion samtidigt skulle kunna ske i två riktningar,
i likhet med vad ÖB från början föreslagit. Riksdagen
motiverade sitt beslut med att reduceringarna i krigs-
organisationen "först skulle inträffa efter hand".

Försvarsbeslutet innebar också att målsättningen
för försvaret från 1948 bibehölls i huvudsak oföränd-
rad. Invasionsförsvaret prioriterades och därmed var
den gamla striden om luftförsvarets ställning bilagd.
Beslutet togs i politisk enighet. 1958 års försvarsbeslut
innebar en viktig omslagspunkt i försvarspolitiken,
då det nu blev de av riksdagen fastlagda ekonomiska
ramarna som skulle styra innehållet i krigs- och freds-
organisationen. Därmed frångicks de principer som
gällt sedan kriget då krigs- och fredsorganisationens
behov tillåtits styra ramarna. Det utredningsalternativ
som riksdagen beslutade om benämndes alternativ
Adam, det ekonomiskt högsta alternativet. Trots
detta var det 5 % lägre än vad ÖB föreslagit i ÖB 54,
vilket var en följd av inflationen under de mellanlig-
gande åren. Försvarsbeslutet innebar dock ett 2,5 %
årligt rampåslag som kompensation för teknisk för-
dyring liksom full kompensation för framtida pris-
och lönestegringar.275 1958 års försvarsbeslut blev
efterkrigstidens mest omvälvande. Beslutet kom att
styra försvarets sammansättning, materiella innehåll
och operativa styrka långt in på 197 o-talet. Frågan
om anskaffning av svenska kärnvapen sköts dock på
framtiden.276

1958 års försvarsbeslut innebar främst kvantita-
tiva reduceringar i krigsorganisationen till förmån
för kvalitet. Krigsmakten skulle moderniseras. För
armens del skulle en reducering ske med 10 %. Detta
gällde såväl fältarm&I som lokalförsvaret och innebar
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grunden även sedan frågan of$ciellt tonats ner. Eller 
som departementschefen uttryckte saken i !%&# års 
försvarsproposition: ”Vårt försvar blir freds bevarande 
om det har en sådan styrka och beredskap att ett 
angrepp ter sig osäkert och kraftödande. Vi har då 
också utsikter att stå emot, till dess avgörande föränd-
ringar i världsläget kan komma att påverka även vårt 
läge.”.281

Försvarsberedningen gjorde bedömningen att 
Sverige skulle kunna avvärja ett sovjetiskt angrepp 
i storleksordningen några månader. Denna bedöm-
ning skall då ses mot de vid denna tid rådande styrke-
förhållandena i Europa. Genom sin politiska samman-
sättning kan !%&& års försvarsberedning också sägas 
ha givit uttryckt åt såväl regeringens som riksdagens 
uppfattning. Beslutet togs i politisk enhet bland de 
demokratiska partierna.282 Som ett resultat av !%&# 
års försvarsbeslut överarbetade ÖB den gällande 
krigsplanläggningen genom att beordra planläggning 
av krigsfall II SN, dvs ett försvar mot en samtidig 
kustinvasion i södra Sverige och en gränsinvasion 
i Övre Norrland.

efter hand en reducering med fem brigader i förhål-
lande till !%'% års krigsorganisation. Det totala anta-
let brigader blev nu (", inklusive Gotlandsbrigaden. 
En omavvägning skulle också ske mellan marinen 
och )ygvapnet, vilket innebar att attack)yget kom 
att överta delar av de större övervattenstridsfartygens 
uppgifter. Marinen $ck därför vidkännas relativt 
kraftiga minskningar i krigsorganisationen. Anta-
let övervattensfartyg skulle reduceras med ca &* % 
och kryssarna och jagarna skulle efter hand utgå. 
Motsvarande siffra för kustartilleriet var ca (* %. 
Reduceringarna skulle dock genomföras i takt med 
att materielens livslängd uppnåddes, vilket innebar en 
till tiden relativt utdragen process. En övergång till en 
s k lätt )otta hade därmed inletts.

Flygvapnet blev nu, ekonomiskt sett, den största 
försvarsgrenen men minskade något i kvantitet (tre 
jaktdivisioner) samtidigt som en stor kvalitets höjning 
på sikt kunde förutses genom att Viggensystemet 
började projekteras.277 För ledning av )ygförbanden 
skulle underjordiska ledningscentraler byggas, som 
tillsammans med nya radarstationer skulle komma att 
utgöra )ygvapnets nya stridsledningssystem, benämnt 
STRIL +*. År !%+' kom )ygvapnet att omfatta 
!" attackdivisioner, (* jaktdivisioner, och # spanings-
divisioner.

De av riksdagen fastlagda ekonomiska ramarna 
för det militära försvaret svarade dock endast mot de 
omedelbara och väsentliga behoven. Uthållig heten 
skulle delvis komma att eftersättas.278 Anskaffning av 
ersättningsmateriel i fred liksom reserv delar, ammuni-
tion och drivmedel måste begränsas. I luftförsvaret 
skulle luckor komma att $nnas och ej prioriterade 
områden kunde bara bevakas.279 Förmågan till kraft-
utveckling i ett krigs inledningsskede prioriterades 
före uthålligheten.280 Detta väcker den intressanta 
frågan om hur länge man ansåg att det svenska för-
svaret – utan indirekt eller direkt bistånd utifrån – 
skulle kunna motstå ett angrepp, samtidigt som det 
både explicit och implicit visar att tanken på någon 
form av bistånd utifrån hela tiden fanns med i bak-
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efter hand en reducering med fem brigader i förhål-
lande till 1949 års krigsorganisation. Det totala anta-
let brigader blev nu 32, inklusive Gotlandsbrigaden.
En omavvägning skulle också ske mellan marinen
och flygvapnet, vilket innebar att attackflyget kom
att överta delar av de större övervattenstridsfartygens
uppgifter. Marinen fick därför vidkännas relativt
kraftiga minskningar i krigsorganisationen. Anta-
let övervattensfartyg skulle reduceras med ca 5 o %
och kryssarna och jagarna skulle efter hand utgå.
Motsvarande siffra för kustartilleriet var ca 30 %.
Reduceringarna skulle dock genomföras i takt med
att materielens livslängd uppnåddes, vilket innebar en
till tiden relativt utdragen process. En övergång till en
s k lätt flotta hade därmed inletts.

Flygvapnet blev nu, ekonomiskt sett, den största
försvarsgrenen men minskade något i kvantitet (tre
jaktdivisioner) samtidigt som en stor kvalitetshöjning
på sikt kunde förutses genom att Viggensystemet
började projekteras.2" För ledning av flygförbanden
skulle underjordiska ledningscentraler byggas, som
tillsammans med nya radarstationer skulle komma att
utgöra flygvapnets nya stridsledningssystem, benämnt
STRIL 6o. År 1964 kom flygvapnet att omfatta
12 attackdivisioner, 3o jaktdivisioner, och 8 spanings-
divisioner.

De av riksdagen fastlagda ekonomiska ramarna
för det militära försvaret svarade dock endast mot de
omedelbara och väsentliga behoven. Uthålligheten
skulle delvis komma att eftersättas.278 Anskaffning av
ersättningsmateriel i fred liksom reservdelar, ammuni-
tion och drivmedel måste begränsas. I  luftförsvaret
skulle luckor komma att finnas och ej prioriterade
områden kunde bara bevakas.'" Förmågan till kraft-
utveckling i ett krigs inledningsskede prioriterades
före uthålligheten."° Detta väcker den intressanta
frågan om hur länge man ansåg att det svenska för-
svaret — utan indirekt eller direkt bistånd utifrån —
skulle kunna motstå ett angrepp, samtidigt som det
både explicit och implicit visar att tanken på någon
form av bistånd utifrån hela tiden fanns med i bak-

grunden även sedan frågan officiellt tonats ner. Eller
som departementschefen uttryckte saken i 1958 års
försvarsproposition: "Vårt försvar blir fredsbevarande
om det har en sådan styrka och beredskap att ett
angrepp ter sig osäkert och kraftödande. Vi har då
också utsikter att stå emot, till dess avgörande föränd-
ringar i världsläget kan komma att påverka även vårt
läge.".281

Försvarsberedningen gjorde bedömningen att
Sverige skulle kunna avvärja ett sovjetiskt angrepp
i storleksordningen några månader. Denna bedöm-
ning skall då ses mot de vid denna tid rådande styrke-
förhållandena i Europa. Genom sin politiska samman-
sättning kan 1955 års försvarsberedning också sägas
ha givit uttryckt åt såväl regeringens som riksdagens
uppfattning. Beslutet togs i politisk enhet bland de
demokratiska partierna.282 Som ett resultat av 195 8
års försvarsbeslut överarbetade ÖB den gällande
krigsplanläggningen genom att beordra planläggning
av krigsfall I I  SN, dvs ett försvar mot en samtidig
kustinvasion i södra Sverige och en gränsinvasion
i Övre Norrland.
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för krigsmakten. I studierna konstateras att ”stats-
makterna härigenom [genom dessa skrivningar] tagit 
ansvar” dels för försvarets avvägning i stort, dels 
också för en ”minskning av !#$% år målsättning”.285 
Det är uppenbart att ÖB nu tolkar !#$% års målsätt-
ning för krigsmakten i närmast operativa termer, trots 
dess allmänna formuleringar. I och för sig &ck ÖB 
implicit medhåll i !#'' års försvarsberedning där man 
underströk den psykologiska och principiella vikten 
av !#$% års målsättning för det svenska försvaret, 
samtidigt som man framhöll att det fanns ett allmänt 
samband mellan målsättningen och försvarets resur-
ser. Även departementschefen framhöll i !#'% års 
försvarsproposition att !#$% års målsättning skulle 
utgöra en ”självklar allmän riktpunkt för försvaret”. 
Men var gränsen gick mellan en minskning av resur-
serna och den operativa måluppfyllelsen ”gick ej exakt 
att säga”.286 Samtidigt framhöll departementschefen 
att det trots ökade anslag i kronor räknat var fråga om 
en ”icke oväsentlig reduktion av krigsmakten”.287

Den tes som tidigare antytts att militärledningen 
nu ”red på”, såväl formuleringarna i !#$% års skärpta 
målsättning för krigsmakten som den av regeringen 
fastlagda neutralitetspolitiken i syfte att bibehålla eller 
helst öka försvarets resurser, bekräftas i det närmaste 
explicit i arméstudierna. Man kräver samtidigt en 
snabb anskaffning av kärnvapen, kvalitativa förbätt-
ringar i krigsförbanden, satsningar på teknisk utveck-
ling och helst också en till omfattningen i huvudsak 
bibehållen krigsorganisation.

Samtidigt visar departementschefens uttalanden 
på en viss skepsis gentemot dessa krav. Det av ÖB 

Försvarsbeslutet !#'% innebar som nämnts en viss 
kvantitativ reducering av stridskrafterna, men också 
en ökad satsning på kvalitet. Bl a skulle efter hand 
fem armébrigader utgå. Utrikespolitiska, militärpoli-
tiska, samhällsekonomiska och stats&nansiella orsaker 
anfördes av statsmakterna som skäl till de i !#'% års 
försvarsproposition föreslagna reduceringarna. Sär-
skilt framhölls de kraftigt stigande kostnaderna för 
den militärtekniska utvecklingen. Den målsättning 
som !#$% fastställts för krigsmakten ägde dock fort-
farande giltighet.283 I arméstudierna analyserades och 
kommenteras de reduceringar som !#'% års försvars-
beslut innebar.

I anslutning till försvarsbeslutet hade ÖB fram-
hållit att reduceringarna i antalet stridskrafter skulle 
bli så stora att det inte längre var möjligt att genom-
föra ett invasionsförsvar mot två samtidigt ansatta 
invasio ner i anslutning till gräns och kust. Inom ett av 
områdena skulle det bli nödvändigt att begränsa mål-
sättningen och övergå till försvar i fördröjande syfte. 
Delar av landet måste efter hand uppges, men styrkan 
var fortfarande sådan att fördröjningen kunde ge en 
betydelsefull tidsvinst. Dessa slutsatser lämnades utan 
beaktande av riksdagen då reduceringarna i krigs-
organisationen skulle inträda först efter hand. Därför 
skulle försvar mot två samtidigt genomförda invasio-
ner tills vidare kunna genomföras. Det var också i 
!#'% års försvarsproposition som uttrycket ”ett efter 
våra förhållanden starkt försvar” för första gången 
användes efter kriget.284

Dessa skrivningar tolkades uppenbarligen i armé-
studierna som ett avsteg från !#$% års målsättning 

Den reviderade krigsplanläggningen !#'%
– krigsfall II SN
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Den reviderade krigsplanläggningen 1958
— krigsfall II SN

Försvarsbeslutet 1958 innebar som nämnts en viss
kvantitativ reducering av stridskrafterna, men också
en ökad satsning på kvalitet. Bl a skulle efter hand
fem armsbrigader utgå. Utrikespolitiska, militärpoli-
tiska, samhällsekonomiska och statsfinansiella orsaker
anfördes av statsmakterna som skäl till de i 1958 års
försvarsproposition föreslagna reduceringarna. Sär-
skilt framhölls de kraftigt stigande kostnaderna för
den militärtekniska utvecklingen. Den målsättning
som 1948 fastställts för krigsmakten ägde dock fort-
farande giltighet.283 I armsstudierna analyserades och
kommenteras de reduceringar som 1958 års försvars-
beslut innebar.

I  anslutning till försvarsbeslutet hade ÖB fram-
hållit att reduceringarna i antalet stridskrafter skulle
bli så stora att det inte längre var möjligt att genom-
föra ett invasionsförsvar mot två samtidigt ansatta
invasioner i anslutning till gräns och kust. Inom ett av
områdena skulle det bli nödvändigt att begränsa mål-
sättningen och övergå till försvar i fördröjande syfte.
Delar av landet måste efter hand uppges, men styrkan
var fortfarande sådan att fördröjningen kunde ge en
betydelsefull tidsvinst. Dessa slutsatser lämnades utan
beaktande av riksdagen då reduceringarna i krigs-
organisationen skulle inträda först efter hand. Därför
skulle försvar mot två samtidigt genomförda invasio-
ner tills vidare kunna genomföras. Det var också i
1958 års försvarsproposition som uttrycket "ett efter
våra förhållanden starkt försvar" för första gången
användes efter kriget.284

Dessa skrivningar tolkades uppenbarligen i arms-
studierna som ett avsteg från 1948 års målsättning

för krigsmakten. I  studierna konstateras att "stats-
makterna härigenom [genom dessa skrivningar] tagit
ansvar" dels för försvarets avvägning i stort, dels
också för en "minskning av 1948 år målsättning".285
Det är uppenbart att ÖB nu tolkar 1948 års målsätt-
ning för krigsmakten i närmast operativa termer, trots
dess allmänna formuleringar. I  och för sig fick ÖB
implicit medhåll i 1955 års försvarsberedning där man
underströk den psykologiska och principiella vikten
av 1948 års målsättning för det svenska försvaret,
samtidigt som man framhöll att det fanns ett allmänt
samband mellan målsättningen och försvarets resur-
ser. Även departementschefen framhöll i 1958 års
försvarsproposition att 1948 års målsättning skulle
utgöra en "självklar allmän riktpunkt för försvaret".
Men var gränsen gick mellan en minskning av resur-
serna och den operativa måluppfyllelsen "gick ej exakt
att säga".286 Samtidigt framhöll departementschefen
att det trots ökade anslag i kronor räknat var fråga om
en "icke oväsentlig reduktion av krigsmakten".287

Den tes som tidigare antytts att militärledningen
nu "red på", såväl formuleringarna i 1948 års skärpta
målsättning för krigsmakten som den av regeringen
fastlagda neutralitetspolitiken i syfte att bibehålla eller
helst öka försvarets resurser, bekräftas i det närmaste
explicit i armsstudierna. Man kräver samtidigt en
snabb anskaffning av kärnvapen, kvalitativa förbätt-
ringar i krigsförbanden, satsningar på teknisk utveck-
ling och helst också en till omfattningen i huvudsak
bibehållen krigsorganisation.

Samtidigt visar departementschefens uttalanden
på en viss skepsis gentemot dessa krav. Det av ÖB
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För södra Sveriges försvar utgångsgrupperades:
– i I. militärområdet !., "., !!. och !". fördelnings-

staberna. Dessa var grundtilldelade tolv brigader, 
varav tre pansarbrigader. Brigadernas sannolika 
nummer var IB !!, IB !$, IB !%, IB !&, IB $', IB "&, 
IB (!, IB ($, IB (', PB %, PB & och PB ). Osäker-
heterna gäller framför allt omorganisationsläget vid 
pansarbrigaderna.

– i IV. militärområdet fanns (. fördelningsstaben 
utgångsgrupperad och grundtilldelad IV. militär-
området. I denna fördelning ingick sannolikt briga-
derna IB !, IB "" och IB "). Inom detta militär-
område var också PB ' grupperad som strategisk 
reserv, liksom IB (.

– i II. militärområdet fanns $. fördelningsstaben, 
IB $! och IB (( grupperade, liksom IB !" och IB !(, 
som utgjorde strategiska reserver.

– i V. militärområdet var !'. fördelningsstaben 
utgångsgrupperad, sannolikt som strategisk reserv.

– i III. militärområdet var IB !& utgångsgruppe-
rad. PB * och PB !# var grupperade som strategiska 
reserver.

– i VII. militärområdet fanns Gotlands trupper om 
ca en brigad.

Analys och kommentarer

Här redovisad gruppering av krigsfall II SN är en 
rekonstruktion. Men som nämnts torde den vad gäller 
huvuddragen i utgångsgrupperingen i allt väsent-
ligt vara korrekt. Man kan förutsätta att I. och VI. 
militärområdena inledningsvis hade avvärjning som 
huvuduppgift och sannolikt också IV. militärområ-
det. Det senare är dock osäkert. I föredragningen för 
regeringen !*(' anmälde ÖB att en kombination av 
planläggningen för alternativen II S och II N kunde 
bli aktuellt, dvs krigsfall II SN. En sådan planlägg-
ning kanske skulle framtvinga en mer begränsad mål-
sättning för försvarets förande i likhet med den som 
skisserats för det studerade fallet II C. Detta kan tala 
för att man i varje fall i en riktning – mest sannolikt 

hävdade sambandet mellan målsättningen för krigs-
makten, tolkade i mer operativa termer, och kraven 
på resurser för att uppfylla denna målsättning var 
inte något självklart enligt departementschefen. 
Gränsen var ingalunda exakt. Departementschefens 
uttalande om en reducering av krigsmakten bör också 
ses mot bakgrunden av den relativt stora opposition 
inom det socialdemokratiska partiet som fanns mot 
de höga försvarsutgifterna. Här skymtar den utveck-
ling som i slutet av !*'#-talet och i början på &#-talet 
inte bara ledde till politisk oenigheten om försvars-
kostnaderna utan också till kraftiga reduceringar i 
försvars anslagen. Reduceringar som också samman-
föll med den allmänna ekonomiska regression som 
kom att känneteckna den svenska ekonomin under 
&#-talet.288

I maj !*%) genomfördes planläggning för det nya 
krigsfallet II SN. Krigsfallet byggde på hypotesen 
att storanfall samtidigt genomförs mot Norrland och 
södra Sverige.289 Krigsmakten skulle nu ha förmåga 
att samtidigt möta en stort upplagd invasion över 
landgränsen samtidigt med en stort upplagd kust-
invasion. Krigsfall II SN, som ersatte krigsfallen II S 
och II N, var endast nytt i den meningen att det tidi-
gare inte direkt planlagts. Möjligheten av ett samtidigt 
ryskt anfall mot norra och södra Sverige anmäldes av 
ÖB redan vid föredragningen för regeringen i mars 
!*(' och berördes också, om än mer perifert, i order-
verken för krigsfallen II S och II N. Mentalt sett hade 
denna hotbild hela tiden funnits med i över vägandena. 
Hur krigsfallet II SN i alla sina enskildheter utforma-
des framgår inte av tillgängligt källmaterial. Vad 
gäller utgångsgrupperingen i stort har den dock i sina 
huvuddrag gått att rekonstruera.290

För Övre Norrlands försvar utgångsgrupperades:
– i VI. militärområdet !$., !(. och !%. fördelnings-

staberna. Dessa var grundtilldelade sex brigader 
nämligen sannolikt IB !*, IB $#, IB "%, IB (", IB %# 
och IB %!. Därtill kom bl a tre fristående stridsvagns-
bataljoner. I VI. militärområdet fanns också IB $ 
som strategisk reserv.
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hävdade sambandet mellan målsättningen för krigs-
makten, tolkade i mer operativa termer, och kraven
på resurser för att uppfylla denna målsättning var
inte något självklart enligt departementschefen.
Gränsen var ingalunda exakt. Departementschefens
uttalande om en reducering av krigsmakten bör också
ses mot bakgrunden av den relativt stora opposition
inom det socialdemokratiska partiet som fanns mot
de höga försvarsutgifterna. Här skymtar den utveck-
ling som i slutet av 1960-talet och i början på 7o-talet
inte bara ledde till politisk oenigheten om försvars-
kostnaderna utan också till kraftiga reduceringar i
försvarsanslagen. Reduceringar som också samman-
föll med den allmänna ekonomiska regression som
kom att känneteckna den svenska ekonomin under
7o-talet.'"

I  maj 1958 genomfördes planläggning för det nya
krigsfallet I I  SN. Krigsfallet byggde på hypotesen
att storanfall samtidigt genomförs mot Norrland och
södra Sverige.'" Krigsmakten skulle nu ha förmåga
att samtidigt möta en stort upplagd invasion över
landgränsen samtidigt med en stort upplagd kust-
invasion. Krigsfall I I  SN, som ersatte krigsfallen I I  S
och I I  N, var endast nytt i den meningen att det tidi-
gare inte direkt planlagts. Möjligheten av ett samtidigt
ryskt anfall mot norra och södra Sverige anmäldes av
ÖB redan vid föredragningen för regeringen i mars
1946 och berördes också, om än mer perifert, i order-
verken för krigsfallen I I  S och I I  N. Mentalt sett hade
denna hotbild hela tiden funnits med i övervägandena.
Hur krigsfallet II SN i alla sina enskildheter utforma-
des framgår inte av tillgängligt källmaterial. Vad
gäller utgångsgrupperingen i stort har den dock i sina
huvuddrag gått att rekonstruera.29°

För Övre Norrlands försvar utgångsgrupperades:
— i VI. militärområdet 12., 14. och 15. fördelnings-

staberna. Dessa var grundtilldelade sex brigader
nämligen sannolikt IB 19, IB 2o, IB 35, IB 43, IB 5o
och IB 51. Därtill kom bl a tre fristående stridsvagns-
bataljoner. I  VI. militärområdet fanns också IB 2
som strategisk reserv.

För södra Sveriges försvar utgångsgrupperades:
— i L militärområdet I., 3., i i .  och 13. fördelnings-

staberna. Dessa var grundtilldelade tolv brigader,
varav tre pansarbrigader. Brigadernas sannolika
nummer var IB I I ,  IB 12, IB 15, IB 17, IB 26, IB 37,
IB 41, IB 42, IB 46, PB 5, PB 7 och PB 8. Osäker-
heterna gäller framför allt omorganisationsläget vid
pansarbrigaderna.

— i IV militärområdet fanns 4. fördelningsstaben
utgångsgrupperad och grundtilldelad IV. militär-
området. I denna fördelning ingick sannolikt briga-
derna IB 1, IB 33 och IB 38. Inom detta militär-
område var också PB 6 grupperad som strategisk
reserv, liksom IB 4.

— i H. militärområdet fanns 2. fördelningsstaben,
IB 21 och IB 44 grupperade, liksom IB 13 och IB 14,
som utgjorde strategiska reserver.

— i V militärområdet var i  6. fördelningsstaben
utgångsgrupperad, sannolikt som strategisk reserv.

— i I I I .  militärområdet var IB 17 utgångsgruppe-
rad. PB 9 och PB 1 o var grupperade som strategiska
reserver.

— i VII. militärområdet fanns Gotlands trupper om
ca en brigad.

Analys och kommentarer
Här redovisad gruppering av krigsfall I I  SN är en
rekonstruktion. Men som nämnts torde den vad gäller
huvuddragen i utgångsgrupperingen i allt väsent-
ligt vara korrekt. Man kan förutsätta att I. och VI.
militärområdena inledningsvis hade avvärjning som
huvuduppgift och sannolikt också IV. militärområ-
det. Det senare är dock osäkert. I föredragningen för
regeringen 1946 anmälde ÖB att en kombination av
planläggningen för alternativen II  S och I I  N kunde
bli aktuellt, dvs krigsfall I I  SN. En sådan planlägg-
ning kanske skulle framtvinga en mer begränsad mål-
sättning för försvarets förande i likhet med den som
skisserats för det studerade fallet II C. Detta kan tala
för att man i varje fall i en riktning — mest sannolikt
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perade i I. militärområdet, varav tre till fyra pansar-
brigader.

Inför risken av samtidiga anfall mot både Övre 
Norrland och södra Sverige valde ÖB att tunna ut de 
grundtilldelade förbanden i Övre Norrland. Detta var, 
trots den relativt långa tid koncentreringen av förban-
den till Övre Norrland krävde, logiskt då ett anfall 
över landgränsen bl a förutsatte att Finland ockupe-
rats eller paci#cerats genom VSB-pakten, innan ett 
anfall kunde ske. Vi skulle erhålla en förvarningstid. 
Därtill kom det relativt glesa vägnätet i Norrland som 
i sig begränsade en angripares styrkeinsatser, liksom 
det stora djup med många älvlinjer som disponerades 
i det fall man tvingades övergå till fördröjande för-
svar.

Krigsfall II SN kom endast att gälla under ca tre år. 
Krigsfallet har för fullständighetens skull redovisats, 
trots bristerna i tillgängligt källmaterial. Redan den 
! januari !$%& kom en på delvis helt nya operativa 
och taktiska principer byggd krigsplanläggning att 
träda i kraft.

i Norrland – hade operativ handlingsberedskap att 
övergå till fördröjande strid.

Å andra sidan hade de säkerhetspolitiska förhål-
landena i omvärlden förändrats sedan !$'%. Natos 
framväxt hade i kombination med kärnvapen-
utvecklingen och Västtysklands upprustning börjat 
påverka balansen i Europa, vilket för vår del innebar 
att den s k marginaldoktrinen efter hand vann insteg 
i synen på hotbilden. Det är därför inte säkert att ÖB:s 
uttalande  från !$'% längre hade någon relevans. Man 
kan därför dra slutsatsen att huvuduppgiften för alla 
de tre nämnda militärområdena nu var avvärjnings-
strid, dock med den reservationen att VI. militärområ-
det kanske redan i grundordern hade att förbereda en 
övergång till fördröjningsstrid.

Att utifrån här skisserat underlag göra en direkt 
jämförelse mellan krigsfallen II S, II N och II SN blir 
inte helt rättvisande då antalet brigader reducerats 
och omorganisationer från infanteriregementen till 
brigader genomförts sedan '(-talet. Enligt !$'$ års 
krigsorganisation var antalet brigader ") jämte Got-
lands trupper. Efter !$*+ års försvarsbeslut minskade 
efter hand antalet brigader till "& i början på %(-talet 
samtidigt som antalet pansarbrigader genom omorga-
nisationer efter hand ökade till %. Om man trots dessa 
osäkerheter gör en mer schematisk jämförelse #nner 
man att det var i Övre Norrland som en minskning av 
de grundtilldelade resurserna skett i alternativet II SN 
i jämförelse med alternativet II N. I alternativet II N 
försvarades VI. militärområdet/&. armékåren av fyra 
fördelningar omfattande elva infanteriregemen ten 
jämte en pansarbrigad som kårreserv, dvs samman-
lagt en styrka motsvarande tolv regementen/briga-
der. I alternativet II SN var motsvarande siffra tre 
fördelnings staber och sex brigader jämte tre fristå-
ende pansarbataljoner. I alternativet II S försvarades 
I. militärområdet/". armékåren av fyra fördelningar 
omfattande ca tolv infanteriregementen jämte två 
pansarbrigader och en motorbrigad, dvs cirka femton 
regementen/brigader. I alternativet II SN var fyra 
fördelnings staber och tolv brigader utgångsgrup-
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i Norrland — hade operativ handlingsberedskap att
övergå till fördröjande strid.

Å andra sidan hade de säkerhetspolitiska förhål-
landena i omvärlden förändrats sedan 1946. Natos
framväxt hade i kombination med kärnvapen-
utvecklingen och Västtysklands upprustning börjat
påverka balansen i Europa, vilket för vår del innebar
att den s k marginaldoktrinen efter hand vann insteg
i synen på hotbilden. Det är därför inte säkert att ÖB:s
uttalande från 1946 längre hade någon relevans. Man
kan därför dra slutsatsen att huvuduppgiften för alla
de tre nämnda militärområdena nu var avvärjnings-
strid, dock med den reservationen att VI. militärområ-
det kanske redan i grundordern hade att förbereda en
övergång till fördröjningsstrid.

Att utifrån här skisserat underlag göra en direkt
jämförelse mellan krigsfallen I I  S, I I  N och I I  SN blir
inte helt rättvisande då antalet brigader reducerats
och omorganisationer från infanteriregementen till
brigader genomförts sedan 4o-talet. Enligt 1949 års
krigsorganisation var antalet brigader 37 jämte Got-
lands trupper. Efter 1958 års försvarsbeslut minskade
efter hand antalet brigader till 32 i början på 6o-talet
samtidigt som antalet pansarbrigader genom omorga-
nisationer efter hand ökade till 6. Om man trots dessa
osäkerheter gör en mer schematisk jämförelse finner
man att det var i Övre Norrland som en minskning av
de grundtilldelade resurserna skett i alternativet II SN
i jämförelse med alternativet I I  N. I  alternativet II N
försvarades VI. militärområdet/2. armskåren av fyra
fördelningar omfattande elva infanteriregementen
jämte en pansarbrigad som kårreserv, dvs samman-
lagt en styrka motsvarande tolv regementen/briga-
der. I alternativet I I  SN var motsvarande siffra tre
fördelningsstaber och sex brigader jämte tre fristå-
ende pansarbataljoner. I  alternativet I I  S försvarades
I. militärområdet/3. armskåren av fyra fördelningar
omfattande ca tolv infanteriregementen jämte två
pansarbrigader och en motorbrigad, dvs cirka femton
regementen/brigader. I  alternativet I I  SN var fyra
fördelningsstaber och tolv brigader utgångsgrup-

perade i I. militärområdet, varav tre till fyra pansar-
brigader.

Inför risken av samtidiga anfall mot både Övre
Norrland och södra Sverige valde ÖB att tunna ut de
grundtilldelade förbanden i Övre Norrland. Detta var,
trots den relativt långa tid koncentreringen av förban-
den till Övre Norrland krävde, logiskt då ett anfall
över landgränsen bl a förutsatte att Finland ockupe-
rats eller pacificerats genom VSB-pakten, innan ett
anfall kunde ske. Vi skulle erhålla en förvarningstid.
Därtill kom det relativt glesa vägnätet i Norrland som
i sig begränsade en angripares styrkeinsatser, liksom
det stora djup med många älvlinjer som disponerades
i det fall man tvingades övergå till fördröjande för-
svar.

Krigsfall I I  SN kom endast att gälla under ca tre år.
Krigsfallet har för fullständighetens skull redovisats,
trots bristerna i tillgängligt källmaterial. Redan den
1 januari 1962 kom en på delvis helt nya operativa
och taktiska principer byggd krigsplanläggning att
träda i kraft.
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kvarstod attack$yget organiserat i attackeskadern 
(E !). Varje militärområde indelades också i ett antal 
försvars områden som helt kom att sammanfalla med 
läns indelningen.

Totalförsvarstanken %ck nu också sitt slutliga 
organisa toriska innehåll. Riket indelades i civil-
områden under ledning av en civilbefälhavare (CB). 
Civilområdena sammanföll geogra%skt med militär-
områdena och MB och CB samgrupperades i krig 
på en gemensam uppehållsplats i syfte att underlätta 
samordning och samverkan. Försvarsrådet och Total-
försvarets chefsnämnd tillkom liksom Försvarshög-
skolan med såväl civila som militära lärare och elever. 
De övriga delarna av totalförsvaret organiseras också 
efter hand. Civilförsvaret organiserades under Civil-
försvarsstyrelsen. Överstyrelsen för ekonomiskt för-
svar och Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar 
organiserades under försvarsdepartementet.292

År !&'& inrättades militärledningen som högsta 
organ i fred för krigsmakten. I denna ingick ÖB och 
försvarsgrenscheferna. Chefen för försvarsstaben var 
föredragande. Chefer för andra centrala militära verk 
och totalförsvarsmyndigheter kunde också kallas.291 
Som tidigare nämnts hade på '(- och )(-talen ÖB 
tillsammans med cheferna för marinen och $ygvap-
net det operativa ansvaret under regeringen. Detta 
avspeglades också i den organisation som vid denna 
tid gällde för försvarsgrensstaberna, där t ex vissa 
opera tiva funktioner fanns inom såväl marin- som 
$ygstaben. År !&*! genomfördes en omorganisation. 
ÖB %ck nu ensam hela det operativa ansvaret i fred 
och krig, och de operativa arbetsuppgifterna över-
fördes i princip i sin helhet till försvarsstaben. I krig 
organiserades högkvarteret. Samtliga försvarsgrens-
chefer ledde nu enbart utbildningen av krigsförban-
den, senare benämnt förbandsproduktion. Försvars-
grensstaberna blev härigenom principiellt likställda i 
fråga om arbetsuppgifter.

Den tidigare tredelade mark-, sjö- och luftterrito-
riella indelningen av riket ersattes av en ny militär-
territoriell indelning med sju militärområden. För 
att åstadkomma en enhetlig operativ ledning i varje 
del av landet – inom varje operationsområde – och 
samtidigt minska antalet under ÖB lydande opera-
tiva chefer sammanfördes !&** alla stridskrafter på 
marken, till sjöss och i luften under sex militärbefäl-
havare (MB), som var och en hade det fulla opera-
tiva ansvaret för sina militärområden och tilldelade 
stridskrafter. Varje militärbefälhavare disponerade 
en integrerad militärbefälsstab. Direkt under ÖB 

Förändringar i
det operativa ledningssystemet
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Förändringar i
det operativa ledningssystemet

År 1949 inrättades militärledningen som högsta
organ i fred för krigsmakten. I  denna ingick ÖB och
försvarsgrenscheferna. Chefen för försvarsstaben var
föredragande. Chefer för andra centrala militära verk
och totalförsvarsmyndigheter kunde också kallas.29'
Som tidigare nämnts hade på 4o- och 5 o-talen ÖB
tillsammans med cheferna för marinen och flygvap-
net det operativa ansvaret under regeringen. Detta
avspeglades också i den organisation som vid denna
tid gällde för försvarsgrensstaberna, där t ex vissa
operativa funktioner fanns inom såväl marin- som
flygstaben. År 1961 genomfördes en omorganisation.
ÖB fick nu ensam hela det operativa ansvaret i fred
och krig, och de operativa arbetsuppgifterna över-
fördes i princip i sin helhet til l försvarsstaben. I  krig
organiserades högkvarteret. Samtliga försvarsgrens-
chefer ledde nu enbart utbildningen av krigsförban-
den, senare benämnt förbandsproduktion. Försvars-
grensstaberna blev härigenom principiellt likställda i
fråga om arbetsuppgifter.

Den tidigare tredelade mark-, sjö- och luftterrito-
riella indelningen av riket ersattes av en ny militär-
territoriell indelning med sju militärområden. För
att åstadkomma en enhetlig operativ ledning i varje
del av landet — inom varje operationsområde — och
samtidigt minska antalet under ÖB lydande opera-
tiva chefer sammanfördes 1966 alla stridskrafter på
marken, till sjöss och i luften under sex militärbefäl-
havare (MB), som var och en hade det fulla opera-
tiva ansvaret för sina militärområden och tilldelade
stridskrafter. Varje militärbefälhavare disponerade
en integrerad militärbefälsstab. Direkt under ÖB

kvarstod attackflyget organiserat i attackeskadern
(E 1). Varje militärområde indelades också i ett antal
försvarsområden som helt kom att sammanfalla med
länsindelningen.

Totalförsvarstanken fick nu också sitt slutliga
organisatoriska innehåll. Riket indelades i civil-
områden under ledning av en civilbefälhavare (CB).
Civilområdena sammanföll geografiskt med militär-
områdena och MB och CB samgrupperades i krig
på en gemensam uppehållsplats i syfte att underlätta
samordning och samverkan. Försvarsrådet och Total-
försvarets chefsnämnd tillkom liksom Försvarshög-
skolan med såväl civila som militära lärare och elever.
De övriga delarna av totalförsvaret organiseras också
efter hand. Civilförsvaret organiserades under Civil-
försvarsstyrelsen. Överstyrelsen för ekonomiskt för-
svar och Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar
organiserades under försvarsdepartementet.292



skulle – jämte de värderingar av vapensystem som 
pågick inom försvarsgrenarna – ligga till grund för 
dels detaljerna för försvarets förande, dels riktlinjerna 
för krigsmaktens fortsatta utveckling. Årlig revision 
skulle ske den !" januari och den ! juli.

SSP/#$ var en synnerligen omfattande och viktig 
dokumentsamling där bl a studier, alla faktauppgifter 
om t ex infrastruktur och militärgeogra% i vid bemär-
kelse återfanns, liksom andra viktiga ingångsvärden. 
I den i SSP/#$ ingående arméstudien redovisades 
t ex viktiga överväganden och beräkningar som en 
grund för arbetet med försvarets framtida utform-
ning. I dokumentet beskrevs också hotbilden i form 
av detaljerade redogörelser för den presumtive angri-
parens resurser liksom tankarna bakom förbandens 
operativa utnyttjande och stridens förande.

Nedan redovisas några av de viktigare övervägan-
dena som gjordes, överväganden som ledde till att den 
operativa krigsplanläggningen i början av #$-talet 
kom att utformas efter delvis nya principer, principer 
som för relativt lång tid kom att styra den operativa 
krigsplanläggningen. De överväganden som gjordes 
vid denna tid kom i stor utsträckning att präglas av 
kärnvapenproblematiken och den tekniska och orga-
nisatoriska utvecklingen i övrigt, bl a i Sovjet unionen. 
Utvecklingen på &yg- och robotsidan liksom den efter 
hand ökande mekaniseringen var föremål för särskilt 
intresse. Andra områden som analyserades var den 
marina upprustningen och den teletekniska utveck-
lingen. Viktiga parametrar var det sovjetiska &ygets 
ökande räckvidder och lastförmåga och därmed 
ökande möjligheter att tidigt bekämpa mål djupare in 

Som nämnts kom den nya operativa krigsplanlägg-
ningen som snabbt genomfördes efter kriget !'(" att 
i sina huvuddrag bestå till !'"). Därefter genomför-
des planläggningen av det nya krigsfallet II SN, vilket 
kom att gälla till !'#*.293 Som ovan också framhållits 
är all krigsplanläggning en dynamisk process som hela 
tiden förändras i sina enskildheter till följd av ändrade 
ingångsvärden, inte minst förändringar i krigsorgani-
sationen. Så var även fallet med krigsplanläggningen 
under här studerad tidsperiod. Planerna prövades av 
såväl militärbefälhavarna som av ÖB vid krigsspel 
och fältövningar, vilket kunde leda till krav på juste-
ringar. Under !'"$-talet.294 och i början av #$-talet 
genomfördes fortsatta operativa studier, bl a genom-
fördes olika s k arméstudier som senare återfanns i 
det grundläggande planeringsdokumentet ”Strategisk 
studie och prognos – SSP/#$”, ett planeringsdokument 
som efter hand reviderades och kompletterades.295 
SSP/#$-dokumenten – dvs den version av planerings-
dokumenten som vid denna tid var aktuella – hade 
av ÖB anbefallts att ligga till grund för studier i 
krigsplanläggningsfrågor liksom för själva krigsplan-
läggningen.296

SSP utarbetades !'((/(" och överarbetades bl a 
!'(+ och !'"$ samt i samband med ÖB-utredning-
arna !'"( och !'"+. Den strategiska studien och 
prognosen tillkom för att dels skapa underlag för ÖB:s 
direktiv i stort rörande krigsplanläggningen, dels vara 
gemensam grund för försvarsgrenarnas krigsplanlägg-
ning och långsiktsplanering. Studien SSP/#$, som 
avsåg förhållandena omkring !'#$ med prognoser 
avseende utvecklingen fram till slutet av #$-talet, 

!,,

Fortsatta strategiska överväganden
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Fortsatta strategiska överväganden

Som nämnts kom den nya operativa krigsplanlägg-
ningen som snabbt genomfördes efter kriget 1945 att
i sina huvuddrag bestå till 1958. Därefter genomför-
des planläggningen av det nya krigsfallet I I  SN, vilket
kom att gälla till 1962.293 Som ovan också framhållits
är all krigsplanläggning en dynamisk process som hela
tiden förändras i sina enskildheter till följd av ändrade
ingångsvärden, inte minst förändringar i krigsorgani-
sationen. Så var även fallet med krigsplanläggningen
under här studerad tidsperiod. Planerna prövades av
såväl militärbefälhavarna som av ÖB vid krigsspel
och fältövningar, vilket kunde leda till krav på juste-
ringar. Under 1950-talet.294 och i början av 6o-talet
genomfördes fortsatta operativa studier, bl a genom-
fördes olika s k armsstudier som senare återfanns i
det grundläggande planeringsdokumentet "Strategisk
studie och prognos — SSP/6o", ett planeringsdokument
som efter hand reviderades och kompletterades.293
SSP/6o-dokumenten — dvs den version av planerings-
dokumenten som vid denna tid var aktuella — hade
av ÖB anbefallts att ligga till grund för studier i
krigsplanläggningsfrågor liksom för själva krigsplan-
läggningen.296

SSP utarbetades 1944/45 och överarbetades bl a
1947 och 195o samt i samband med ÖB-utredning-
arna 1954 och 1957. Den strategiska studien och
prognosen tillkom för att dels skapa underlag för ÖB:s
direktiv i stort rörande krigsplanläggningen, dels vara
gemensam grund för försvarsgrenarnas krigsplanlägg-
ning och långsiktsplanering. Studien SSP/6o, som
avsåg förhållandena omkring i960 med prognoser
avseende utvecklingen fram till slutet av 6o-talet,

skulle — jämte de värderingar av vapensystem som
pågick inom försvarsgrenarna — ligga till grund för
dels detaljerna för försvarets förande, dels riktlinjerna
för krigsmaktens fortsatta utveckling. Årlig revision
skulle ske den 15 januari och den 1 juli.

SSP/6o var en synnerligen omfattande och viktig
dokumentsamling där bl a studier, alla faktauppgifter
om t ex infrastruktur och militärgeografi i vid bemär-
kelse återfanns, liksom andra viktiga ingångsvärden.
I  den i SSP/6o ingående armsstudien redovisades
t ex viktiga överväganden och beräkningar som en
grund för arbetet med försvarets framtida utform-
ning. I  dokumentet beskrevs också hotbilden i form
av detaljerade redogörelser för den presumtive angri-
parens resurser liksom tankarna bakom förbandens
operativa utnyttjande och stridens förande.

Nedan redovisas några av de viktigare övervägan-
dena som gjordes, överväganden som ledde till att den
operativa krigsplanläggningen i början av 6o-talet
kom att utformas efter delvis nya principer, principer
som för relativt lång tid kom att styra den operativa
krigsplanläggningen. De överväganden som gjordes
vid denna tid kom i stor utsträckning att präglas av
kärnvapenproblematiken och den tekniska och orga-
nisatoriska utvecklingen i övrigt, bl a i Sovjetunionen.
Utvecklingen på flyg- och robotsidan liksom den efter
hand ökande mekaniseringen var föremål för särskilt
intresse. Andra områden som analyserades var den
marina upprustningen och den teletekniska utveck-
lingen. Viktiga parametrar var det sovjetiska flygets
ökande räckvidder och lastförmåga och därmed
ökande möjligheter att tidigt bekämpa mål djupare in
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taktiska kärnvapen i början av $%-talet delegerats så 
långt ner i organisationen som till bataljonschefsnivå! 
De taktiska kärnladdningarna &ck härigenom närmast 
karaktären av ett slags ”konventionellt artilleriunder-
stöd”.299

I Sverige utfärdade arméchefen redan !'$# pro-
visoriska anvisningar för arméstridskrafternas upp-
trädande och strid i kärnvapenmiljö samtidigt som en 
särskild soldatinstruktion tillkom. De operativa konse-
kvenserna för vår del analyserades. Kärnvapenhotet 
bedömdes främst innebära ökade krav på utspridning 
av förbanden i syfte att minimera förluster i samband 
med &entliga insatser med kärnladdningar. Därtill 
kom krav på ökad rörlighet och ökat skydd i vid 
bemärkelse, som krav på befästningar och fältarbeten 
i skyddssyfte (skyddsrum, atomskyddsgropar m m).

Kraven på utspridning av förbanden innebar sam-
tidigt en risk för kraftsplittring, en kraftsplittring 
som kunde bli ödesdiger om motsvarande krav inte 
ställdes på angriparens stridskrafter. Atomvapenhotet 
bedömdes också leda till ett ytkrig utan tydliga fronter 
och ett högre tempo i krigföringen. Kunde angriparen 
uppträda samlat samtidigt som våra stridskrafter 
tvingades till utspridning innebar detta såväl operativt 
som taktiskt en allvarlig och kanske helt avgörande 
nackdel för vårt vidkommande, vilket talade för en 
anskaffning av svenska kärnvapen.300 Mer ingående 
militära överväganden kom till samma slutsats, vilket 
ledde till att ÖB förordade en anskaffning av dessa 
vapen i såväl ÖB $#- som ÖB $(-dokumenten.301

I !')" års upplaga av Arméreglementet del II 
– AR II – &ck konsekvenserna av kärnvapenhotet 
fullt genomslag. Som exempel kan nämnas att det 
i reglementet föreskrevs krav på minst tre kilo meters 
s k centrummellanrum mellan olika kompaniers 
grupperings platser med allt vad detta innebar i form 
av utspridning, krav på bevakning av mellanliggande 
områden m m samt krav på ökad rörlighet för att 
snabbt åstadkomma samling av de utspridda förban-
den.302 Kärnvapenhotet kom således att obetingat 
ställa krav på en ökad utspridning och ökad taktisk 

på svenskt territorium utan föregående basfram*ytt-
ning, liksom Sovjetunionens efter hand ökande över-
skeppningskapacitet och ökande luftlandsättnings-
resurser.

Man förutsåg också ett snabbare krigsförlopp, dvs 
en kortare tidsrymd mellan förbekämpning och anfall 
i samband med en invasion, samtidigt som anfall av 
karaktären strategiska kupp ej uteslöts. Tidsfaktorn 
&ck nu en mer avgörande betydelse i vår operativa 
planläggning, särskilt som det bedömdes vara förenat 
med ökade svårigheter att tidigt med någon större 
säkerhet kunna fastställa var angriparens huvudanfall 
slutligen skulle komma att sättas in. En annan proble-
matik var risken att redan i ett krigs inledningsskede 
få ett betydande antal stridskrafter utslagna genom 
insatser av kärnvapen.297

Kärnvapenproblematiken

Kärnvapenproblematiken begränsas här till de 
överväganden som mer direkt kom att beröra den 
operativa och taktiska krigsplanläggningen, krigs-
förbandens uppträdande på slagfältet. Den politiska 
aspekten på frågan rörande anskaffning av svenska 
kärnvapen, en fråga som under $%- och )%-talen kom 
att engagera och till del splittra både det politiska 
etablissemanget och till del också militärledningen, 
berörs inte.298

I ÖB #( bedömdes atomvapnen, som USA då hade 
monopol på, närmast som ett terrorvapen vars rent 
militära värde framstod som ytterst begränsat. Till-
komsten av sovjetiska kärnvapen under !'$%-talets 
början liksom utvecklingen av taktiska kärnvapen, 
s k slagfältsvapen, &ck militärledningen i början av 
$%-talet att tänka om. Även i det svenska försvaret 
började man nu betrakta kärnvapnen som ett ound-
vikligt vapensystem i ett framtida krig. Utländska 
instruktioner och reglementen blev tillgängliga som 
beskrev militära förbands uppträdande i samband 
med kärnvapeninsatser, egna såväl som motstån-
darens. I t ex USA:s armé hade ”eldtillstånden” för 

Den hemliga svenska krigsplanen.indb   134 2016-02-29   14:20

134 N E U T R A L I T E T E N S  P R I S

på svenskt territorium utan föregående basframilytt-
ning, liksom Sovjetunionens efter hand ökande över-
skeppningskapacitet och ökande luftlandsättnings-
resurser.

Man förutsåg också ett snabbare krigsförlopp, dvs
en kortare tidsrymd mellan förbekämpning och anfall
i samband med en invasion, samtidigt som anfall av
karaktären strategiska kupp ej uteslöts. Tidsfaktorn
fick nu en mer avgörande betydelse i vår operativa
planläggning, särskilt som det bedömdes vara förenat
med ökade svårigheter att tidigt med någon större
säkerhet kunna fastställa var angriparens huvudanfall
slutligen skulle komma att sättas in. En annan proble-
matik var risken att redan i ett krigs inledningsskede
få ett betydande antal stridskrafter utslagna genom
insatser av kärnvapen.29'

Kärnvapenproblematiken
Kärnvapenproblematiken begränsas här till de
överväganden som mer direkt kom att beröra den
operativa och taktiska krigsplanläggningen, krigs-
förbandens uppträdande på slagfältet. Den politiska
aspekten på frågan rörande anskaffning av svenska
kärnvapen, en fråga som under 50- och 6o-talen kom
att engagera och till del splittra både det politiska
etablissemanget och till del också militärledningen,
berörs inte.298

I  ÖB 47 bedömdes atomvapnen, som USA då hade
monopol på, närmast som ett terrorvapen vars rent
militära värde framstod som ytterst begränsat. Till-
komsten av sovjetiska kärnvapen under i950-talets
början liksom utvecklingen av taktiska kärnvapen,
s k slagfältsvapen, fick militärledningen i början av
5 o-talet att tänka om. Även i det svenska försvaret
började man nu betrakta kärnvapnen som ett ound-
vikligt vapensystem i ett framtida krig. Utländska
instruktioner och reglementen blev tillgängliga som
beskrev militära förbands uppträdande i samband
med kärnvapeninsatser, egna såväl som motstån-
darens. I  t ex USA:s arms hade "eldtillstånden" för

taktiska kärnvapen i början av 5 o-talet delegerats så
långt ner i organisationen som till bataljonschefsnivå!
De taktiska kärnladdningarna fick härigenom närmast
karaktären av ett slags "konventionellt artilleriunder-
stöd".'"

I  Sverige utfärdade armschefen redan 1954 pro-
visoriska anvisningar för armsstridskrafternas upp-
trädande och strid i kärnvapenmiljö samtidigt som en
särskild soldatinstruktion tillkom. De operativa konse-
kvenserna för vår del analyserades. Kärnvapenhotet
bedömdes främst innebära ökade krav på utspridning
av förbanden i syfte att minimera förluster i samband
med fientliga insatser med kärnladdningar. Därtill
kom krav på ökad rörlighet och ökat skydd i vid
bemärkelse, som krav på befästningar och fältarbeten
i skyddssyfte (skyddsrum, atomskyddsgropar m m).

Kraven på utspridning av förbanden innebar sam-
tidigt en risk för kraftsplittring, en kraftsplittring
som kunde bli ödesdiger om motsvarande krav inte
ställdes på angriparens stridskrafter. Atomvapenhotet
bedömdes också leda till ett ytkrig utan tydliga fronter
och ett högre tempo i krigföringen. Kunde angriparen
uppträda samlat samtidigt som våra stridskrafter
tvingades til l utspridning innebar detta såväl operativt
som taktiskt en allvarlig och kanske helt avgörande
nackdel för vårt vidkommande, vilket talade för en
anskaffning av svenska kärnvapen.300 Mer ingående
militära överväganden kom till samma slutsats, vilket
ledde till att ÖB förordade en anskaffning av dessa
vapen i såväl ÖB 54- som ÖB 5 7-dokumenten.301

I  1963 års upplaga av Arm6reglementet del I I
— AR II — fick konsekvenserna av kärnvapenhotet
fullt genomslag. Som exempel kan nämnas att det
i reglementet föreskrevs krav på minst tre kilometers
s k centrummellanrum mellan olika kompaniers
grupperingsplatser med allt vad detta innebar i form
av utspridning, krav på bevakning av mellanliggande
områden m m samt krav på ökad rörlighet för att
snabbt åstadkomma samling av de utspridda förban-
den.30' Kärnvapenhotet kom således att obetingat
ställa krav på en ökad utspridning och ökad taktisk
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vi strategiska vapenbärare, dels skulle tillgången på 
taktiska kärnladdningar alltid komma att vara starkt 
begränsad. En annan komplikation var det läge som 
skulle uppstå om en angripare angrep oss utan att 
utnyttja kärnvapen! Vi skulle då tvingas ta ställning 
till om vi skulle utdela det första ”kärnvapenslaget”, 
och därmed legitimera en angripares vedergällning 
med kärnvapen.

Vad som här sagts visar på den inte helt okomplice-
rade situation som de militära beslutsfattarna befann 
sig i då de förordade en anskaffning av svenska 
kärn vapen. De huvudskäl man anförde var just att 
svenska kärnvapen skulle tvinga en angripare till 
utspridning och ändrade anfallsmetoder. Detta skulle 
försvåra och fördröja angriparens invasions företag 
eller t o m omöjliggöra dem. Om vi kunde göra troligt 
att vi helt kunde avslå ett angrepp ökade försvarets 
krigsavhållande effekt dramatiskt. Ett sådant scena-
rio låg helt i linje med målsättningen för både svensk 
utrikespolitik och försvarets huvuduppgift att verka 
krigsavhållande.

Invändningar mot de slutsatser ÖB förde fram 
sakna des inte. En invändning av mer ”altruistisk” 
karaktär gick ut på att en angripare sannolikt skulle 
avstå från att använda kärnvapen mot oss om vi 
själva inte disponerade sådana. Ett sådant resone-
mang avfärdades dock av ÖB som mindre trovärdigt, 
med motiveringen att angripare inte avstår från att 
utnyttja ett vapensystem bara för att den de angriper 
saknar dessa vapen.305 Inte heller ansåg ÖB att ett 
innehav av svenska kärnvapen skulle öka krigsrisken, 
vilket också hävdades i debatten. Vid en samman-
vägning av de överväganden som gjordes kom militär-
ledningen till slutsatsen att svenska kärnvapen snarast 
borde anskaffas.306

När man bedömer ÖB:s krav på svenska kärn-
vapen bör man beakta att under senare delen av 
#$-talet och i början av %$-talet var spänningen 
mellan blocken i Europa åter mycket hög. Risken 
för att ett krig kunde bryta ut ansågs även av san-
sade bedömare som stor.307 Sovjetunionen hade inte 

rörlighet vid de stridande förbanden, en rörlighet 
som dessvärre inte fanns i infanteribrigadernas orga-
nisation på %$-talet (infanteribrigad #& respektive 
infanteri brigad %%). Det var först under senare delen 
av !&'$-talet, då infanteribrigad '' organiseras, som 
de krav på taktisk rörlighet som kärnvapenhotet 
ställde fullt ut blev tillgodosett.303

De krav på anskaffning av svenska kärnvapen som 
ÖB vid denna tid förde fram kan vid en hastig bedöm-
ning synas relativt självklara sett ur en rent militär 
operativ/taktisk synvinkel. Tillgång på svenska kärn-
laddningar skulle verka avskräckande på en angripare 
och dessutom tvinga honom till samma utspridning 
av sina stridskrafter som vi tvingades till inför ett 
kärnvapenhot. Angriparen måste undvika en koncen-
tration av sina anfallsresurser inför ett svenskt kärn-
vapenhot och skulle då få svårare att åstadkomma 
den kraftsamling som krävdes för att snabbt nå 
framgångar. Kärnvapenproblematiken var dock avse-
värt mer komplicerad än så. Problemen var i första 
hand inte rent tekniska eller ekonomiska, även om 
en anskaffning av svenska kärnvapen hade medfört 
mindre ekonomiskt utrymme för andra vapensystem. 
De vapenbärare man närmast tänkte sig var tungt 
långskjutande artilleri, robotar och attack(yg.304

Bortsett från de rent politiska komplikationerna 
var det främst två omständigheter som för en småstat 
som Sverige komplicerade utnyttjandet av kärn-
vapen. För det första skulle vi alltid disponera ett 
i förhållande till angriparen litet antal kärnvapen. 
För det andra var det otänkbart med hänsyn till vår 
allians frihet att vi skulle kunna angripa en presumtiv 
)ende innan vi själva blev angripna, även om det var 
uppenbart att denne förberedde ett anfall mot oss. 
Att t ex i preventivt syfte slå mot en koncentration av 
invasionsfarkoster i baltiska hamnar, även om starka 
indikationer förelåg på anfallsförberedelser mot oss, 
var därför en omöjlighet. Det var inte heller möjligt 
att söka åstadkomma avskräckning genom någon 
form av vedergällningsstrategi gentemot en angri-
pande stormakt som Sovjetunionen. Dels saknade 
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rörlighet vid de stridande förbanden, en rörlighet
som dessvärre inte fanns i infanteribrigadernas orga-
nisation på 6o-talet (infanteribrigad 5 9 respektive
infanteribrigad 66). Det var först under senare delen
av i97 o-talet, då infanteribrigad 7 7 organiseras, som
de krav på taktisk rörlighet som kärnvapenhotet
ställde fullt ut blev tillgodosett.303

De krav på anskaffning av svenska kärnvapen som
ÖB vid denna tid förde fram kan vid en hastig bedöm-
ning synas relativt självklara sett ur en rent militär
operativ/taktisk synvinkel. Tillgång på svenska kärn-
laddningar skulle verka avskräckande på en angripare
och dessutom tvinga honom till samma utspridning
av sina stridskrafter som vi tvingades til l inför ett
kärnvapenhot. Angriparen måste undvika en koncen-
tration av sina anfallsresurser inför ett svenskt kärn-
vapenhot och skulle då få svårare att åstadkomma
den kraftsamling som krävdes för att snabbt nå
framgångar. Kärnvapenproblematiken var dock avse-
värt mer komplicerad än så. Problemen var i första
hand inte rent tekniska eller ekonomiska, även om
en anskaffning av svenska kärnvapen hade medfört
mindre ekonomiskt utrymme för andra vapensystem.
De vapenbärare man närmast tänkte sig var tungt
långskjutande artilleri, robotar och attackflyg 304

Bortsett från de rent politiska komplikationerna
var det främst två omständigheter som för en småstat
som Sverige komplicerade utnyttjandet av kärn-
vapen. För det första skulle vi alltid disponera ett
i förhållande till angriparen litet antal kärnvapen.
För det andra var det otänkbart med hänsyn till vår
alliansfrihet att vi skulle kunna angripa en presumtiv
fiende innan vi själva blev angripna, även om det var
uppenbart att denne förberedde ett anfall mot oss.
Att t ex i preventivt syfte slå mot en koncentration av
invasionsfarkoster i baltiska hamnar, även om starka
indikationer förelåg på anfallsförberedelser mot oss,
var därför en omöjlighet. Det var inte heller möjligt
att söka åstadkomma avskräckning genom någon
form av vedergällningsstrategi gentemot en angri-
pande stormakt som Sovjetunionen. Dels saknade

vi strategiska vapenbärare, dels skulle tillgången på
taktiska kärnladdningar alltid komma att vara starkt
begränsad. En annan komplikation var det läge som
skulle uppstå om en angripare angrep oss utan att
utnyttja kärnvapen! Vi skulle då tvingas ta ställning
till om vi skulle utdela det första "kärnvapenslaget",
och därmed legitimera en angripares vedergällning
med kärnvapen.

Vad som här sagts visar på den inte helt okomplice-
rade situation som de militära beslutsfattarna befann
sig i då de förordade en anskaffning av svenska
kärnvapen. De huvudskäl man anförde var just att
svenska kärnvapen skulle tvinga en angripare till
utspridning och ändrade anfallsmetoder. Detta skulle
försvåra och fördröja angriparens invasionsföretag
eller tom omöjliggöra dem. Om vi kunde göra troligt
att vi helt kunde avslå ett angrepp ökade försvarets
krigsavhållande effekt dramatiskt. Ett sådant scena-
rio låg helt i linje med målsättningen för både svensk
utrikespolitik och försvarets huvuduppgift att verka
krigsavhållande.

Invändningar mot de slutsatser ÖB förde fram
saknades inte. En invändning av mer "altruistisk"
karaktär gick ut på att en angripare sannolikt skulle
avstå från att använda kärnvapen mot oss om vi
själva inte disponerade sådana. Ett sådant resone-
mang avfärdades dock av ÖB som mindre trovärdigt,
med motiveringen att angripare inte avstår från att
utnyttja ett vapensystem bara för att den de angriper
saknar dessa vapen.305 Inte heller ansåg ÖB att ett
innehav av svenska kärnvapen skulle öka krigsrisken,
vilket också hävdades i debatten. Vid en samman-
vägning av de överväganden som gjordes kom militär-
ledningen till slutsatsen att svenska kärnvapen snarast
borde anskaffas.306

När man bedömer ÖB:s krav på svenska kärn-
vapen bör man beakta att under senare delen av
5 o-talet och i början av 6o-talet var spänningen
mellan blocken i Europa åter mycket hög. Risken
för att ett krig kunde bryta ut ansågs även av san-
sade bedömare som stor.307 Sovjetunionen hade inte
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frågan om direkt eller indirekt understöd utifrån kom 
in i de operativa övervägandena – dvs understöd från 
väst.

Med direkt understöd avsågs främst insatser i 
direkt anslutning till krigshandlingar på svenskt ter-
ritorium, riktade t ex mot angriparens kommunika-
tionsleder och underhållsbaser. Ett sådant under-
stöd ansågs kräva ingående operativa och taktiska/
tekniska förberedelser i fred, förberedelser som i 
huvudsak inte var politiskt möjliga att genomföra av 
hänsyn till vår deklarerade neutralitetspolitik.311 Det 
var dessutom föga troligt att Sverige skulle få något 
direkt understöd av väst de första månaderna av ett 
storkrig, av många andra skäl. Med indirekt under-
stöd avsågs sådana insatser som väst vid ett stor-
krig, i vilket vi kunde bli indragna, skulle rikta mot 
Warszawa paktens (WP:s) uppladdningsområden och 
krigspotential i stort, som t ex $ygbaser, marina baser, 
inskeppningshamnar och kommunikationer, dvs 
infrastruktur och resurser som också kunde utnyttjas 
för ett anfall mot Sverige. Det indirekta understödet 
%ck därmed väl så stor betydelse som det direkta 
understödet.312

Den slutsats man efter hand drog, även från poli-
tiskt håll, var att den som övervägde att med eller 
utan kärnvapen angripa Sverige måste kalkylera 
med att kärnvapen kunde komma att sättas in mot 
ett sådant invasionsföretag av huvudmotståndaren, 
även om Sverige saknade egna kärnvapen. Den över-
gripande slutsatsen blev att Sverige i allt väsentligt 
nu var under västs kärnvapenparaply på samma sätt 
som Norge och Danmark. Den stat som tillhandahöll 
kärnvapen paraplyet var USA.313

Att kärnvapen skulle sättas in vid ett isolerat 
angrepp mot Sverige bedömdes som föga sannolikt. 
Därmed drogs slutsatsen att ett starkt konventionellt 
svenskt försvar utan kärnvapen även fortsättningsvis 
var meningsfullt, då den som övervägde ett angrepp 
mot Sverige alltid måste räkna med risken att huvud-
motståndaren kunde komma att intervenera med 
kärnvapen. Dilemmat med kraven på utspridning 

bara byggt ut sina kärnvapenstyrkor utan även sina 
konven tionella styrkor. Dessa var kvantitativt mycket 
överlägsna Natos markstyrkor i Europa. Samma sak 
gällde det taktiska $yget. År !&'' ansågs Sovjet-
unionen ha haft ',' miljoner man under vapen. Mot-
svarande siffra för USA var vid samma tid (,& miljo-
ner man.308

Kärnan i USA:s (Natos) strategi byggde vid denna 
tid fortfarande på principen om massiv vedergäll-
ning med kärnvapen, även vid lokala angrepp. USA:s 
tidigare planer på att bygga ut de konventionella 
stridskrafterna hade skrinlagts av den !&'" till-
trädande Eisenhower-regimen, varför denna upp-
byggnad endast till del kom att förverkligas genom 
Väst tysklands upprustning. Först !&#) godkändes den 
nya gemensamma strategin för Nato som skulle bli 
känd som ”$exibel vedergällning” (!exibel response). 
Den gick i korthet ut på att angriparen skulle bemötas 
på samma nivå och med samma medel (vapen) som 
han själv använde.309 Det var först efter Kubakrisen 
som kärnvapnen mer börjar betraktas som ”poli-
tiska” vapen, kanske omöjliga att använda militärt. 
Kärnvapnen tenderar då att mer betraktas som ett 
krigsavhållande instrument av politisk karaktär, än ett 
på slagfältet direkt användbart militärt vapen. Terror-
balansen blev en realitet och frågan om en anskaffning 
av svenska kärnvapen förlorade mot slutet av #*-talet 
sin aktualitet.310

Den strategiska och operativa hotbild som kärn-
vapnens utveckling mot slagfältsvapen utgjorde 
ställde krav på förnyade operativa överväganden. 
Hur skulle våra stridskrafter lämpligen disponeras 
och utnyttjas, oavsett om vi disponerade kärnvapen 
eller ej? Ett framtida krig bedömdes, som nämnts, få 
karaktären av ett ytkrig som skulle komma att karak-
teriseras av ett ökat tempo i stridshandlingarna, en 
utveckling som accentueras av den militärtekniska 
utvecklingen i övrigt. Ett ”värstascenario” var det läge 
då en angripare som disponerade kärnvapen angrep 
oss utan att själv behöva ta hänsyn till ett eventuellt 
kärnvapenhot. Det var mot denna bakgrund som 
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bara byggt ut sina kärnvapenstyrkor utan även sina
konventionella styrkor. Dessa var kvantitativt mycket
överlägsna Natos markstyrkor i Europa. Samma sak
gällde det taktiska flyget. År 1955 ansågs Sovjet-
unionen ha haft 5,5 miljoner man under vapen. Mot-
svarande siffra för USA var vid samma tid 2,9 miljo-
ner man.308

Kärnan i USA:s (Natos) strategi byggde vid denna
tid fortfarande på principen om massiv vedergäll-
ning med kärnvapen, även vid lokala angrepp. USA:s
tidigare planer på att bygga ut de konventionella
stridskrafterna hade skrinlagts av den 195 3 till-
trädande Eisenhower-regimen, varför denna upp-
byggnad endast till del kom att förverkligas genom
Västtysklands upprustning. Först 1967 godkändes den
nya gemensamma strategin för Nato som skulle bli
känd som "flexibel vedergällning" (flexibel response).
Den gick i korthet ut på att angriparen skulle bemötas
på samma nivå och med samma medel (vapen) som
han själv använde 309 Det var först efter Kubakrisen
som kärnvapnen mer börjar betraktas som "poli-
tiska" vapen, kanske omöjliga att använda militärt.
Kärnvapnen tenderar då att mer betraktas som ett
krigsavhållande instrument av politisk karaktär, än ett
på slagfältet direkt användbart militärt vapen. Terror-
balansen blev en realitet och frågan om en anskaffning
av svenska kärnvapen förlorade mot slutet av 6o-talet
sin aktualitet.310

Den strategiska och operativa hotbild som kärn-
vapnens utveckling mot slagfältsvapen utgjorde
ställde krav på förnyade operativa överväganden.
Hur skulle våra stridskrafter lämpligen disponeras
och utnyttjas, oavsett om vi disponerade kärnvapen
eller ej? Ett framtida krig bedömdes, som nämnts, få
karaktären av ett ytkrig som skulle komma att karak-
teriseras av ett ökat tempo i stridshandlingarna, en
utveckling som accentueras av den militärtekniska
utvecklingen i övrigt. Ett "värstascenario" var det läge
då en angripare som disponerade kärnvapen angrep
oss utan att själv behöva ta hänsyn till ett eventuellt
kärnvapenhot. Det var mot denna bakgrund som

frågan om direkt eller indirekt understöd utifrån kom
in i de operativa övervägandena — dvs understöd från
väst.

Med direkt understöd avsågs främst insatser i
direkt anslutning till krigshandlingar på svenskt ter-
ritorium, riktade t ex mot angriparens kommunika-
tionsleder och underhållsbaser. Ett sådant under-
stöd ansågs kräva ingående operativa och taktiska/
tekniska förberedelser i fred, förberedelser som i
huvudsak inte var politiskt möjliga att genomföra av
hänsyn till vår deklarerade neutralitetspolitik.3" Det
var dessutom föga troligt att Sverige skulle få något
direkt understöd av väst de första månaderna av ett
storkrig, av många andra skäl. Med indirekt under-
stöd avsågs sådana insatser som väst vid ett stor-
krig, i vilket vi kunde bli indragna, skulle rikta mot
Warszawapaktens (WP:s) uppladdningsområden och
krigspotential i stort, som t ex flygbaser, marina baser,
inskeppningshamnar och kommunikationer, dvs
infrastruktur och resurser som också kunde utnyttjas
för ett anfall mot Sverige. Det indirekta understödet
fick därmed väl så stor betydelse som det direkta
understödet.312

Den slutsats man efter hand drog, även från poli-
tiskt håll, var att den som övervägde att med eller
utan kärnvapen angripa Sverige måste kalkylera
med att kärnvapen kunde komma att sättas in mot
ett sådant invasionsföretag av huvudmotståndaren,
även om Sverige saknade egna kärnvapen. Den över-
gripande slutsatsen blev att Sverige i allt väsentligt
nu var under västs kärnvapenparaply på samma sätt
som Norge och Danmark. Den stat som tillhandahöll
kärnvapenparaplyet var USA.313

Att kärnvapen skulle sättas in vid ett isolerat
angrepp mot Sverige bedömdes som föga sannolikt.
Därmed drogs slutsatsen att ett starkt konventionellt
svenskt försvar utan kärnvapen även fortsättningsvis
var meningsfullt, då den som övervägde ett angrepp
mot Sverige alltid måste räkna med risken att huvud-
motståndaren kunde komma att intervenera med
kärnvapen. Dilemmat med kraven på utspridning
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Warszawapaktens och Natos resurser 
– styrkejämförelser

SSP/60 och hotbilden

I SSP/$% redovisades som ett viktig ingångsvärde för 
de operativa studierna den hotbild man i början av 
$%-talet uppfattade inom de geogra&ska områden som 
var ”närmast aktuella för Sveriges vidkommande”, 
dvs de främmande stridskrafter som fanns eller kunde 
tillkomma i vårt närområde. De stridskrafter som 
redovisades hade närmast karaktären av stående för-
band, dvs de var i huvudsak organiserade redan i fred.

I FINLAND fanns ' gränsbevakningsbataljoner.317 
I SOVJETUNIONEN (inkluderande POLEN och 
ÖSTTYSKLAND) bedömdes följande arméförband 
&nnas: I Norra militärområdet, närmast öster om 
gränsen i mellersta Finland fanns ( infanteridivisio-
ner. I Leningrads militärområde, som nu sannolikt 
också omfattade Norra militärområdet, fanns för-
utom de tidigare redovisade förbanden # divisioner, 
varav " infanteridivisioner, ! mekaniserad division, 
! pansardivision och ) reducerade luftlandsättnings-
divisioner. I Baltiska militärområdet fanns !–) armé-
staber och !( divisioner, varav $ infanteridivisioner, 
$ mekaniserade divisioner, ) pansardivisioner och 
! redu cerad luftlandsättningsdivision. Infanteridivi-
sionerna bedömdes sannolikt efter hand komma att 
omorga niseras till skyttedivisioner, dvs en ökad grad 
av mekanisering. Öster om Polen i Sovjetunionen 
fanns ytterligare ! luftlandsättningsdivision. I Polen 
fanns " militärbefälstaber och !"–!' divisioner, varav 
'–( infanteridivisioner, ( mekaniserade divisioner 
och ' pansardivisioner. I Kaliningradområdet fanns 
! stab, ! motoriserad division och ! pansardivision. 
I Östtyskland fanns av sovjetiska förband $ armé-
staber (varav ) avsedda att leda pansar) och ca )% 
divisioner, varav !% var mekaniserade divisioner och 
!% pansardivisioner. De östtyska förbanden bestod 
av ) militärbefälsstaber, ' mekaniserade divisioner 
och ) pansardivisioner. Sammanlagt fanns i vårt när-

av våra stridskrafter var därmed ”löst”, då samma 
krav nu ställdes på en presumtiv angripare. I förläng-
ningen ledde dessa överväganden, tillsammans med 
andra rent politiska överväganden, till att frågan 
om anskaffning av svenska kärnvapen i !*$+ års 
försvars beslut avfördes från dagordningen.314

Som ett resultat av de överväganden som gjor-
des rörande kärnvapenproblematiken förutsattes 
i ”SSP/$%: arméstudien del III: operativa grunder” 
att vi kunde räkna med en insats av atomvapen från 
USA:s sida mot Sovjetunionen/WP två dygn efter det 
att Sovjetunionen använt atomvapen mot oss! Vidare 
förutsatte studien att vi mot slutet av $%-talet skulle 
disponera ett begränsat antal egna atomvapen genom 
köp eller egen produktion. Man drog därför slutsatsen 
att de sovjetiska stridskrafterna, även vid ett isolerat 
angrepp mot oss, måste anpassa sitt uppträdande 
med hänsyn till riskerna för atomvapenanfall framför 
allt mot strategiska mål.315 Även i studien utgår man 
således  från att det alliansfria Sverige nu var under 
USA:s kärnvapenparaply, vilket måhända var en 
rimlig bedömning.

Mer överraskande är att siffran två dygn explicit 
anges. Det är då rimligt att ställa sig frågan om siff-
ran två dygn var ett ”räkneexempel” som resultatet 
av egna bedömningar eller om det fanns någon dju-
pare substans bakom detta antagande, särskilt som 
antagan det tydligen förutsattes gälla även vid ett 
isole rat angrepp på oss. Man kan inte helt frigöra sig 
från tanken att någon form av operativ samverkan 
i fred – direkt eller indirekt – förekommit mellan det 
neutrala Sverige och USA. Oavsett dessa re,exioners 
relevans, löser man genom de förutsättningar studien 
lägger fast det operativa dilemmat hur försvaret bör 
utformas mot en angripare som disponerar kärn-
vapen, när vi själva inte gör det. Det indirekta kärn-
vapenunderstödet kommer att tvinga även angriparen 
till utspridning. USA bedömdes uppenbarligen inte 
”stilla tigande förbli passivt” ens vid ett isolerat anfall 
på Sverige. I händelse av krig kunde nu kampen föras 
på mer jämlika villkor.

Den hemliga svenska krigsplanen.indb   137 2016-02-29   14:20

N E U T R A L I T E T E N S  P R I S  1 3 7

av våra stridskrafter var därmed "löst", då samma
krav nu ställdes på en presumtiv angripare. I  förläng-
ningen ledde dessa överväganden, tillsammans med
andra rent politiska överväganden, til l att frågan
om anskaffning av svenska kärnvapen i 1968 års
försvarsbeslut avfördes från dagordningen.314

Som ett resultat av de överväganden som gjor-
des rörande kärnvapenproblematiken förutsattes
i "SSP/6o: armsstudien del III: operativa grunder"
att vi kunde räkna med en insats av atomvapen från
USA:s sida mot Sovjetunionen/WP två dygn efter det
att Sovjetunionen använt atomvapen mot oss! Vidare
förutsatte studien att vi mot slutet av 6o-talet skulle
disponera ett begränsat antal egna atomvapen genom
köp eller egen produktion. Man drog därför slutsatsen
att de sovjetiska stridskrafterna, även vid ett isolerat
angrepp mot oss, måste anpassa sitt uppträdande
med hänsyn till riskerna för atomvapenanfall framför
allt mot strategiska mål.315 Även i studien utgår man
således från att det alliansfria Sverige nu var under
USA:s kärnvapenparaply, vilket måhända var en
rimlig bedömning.

Mer överraskande är att siffran två dygn explicit
anges. Det är då rimligt att ställa sig frågan om siff-
ran två dygn var ett "räkneexempel" som resultatet
av egna bedömningar eller om det fanns någon dju-
pare substans bakom detta antagande, särskilt som
antagandet tydligen förutsattes gälla även vid ett
isolerat angrepp på oss. Man kan inte helt frigöra sig
från tanken att någon form av operativ samverkan
i fred -  direkt eller indirekt -  förekommit mellan det
neutrala Sverige och USA. Oavsett dessa reflexioners
relevans, löser man genom de förutsättningar studien
lägger fast det operativa dilemmat hur försvaret bör
utformas mot en angripare som disponerar kärn-
vapen, när vi själva inte gör det. Det indirekta kärn-
vapenunderstödet kommer att tvinga även angriparen
till utspridning. USA bedömdes uppenbarligen inte
"stillatigande förbli passivt" ens vid ett isolerat anfall
på Sverige. I  händelse av krig kunde nu kampen föras
på mer jämlika villkor.

Warszawapaktens och Natos resurser
-  styrkejämförelser

SSP/60 och hotbilden
I  SSP/6o redovisades som ett viktig ingångsvärde för
de operativa studierna den hotbild man i början av
6o-talet uppfattade inom de geografiska områden som
var "närmast aktuella för Sveriges vidkommande",
dvs de främmande stridskrafter som fanns eller kunde
tillkomma i vårt närområde. De stridskrafter som
redovisades hade närmast karaktären av stående för-
band, dvs de var i huvudsak organiserade redan i fred.

I  F INLAND fanns 4 gränsbevakningsbataljoner.317
I  SOVJETUNIONEN (inkluderande POLEN och
ÖSTTYSKLAND) bedömdes följande armsförband
finnas: I  Norra militärområdet, närmast öster om
gränsen i mellersta Finland fanns 5 infanteridivisio-
ner. I  Leningrads militärområde, som nu sannolikt
också omfattade Norra militärområdet, fanns för-
utom de tidigare redovisade förbanden 7 divisioner,
varav 3 infanteridivisioner, 1 mekaniserad division,
1 pansardivision och 2 reducerade luftlandsättnings-
divisioner. I  Baltiska militärområdet fanns 1-2 arms-
staber och 15 divisioner, varav 6 infanteridivisioner,
6 mekaniserade divisioner, 2 pansardivisioner och
1 reducerad luftlandsättningsdivision. Infanteridivi-
sionerna bedömdes sannolikt efter hand komma att
omorganiseras till skyttedivisioner, dvs en ökad grad
av mekanisering. Öster om Polen i Sovjetunionen
fanns ytterligare 1 luftlandsättningsdivision. I Polen
fanns 3 militärbefälstaber och 13-14 divisioner, varav
4-5 infanteridivisioner, 5 mekaniserade divisioner
och 4 pansardivisioner. I Kaliningradområdet fanns
I stab, 1 motoriserad division och 1 pansardivision.
I  Östtyskland fanns av sovjetiska förband 6 arms-
staber (varav 2 avsedda att leda pansar) och ca 2o
divisioner, varav i  o var mekaniserade divisioner och
10 pansardivisioner. De östtyska förbanden bestod
av 2 militärbefälsstaber, 4 mekaniserade divisioner
och 2 pansardivisioner. Sammanlagt fanns i vårt när-
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$% attack- eller jaktattackregementen om ca ! &%% 
'ygplan. Totalt, inkluderande samtliga WP-länder, 
ansågs ca !(% operativa kaderdivisioner )nnas som 
snabbt kunde fyllas upp till full fältstyrka med hjälp 
av reservpersonal. Vad gällde organisationen var 
tenden sen en långsam omorganisation mot ett ökat 
antal mekaniserade divisioner och pansardivisioner.

Tillgången på transport'ygplan tillät luftlandsätt-
ning av en luftlandsättningsdivision i en omgång, om 
ca *%% av tillgängliga civila 'ygtransporterresurser 
även utnyttjades. Tillgången på helikoptrar i här 
aktuella  områden medgav luftlandsättning av ett halvt 
luftlandsättningsregemente i en omgång. En månad 
efter order bedömdes Sovjetunionen kunna mobilisera 
ytterligare ca !*& divisioner. Sovjetunionens divisio-
ner disponerade också markrobotar med en räckvidd 
som varierade mellan !&–+% mil, utrustade med kärn-
laddningar.

Vad gällde det specialtonnage som disponerades 
kunde endast delar av en division överskeppas i en 
omgång. Tillgången på varvsresurser bedömdes dock 
medge att specialfartyg kunde byggas på relativt kort 
tid. Normalt i Östersjön disponibelt handels tonnage 
medgav överskeppning av ca $–& divisioner i en 
omgång. Landsättning av tung utrustning bedömdes 
med hänsyn till den knappa tillgången på special-
tonnage dock ställa krav på tillgång till hamnar. 
Örlogsfartyg tillsammans med )skefartyg bedömdes 
i en omgång kunna överskeppa en betydande mängd 
trupp, dock utan tyngre utrustning som stridsvagnar 
och fordon. Den senare utrustningen svarade för ,&% 
av den totala transportvikten, och utgjorde därmed en 
stor begränsning.

Sammanlagt bedömdes Sovjetunionen i sin euro-
peiska del, tillsammans med berörda WP-länder, 
dispo nera ca !&% armédivisioner. Inom en månad 
kunde ytterligare !*& divisioner tillkomma i Sovjet-
unionen jämte &% divisioner i övriga WP-stater. Anta-
let disponibla marinstridskrafter var betydande, och 
då inte minst tillgången på ubåtar. Antalet medeltunga 
och lätta bomb'ygplan var ca * ,&%. Härtill kom bety-

område ca ,% divisioner jämte ca $ luftlandsättnings-
divisioner (reducerade), vilka hade karaktären av 
stående förband.

Av marina stridskrafter bedömdes Norra Marinen 
(Ishavet) bestå av & kryssare, *# jagare, !*! ubåtar, 
varav # attackubåtar och * robotubåtar, +% ubåts-
jaktfartyg, +% minsvepare och !*& motorkanon- eller 
motortorpedbåtar. I Baltikum fanns + kryssare, "! 
jagare, #+ ubåtar, # fregatter, #% ubåtsjaktfartyg, 
!,% motorkanon- eller motortorpedbåtar och !$% 
minsvepare. I Polen fanns " jagare, , ubåtar, !! ubåts-
jaktfartyg, *% motortorpedbåtar och *, minsvepare. 
I Kaliningradområdet fanns " fregatter, !% ubåtar, 
"% motortorpedbåtar och !% minsvepare. I Östtysk-
land slutligen fanns $ fregatter, !+ ubåtsjaktfartyg, 
!# motortorpedbåtar och &" minsvepare. Av det sovje-
tiska tonnaget bedömdes ca *%% var på översyn eller 
ligga i reserv.

Vad gällde 'ygstridskrafter disponerade Ishavs-
marinen !*% medeltunga (mt) bomb'ygplan, +% 
spanings 'ygplan, ,% transport'ygplan och &% heli-
koptrar. Det strategiska !yget disponerade &#% medel-
tunga bomb'ygplan. Leningrads !ygarmé hade *%% 
jakt'ygplan, "% spanings'ygplan, *% transport'yg-
plan och "% helikoptrar. Baltiska !ygarmén dispo-
nerade +% lätta bomb'ygplan, *%% jakt'ygplan, "% 
spanings 'ygplan, "% transport'ygplan och !& heli-
koptrar. Östersjömarinen disponerade (% medeltunga 
bomb'ygplan, "% lätta bomb'ygplan, &% spanings'yg-
plan, "% transport'ygplan och "% helikoptrar. I Polen 
fanns av sovjetiska och polska 'ygstridskrafter sam-
manlagt +% lätta bomb'ygplan, ! "*% jakt'ygplan, 
(% spanings'ygplan, +% transport'ygplan och "% heli-
koptrar. I Östtyskland fanns av sovjetiska och östtyska 
'ygstridskrafter #$% jakt'ygplan, (% spanings'yg-
plan, !%% transport'ygplan och !"% helikoptrar.

Förutom här redovisade stridskrafter bedömdes 
att man i den europeiska delen av Sovjetunionen 
disponerade ytterligare #% armédivisioner, varav ca 
!% luftlandsättningsdivisioner. Härtill kom +% bomb-
regementen om tillsammans ca ! #%% 'ygplan och 
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område ca 7o divisioner jämte ca 4 luftlandsättnings-
divisioner (reducerade), vilka hade karaktären av
stående förband.

Av marina stridskrafter bedömdes Norra Marinen
(Ishavet) bestå av 5 kryssare, 28 jagare, 12i ubåtar,
varav 8 attackubåtar och 2 robotubåtar, 6o ubåts-
jaktfartyg, 6o minsvepare och i25 motorkanon- eller
motortorpedbåtar. I  Baltikum fanns 6 kryssare, 31
jagare, 86 ubåtar, 8 fregatter, 8o ubåtsjaktfartyg,
17o motorkanon- eller motortorpedbåtar och 140
minsvepare. I  Polen fanns 3 jagare, 7 ubåtar, I I  ubåts-
jaktfartyg, 2o motortorpedbåtar och 27 minsvepare.
I  Kaliningradområdet fanns 3 fregatter, 10 ubåtar,
3o motortorpedbåtar och io minsvepare. I  Östtysk-
land slutligen fanns 4 fregatter, i6  ubåtsjaktfartyg,
18 motortorpedbåtar och 53 minsvepare. Av det sovje-
tiska tonnaget bedömdes ca 2o % var på översyn eller
ligga i reserv.

Vad gällde flygstridskrafter disponerade Ishavs-
marinen 12o medeltunga (mt) bombflygplan, 6o
spaningsflygplan, 7o transportflygplan och 5o heli-
koptrar. Det strategiska flyget disponerade 58o medel-
tunga bombflygplan. Leningrads flygarme hade 2oo
jaktflygplan, 3o spaningsflygplan, 2o transportflyg-
plan och 3o helikoptrar. Baltiska flygarmen dispo-
nerade 6o lätta bombflygplan, zoo jaktflygplan, 3o
spaningsflygplan, 3o transportflygplan och i5 heli-
koptrar. Östersjömarinen disponerade 90 medeltunga
bombflygplan, 3o lätta bombflygplan, 5o spaningsflyg-
plan, 3o transportflygplan och 3o helikoptrar. I  Polen
fanns av sovjetiska och polska flygstridskrafter sam-
manlagt 6o lätta bombflygplan, 1320 jaktflygplan,
90 spaningsflygplan, 6o transportflygplan och 3o heli-
koptrar. I  Östtyskland fanns av sovjetiska och östtyska
flygstridskrafter 84o jaktflygplan, 90 spaningsflyg-
plan, Ioo transportflygplan och 130 helikoptrar.

Förutom här redovisade stridskrafter bedömdes
att man i den europeiska delen av Sovjetunionen
disponerade ytterligare 8o armsdivisioner, varav ca
io luftlandsättningsdivisioner. Härtill kom 6o bomb-
regementen om tillsammans ca 1 800 flygplan och

4o attack- eller jaktattackregementen om ca 1 500
flygplan. Totalt, inkluderande samtliga WP-länder,
ansågs ca i90 operativa kaderdivisioner finnas som
snabbt kunde fyllas upp till full fältstyrka med hjälp
av reservpersonal. Vad gällde organisationen var
tendensen en långsam omorganisation mot ett ökat
antal mekaniserade divisioner och pansardivisioner.

Tillgången på transportflygplan tillät luftlandsätt-
ning av en luftlandsättningsdivision i en omgång, om
ca 2o % av tillgängliga civila flygtransporterresurser
även utnyttjades. Tillgången på helikoptrar i här
aktuella områden medgav luftlandsättning av ett halvt
luftlandsättningsregemente i en omgång. En månad
efter order bedömdes Sovjetunionen kunna mobilisera
ytterligare ca i25 divisioner. Sovjetunionens divisio-
ner disponerade också markrobotar med en räckvidd
som varierade mellan 15-6o mil, utrustade med kärn-
laddningar.

Vad gällde det specialtonnage som disponerades
kunde endast delar av en division överskeppas i en
omgång. Tillgången på varvsresurser bedömdes dock
medge att specialfartyg kunde byggas på relativt kort
tid. Normalt i Östersjön disponibelt handelstonnage
medgav överskeppning av ca 4-5 divisioner i en
omgång. Landsättning av tung utrustning bedömdes
med hänsyn till den knappa tillgången på special-
tonnage dock ställa krav på tillgång till hamnar.
Örlogsfartyg tillsammans med fiskefartyg bedömdes
i en omgång kunna överskeppa en betydande mängd
trupp, dock utan tyngre utrustning som stridsvagnar
och fordon. Den senare utrustningen svarade för 75 %
av den totala transportvikten, och utgjorde därmed en
stor begränsning.

Sammanlagt bedömdes Sovjetunionen i sin euro-
peiska del, tillsammans med berörda WP-länder,
disponera ca i5o armsdivisioner. Inom en månad
kunde ytterligare i25 divisioner tillkomma i Sovjet-
unionen jämte 5o divisioner i övriga WP-stater. Anta-
let disponibla marinstridskrafter var betydande, och
då inte minst tillgången på ubåtar. Antalet medeltunga
och lätta bombflygplan var ca 2 75o. Härtill kom bety-
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motortorpedbåtar och $ minsvepare. Ca två tredje-
delar av de västtyska sjöstridskrafterna var utgångs-
baserade i Östersjön. I SSP/$% redovisades inte de 
mycket stora marina resurser som representerades av 
främst USA:s och Storbritanniens sjöstridskrafter.

Vad gällde &ygstridskrafter i närområdet fanns i 
Storbritannien '%% strategiska medeltunga bomb&yg-
plan och "%% lätta bomb&ygplan eller jakt&ygplan 
avsedda för Nato. I Norge fanns !() jakt-/attack&yg-
plan, '% spanings&ygplan och !% transport&ygplan. 
I Danmark fanns !() jakt-/attack&ygplan, !% spa-
nings&ygplan och !% transport&ygplan. I Natos Cen-
trala sektor i Europa fanns !%% lätta bomb&ygplan, 
' %%% jakt-/attack&ygplan och ca (%% spanings- eller 
transport&ygplan.

Sammantaget var de i SSP/$% redovisade Nato-
resurserna i form av stående förband i fred disponibla 
i vårt närområde '" divisioner, varav ! luftlandsätt-
ningsdivision. Totalt disponerade Nato i fred "! divi-
sioner, varav ! luftlandsättningsdivision. Resurserna 
var således avsevärt mindre än de motsvarande resur-
ser som Sovjetunionen och WP disponerade. Även vad 
gällde taktiskt &yg var Nato – i varje fall inlednings-
vis – också numerärt underlägsen WP. Man bör dock 
beakta att i samband med en kon&ikt fanns en stor 
potential i form av de sjö- och &ygstridskrafter som 
var relativt snabbt disponibla genom främst USA:s 
och Storbritanniens resurser, resurser som i fred inte 
var underställda Nato.

Svagheten gällde arméförbanden, där Natos största 
potential fanns i USA. Att mobilisera och transpor-
tera dessa resurser till Europa krävde som nämnts 
tid. Härtill kom de känsliga sjötransportlederna över 
Atlanten som i sig utgjorde en betydande osäkerhets-
faktor. Det är mot denna styrkejämförelse man bör 
se USA:s (och Natos) vid denna tid hävdade strategi, 
nämligen doktrinen om en massiv vedergällning med 
kärnvapen, oavsett kon&iktens nivå. Bristen på tidigt 
disponibla markstridskrafter vid en kon&ikt med WP 
i Europa gav inte Nato någon handlingsfrihet vad 
gällde val av strategi. Vid en utdragen kon&ikt – över 

dande attack- och jaktresurser. Sammantaget visar 
de i fred disponibla stående styrkorna på en överväl-
digande hotbild. Därutöver fanns de stridskrafter av 
reservkaraktär som efter hand kunde mobiliseras.

De bedömningar man i studien gjorde vad gällde 
NATO-SIDANS tillgång på i fred stående förband 
i vårt närområde, visade på avsevärt blygsam-
mare resurser. Av i fred stående arméförband fanns 
i NORGE ! divisionsstab och ' brigader, varav en 
reducerad. I DANMARK fanns ' divisionsstaber och 
' !/" brigad. I VÄSTTYSKLAND fanns ! pansar-
infanteridivision tillhörande Natos Nordkomando. 
I Natos Centralkommando ingick Norra armégruppen 
bestående av * kårstaber, $ infanteridivisioner och 
" pansardivisioner. I Centrala armégruppen ingick 
' arméstaber, ) kårstaber, $ infanteridivisioner och 
* pansardivisioner, ! bergsdivision, " pansarvärns-
kavalleriregementen och ! luftlandsättningsdivision. 
Sammanlagt disponerades ca '' divisioner och ! luft-
landsättningsdivision i vad som benämndes när-
området.

Totalt ansågs Nato vid denna tid disponera ca "% 
stående divisioner. Inom två till fyra veckor kunde 
ytterligare " divisioner tillkomma från USA. Flyg-
transportkapaciteten i USA motsvarade ! division 
och i Storbritannien ! brigad, om även civilt &yg 
utnyttjades. Robotar av kortdistanstyp utrustade 
med kärnladdningar (Honest John och Little John) 
disponerades på divisionsnivå. Efter en vecka bedöm-
des !' reservdivisioner kunna mobiliseras i Europa, 
varav '–" i Danmark och Norge. Efter en månad var 
motsvarande siffra ') divisioner. Att mobilisera, orga-
nisera, utrusta och till Europa transportera ytterligare 
$–!% amerikanska divisioner bedömdes ta tre till fyra 
månader i anspråk.

Av sjöstridskrafter disponerade Norge !! jagare 
eller fregatter, + ubåtar, '! motortorpedbåtar, ( min-
fartyg och !( minsvepare. Danmark disponerade !! 
jagare eller fregatter, $ korvetter, " ubåtar, !( motor-
torpedbåtar, $ minfartyg och !$ minsvepare. I Väst-
tyskland fanns !" jagare eller fregatter, ' ubåtar, "+ 
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dande attack- och jaktresurser. Sammantaget visar
de i fred disponibla stående styrkorna på en överväl-
digande hotbild. Därutöver fanns de stridskrafter av
reservkaraktär som efter hand kunde mobiliseras.

De bedömningar man i studien gjorde vad gällde
NATO-SIDANS tillgång på i fred stående förband
i vårt närområde, visade på avsevärt blygsam-
mare resurser. Av i fred stående armsförband fanns
i NORGE 1 divisionsstab och 2 brigader, varav en
reducerad. I DANMARK fanns 2 divisionsstaber och
2 1/3 brigad. I  VÄSTTYSKLAND fanns 1 pansar-
infanteridivision tillhörande Natos Nordkomando.
I  Natos Centralkommando ingick Norra armsgruppen
bestående av 4 kårstaber, 6 infanteridivisioner och
3 pansardivisioner. I  Centrala armsgruppen ingick
2 armsstaber, 5 kårstaber, 6 infanteridivisioner och
4 pansardivisioner, 1 bergsdivision, 3 pansarvärns-
kavalleriregementen och 1 luftlandsättningsdivision.
Sammanlagt disponerades ca 22 divisioner och 1 luft-
landsättningsdivision i vad som benämndes när-
området.

Totalt ansågs Nato vid denna tid disponera ca 3o
stående divisioner. Inom två till fyra veckor kunde
ytterligare 3 divisioner tillkomma från USA. Flyg-
transportkapaciteten i USA motsvarade 1 division
och i Storbritannien 1 brigad, om även civilt flyg
utnyttjades. Robotar av kortdistanstyp utrustade
med kärnladdningar (Honest John och Little John)
disponerades på divisionsnivå. Efter en vecka bedöm-
des 12 reservdivisioner kunna mobiliseras i Europa,
varav 2-3 i Danmark och Norge. Efter en månad var
motsvarande siffra 25 divisioner. Att mobilisera, orga-
nisera, utrusta och till Europa transportera ytterligare
6—i o amerikanska divisioner bedömdes ta tre till fyra
månader i anspråk.

Av sjöstridskrafter disponerade Norge I I  jagare
eller fregatter, 8 ubåtar, 2 I motortorpedbåtar, 7 min-
fartyg och i7 minsvepare. Danmark disponerade I I
jagare eller fregatter, 6 korvetter, 3 ubåtar, 17 motor-
torpedbåtar, 6 minfartyg och i6  minsvepare. I  Väst-
tyskland fanns 13 jagare eller fregatter, 2 ubåtar, 38

motortorpedbåtar och 6 minsvepare. Ca två tredje-
delar av de västtyska sjöstridskrafterna var utgångs-
baserade i Östersjön. I  SSP/6o redovisades inte de
mycket stora marina resurser som representerades av
främst USA:s och Storbritanniens sjöstridskrafter.

Vad gällde flygstridskrafter i närområdet fanns i
Storbritannien zoo strategiska medeltunga bombflyg-
plan och 300 lätta bombflygplan eller jaktflygplan
avsedda för Nato. I  Norge fanns i  75 jakt-/attackflyg-
plan, 2o spaningsflygplan och io  transportflygplan.
I  Danmark fanns I75 jakt-/attackflygplan, i  o spa-
ningsflygplan och io  transportflygplan. I  Natos Cen-
trala sektor i Europa fanns ioo lätta bombflygplan,
2 000 jakt-/attackflygplan och ca Too spanings- eller
transportflygplan.

Sammantaget var de i SSP/6o redovisade Nato-
resurserna i form av stående förband i fred disponibla
i vårt närområde 23 divisioner, varav 1 luftlandsätt-
ningsdivision. Totalt disponerade Nato i fred 31 divi-
sioner, varav 1 luftlandsättningsdivision. Resurserna
var således avsevärt mindre än de motsvarande resur-
ser som Sovjetunionen och WP disponerade. Även vad
gällde taktiskt flyg var Nato — i varje fall inlednings-
vis — också numerärt underlägsen WP. Man bör dock
beakta att i samband med en konflikt fanns en stor
potential i form av de sjö- och flygstridskrafter som
var relativt snabbt disponibla genom främst USA:s
och Storbritanniens resurser, resurser som i fred inte
var underställda Nato.

Svagheten gällde armsförbanden, där Natos största
potential fanns i USA. At t  mobilisera och transpor-
tera dessa resurser till Europa krävde som nämnts
tid. Härtill kom de känsliga sjötransportlederna över
Atlanten som i sig utgjorde en betydande osäkerhets-
faktor. Det är mot denna styrkejämförelse man bör
se USA:s (och Natos) vid denna tid hävdade strategi,
nämligen doktrinen om en massiv vedergällning med
kärnvapen, oavsett konfliktens nivå. Bristen på tidigt
disponibla markstridskrafter vid en konflikt med WP
i Europa gav inte Nato någon handlingsfrihet vad
gällde val av strategi. Vid en utdragen konflikt — över
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och $ bulgariska divisioner). Man utgick i sina beräk-
ningar från den vid denna tid vanliga ”operativa 
tumregeln” att den anfallande parten (Sovjetunionen/
WP) måste besitta en avsevärd styrkeöverlägsenhet 
i förhållande till den försvarande parten (Nato). Att 
kärnvapnens tillkomst kanske gjort dessa ”operativa 
tumregler” mindre relevanta synes man inte ha beak-
tat. Sannolikt såg man kärnvapen mer som ett ”kraft-
fullt artilleriunderstöd” än som en helt ny dimension 
i krigföringen.

Två olika alternativ beräknades. I det ena alter-
nativet bedömde man att Sovjetunionen för anfall 
i Central europa behövde disponera en styrkeöver-
lägsenhet på ":! i förhållande till Nato. I det andra 
alternativet utgick man från en styrkeöverlägsen-
het på %:!. Samtidigt med ett anfall i Centraleuropa 
förut sattes att Sovjetunionen/WP också anföll Natos 
södra &ank, dvs anföll i Sydeuropa (Grekland, Turkiet 
m & områden). På den sydeuropeiska fronten ansågs 
styrke överlägsenheten kunna vara något mindre. 
I alternativet %:! i Centraleuropa bedömdes en styrke-
överlägsenhet på ':! räcka för anfall mot Sydeuropa. 
Anfallen förutsattes ske samordnat.

Frågeställningen blev då hur stora resurser som 
blev över för ett anfall på norra &anken, dvs mot 
Skandinavien. Alternativet styrkeöverlägsenhet %:! 
i Centraleuropa med ':! i Sydeuropa ansågs vara det 
farligaste för oss, då i detta alternativ &est stridskraf-
ter blev disponibla för ett anfall på den norra &anken. 
Vid alternativet %:! krävdes ($ av de stående divisio-
nerna för huvudanfallet i Centraleuropa och %# divi-
sioner, jämte eventuella reservdivisioner, för anfallet 
på södra &anken/Sydeuropa. Av de kvarvarande 
disponibla "$ divisionerna beräknades )–* divisio-
ner krävas för ockupation av Finland, %–" divisioner 
åtgick för anfall in i Nordnorge och %–" divisioner för 
skydd av Murmanskområdet. Sammanlagt för de tre 
nämnda uppgifter bedömdes således !'–!) divisioner 
åtgå. Återstod ca %# divisioner för ett anfall på Sverige 
("$ minus !' alt !)–ca %#). Vägnätet vid den svensk-
+nska gränsen i Övre Norrland bedömdes maximalt 

år – rådde däremot inte någon tvekan om att Nato, 
och då främst USA, disponerade en överlägsen krigs-
potential i form av en stor förmåga att snabbt bygga 
ut sina militära resurser, i likhet med vad som skedde 
under andra världskriget.318

Trots den överlägsenhet som Sovjets och WP:s 
konventionella styrkor i fred representerade hade 
balansen vad gällde disponibla militära resurser i 
Europa förbättrats till Natos fördel, om man jämför 
med läget !,"* då Atlantpakten ännu inte fanns och 
väst i stor utsträckning avrustat efter andra världs-
krigets slut. En bidragande faktor var Västtysklands 
upprustning och inlemmande i Nato-organisationen. 
Detta var en ur svensk synvinkel sett positiv utveck-
ling. Vid en kon&ikt i vårt närområde där vi hotades 
att dras in i krig bedömdes Sovjetunionen inte kunna 
avdela huvuddelen av sina i närområdet disponibla 
militära resurser mot oss. Man var tvungen att hono-
rera huvudmotståndaren – Nato. Slutsatsen blev 
att ett angrepp mot Sverige endast kunde ske med 
margi nella resurser, dvs de resurser som ”blev över” 
vid en kon&ikt mellan Nato och WP. Den ”nygamla” 
s k marginaldoktrinen blev åter aktuell, särskilt som 
ett isolerat angrepp mot oss betraktades som mindre 
sanno likt.

Marginaldoktrinen

Den s k marginaldoktrinen, som växte fram i slutet 
av $#-talet, blev i SSP/)# föremål för studier i form 
av bl a hypotetiska beräkningar. De mer generella 
begränsningar man såg i Sovjetunionens anfallsmöj-
ligheter mot Skandinavien och Sverige låg i de långa 
förbindelserna, risken för ett betydande &ankhot från 
Natos styrkor i Europa och kärnvapenhotet. Vidare 
var Sverige i öster och söder till stora delar åtskilt 
från kontinenten genom vatten. De beräkningar som 
genomfördes rörande de resurser som skulle krävas 
för en sovjetisk storoffensiv i Europa utgick från att 
Sovjet unionen disponerade ca !$# i fred gripbara 
divisioner (!%# sovjetiska, !# tjeckiska, $ östtyska 
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år — rådde däremot inte någon tvekan om att Nato,
och då främst USA, disponerade en överlägsen krigs-
potential i form av en stor förmåga att snabbt bygga
ut sina militära resurser, i likhet med vad som skedde
under andra världskriget.318

Trots den överlägsenhet som Sovjets och WP:s
konventionella styrkor i fred representerade hade
balansen vad gällde disponibla militära resurser i
Europa förbättrats till Natos fördel, om man jämför
med läget 1948 då Atlantpakten ännu inte fanns och
väst i stor utsträckning avrustat efter andra världs-
krigets slut. En bidragande faktor var Västtysklands
upprustning och inlemmande i Nato-organisationen.
Detta var en ur svensk synvinkel sett positiv utveck-
ling. Vid en konflikt i vårt närområde där vi hotades
att dras in i krig bedömdes Sovjetunionen inte kunna
avdela huvuddelen av sina i närområdet disponibla
militära resurser mot oss. Man var tvungen att hono-
rera huvudmotståndaren — Nato. Slutsatsen blev
att ett angrepp mot Sverige endast kunde ske med
marginella resurser, dvs de resurser som "blev över"
vid en konflikt mellan Nato och WP. Den "nygamla"
s k marginaldoktrinen blev åter aktuell, särskilt som
ett isolerat angrepp mot oss betraktades som mindre
sannolikt.

Marginaldoktrinen
Den s k marginaldoktrinen, som växte fram i slutet
av 5 o-talet, blev i SSP/6o föremål för studier i form
av bl a hypotetiska beräkningar. De mer generella
begränsningar man såg i Sovjetunionens anfallsmöj-
ligheter mot Skandinavien och Sverige låg i de långa
förbindelserna, risken för ett betydande flankhot från
Natos styrkor i Europa och kärnvapenhotet. Vidare
var Sverige i öster och söder till stora delar åtskilt
från kontinenten genom vatten. De beräkningar som
genomfördes rörande de resurser som skulle krävas
för en sovjetisk storoffensiv i Europa utgick från att
Sovjetunionen disponerade ca i5 o i fred gripbara
divisioner (13o sovjetiska, i o  tjeckiska, 5 östtyska

och 5 bulgariska divisioner). Man utgick i sina beräk-
ningar från den vid denna tid vanliga "operativa
tumregeln" att den anfallande parten (Sovjetunionen/
WP) måste besitta en avsevärd styrkeöverlägsenhet
i förhållande till den försvarande parten (Nato). At t
kärnvapnens tillkomst kanske gjort dessa "operativa
tumregler" mindre relevanta synes man inte ha beak-
tat. Sannolikt såg man kärnvapen mer som ett "kraft-
fullt artilleriunderstöd" än som en helt ny dimension
i krigföringen.

Två olika alternativ beräknades. I  det ena alter-
nativet bedömde man att Sovjetunionen för anfall
i Centraleuropa behövde disponera en styrkeöver-
lägsenhet på 4:i i förhållande till Nato. I  det andra
alternativet utgick man från en styrkeöverlägsen-
het på 3:1. Samtidigt med ett anfall i Centraleuropa
förutsattes att Sovjetunionen/WP också anföll Natos
södra flank, dvs anföll i Sydeuropa (Grekland, Turkiet
m fl områden). På den sydeuropeiska fronten ansågs
styrkeöverlägsenheten kunna vara något mindre.
I  alternativet 3:1 i Centraleuropa bedömdes en styrke-
överlägsenhet på 2:i räcka för anfall mot Sydeuropa.
Anfallen förutsattes ske samordnat.

Frågeställningen blev då hur stora resurser som
blev över för ett anfall på norra flanken, dvs mot
Skandinavien. Alternativet styrkeöverlägsenhet 3:1
i Centraleuropa med 2:1 i Sydeuropa ansågs vara det
farligaste för oss, då i detta alternativ flest stridskraf-
ter blev disponibla för ett anfall på den norra flanken.
Vid alternativet 3:i krävdes 75 av de stående divisio-
nerna för huvudanfallet i Centraleuropa och 3o divi-
sioner, jämte eventuella reservdivisioner, för anfallet
på södra flanken/Sydeuropa. Av de kvarvarande
disponibla 45 divisionerna beräknades 6-8 divisio-
ner krävas för ockupation av Finland, 3-4 divisioner
åtgick för anfall in i Nordnorge och 3-4 divisioner för
skydd av Murmanskområdet. Sammanlagt för de tre
nämnda uppgifter bedömdes således 12-16 divisioner
åtgå. Återstod ca 3o divisioner för ett anfall på Sverige
(45 minus 12 alt i6—ca 30). Vägnätet vid den svensk-
finska gränsen i Övre Norrland bedömdes maximalt
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anammade marginaldoktrinen kunde of!ciellt resone-
manget om hjälp utifrån tonas ner, för att senare 
försvinna, samtidigt som problemet med det isolerade 
angreppet också ”löstes”.320 Detta hindrar inte att 
marginaldoktrintänkandet var behäftat med vissa 
logiska svagheter. Bland annat förelåg risker för pla-
nerarna att hamna i ett statiskt tänkande Dessa svag-
heter kommer nedan att kommenteras.

Analys och kommentarer

Ovan redovisat marginaldoktrinresonemang kom 
efter hand att utgöra ett dominerande ingångsvärde 
i såväl den svenska försvarspolitiska doktrinen som 
i de militära strategiska och operativa övervägandena. 
Det #nns därför anledning att här något mer ingående 
analysera och kommentera denna doktrin. Vid ett 
mer ytligt betraktande kan marginaldoktrinen fram-
stå som bestickande. Ovan redovisade beräkningar 
leder dock vid en närmare analys till slutsatser som är 
något överraskande. Beräkningarna får nämligen det 
konven tionella svenska försvaret vid denna tid att i 
det närmaste framstå som kraftigt överdimensionerat, 
i varje fall om man ser till markstridskrafterna.

$% sovjetiska divisioner motsvarade vid denna tid 
ca "&' %%% till "'% %%% man, om man räknar med att 
en sovjetisk division omfattade ca !" %%%–!' %%% man. 
Antalet man i divisionerna minskade dock i takt med 
den motorisering som pågick. Samtidigt kunde det 
svenska försvaret mönstra mer än (%% %%% man. Med 
samma operativa resonemang, med krav på en styrke-
överlägsenhet om minst &:! som gällde för anfall på 
den sydeuropeiska )anken, borde ett anfall på Skan-
dinavien ha krävt minst "' divisioner eller ca ('% %%% 
man om bara den svenska fältarmén på drygt $%% %%% 
man räknades! Marginaldoktrin tänkandet var uppen-
barligen inte utan komplikationer.

Självfallet var samtidigt alla beräkningar av den 
typ som gjordes i studiearbetet mycket schematiska 
och hypotetiska. Att dra långtgående slutsatser utifrån 
dessa beräkningar var därför vanskligt. Icke desto 

medge en samtidig insats av !'–&% sovjetiska divi-
sioner.

Den slutsats man drog av alternativet $:! blev då 
att de ca $% disponibla divisionerna endast räckte till 
en stort ansatt invasion mot Sverige med ca !'–&' 
divisioner i huvudinvasionsriktningen. En samtidig 
mindre invasion med '–!' divisioner kunde också 
ansättas beroende på hur många divisioner som satsa-
des, eller av militärgeogra#ska skäl kunde satsas, i 
huvudinvasionsriktningen. Den mindre invasionen 
bedömdes under alla omständigheter bli mer begrän-
sad till sin karaktär än huvudinvasionen av bl a 
kommuni kations- och transporttekniska skäl. Gjordes 
motsvarande beräkningar utgående från ett krav på 
en styrkeöverlägsenhet från Sovjetunionens sida på 
":! i Centraleuropa (!%% divisioner) blev endast ca !% 
divisioner över, disponibla för ett anfall mot Skandi-
navien. Denna styrka bedömdes vara helt otillräcklig 
för en invasion av Sverige.319

Man kan säga att operativa beräkningar av den 
typ som här redovisats var ett försök att söka upp-
skatta omfattningen av det hot man hade att försvara 
sig mot. Vilka resurser var det rimligt att angriparen 
kunde disponera för ett anfall mot oss? Till skill-
nad från situationen i Europa !*"+ fanns det nu en 
huvudmotståndare till Sovjetunionen, nämligen Nato, 
som disponerade så omfattande resurser att man fann 
marginaldoktrinresonemanget motiverat. Marginal-
doktrinen hade också en annan fördel. Den operativa 
planeringen efter andra världskriget hade hela tiden 
baserats på en defensiv strategi som i slutändan förut-
satte att vi erhöll någon form av hjälp från väst, för 
att vara trovärdiga. Orsaken var ytterst den överväl-
digande hotbilden. Inte minst gällde detta om vi utsat-
tes för ett isolerat angrepp, vilket inte bedömdes som 
särskilt sannolikt, men det kunde inte helt uteslutas.

Den logiska slutsatsen hade varit att vi anslutit 
oss till västalliansen, något som dock stred mot den 
efter hand till dogmen upphöjda neutralitetspoliti-
ken. Som en lösning på detta ”intellektuella” dilemma 
kom marginaldoktrinen väl till pass. Genom att man 
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medge en samtidig insats av 15-2o sovjetiska divi-
sioner.

Den slutsats man drog av alternativet 3:i blev då
att de ca 3o disponibla divisionerna endast räckte till
en stort ansatt invasion mot Sverige med ca 15-25
divisioner i huvudinvasionsriktningen. En samtidig
mindre invasion med 5-15 divisioner kunde också
ansättas beroende på hur många divisioner som satsa-
des, eller av militärgeografiska skäl kunde satsas, i
huvudinvasionsriktningen. Den mindre invasionen
bedömdes under alla omständigheter bli mer begrän-
sad till sin karaktär än huvudinvasionen av bl a
kommunikations- och transporttekniska skäl. Gjordes
motsvarande beräkningar utgående från ett krav på
en styrkeöverlägsenhet från Sovjetunionens sida på
4:1 i Centraleuropa (ioo divisioner) blev endast ca io
divisioner över, disponibla för ett anfall mot Skandi-
navien. Denna styrka bedömdes vara helt otillräcklig
för en invasion av Sverige.3"

Man kan säga att operativa beräkningar av den
typ som här redovisats var ett försök att söka upp-
skatta omfattningen av det hot man hade att försvara
sig mot. Vilka resurser var det rimligt att angriparen
kunde disponera för ett anfall mot oss? Til l skill-
nad från situationen i Europa 1948 fanns det nu en
huvudmotståndare till Sovjetunionen, nämligen Nato,
som disponerade så omfattande resurser att man fann
marginaldoktrinresonemanget motiverat. Marginal-
doktrinen hade också en annan fördel. Den operativa
planeringen efter andra världskriget hade hela tiden
baserats på en defensiv strategi som i slutändan förut-
satte att vi erhöll någon form av hjälp från väst, för
att vara trovärdiga. Orsaken var ytterst den överväl-
digande hotbilden. Inte minst gällde detta om vi utsat-
tes för ett isolerat angrepp, vilket inte bedömdes som
särskilt sannolikt, men det kunde inte helt uteslutas.

Den logiska slutsatsen hade varit att vi anslutit
oss till västalliansen, något som dock stred mot den
efter hand till dogmen upphöjda neutralitetspoliti-
ken. Som en lösning på detta "intellektuella" dilemma
kom marginaldoktrinen väl till pass. Genom att man

anammade marginaldoktrinen kunde officiellt resone-
manget om hjälp utifrån tonas ner, för att senare
försvinna, samtidigt som problemet med det isolerade
angreppet också "löstes".32° Detta hindrar inte att
marginaldoktrintänkandet var behäftat med vissa
logiska svagheter. Bland annat förelåg risker för pla-
nerarna att hamna i ett statiskt tänkande Dessa svag-
heter kommer nedan att kommenteras.

Analys och kommentarer
Ovan redovisat marginaldoktrinresonemang kom
efter hand att utgöra ett dominerande ingångsvärde
i såväl den svenska försvarspolitiska doktrinen som
i de militära strategiska och operativa övervägandena.
Det finns därför anledning att här något mer ingående
analysera och kommentera denna doktrin. Vid ett
mer ytligt betraktande kan marginaldoktrinen fram-
stå som bestickande. Ovan redovisade beräkningar
leder dock vid en närmare analys till slutsatser som är
något överraskande. Beräkningarna får nämligen det
konventionella svenska försvaret vid denna tid att i
det närmaste framstå som kraftigt överdimensionerat,
i varje fall om man ser till markstridskrafterna.

3o sovjetiska divisioner motsvarade vid denna tid
ca 425 000 till 45o 000 man, om man räknar med att
en sovjetisk division omfattade ca 14 000-15 000 man.
Antalet man i divisionerna minskade dock i takt med
den motorisering som pågick. Samtidigt kunde det
svenska försvaret mönstra mer än 600 000 man. Med
samma operativa resonemang, med krav på en styrke-
överlägsenhet om minst 2:i som gällde för anfall på
den sydeuropeiska flanken, borde ett anfall på Skan-
dinavien ha krävt minst 45 divisioner eller ca 65o 000
man om bara den svenska fältarm&I på drygt 300 000
man räknades! Marginaldoktrintänkandet var uppen-
barligen inte utan komplikationer.

Självfallet var samtidigt alla beräkningar av den
typ som gjordes i studiearbetet mycket schematiska
och hypotetiska. Att  dra långtgående slutsatser utifrån
dessa beräkningar var därför vanskligt. Icke desto
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erfarenhet. Förmåga hos ledningen. Krigsvilja. Incita-
ment hos den enskilde soldaten att slåss. Uthållighet 
i form av underhållsresurser m m, för att nämna några 
av de faktorer som påverkar bedömningen av ett 
krigsförbands stridsvärde.

Kunde t ex Sovjetunionen lita på alla divisioner 
som ingick i WP-staterna vid ett anfallsföretag mot 
Västeuropa? Hur skulle det sovjetiska kommando-
systemet – byggt mer på absolut lydnad från under-
ordnades sida och där även stora förluster av egna 
soldater/människoliv accepterades om det gynnade 
de övergripande strategiska och politiska målen 
– ha fungerat i jämförelse med de västerländska 
kommando systemen, som mer byggde på uppdrags-
taktik och individuella initiativ, och där synen på den 
enskilda soldatens/människans liv var annorlunda?

Slutsatsen måste bli att alla styrkejämförelser som 
görs ”på papperet” är behäftade med stora svagheter. 
De slutsatser som kan dras måste därför med nödvän-
dighet dras med stor försiktighet.

Det fanns också logiska svagheter inbyggda i 
själva marginaldoktrintänkandet. Hur planerare 
och beslutsfattare uppfattar verkligheten är ytterst 
en fråga om de perspektiv man väljer att utgå ifrån. 
Att ett alliansfritt Sverige aldrig för någon längre 
tid skulle ha kunnat motstå ett isolerat angrepp från 
Sovjet unionens sida utan hjälp utifrån, även om för-
svaret varit utrustat med kärnvapen, torde vara ett 
rimligt antagande. Det är också rimligt att anta att 
Sovjet unionen aldrig skulle ha kunnat utnyttja hela 
sin militära potential vid ett anfall på Sverige, om inte 
annat så av militärgeogra$ska skäl.

Ett sovjetiskt anfall på Sverige i det militärpoli-
tiska läge som rådde under det kalla kriget hade alltid, 
sett ur sovjetisk synvinkel, fått ske med relativt sett 
begränsade resurser av hänsyn till huvudmotstånda-
rens, Natos, reaktioner. Utifrån dessa aspekter kan ett 
marginaldoktrinresonemang sägas vara relevant. Men 
i själva resonemanget kring marginaldoktrinen låg 
en fara. Faran låg i första hand inte i att man gjorde 
osäkra eller tvivelaktiga styrkejämförelser, utan i det 

mindre blev just marginaldoktrinresonemanget en 
grundbult både i den militära planeringen och i de 
försvarspolitiska övervägandena. Krigshistorien är 
emeller tid rik på exempel där den på papperet nume-
rärt överlägsne i slutändan stått som förlorare eller 
inte lyckats att nå sina uppställda krigsmål. Omvänt 
$nns exempel på anfallsoperationer som lyckats trots 
att de operativa kraven på numerär styrkeöverlägsen-
het inte uppfyllts.

För att ta några i tiden mer närliggande exempel 
kan Sovjetunionens anfall på Finland förvintern 
!%&% – vinterkriget – tjäna som exempel. Trots en 
massiv överlägsenhet där efter hand mer en halva 
den sovjetiska armén, eller över "' divisioner sattes 
in misslyckades Sovjetunionen med att nå målet att 
besätta Finland. I stället $ck man uppleva (era för-
ödmjukande nederlag, som förintelseslagen vid Salla 
och Suomussalmi. Samma sak upprepades på Karel-
ska näset !%"" under det s k fortsättningskriget mellan 
Sovjetunionen och Finland. Trots att Sovjet drog bort 
krigserfarna styrkor av elitkaraktär från centralfron-
ten i Europa för insats på Karelska näset och satte in 
mer än "' divisioner lyckades man inte slutligt bryta 
det $nska försvaret. Finnarna lyckades hjälpligt stabi-
lisera fronten, vilket den !% september !%"" ledde till 
vapenvila.321 Tyskarnas blixtanfall på Frankrike !%"' 
är ett annat exempel. Trots att fransmännen på pappe-
ret var numerärt och materiellt överlägsna i nästan 
allt krossades de på en dryg månad (!") allierade 
divisioner mot !#) tyska).322 Lägg därtill USA:s krig 
i Vietnam och Sovjetunionens överfall på Afghanistan 
som exempel där stormakter misslyckas att nå sina 
uppställda mål. Listan kan göras mycket längre.

Rent generellt är därför alla jämförande styrke-
beräkningar i termer av divisioner, fartyg och (ygplan 
högst osäkra parametrar då de inte tar hänsyn till en 
mängd andra faktorer av både fysisk och psykologisk 
karaktär. Som exempel kan nämnas: kvaliteten på 
olika förband. Är materielen obsolet eller modern? 
Utbildningsståndpunkt. Samövning och sam träning 
av förbanden. Förbandens utnyttjande. Taktik. Krigs-
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mindre blev just marginaldoktrinresonemanget en
grundbult både i den militära planeringen och i de
försvarspolitiska övervägandena. Krigshistorien är
emellertid rik på exempel där den på papperet nume-
rärt överlägsne i slutändan stått som förlorare eller
inte lyckats att nå sina uppställda krigsmål. Omvänt
finns exempel på anfallsoperationer som lyckats trots
att de operativa kraven på numerär styrkeöverlägsen-
het inte uppfyllts.

För att ta några i tiden mer närliggande exempel
kan Sovjetunionens anfall på Finland förvintern
1939 — vinterkriget — tjäna som exempel. Trots en
massiv överlägsenhet där efter hand mer en halva
den sovjetiska armen, eller över 4o divisioner sattes
in misslyckades Sovjetunionen med att nå målet att
besätta Finland. I  stället fick man uppleva flera för-
ödmjukande nederlag, som förintelseslagen vid Salla
och Suomussalmi. Samma sak upprepades på Karel-
ska näset 1944 under det s k fortsättningskriget mellan
Sovjetunionen och Finland. Trots att Sovjet drog bort
krigserfarna styrkor av elitkaraktär från centralfron-
ten i Europa för insats på Karelska näset och satte in
mer än 4o divisioner lyckades man inte slutligt bryta
det finska försvaret. Finnarna lyckades hjälpligt stabi-
lisera fronten, vilket den 19 september 1944 ledde till
vapenvila.321 Tyskarnas blixtanfall på Frankrike 1940
är ett annat exempel. Trots att fransmännen på pappe-
ret var numerärt och materiellt överlägsna i nästan
allt krossades de på en dryg månad (146 allierade
divisioner mot 126 tyska).322 Lägg därtill USA:s krig
i Vietnam och Sovjetunionens överfall på Afghanistan
som exempel där stormakter misslyckas att nå sina
uppställda mål. Listan kan göras mycket längre.

Rent generellt är därför alla jämförande styrke-
beräkningar i termer av divisioner, fartyg och flygplan
högst osäkra parametrar då de inte tar hänsyn till en
mängd andra faktorer av både fysisk och psykologisk
karaktär. Som exempel kan nämnas: kvaliteten på
olika förband. Är materielen obsolet eller modern?
Utbildningsståndpunkt. Samövning och samträning
av förbanden. Förbandens utnyttjande. Taktik. Krigs-

erfarenhet. Förmåga hos ledningen. Krigsvilja. Incita-
ment hos den enskilde soldaten att slåss. Uthållighet
i form av underhållsresurser m m, för att nämna några
av de faktorer som påverkar bedömningen av ett
krigsförbands stridsvärde.

Kunde t ex Sovjetunionen lita på alla divisioner
som ingick i WP-staterna vid ett anfallsföretag mot
Västeuropa? Hur skulle det sovjetiska kommando-
systemet — byggt mer på absolut lydnad från under-
ordnades sida och där även stora förluster av egna
soldater/människoliv accepterades om det gynnade
de övergripande strategiska och politiska målen
— ha fungerat i jämförelse med de västerländska
kommandosystemen, som mer byggde på uppdrags-
taktik och individuella initiativ, och där synen på den
enskilda soldatens/människans liv var annorlunda?

Slutsatsen måste bli att alla styrkejämförelser som
görs "på papperet" är behäftade med stora svagheter.
De slutsatser som kan dras måste därför med nödvän-
dighet dras med stor försiktighet.

Det fanns också logiska svagheter inbyggda i
själva marginaldoktrintänkandet. Hur planerare
och beslutsfattare uppfattar verkligheten är ytterst
en fråga om de perspektiv man väljer att utgå ifrån.
Att ett alliansfritt Sverige aldrig för någon längre
tid skulle ha kunnat motstå ett isolerat angrepp från
Sovjetunionens sida utan hjälp utifrån, även om för-
svaret varit utrustat med kärnvapen, torde vara ett
rimligt antagande. Det är också rimligt att anta att
Sovjetunionen aldrig skulle ha kunnat utnyttja hela
sin militära potential vid ett anfall på Sverige, om inte
annat så av militärgeografiska skäl.

Ett sovjetiskt anfall på Sverige i det militärpoli-
tiska läge som rådde under det kalla kriget hade alltid,
sett ur sovjetisk synvinkel, fått ske med relativt sett
begränsade resurser av hänsyn till huvudmotstånda-
rens, Natos, reaktioner. Utifrån dessa aspekter kan ett
marginaldoktrinresonemang sägas vara relevant. Men
i själva resonemanget kring marginaldoktrinen låg
en fara. Faran låg i första hand inte i att man gjorde
osäkra eller tvivelaktiga styrkejämförelser, utan i det
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behäftade med svagheter av just denna typ, nämligen 
svårigheterna att förutse det oförutsebara. Det har 
histo rien igenom närmast varit legio att krig startas 
till följd av felbedömningar, i varje fall från endera av 
de inblandade parternas sida.

Ett exempel på en mer okonventionell operation 
där överraskningsmomentet spelade en viss roll är 
tyskarnas överfall på Danmark och Norge den $ april 
!$"%. Operationen byggde egentligen inte på över-
raskning som grundelement, utan snarare på ett kallt 
kalkylerande i motståndarnas svagheter i kombina-
tion med en rimlig risktagning för egen del. Om man 
mer statiskt tolkar krigskonstens grundsatser borde 
i varje fall anfallet på Norge inte ha lyckats. Tyskarna 
hade bl a inte överlägsenhet till sjöss, vilket alltid 
har ansetts vara en av grundförutsättningarna för att 
lyckas med den typ av svåra operationer som ett anfall 
över hav alltid innebär. Hur det gick för Danmark 
och Norge vet vi. Men hur hade det gått om anfal-
let också riktats mot Sverige? Trots tydliga förvar-
ningar – till tid och rum – låg denna dag i princip hela 
södra Sverige blottat på militära förband, och i norr 
pågick avmönstring av tidigare inkallade beredskaps-
förband.324 Hade tyskarna angripit södra Sverige hade 
vi sannolikt varit lika utlämnade som Norge var.

Det tyskarna kallt kalkylerade med var den svag-
het som alla värnpliktsarméer i en demokrati är 
behäftade med, nämligen att det krävs regeringsbeslut 
och order om mobilisering innan några krigsförband 
disponeras, om man inte redan i fred disponerar 
stående beredskapsförband för omedelbara insatser. 
Att mobilisera tar också tid, och det krävs att de mobi-
liserade förbanden är stridsdugliga direkt efter mobili-
seringen om de skall kunna verka. I detta perspektiv 
låg överraskningen. Man såg i Sverige – precis som 
i Danmark och Norge – hotet men man kunde, ville 
eller förmådde inget göra.

Tyskarnas bedömning av läget var således helt kor-
rekt. Att få regeringar i en demokrati att snabbt och 
i tid ta beslut som påverkar stora delar av samhället 
är svårt, ett förhållande som erfarenhetsmässigt inte 

faktum att själva marginaldoktrintänkandet stred mot 
krigskonstens grundsatser, grundsatser som vid denna 
tid i det svenska arméreglementet beskrevs i termer 
av kraftsamling, överraskning och handlingsfrihet.323 
Det är här det brister i logiken.

Sannolikt hade Sovjetunionen, om man beslutat 
sig för att ett angrepp på Sverige var ”kostnads-
effektivt”, skapat den temporära kraftsamling man 
bedömde hade krävts för en snabb framgång och 
också utnyttjat överraskningsmomentet, väl medveten 
om de risker man då tvingats ta i andra riktningar. 
Detta konstaterande är närmast en truism men det 
visar explicit på svårigheterna att planeringsmässigt 
hantera ett marginal doktrinresonemang. Överrask-
ning innebär att just göra det helt oväntade. Detta kan 
bl a åstadkommas genom att angriparen utgår från 
helt andra perspektiv än de försvararen bedömer som 
rimliga. De faktorer som försvararen vanligen bedö-
mer när han analyserar riskerna brukar utgå från tids- 
och rumsbegrepp och inte minst en analys av angri-
parens resurser. Vanligen förutsätts också angriparen 
handla rationellt, sett ur försvararens perspektiv. Om 
då angriparen värderar helt andra parametrar än de 
försvararen räknar med, och dessutom värderar dessa 
utifrån helt andra perspektiv kan överraskningen bli 
ett faktum. Inte minst uppträder svårigheter att pla-
nera när ideologiska värderingar kommer med i bilden.

Man kan t ex fråga sig hur en rättrogen marxist-
leninistisk planerare i en hög planeringsstab i Sovjet-
unionen bedömde stridsvärdet hos en svensk brigad 
som inte genomfört krigsförbandsövning på &era år 
och där per de'nition huvuddelen av soldaterna kom 
ur ett ”arbetar- eller bondeproletariat” och därför – 
också per de'nition – var förtryckta av de i brigaden 
ingående of'cerarna, som tillhörde bourgeoisien. Var 
en sådan brigad överhuvudtaget stridsduglig? Skulle 
soldaterna strida eller skulle de göra uppror mot 
of'cerarna? Exemplet kan synas udda och konstlat, 
men det är avsiktligt valt i syfte att ställa planerings-
problematiken på sin spets. Alla bedömningar av den 
typ marginaldoktrintänkandet var ett uttryck för är 
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faktum att själva marginaldoktrintänkandet stred mot
krigskonstens grundsatser, grundsatser som vid denna
tid i det svenska armsreglementet beskrevs i termer
av kraftsamling, överraskning och handlingsfrihet.323
Det är här det brister i logiken.

Sannolikt hade Sovjetunionen, om man beslutat
sig för att ett angrepp på Sverige var "kostnads-
effektivt", skapat den temporära kraftsamling man
bedömde hade krävts för en snabb framgång och
också utnyttjat överraskningsmomentet, väl medveten
om de risker man då tvingats ta i andra riktningar.
Detta konstaterande är närmast en truism men det
visar explicit på svårigheterna att planeringsmässigt
hantera ett marginaldoktrinresonemang. Överrask-
ning innebär att just göra det helt oväntade. Detta kan
bl a åstadkommas genom att angriparen utgår från
helt andra perspektiv än de försvararen bedömer som
rimliga. De faktorer som försvararen vanligen bedö-
mer när han analyserar riskerna brukar utgå från tids-
och rumsbegrepp och inte minst en analys av angri-
parens resurser. Vanligen förutsätts också angriparen
handla rationellt, sett ur försvararens perspektiv. Om
då angriparen värderar helt andra parametrar än de
försvararen räknar med, och dessutom värderar dessa
utifrån helt andra perspektiv kan överraskningen bli
ett faktum. Inte minst uppträder svårigheter att pla-
nera när ideologiska värderingar kommer med i bilden.

Man kan t ex fråga sig hur en rättrogen marxist-
leninistisk planerare i en hög planeringsstab i Sovjet-
unionen bedömde stridsvärdet hos en svensk brigad
som inte genomfört krigsförbandsövning på flera år
och där per definition huvuddelen av soldaterna kom
ur ett "arbetar- eller bondeproletariat" och därför —
också per definition — var förtryckta av de i brigaden
ingående officerarna, som tillhörde bourgeoisien. Var
en sådan brigad överhuvudtaget stridsduglig? Skulle
soldaterna strida eller skulle de göra uppror mot
officerarna? Exemplet kan synas udda och konstlat,
men det är avsiktligt valt i syfte att ställa planerings-
problematiken på sin spets. Alla bedömningar av den
typ marginaldoktrintänkandet var ett uttryck för är
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behäftade med svagheter av just denna typ, nämligen
svårigheterna att förutse det oförutsebara. Det har
historien igenom närmast varit legio att krig startas
till följd av felbedömningar, i varje fall från endera av
de inblandade parternas sida.

Ett exempel på en mer okonventionell operation
där överraskningsmomentet spelade en viss roll är
tyskarnas överfall på Danmark och Norge den 9 april
1940. Operationen byggde egentligen inte på över-
raskning som grundelement, utan snarare på ett kallt
kalkylerande i motståndarnas svagheter i kombina-
tion med en rimlig risktagning för egen del. Om man
mer statiskt tolkar krigskonstens grundsatser borde
i varje fall anfallet på Norge inte ha lyckats. Tyskarna
hade bl a inte överlägsenhet till sjöss, vilket alltid
har ansetts vara en av grundförutsättningarna för att
lyckas med den typ av svåra operationer som ett anfall
över hav alltid innebär. Hur det gick för Danmark
och Norge vet vi. Men hur hade det gått om anfal-
let också riktats mot Sverige? Trots tydliga förvar-
ningar — till tid och rum — låg denna dag i princip hela
södra Sverige blottat på militära förband, och i norr
pågick avmönstring av tidigare inkallade beredskaps-
förband.324 Hade tyskarna angripit södra Sverige hade
vi sannolikt varit lika utlämnade som Norge var.

Det tyskarna kallt kalkylerade med var den svag-
het som alla värnpliktsarméer i en demokrati är
behäftade med, nämligen att det krävs regeringsbeslut
och order om mobilisering innan några krigsförband
disponeras, om man inte redan i fred disponerar
stående beredskapsförband för omedelbara insatser.
Att mobilisera tar också tid, och det krävs att de mobi-
liserade förbanden är stridsdugliga direkt efter mobili-
seringen om de skall kunna verka. I  detta perspektiv
låg överraskningen. Man såg i Sverige — precis som
i Danmark och Norge — hotet men man kunde, ville
eller förmådde inget göra.

Tyskarnas bedömning av läget var således helt kor-
rekt. At t  få regeringar i en demokrati att snabbt och
i tid ta beslut som påverkar stora delar av samhället
är svårt, ett förhållande som erfarenhetsmässigt inte
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ras med stor försiktighet då den som doktrin i sig stri-
der mot #era av krigskonstens grundsatser. I annat fall 
kan den bidra till bristande #exibilitet i den operativa 
planeringen och rentav till farliga önsketänkanden. 
Risken för ett statiskt tänkande är uppenbar. Det är 
alltid angriparen som har initiativet och som fattar 
sina beslut utifrån de parametrar han själv väljer. 
Det är också alltid angriparen som i stor utsträckning 
väljer tid, plats och sätt för sina anfallsoperationer. En 
alliansfri, defensivt inriktad småstat kommer alltid att 
var i ett planeringsmässigt underläge gentemot den 
presumtive angriparen. Svårigheter kommer alltid att 
i fred föreligga att rätt värdera och prioritera de fakto-
rer som bör styra den operativa krigsplanläggningen, 
och i förlängningen också krigsorganisationens 
utform ning.327

Att marginaldoktrinen efter hand kom att använ-
das av politikerna för att legitimera de ekonomiska 
nedskärningarna i försvaret i slutet av $%-talet, 
sam tidigt som den i rakt motsatt syfte användes av 
militärledningen för att motivera ett fortsatt starkt 
svenskt försvar visar hur man relativt enkelt med 
stöd av doktrinen kunde ”manipulera” verkligheten. 
Allt berodde på vilka perspektiv man utgick ifrån. 
Marginal doktrinen var #exibel men den saknade 
också konsistens. Måhända var det därför den &ck så 
stort genomslag, trots de svårigheter som bör ha före-
legat att dra mer övergripande slutsatser utgående 
från överväganden som byggde på doktrintänkan-
det, t ex svårigheter att göra mer adekvata styrke-
jämförelser.

minst gäller mobilisering av krigsförband. Tyskarna 
utnyttjade den tröghet som – på gott och ont – ligger 
inbyggd i de demokratiska beslutsfattningsproces-
serna. Att sedan Sverige, Norge och Danmark under 
mellankrigstiden allvarligt försummat sina försvar, 
och därför även om man hunnit mobilisera kanske 
ändå inte lyckats avslå ett tyskt anfall, är en helt 
annan fråga. Men oddsen hade tvivels utan varit 
annorlunda. Kanske hade det tyska anfallet över-
huvudtaget aldrig genomförts om man bedömt att de 
länder man avsåg att angripa tidigt skulle ha mobili-
serat. De gånger Sverige genomförde partiella mobi-
liseringar under andra världskriget skedde det i regel 
alltid för sent och med för få förband, enligt ÖB:s 
bedömningar.325

I marginaldoktrintanken ligger alltid en inbyggd 
risk, i den meningen att den presumtive angriparen 
alltid kan göra en helt annan verklighetsbedömning 
än den försvararen själv gör, utifrån perspektiv och 
parametrar som av olika skäl den försvarande parten 
bortser från, eller rentav förtränger. Samtidigt förut-
sätter marginaldoktrinresonemanget att de förutsätt-
ningar på vilket ett värnpliktsförsvar bygger verkligen 
föreligger. Vissa krav måste ovillkorligen uppfyllas om 
”doktrinen” skall fungera, som exempelvis krav på en 
i fred väl fungerande underrättelsetjänst, krav på ett 
snabbt och adekvat politiskt och militärt beslutsfat-
tande, vilja och förmåga till tidig mobilisering och väl-
utbildade värnpliktsförband. Listan kan göras längre.

Visserligen ingick försvar mot kuppanfall i den 
svenska operativa planläggningen, men man drog inte 
de fulla konsekvenserna av de krav ett sådant försvar 
ställde. Några arméförband för insatsberedskap året 
runt disponerades inte.326 Allt byggde för arméns del 
på mobilisering av krigsförband och på de resurser 
som vissa tider på året kunde disponeras genom 
grund- och repetitionsutbildningsförbanden. I #ygvap-
net fanns i viss utsträckning en ständig insatsbered-
skap i fred, och i någon mån även i #ottan.

Man kan därför med hänsyn till vad som här sagts 
hävda att marginaldoktrintanken alltid måste hante-
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minst gäller mobilisering av krigsförband. Tyskarna
utnyttjade den tröghet som — på gott och ont — ligger
inbyggd i de demokratiska beslutsfattningsproces-
serna. Att  sedan Sverige, Norge och Danmark under
mellankrigstiden allvarligt försummat sina försvar,
och därför även om man hunnit mobilisera kanske
ändå inte lyckats avslå ett tyskt anfall, är en helt
annan fråga. Men oddsen hade tvivels utan varit
annorlunda. Kanske hade det tyska anfallet över-
huvudtaget aldrig genomförts om man bedömt att de
länder man avsåg att angripa tidigt skulle ha mobili-
serat. De gånger Sverige genomförde partiella mobi-
liseringar under andra världskriget skedde det i regel
alltid för sent och med för få förband, enligt ÖB:s
bedömningar."'

I  marginaldoktrintanken ligger alltid en inbyggd
risk, i  den meningen att den presumtive angriparen
alltid kan göra en helt annan verklighetsbedömning
än den försvararen själv gör, utifrån perspektiv och
parametrar som av olika skäl den försvarande parten
bortser från, eller rentav förtränger. Samtidigt förut-
sätter marginaldoktrinresonemanget att de förutsätt-
ningar på vilket ett värnpliktsförsvar bygger verkligen
föreligger. Vissa krav måste ovillkorligen uppfyllas om
"doktrinen" skall fungera, som exempelvis krav på en
i fred väl fungerande underrättelsetjänst, krav på ett
snabbt och adekvat politiskt och militärt beslutsfat-
tande, vilja och förmåga till tidig mobilisering och väl-
utbildade värnpliktsförband. Listan kan göras längre.

Visserligen ingick försvar mot kuppanfall i den
svenska operativa planläggningen, men man drog inte
de fulla konsekvenserna av de krav ett sådant försvar
ställde. Några armsförband för insatsberedskap året
runt disponerades inte."' Allt byggde för armens del
på mobilisering av krigsförband och på de resurser
som vissa tider på året kunde disponeras genom
grund- och repetitionsutbildningsförbanden. I  flygvap-
net fanns i viss utsträckning en ständig insatsbered-
skap i fred, och i någon mån även i flottan.

Man kan därför med hänsyn till vad som här sagts
hävda att marginaldoktrintanken alltid måste hante-

ras med stor försiktighet då den som doktrin i sig stri-
der mot flera av krigskonstens grundsatser. I annat fall
kan den bidra till bristande flexibilitet i den operativa
planeringen och rentav till farliga önsketänkanden.
Risken för ett statiskt tänkande är uppenbar. Det är
alltid angriparen som har initiativet och som fattar
sina beslut utifrån de parametrar han själv väljer.
Det är också alltid angriparen som i stor utsträckning
väljer tid, plats och sätt för sina anfallsoperationer. En
alliansfri, defensivt inriktad småstat kommer alltid att
var i ett planeringsmässigt underläge gentemot den
presumtive angriparen. Svårigheter kommer alltid att
i fred föreligga att rätt värdera och prioritera de fakto-
rer som bör styra den operativa krigsplanläggningen,
och i förlängningen också krigsorganisationens
utformning."'

Att marginaldoktrinen efter hand kom att använ-
das av politikerna för att legitimera de ekonomiska
nedskärningarna i försvaret i slutet av 6o-talet,
samtidigt som den i rakt motsatt syfte användes av
militärledningen för att motivera ett fortsatt starkt
svenskt försvar visar hur man relativt enkelt med
stöd av doktrinen kunde "manipulera" verkligheten.
All t  berodde på vilka perspektiv man utgick ifrån.
Marginaldoktrinen var flexibel men den saknade
också konsistens. Måhända var det därför den fick så
stort genomslag, trots de svårigheter som bör ha före-
legat att dra mer övergripande slutsatser utgående
från överväganden som byggde på doktrintänkan-
det, t ex svårigheter att göra mer adekvata styrke-
jämförelser.
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Ökad risk för begränsade krig



En specialitet för den svenska försvarstanken var 
att förlägga !yg- och sjöstridskrafter i bergrum. 
Även militärbefälhavare och civil befälhavare (MB 
och CB) med staber var samlokaliserade i berg-
rum. Det svenska urberget sågs som en tillgång.
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Hotbild och betvingelsemetoder

I den strategiska studien och prognosen !#$%, SSP/$%, 
sammanfattades olika angreppsmetoder samt värde-
rades olika slags betvingelsemetoder mot Sverige, i det 
senare fallet de&nierade som kombinationer av olika 
angreppsmetoder. I studien och den därpå grundade 
prognosen behandlades följande betvingelsemetoder: 
kallt krig, strategisk kupp, storanfall utan terror samt 
terroranfall. I studien hävdades att den bedömning 
som !#'( hade gjorts av det allmänna militärpolitiska 
läget inte hade ”jävats”.

I arméstudier analyserades också Sveriges strate-
giska läge och Sovjetunionens tänkbara syften med 
ett anfall på oss liksom troliga betvingelsemetoder. 
Man bedömde att vårt lands strategiska betydelse 
inte hade minskat sedan '%-talet och att krigsrisken 
främst samman hängde med Sovjetunionens vilja att 
vid behov utnyttja, eller hindra väst från att utnyttja 
hela eller delar av svenskt territorium. I det rådande 
politiska läget (början på $%-talet) förelåg inte några 
kon)iktanledningar som gjorde ett isolerat sovjetiskt 
angrepp på Sverige sannolikt. Sverige stod neutralt 
mellan maktblocken och en viss balans hade byggts 
upp i Europa. Danmark och Norge var medlemmar 
i Nato medan Finland säkerhetspolitiskt var knutet 
till Sovjetunionen genom VSB-pakten.

Rubbades denna balans kunde dock läget snabbt 
förändras. Man kunde då inte utesluta att Sovjet-
unionen av säkerhetsskäl och för att erhålla ett bättre 
operativt utgångsläge kunde tillgripa påtryckningar 
mot Sverige, påtryckningar som kunde medföra risk 
för krig. En sådan utveckling skulle motverkas bl a 
genom mobilisering av ”internationella krafter” till 

vår hjälp.328 Risk för en strategisk kupp kunde inte 
heller uteslutas. En sådan risk ansågs främst före-
ligga i samband med ett begränsat krig i Europa. 
Sannolik heten för en sådan utveckling bedömdes öka 
under prognosperioden, dvs de närmast överblick-
bara åren.329 Den största krigsrisken bedömdes dock 
samman hänga med möjligheterna att vi, avsiktligt 
eller oavsiktligt, drogs in i ett storkrig som utvecklats 
från ett begränsat krig.

Vid ett begränsat krig i Europa som mer eller 
mindre snabbt utvecklades till ett storkrig, bedöm-
des södra och mellersta delarna av landet främst bli 
berörda. Vid ett begränsat krig som höll sig inom ett 
”begränsat krigs ramar”, dvs inte utvecklades till ett 
storkrig, bedömdes främst centrala Mellansverige 
vara ett förstahandsmål. I bägge alternativen bedöm-
des anfall i bindande syfte komma att genomföras mot 
Övre Norrland oavsett i vilken annan del av landet 
som huvudanfallet sattes in. Likaså bedömdes Got-
land bli berört av anfallsoperationer i alla studerade 
alternativ.330 Den betvingelsemetod man bedömde som 
mest aktuell var ett storanfall utan terror, vilket inte 
hindrade att detta kunde föregås av hot om terror-
anfall mot vissa platser i landet.331 Rena terroranfall 
ansågs inte rimma med Sovjetunionens strategiska 
doktrin. En kanske avgörande parameter bedömdes 
tidsfaktorn vara sett ur Sovjetunionens synvinkel. 
Med hänsyn till risken för motåtgärder från huvud-
motståndarens sida (Nato) måste anfallsoperationerna 
leda till att Sverige snabbt betvingades. Om detta inte 
bedömdes som möjligt ansågs riskerna för ett angrepp 
på oss minska.332
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Hotbild och betvingelsemetoder

I den strategiska studien och prognosen 196o, SSP/6o,
sammanfattades olika angreppsmetoder samt värde-
rades olika slags betvingelsemetoder mot Sverige, i det
senare fallet definierade som kombinationer av olika
angreppsmetoder. I studien och den därpå grundade
prognosen behandlades följande betvingelsemetoder:
kallt krig, strategisk kupp, storanfall utan terror samt
terroranfall. I  studien hävdades att den bedömning
som 1957 hade gjorts av det allmänna militärpolitiska
läget inte hade "jävats".

I  armsstudier analyserades också Sveriges strate-
giska läge och Sovjetunionens tänkbara syften med
ett anfall på oss liksom troliga betvingelsemetoder.
Man bedömde att vårt lands strategiska betydelse
inte hade minskat sedan 5 o-talet och att krigsrisken
främst sammanhängde med Sovjetunionens vilja att
vid behov utnyttja, eller hindra väst från att utnyttja
hela eller delar av svenskt territorium. I  det rådande
politiska läget (början på 6o-talet) förelåg inte några
konfliktanledningar som gjorde ett isolerat sovjetiskt
angrepp på Sverige sannolikt. Sverige stod neutralt
mellan maktblocken och en viss balans hade byggts
upp i Europa. Danmark och Norge var medlemmar
i Nato medan Finland säkerhetspolitiskt var knutet
till Sovjetunionen genom VSB-pakten.

Rubbades denna balans kunde dock läget snabbt
förändras. Man kunde då inte utesluta att Sovjet-
unionen av säkerhetsskäl och för att erhålla ett bättre
operativt utgångsläge kunde tillgripa påtryckningar
mot Sverige, påtryckningar som kunde medföra risk
för krig. En sådan utveckling skulle motverkas bl a
genom mobilisering av "internationella krafter" till

vår hjälp.3" Risk för en strategisk kupp kunde inte
heller uteslutas. En sådan risk ansågs främst före-
ligga i samband med ett begränsat krig i Europa.
Sannolikheten för en sådan utveckling bedömdes öka
under prognosperioden, dvs de närmast överblick-
bara åren.329 Den största krigsrisken bedömdes dock
sammanhänga med möjligheterna att vi, avsiktligt
eller oavsiktligt, drogs in i ett storkrig som utvecklats
från ett begränsat krig.

Vid ett begränsat krig i Europa som mer eller
mindre snabbt utvecklades till ett storkrig, bedöm-
des södra och mellersta delarna av landet främst bli
berörda. Vid ett begränsat krig som höll sig inom ett
"begränsat krigs ramar", dvs inte utvecklades till ett
storkrig, bedömdes främst centrala Mellansverige
vara ett förstahandsmål. I  bägge alternativen bedöm-
des anfall i bindande syfte komma att genomföras mot
Övre Norrland oavsett i vilken annan del av landet
som huvudanfallet sattes in. Likaså bedömdes Got-
land bli berört av anfallsoperationer i alla studerade
alternativ.33° Den betvingelsemetod man bedömde som
mest aktuell var ett storanfall utan terror, vilket inte
hindrade att detta kunde föregås av hot om terror-
anfall mot vissa platser i landet.331 Rena terroranfall
ansågs inte rimma med Sovjetunionens strategiska
doktrin. En kanske avgörande parameter bedömdes
tidsfaktorn vara sett ur Sovjetunionens synvinkel.
Med hänsyn till risken för motåtgärder från huvud-
motståndarens sida (Nato) måste anfallsoperationerna
leda till att Sverige snabbt betvingades. Om detta inte
bedömdes som möjligt ansågs riskerna för ett angrepp
på oss minska.332



! " # $  % & ' "  ( ! %  ) * + % , - ' # $ *  " % & +!"#

De övergripande strategiska och operativa slut-
satser man drog var att vi under $#-talet måste 
anpassa såväl vår försvarsstruktur som vårt opera-
tiva och taktiska uppträdande till risken att %enden 
utnyttjade kärnvapen. Samma sak gällde risken för 
%entlig insats av kemiska och biologiska stridsmedel. 
När vi anpassade vår egen taktik och vårt eget upp-
trädande måste vi också beakta möjligheterna av att 
vi i begränsad utsträckning själva disponerade kärn-
vapen. Dessa krav på anpassning påverkade många 
områden, som t ex organisation, taktik, utbildning, 
utrustning och underhållstjänst. Åtgärder för alla 
former av skydd bedömdes som särskilt viktiga.

Den hotbild man förutsåg var främst en följd av 
teknikutvecklingen i vid bemärkelse. Ett framtida krig 
skulle komma att kännetecknas av en ökad operativ 
och taktiskt rörlighet hos angriparen och ett starkt ökat 
tempo i hans operationer. Därmed ökade också svårig-
heterna för oss att bedöma var de %entliga huvudan-
greppen slutligen skulle komma att sättas in. Detta 
i kombination med risken att i ett tidigt skede få stora 
delar av stridskrafterna utslagna genom kärnvapen-
anfall ökade kraven på att betydligt &er förband än 
tidigare  inledningsvis utgångsgruppe rades som stra-
tegiska reserver. Samma sak gällde även &ygvapnets 
attack förband. Endast härigenom kunde reserverna 
skyddas för att senare koncentreras och kraftsamlas till 
de områden mot vilka angriparens huvudanfall sattes in.

I ”utsatta områden” skulle dock från början en 
minimistyrka utgångsgrupperas, bl a för skydd mot 
kuppartat insatta anfall. Kraven på att tidigt dispo-
nera ett ökat antal lokalförsvarsförband av högre 
kvalitet ansågs vara en förutsättning för att hinna 
omgruppera och sätta in de strategiska reserverna i 
tid. Detta reste också krav på ökad strategisk rörlighet 
hos de strategiska reserverna, dvs förmåga att snab-
bare för&ytta sig. Lokalförsvarsförbanden var tänkta 
att försvara kommunikationsknutpunkter, baser och 
hamnar m & platser, eller så kallade infallsportar. 
Kraven på utspridning gällde även marinens och 
&ygvapnets bassystem.333

Man drog också, som nämnts, slutsatser för vår 
del på andra områden, som organisation, utrustning 
och utbildning. Inledningsvis konstaterades i studien 
att en god tillgång på arméförband var ett krav. Den 
tekniska utvecklingen ställde också krav på mer kvali-
%cerade vapensystem som &er stridsfordon, vilket i sin 
tur skulle kräva längre utbildningstid av vissa värn-
pliktiga och framtvinga en förkortad utbildningstid 
för andra värnpliktiga.334 Vidare måste alla viktigare 
förband vara stridsdugliga omedelbart efter mobilise-
ring, vilket krävde regelbundet återkommande krigs-
förbandsövningar.335

Kraven på utspridning av förbanden ansågs också 
öka kraven på professionalism hos framför allt befä-
let. Bland annat krävdes stor rutin i truppföring hos 
befäl av alla kategorier, liksom ökad initiativförmåga 
hos såväl befäl som soldater. Förbanden måste också 
bibringas en ökad förmåga till snabba för&yttningar 
och snabba grupperingar för att i tid kunna insättas 
för anfall. Sammantaget innebar de slutsatser man 
drog krav på en hårdare soldatutbildning, en generellt 
ökad effektivitet i utbildningen och krav på en omfat-
tande befäls och förbandsutbildning.336

Resultatet av de överväganden i stort som gjor-
des i arméstudierna och de operativa slutsatser man 
efter hand drog ledde till förändringar i den opera-
tiva krigsplanläggningen, delvis efter nya principer. 
De nya principerna skulle bygga på att samtliga 
militär befälhavare från början grundtilldelades ett 
antal krigsförband, främst arméförband. Planlägg-
ningen utgick från krigsfall II, krig med Sovjet-
unionen. Man bedömde att man under ett anfalls 
första fas – före eller efter det att krigshandlingar 
påbörjats – inte med säkerhet skulle kunna fastställa 
mot vilken del av landet en angripare slutligen avsåg 
att kraftsamla sina anfall. Därför borde ett relativt 
stort antal förband (brigader) utgångsgrupperas 
som strategiska reserver huvudsakligen i mellersta  
Sverige.  Dessa strategiska reserver lydde under ÖB. 
När angriparens kraftsamlings riktning med mer 
rimlig säkerhet kunde fastställas skulle huvuddelen 

Den hemliga svenska krigsplanen.indb   150 2016-02-29   14:20

150 Ö K A D  RISK FÖR BEGRÄNSADE KRIG

De övergripande strategiska och operativa slut-
satser man drog var att vi under 6o-talet måste
anpassa såväl vår försvarsstruktur som vårt opera-
tiva och taktiska uppträdande till risken att fienden
utnyttjade kärnvapen. Samma sak gällde risken för
fientlig insats av kemiska och biologiska stridsmedel.
När vi anpassade vår egen taktik och vårt eget upp-
trädande måste vi också beakta möjligheterna av att
v i i  begränsad utsträckning själva disponerade kärn-
vapen. Dessa krav på anpassning påverkade många
områden, som t ex organisation, taktik, utbildning,
utrustning och underhållstjänst. Åtgärder för alla
former av skydd bedömdes som särskilt viktiga.

Den hotbild man förutsåg var främst en följd av
teknikutvecklingen i vid bemärkelse. Ett framtida krig
skulle komma att kännetecknas av en ökad operativ
och taktiskt rörlighet hos angriparen och ett starkt ökat
tempo i hans operationer. Därmed ökade också svårig-
heterna för oss att bedöma var de fientliga huvudan-
greppen slutligen skulle komma att sättas in. Detta
i kombination med risken att i ett tidigt skede få stora
delar av stridskrafterna utslagna genom kärnvapen-
anfall ökade kraven på att betydligt fler förband än
tidigare inledningsvis utgångsgrupperades som stra-
tegiska reserver. Samma sak gällde även flygvapnets
attackförband. Endast härigenom kunde reserverna
skyddas för att senare koncentreras och kraftsamlas till
de områden mot vilka angriparens huvudanfall sattes in.

I  "utsatta områden" skulle dock från början en
minimistyrka utgångsgrupperas, bl a för skydd mot
kuppartat insatta anfall. Kraven på att tidigt dispo-
nera ett ökat antal lokalförsvarsförband av högre
kvalitet ansågs vara en förutsättning för att hinna
omgruppera och sätta in de strategiska reserverna i
tid. Detta reste också krav på ökad strategisk rörlighet
hos de strategiska reserverna, dvs förmåga att snab-
bare förflytta sig. Lokalförsvarsförbanden var tänkta
att försvara kommunikationsknutpunkter, baser och
hamnar m fl platser, eller så kallade infallsportar.
Kraven på utspridning gällde även marinens och
flygvapnets bassystem.333

Man drog också, som nämnts, slutsatser för vår
del på andra områden, som organisation, utrustning
och utbildning. Inledningsvis konstaterades i studien
att en god tillgång på armsförband var ett krav. Den
tekniska utvecklingen ställde också krav på mer kvali-
ficerade vapensystem som fler stridsfordon, vilket i sin
tur skulle kräva längre utbildningstid av vissa värn-
pliktiga och framtvinga en förkortad utbildningstid
för andra värnpliktiga.334 Vidare måste alla viktigare
förband vara stridsdugliga omedelbart efter mobilise-
ring, vilket krävde regelbundet återkommande krigs-
förbandsövningar.335

Kraven på utspridning av förbanden ansågs också
öka kraven på professionalism hos framför allt befä-
let. Bland annat krävdes stor rutin i truppföring hos
befäl av alla kategorier, liksom ökad initiativförmåga
hos såväl befäl som soldater. Förbanden måste också
bibringas en ökad förmåga till snabba förflyttningar
och snabba grupperingar för att i tid kunna insättas
för anfall. Sammantaget innebar de slutsatser man
drog krav på en hårdare soldatutbildning, en generellt
ökad effektivitet i utbildningen och krav på en omfat-
tande befäls och förbandsutbildning.336

Resultatet av de överväganden i stort som gjor-
des i armsstudierna och de operativa slutsatser man
efter hand drog ledde ti l l  förändringar i den opera-
tiva krigsplanläggningen, delvis efter nya principer.
De nya principerna skulle bygga på att samtliga
militärbefälhavare från början grundtilldelades ett
antal krigsförband, främst armsförband. Planlägg-
ningen utgick från krigsfall II, krig med Sovjet-
unionen. Man bedömde att man under ett anfalls
första fas — före eller efter det att krigshandlingar
påbörjats — inte med säkerhet skulle kunna fastställa
mot vilken del av landet en angripare slutligen avsåg
att kraftsamla sina anfall. Därför borde ett relativt
stort antal förband (brigader) utgångsgrupperas
som strategiska reserver huvudsakligen i mellersta
Sverige. Dessa strategiska reserver lydde under ÖB.
När angriparens kraftsamlingsriktning med mer
rimlig säkerhet kunde fastställas skulle huvuddelen
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som exempel en sovjetisk operation mot Norge som 
ansattes över såväl Finland som Danmark, utan att 
Sverige direkt berördes. En sådan operation skulle om 
den blev framgångsrik ha medfört att Sverige blivit 
omringat och därmed både militärt och försörjnings-
mässigt försatts i en ohållbar situation. Enda sättet 
att motverka en sådan utveckling bedömdes vara ett 
aktivt svenskt ingripande i fördröjande syfte mot en 
sådan sovjetisk operation i Nordnorge, för att vinna 
tid och i förlängningen säkerställa hjälp från väst-
makterna. Samma tanke återkom i ÖB:s förslag till 
riktlinjer för krigsmaktens utveckling !#"$.339

Vad slutligen gäller frågan huruvida den nya krigs-
planläggning som genomfördes i början av %&-talet 
var förankrad på politisk nivå, torde frågan kunna 
besvaras jakande. ÖB genomförde i varje fall på 
%&-talet föredragningar för försvarsministern där de 
operativa konsekvenserna av de förslag olika försvars-
utredningar lade behandlades.340

av dessa strategiska reserver koncentreras till de 
hotade områdena.

De strategiska reserverna skulle planläg-
gas för omgruppering enligt två i fred förberedda 
förstärknings alternativ. Dessa alternativ benämndes 
förstärkningsalternativ II S, som främst avsåg en för-
stärkning av stridskrafterna i södra Sverige, respek-
tive förstärknings alternativ II Ö, som främst avsåg en 
förstärkning av stridskrafterna i östra Mellansverige, 
norr och söder om Mälaren. Övre Norrland grund-
tilldelades redan från början så pass starka strids-
krafter att vidare förstärkningar endast bedömdes 
som nödvändiga i ett mycket trängt läge.337

Under hela !#"&- och %&-talen var det militära 
operativa studiearbetet praktiskt taget i sin helhet 
inriktat på ett försvar mot anfall från Sovjetunionens 
sida (Warszawapakten), dvs krigsfall II. Under senare 
delen av %&-talet genomfördes dock ett par mindre 
studier som avsåg ett angrepp från ett återförenat 
Tyskland som stod utanför Nato, en variant på det 
tidigare krigsfall I.338 Frågan om en eventuell svensk 
intervention till förmån för västsidan berördes också 
i vissa studier. I en strategisk studie !#"& studerades 
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av dessa strategiska reserver koncentreras til l de
hotade områdena.

De strategiska reserverna skulle planläg-
gas för omgruppering enligt två i fred förberedda
förstärkningsalternativ. Dessa alternativ benämndes
förstärkningsalternativ I I  S, som främst avsåg en för-
stärkning av stridskrafterna i södra Sverige, respek-
tive förstärkningsalternativ I I  Ö, som främst avsåg en
förstärkning av stridskrafterna i östra Mellansverige,
norr och söder om Mälaren. Övre Norrland grund-
tilldelades redan från början så pass starka strids-
krafter att vidare förstärkningar endast bedömdes
som nödvändiga i ett mycket trängt läge.337

Under hela 1950- och 6o-talen var det militära
operativa studiearbetet praktiskt taget i sin helhet
inriktat på ett försvar mot anfall från Sovjetunionens
sida (Warszawapakten), dvs krigsfall II. Under senare
delen av 6o-talet genomfördes dock ett par mindre
studier som avsåg ett angrepp från ett återförenat
Tyskland som stod utanför Nato, en variant på det
tidigare krigsfall I.3" Frågan om en eventuell svensk
intervention till förmån för västsidan berördes också
i vissa studier. I  en strategisk studie 195 o studerades

som exempel en sovjetisk operation mot Norge som
ansattes över såväl Finland som Danmark, utan att
Sverige direkt berördes. En sådan operation skulle om
den blev framgångsrik ha medfört att Sverige blivit
omringat och därmed både militärt och försörjnings-
mässigt försatts i en ohållbar situation. Enda sättet
att motverka en sådan utveckling bedömdes vara ett
aktivt svenskt ingripande i fördröjande syfte mot en
sådan sovjetisk operation i Nordnorge, för att vinna
tid och i förlängningen säkerställa hjälp från väst-
makterna. Samma tanke återkom i ÖB:s förslag till
riktlinjer för krigsmaktens utveckling 1954.339

Vad slutligen gäller frågan huruvida den nya krigs-
planläggning som genomfördes i början av 6o-talet
var förankrad på politisk nivå, torde frågan kunna
besvaras jakande. ÖB genomförde i varje fall på
6o-talet föredragningar för försvarsministern där de
operativa konsekvenserna av de förslag olika försvars-
utredningar lade behandlades.34°
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land för sina syften. I varje del av landet skall kunna 
bjudas segt motstånd, om så erfordras även i form 
av det ”fria kriget”. Varje vapenför svensk, som icke 
är bunden av andra viktiga uppgifter inom totalför-
svaret, bör sättas i stånd att militärt delta i kampen 
för landets självständighet. Krigsmakten skall aktivt 
verka för att befolkningen skyddas och försörjningen 
tryggas. Krigsmakten skall omedelbart kunna uppta 
försvar mot överrumplande anfall. Krigsmakten 
skall kunna avvisa kränkningar mot vårt territorium 
i fredstid samt under krig mellan främmande makter 
varunder Sverige är neutralt. Krigsmakten skall utfor-
mas så att dess effekt blir så långt möjligt oberoende 
av förändringar i det militärpolitiska läget. Krigs-
makten skall samverka med totalförsvarets övriga 
grenar i syfte att nå största möjliga försvarseffekt. 
Krigsmakten skall vara beredd att avsätta resurser 
för medverkan av Sverige i FN:s aktioner i syfte att 
upprätthålla eller återställa internationell fred och 
säkerhet.

Grundläggande direktiv för  
det operativa krigsförberedelsearbetet

Planläggningen skulle i första hand utgå från att 
angriparen sökte betvinga oss genom invasion, 
antingen i samband med storkrig eller inom ramen 
för ett lokalt krig. Anfallet kunde därvid inledas 
kupp artat. Planläggningen skulle vidare utgå från att 
kärnladdningar samt biologiska och kemiska strids-
medel kunde komma att utnyttjas mot krigsmakten 
och totalförsvaret i övrigt. Begränsad insats av sådana 

Detta kapitel bygger på utdrag ur ÖB:s orderverk för 
den nya reviderade krigsplanläggning som trädde i 
kraft den ! januari !$%#. Huvudkälla är dock ÖB:s 
operationsorder !$%&, av skäl som framgår av not.341 
Ordern redovisade bl a planer för aktuella krigsfall 
med utgångspunkt i det gällande militärpolitiska 
läget. Orderverket, som efter hand regelmässigt revi-
derades, kom att benämnas ÖB:s operationsorder, 
vanligen förkortat ÖB Opo.

Följande krigsfall gällde enligt orderverket:
Krigsfall I: Västtyskland eller ett förenat Tyskland 

förutsattes vara angriparen.
Krigsfall II: Sovjetunionen och förbundna stater/

Warszawapakten/ förutsattes vara angriparen.
Krigsfall III: Nato (eller vissa av Natos huvud-

makter) förutsattes vara angriparen.
Det bör observeras att varken krigsfall I eller krigs-

fall III var föremål för någon operativ krigsplanlägg-
ning. I den fortsatta framställningen kommer arabiska 
siffror att användas.

Målsättningen för krigsmakten

Krigsmakten skall verka för att vår fred och frihet 
bevaras. Krigsmakten skall därför ha sådan styrka, 
sammansättning och beredskap att anfall mot Sverige 
fordrar så stora resurser och tar så lång tid, att de 
fördelar som står att vinna med anfallet rimligen icke 
kan bedömas värda insatserna. Invasionsförsvaret 
skall vara krigsmaktens viktigaste uppgift. Krigsmak-
ten skall i det längsta kunna förhindra att en angri-
pare får fast fot på svensk mark och kan utnyttja vårt 

Den reviderade krigsplanläggningen !$%#
– förarbeten och utdrag ur orderverken

Den hemliga svenska krigsplanen.indb   152 2016-02-29   14:20

1 5 2

Den reviderade krigsplanläggningen 1962
— förarbeten och utdrag ur orderverken

Detta kapitel bygger på utdrag ur ÖB:s orderverk för
den nya reviderade krigsplanläggning som trädde i
kraft den 1 januari 1962. Huvudkälla är dock ÖB:s
operationsorder 1967, av skäl som framgår av not.341
Ordern redovisade bl a planer för aktuella krigsfall
med utgångspunkt i det gällande militärpolitiska
läget. Orderverket, som efter hand regelmässigt revi-
derades, kom att benämnas ÖB:s operationsorder,
vanligen förkortat ÖB Opo.

Följande krigsfall gällde enligt orderverket:
Krigsfall I: Västtyskland eller ett förenat Tyskland

förutsattes vara angriparen.
Krigsfall I I :  Sovjetunionen och förbundna stater/

Warszawapakten/ förutsattes vara angriparen.
Krigsfall I I I :  Nato (eller vissa av Natos huvud-

makter) förutsattes vara angriparen.
Det bör observeras att varken krigsfall I eller krigs-

fall I I I  var föremål för någon operativ krigsplanlägg-
ning. I  den fortsatta framställningen kommer arabiska
siffror att användas.

Målsättningen för krigsmakten
Krigsmakten skall verka för att vår fred och frihet
bevaras. Krigsmakten skall därför ha sådan styrka,
sammansättning och beredskap att anfall mot Sverige
fordrar så stora resurser och tar så lång tid, att de
fördelar som står att vinna med anfallet rimligen icke
kan bedömas värda insatserna. Invasionsförsvaret
skall vara krigsmaktens viktigaste uppgift. Krigsmak-
ten skall i det längsta kunna förhindra att en angri-
pare får fast fot på svensk mark och kan utnyttja vårt

land för sina syften. I varje del av landet skall kunna
bjudas segt motstånd, om så erfordras även i form
av det "fria kriget". Varje vapenför svensk, som icke
är bunden av andra viktiga uppgifter inom totalför-
svaret, bör sättas i stånd att militärt delta i kampen
för landets självständighet. Krigsmakten skall aktivt
verka för att befolkningen skyddas och försörjningen
tryggas. Krigsmakten skall omedelbart kunna uppta
försvar mot överrumplande anfall. Krigsmakten
skall kunna avvisa kränkningar mot vårt territorium
i fredstid samt under krig mellan främmande makter
varunder Sverige är neutralt. Krigsmakten skall utfor-
mas så att dess effekt blir så långt möjligt oberoende
av förändringar i det militärpolitiska läget. Krigs-
makten skall samverka med totalförsvarets övriga
grenar i syfte att nå största möjliga försvarseffekt.
Krigsmakten skall vara beredd att avsätta resurser
för medverkan av Sverige i FN:s aktioner i syfte att
upprätthålla eller återställa internationell fred och
säkerhet.

Grundläggande direktiv för
det operativa krigsförberedelsearbetet
Planläggningen skulle i första hand utgå från att
angriparen sökte betvinga oss genom invasion,
antingen i samband med storkrig eller inom ramen
för ett lokalt krig. Anfallet kunde därvid inledas
kuppartat. Planläggningen skulle vidare utgå från att
kärnladdningar samt biologiska och kemiska strids-
medel kunde komma att utnyttjas mot krigsmakten
och totalförsvaret i övrigt. Begränsad insats av sådana
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Den strategiska grundsynen

Angriparens syfte och angreppsmetoder

Angriparens syfte med ett anfall mot Sverige var 
att skaffa sig kontroll över svenskt territorium för 
att själv utnyttja det eller hindra andra makter att 
utnyttja detsamma. Härför krävdes ockupation av 
hela eller delar av landet.

Angreppsmetoder

Den mest sannolika angreppsmetoden var invasion 
i form av storanfall eller kuppanfall genomfört på 
så kort tid som möjligt. Rent terroranfall syntes inte 
rimma med angriparens bedömda syften. Avspärr-
ning kunde komma att utnyttjas i ett läge då vi var 
inringade eller som förstärkande faktor till andra 
angreppsmetoder. Subversiv- och psykologisk krig-
föring bedömdes också komma att genomföras som 
”förstärkande faktorer” till andra angreppsmetoder.

Invasionsriktningar

I det rådande militärpolitiska läget bedömdes nedan 
redovisade invasionsriktningar vid både kuppanfall 
och storanfall i första hand bli aktuella:

– Övre Norrland.
– Östra Mellansverige (norr respektive söder om 

Mälaren).
– Sydsverige.
Om angriparen ockuperat Finland kunde även 

mellersta Norrland bli aktuellt som invasionsriktning 
vid ett storanfall. Om angriparen ockuperat Danmark 
och Norge, eller delar av dessa länder, kunde detta 
innebära att ett invasionshot blev aktuellt även mot 
landets västra delar. Angriparen bedömdes ha resurser 
för två stort upplagda samtidiga anfall mot Sverige, 
varav ett över landgränsen.343

stridsmedel $ck dock inte på ett avgörande sätt hindra 
ett fortsatt militärt försvar. Planläggningen för att 
trygga försörjningen syftade till att krigsmakten 
aktivt skulle kunna verka för att våra förbindelser 
med andra länder skyddades och att våra resurser att 
motta och distribuera krigsviktiga förnödenheter inte 
gick förlorade. Krigsmakten skulle också samverka 
med totalförsvarets civila myndigheter.

Planläggningen skulle vidare i första hand utgå 
från att angriparen sökte betvinga oss genom inva-
sion. Planläggningen för försvar mot invasion syftade 
till att krigsmakten skulle möta, hejda och slå en 
angripare som sökte tränga in på svenskt territorium, 
varvid våra stridskrafter skulle vara beredda att 
bekämpa angriparens invasionsförberedelser. Försvar 
mot invasion skulle mot bakgrunden av det aktuella 
militärpolitiska läget främst kunna upptas i anfalls-
riktningarna Sydsverige, östra Mellansverige med 
Gotland samt Övre Norrland.

Planläggningen skulle dock medge att försvar 
snabbt skulle kunna kraftsamlas till andra riktningar 
än de angivna. Inom övriga delar av landet skulle 
bevakning och försvar mot mindre företag kunna 
säkerställas. Särskild uppmärksamhet skulle ägnas 
Härnösand-Sundsvallsområdet samt förbindelserna till 
Övre Norrland. Sjötra$ken till och från Gotland skulle 
i ett tidigt skede kunna ledas och skyddas. Krigsmak-
ten skulle kunna utveckla maximal styrka direkt efter 
mobilisering. Om angriparen inte kunde hindras att 
få fast fot på svenskt territorium skulle han fördröjas 
och försvagas. Planläggningen skulle vara utformad 
så att fortsatt motstånd kunde bjudas i form av det 
”fria kriget”, även inom områden som under kortare 
tid måste uppges. Krigsmakten skulle uppehålla stän-
dig beredskap i syfte att hindra eller försvåra för en 
angripare att genom ett kuppartat anfall erövra bety-
delsefulla delar av vårt land. Försvar mot dylikt anfall 
skulle mot bakgrund av det aktuella militärpolitiska 
läget främst kunna upptas i anfallsriktningarna Skåne, 
östra Mellansverige – främst Stockholmsområdet – 
Övre Norrland och Gotland.
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stridsmedel fick dock inte på ett avgörande sätt hindra
ett fortsatt militärt försvar. Planläggningen för att
trygga försörjningen syftade till att krigsmakten
aktivt skulle kunna verka för att våra förbindelser
med andra länder skyddades och att våra resurser att
motta och distribuera krigsviktiga förnödenheter inte
gick förlorade. Krigsmakten skulle också samverka
med totalförsvarets civila myndigheter.

Planläggningen skulle vidare i första hand utgå
från att angriparen sökte betvinga oss genom inva-
sion. Planläggningen för försvar mot invasion syftade
till att krigsmakten skulle möta, hejda och slå en
angripare som sökte tränga in på svenskt territorium,
varvid våra stridskrafter skulle vara beredda att
bekämpa angriparens invasionsförberedelser. Försvar
mot invasion skulle mot bakgrunden av det aktuella
militärpolitiska läget främst kunna upptas i anfalls-
riktningarna Sydsverige, östra Mellansverige med
Gotland samt Övre Norrland.

Planläggningen skulle dock medge att försvar
snabbt skulle kunna kraftsamlas till andra riktningar
än de angivna. Inom övriga delar av landet skulle
bevakning och försvar mot mindre företag kunna
säkerställas. Särskild uppmärksamhet skulle ägnas
Härnösand-Sundsvallsområdet samt förbindelserna till
Övre Norrland. Sjötrafiken till och från Gotland skulle
i ett tidigt skede kunna ledas och skyddas. Krigsmak-
ten skulle kunna utveckla maximal styrka direkt efter
mobilisering. Om angriparen inte kunde hindras att
få fast fot på svenskt territorium skulle han fördröjas
och försvagas. Planläggningen skulle vara utformad
så att fortsatt motstånd kunde bjudas i form av det
"fria kriget", även inom områden som under kortare
tid måste uppges. Krigsmakten skulle uppehålla stän-
dig beredskap i syfte att hindra eller försvåra för en
angripare att genom ett kuppartat anfall erövra bety-
delsefulla delar av vårt land. Försvar mot dylikt anfall
skulle mot bakgrund av det aktuella militärpolitiska
läget främst kunna upptas i anfallsriktningarna Skåne,
östra Mellansverige — främst Stockholmsområdet —
Övre Norrland och Gotland.

Den strategiska grundsynen

Angriparens syfte och angreppsmetoder
Angriparens syfte med ett anfall mot Sverige var
att skaffa sig kontroll över svenskt territorium för
att själv utnyttja det eller hindra andra makter att
utnyttja detsamma. Härför krävdes ockupation av
hela eller delar av landet.

Angreppsmetoder
Den mest sannolika angreppsmetoden var invasion
i form av storanfall eller kuppanfall genomfört på
så kort tid som möjligt. Rent terroranfall syntes inte
rimma med angriparens bedömda syften. Avspärr-
ning kunde komma att utnyttjas i ett läge då vi var
inringade eller som förstärkande faktor till andra
angreppsmetoder. Subversiv- och psykologisk krig-
föring bedömdes också komma att genomföras som
"förstärkande faktorer" till andra angreppsmetoder.

Invasionsriktningar
I  det rådande militärpolitiska läget bedömdes nedan
redovisade invasionsriktningar vid både kuppanfall
och storanfall i första hand bli aktuella:

— Övre Norrland.
— Östra Mellansverige (norr respektive söder om

Mälaren).
— Sydsverige.
Om angriparen ockuperat Finland kunde även

mellersta Norrland bli aktuellt som invasionsriktning
vid ett storanfall. Om angriparen ockuperat Danmark
och Norge, eller delar av dessa länder, kunde detta
innebära att ett invasionshot blev aktuellt även mot
landets västra delar. Angriparen bedömdes ha resurser
för två stort upplagda samtidiga anfall mot Sverige,
varav ett över landgränsen."'
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Förstärkningsalternativet 2 S

Alternativet $ S byggde på antagandet att invasion 
genomfördes eller bedömdes kunna genomföras sam-
tidigt mot Sydsverige, Gotland och Övre Norrland, 
medan övriga delar av landet inte bedömdes vara 
hotade av anfall av större omfattning. Danmark 
kunde vara ockuperat av angriparen. I detta läge 
skulle södra Sverige förstärkas med arméstrids-
krafter utöver de som tilldelats i grundalternativet 
(krigsfall $). Inom övriga områden skulle den tidigare 
tilldelningen bibehållas så att anfall i bindande syfte 
kunde mötas i samverkan med övriga stridskraf-
ter. Insättande av därefter kvarvarande strategiska 
reserver skulle förberedas främst inom Sydsverige 
och Övre Norrland. En förskjutning av marinstrids-
krafternas basering (gruppering) skulle ske så att 
största möjliga effekt kunde utvinnas vid insats mot 
anfall över havet, som utgick från Östersjöns södra 
kust eller de danska öarna. Inriktningen av %ygstrids-
krafterna skulle, efter nödvändiga ombaseringar, 
förskjutas så att största möjliga effekt kunde utvinnas 
inom Sydsverige med omgivande havsområden, samt 
i Övre Norrland. 

Förstärkningsalternativet 2 Ö

Alternativet $ Ö byggde på antagandet att invasion 
genomfördes eller bedömdes kunna genomföras sam-
tidigt mot östra Mellansverige med Gotland, eller 
mellersta Norrland och mot Övre Norrland, medan 
övriga delar av landet inte bedömdes vara hotade 
av anfall i större omfattning. I detta läge skulle östra 
Mellansverige och mellersta Norrland förstärkas med 
arméstridskrafter, utöver de som tilldelats i grund-
alternativet (krigsfall $). Inom övriga områden skulle 
den tidigare tilldelningen bibehållas, så att anfall i 
bindande syfte kunde mötas i samverkan med övriga 
stridskrafter. Insättande av därefter kvarvarande 
strategiska reserver skulle förberedas främst inom 
östra Mellansverige och Norrland. En förskjutning av 

Grunderna för krigsfall 2 (grundalternativet)  
och förstärkningsalternativen 2 S och 2 Ö

Grundalternativet

Grunderna för krigsfall $ – grundalternativet – 
byggde på antagandet att ett krigshot förelåg mot 
Sverige, eller att Sverige var i krig men att inga klara 
indikationer fanns som tydde på ”kraftsamling mot 
viss(a) del(ar) av landet”. De regionala cheferna (MB) 
skulle tilldelas en minimistyrka av snabbt disponibla 
arméstridskrafter, beräknade att kunna avvärja över-
raskande anfall eller anfall i enbart bindande syfte. 
För försvaret av Övre Norrland och Gotland avsågs 
dock från början så starka stridskrafter avdelas att 
även större anfallsföretag kunde mötas. Ett stort 
antal arméförband skulle inledningsvis stå till ÖB:s 
för fogande som strategiska reserver (SR). Vid mobi-
lisering skulle dessa inta ”strategiska utgångsgrup-
peringar”. Från dessa utgångsgrupperingar, eller i 
samband med att man intog dessa grupperingar, eller 
direkt från mobiliseringsplatserna, skulle dessa stra-
tegiska reserver på ÖB:s order kunna kraftsamlas i 
första hand till aktuella områden enligt förstärknings-
alternativen $ S och $ Ö.344

Marinstridskrafterna skulle fördelas så att de kunde 
ingripa mot en invasion i de aktuella riktningarna 
samt skydda sjötransporter i Skagerack, till och från 
Gotland  samt längs rikets kuster i övrigt. En övergång 
till förstärkningsalternativen $ S och $ Ö skulle om 
möjligt kunna ske efter ett minimum av omgrupperingar.

Flygspaningsförbandens utgångsbasering syftade 
till att utröna invasionsförberedelser i aktuella rikt-
ningar. Jaktförbanden skulle främst vara beredda 
att ingripa mot &entligt %yg och luftlandsättningar. 
Attackförbanden skulle utgångsbaseras så att de 
undandrog sig förluster under det inledande bekämp-
ningsskedet samt snabbt kunna ingripa i aktuella 
invasionsriktningar. Samtliga %ygstridskrafter skulle 
med kort varsel snabbt kunna insättas inom annat luft -
operativt område än i vilket de var utgångs baserade.
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Grunderna for krigsfall 2 (grundalternativet)
och förstärkningsalternativen 2 S och 2 Ö

Grundalternativet
Grunderna för krigsfall 2 — grundalternativet —
byggde på antagandet att ett krigshot förelåg mot
Sverige, eller att Sverige var i krig men att inga klara
indikationer fanns som tydde på "kraftsamling mot
viss(a) del(ar) av landet". De regionala cheferna (MB)
skulle tilldelas en minimistyrka av snabbt disponibla
armsstridskrafter, beräknade att kunna avvärja över-
raskande anfall eller anfall i enbart bindande syfte.
För försvaret av Övre Norrland och Gotland avsågs
dock från början så starka stridskrafter avdelas att
även större anfallsföretag kunde mötas. Ett stort
antal armsförband skulle inledningsvis stå till ÖB:s
förfogande som strategiska reserver (SR). Vid mobi-
lisering skulle dessa inta "strategiska utgångsgrup-
peringar". Från dessa utgångsgrupperingar, eller i
samband med att man intog dessa grupperingar, eller
direkt från mobiliseringsplatserna, skulle dessa stra-
tegiska reserver på ÖB:s order kunna kraftsamlas i
första hand till aktuella områden enligt förstärknings-
alternativen 2 S och 2 ID.344

Marinstridskrafterna skulle fördelas så att de kunde
ingripa mot en invasion i de aktuella riktningarna
samt skydda sjötransporter i Skagerack, till och från
Gotland samt längs rikets kuster i övrigt. En övergång
till förstärkningsalternativen 2 S och 2 Ö skulle om
möjligt kunna ske efter ett minimum av omgrupperingar.

Flygspaningsförbandens utgångsbasering syftade
till att utröna invasionsförberedelser i aktuella rikt-
ningar. Jaktförbanden skulle främst vara beredda
att ingripa mot fientligt flyg och luftlandsättningar.
Attackförbanden skulle utgångsbaseras så att de
undandrog sig förluster under det inledande bekämp-
ningsskedet samt snabbt kunna ingripa i aktuella
invasionsriktningar. Samtliga flygstridskrafter skulle
med kort varsel snabbt kunna insättas inom annat luft-
operativt område än i vilket de var utgångsbaserade.

Förstärkningsalternatiuet 2 S
Alternativet 2 S byggde på antagandet att invasion
genomfördes eller bedömdes kunna genomföras sam-
tidigt mot Sydsverige, Gotland och Övre Norrland,
medan övriga delar av landet inte bedömdes vara
hotade av anfall av större omfattning. Danmark
kunde vara ockuperat av angriparen. I  detta läge
skulle södra Sverige förstärkas med armsstrids-
krafter utöver de som tilldelats i grundalternativet
(krigsfall 2). Inom övriga områden skulle den tidigare
tilldelningen bibehållas så att anfall i bindande syfte
kunde mötas i samverkan med övriga stridskraf-
ter. Insättande av därefter kvarvarande strategiska
reserver skulle förberedas främst inom Sydsverige
och Övre Norrland. En förskjutning av marinstrids-
krafternas basering (gruppering) skulle ske så att
största möjliga effekt kunde utvinnas vid insats mot
anfall över havet, som utgick från Östersjöns södra
kust eller de danska öarna. Inriktningen av flygstrids-
krafterna skulle, efter nödvändiga ombaseringar,
förskjutas så att största möjliga effekt kunde utvinnas
inom Sydsverige med omgivande havsområden, samt
i Övre Norrland.

Förstärkningsalternatiuet 2 Ö
Alternativet 2 Ö byggde på antagandet att invasion
genomfördes eller bedömdes kunna genomföras sam-
tidigt mot östra Mellansverige med Gotland, eller
mellersta Norrland och mot Övre Norrland, medan
övriga delar av landet inte bedömdes vara hotade
av anfall i större omfattning. I detta läge skulle östra
Mellansverige och mellersta Norrland förstärkas med
armsstridskrafter, utöver de som tilldelats i grund-
alternativet (krigsfall 2). Inom övriga områden skulle
den tidigare tilldelningen bibehållas, så att anfall i
bindande syfte kunde mötas i samverkan med övriga
stridskrafter. Insättande av därefter kvarvarande
strategiska reserver skulle förberedas främst inom
östra Mellansverige och Norrland. En förskjutning av
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till, och med huvuddelen norr och nordöst om Lule-
älven.346

MB ÖN är beredd att efter order:
– överlämna Fo #! (södra delen) och Bo $ till 

MB NN.347 Efter överlämning lyder C Bo $ under 
MB NN beträffande ledning av verksamhet inom 
överlämnade delar.

Uppgifter som löses av annan MB

MB NN:
– utövar vid behov operativ ledning av kortvariga 

företag med sjöstridskrafter inom milo ÖN. C Bo $ 
kan därvid tillfälligt komma att i vissa avseenden lyda 
under MB NN. Företag av angivet slag genomförs 
efter överenskommelse med MB ÖN.

Ålagda uppgifter skall lösas även om ÖB ledning ej kan 
göra sig gällande.

Underställda förband i krigsfall 2 grundalternativet

Arméförband: %., !$. och !". fördstaberna, IB &%, 
IB "!, NB !'., NB $(., NB %". och NB "(., !!. och 
!$. nskbat, !.–&. fältjbat, !., $. och %. strvbat, elva 
jkomp, nio gjkomp, fyra jskv, fem fskjplut, sex hkp-
plut och lfförband mobiliserade inom milo ÖN och 
tilltransporterade lfförband.348

Marinförband: Bo ! och Bo $ staber, två kbev-
komp, ett minftg, !!. mr)j, !(. och !!. vbdiv. Kust-
artilleriet: Spärrbat LU (Luleå) och HO (Holmsund).

Flygvapenförband: Sektorledning ÖN %, två jdiv 
(J %$ B), två sdiv (S %"), !(#. sgrp (SK #(), $. )ygtp grp, 
". )ygsbgrp, två hkpgrp, sju lbevkomp, sju basbat m ).

Förband utöver underställda som i territoriellt och 
markoperativt avseende lyder under militärbefälhavaren 
– t ex strategiska reserver – SR

I krigsfall $ grundalternativet:
Arméförband: IB $ – SR i Umeåområdet. IB $ 

gruppe ras för kustförsvar med huvuddelen vid Umeå 

marinstridskrafternas basering (gruppering) skulle ske 
så att största möjliga effekt kunde utvinnas vid insats 
i norra Östersjön, Ålandsförträngningen och Botten-
havet. Inriktningen av )ygstridskrafterna skulle, efter 
nödvändiga ombaseringar, förskjutas så att största 
möjliga effekt kunde utvinnas inom östra Mellan-
sverige och mellersta Norrland med omgivande havs-
områden samt inom Övre Norrland.345 

Order till ÖB underställda  
operativa chefer i krigsfall 2

Grundalternativet och förstärkningsalternativen 
2 S och 2 Ö (utdrag)

Indelning, gruppering och uppgifter

MB ÖN

MB ÖN stridskrafter:
– avvärjer invasion av milo ÖN; vid anfall över 

gränsen mot Finland avvärjs framträngande senast 
i ”främre avvärjningszonen” och ”norra )ankzonen”: 
främre avvärjningszonen = ett område inom Fo #* 
i anslutning till, och med huvuddelen öster om, Kalix 
älv; norra )ankzonen = ett område inom Fo ## i 
anslutning till Torne (nord Svappavaara), Tärendö 
och Kalix älvar med anknytning i söder till främre 
avvärjningszonen,

– hindrar eller försvårar angriparens och säkrar 
våra för)yttningar sjöledes genom Norra Kvarken,

– försvårar angriparens sjötra+k inom i övrigt till-
delat havsområde,

– luftförsvarar milo ÖN (sektor ÖN %).
Milo ÖN stridskrafter är beredda att efter order:
– fördröja framträngande från ”främre avvärjnings-

zonen” och ”norra )ankzonen” väster och sydväst ut, 
varvid angriparen i det längsta hindras att ta malm-
banan mot Narvik, samt avvärja framträngande i 
”bakre avvärjningszonen”: bakre avvärjningszonen = 
ett område främst inom Fo #% och Fo #" i anslutning 
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marinstridskrafternas basering (gruppering) skulle ske
så att största möjliga effekt kunde utvinnas vid insats
i norra Östersjön, Ålandsförträngningen och Botten-
havet. Inriktningen av flygstridskrafterna skulle, efter
nödvändiga ombaseringar, förskjutas så att största
möjliga effekt kunde utvinnas inom östra Mellan-
sverige och mellersta Norrland med omgivande havs-
områden samt inom Övre Norrland.345

Order till ÖB underställda
operativa chefer i krigsfall 2

Grundalternatiuet och förstärkningsalternatiuen
2 S och 2 Ö (utdrag)

Indelning, gruppering och uppgifter

MB ÖN
MB ÖN stridskrafter:
— avvärjer invasion av milo ÖN; vid anfall över

gränsen mot Finland avvärjs framträngande senast
i "främre avvärjningszonen" och "norra flankzonen":
främre avvärjningszonen = ett område inom Fo 67
i anslutning till, och med huvuddelen öster om, Kalix
älv; norra flankzonen = ett område inom Fo 66 i
anslutning till Torne (nord Svappavaara), Tärendö
och Kalix älvar med anknytning i söder till främre
avvärjningszonen,

— hindrar eller försvårar angriparens och säkrar
våra förflyttningar sjöledes genom Norra Kvarken,

—försvårar angriparens sjötrafik inom i övrigt till-
delat havsområde,

— luftförsvarar milo ÖN (sektor ÖN 3).
Milo ÖN stridskrafter är beredda att efter order:
—fördröja framträngande från "främre avvärjnings-

zonen" och "norra flankzonen" väster och sydväst ut,
varvid angriparen i det längsta hindras att ta malm-
banan mot Narvik, samt avvärja framträngande i
"bakre avvärjningszonen": bakre avvärjningszonen =
ett område främst inom Fo 63 och Fo 65 i anslutning

till, och med huvuddelen norr och nordöst om Lule-
älven.346

MB ÖN är beredd att efter order:
— överlämna Fo 61 (södra delen) och Bo 2 ti l l

MB NN.347 Efter överlämning lyder C Bo 2 under
MB NN beträffande ledning av verksamhet inom
överlämnade delar.

Uppgifter som löses au annan MB
MB NN:
— utövar vid behov operativ ledning av kortvariga

företag med sjöstridskrafter inom milo ÖN. C Bo 2
kan därvid tillfälligt komma att i vissa avseenden lyda
under MB NN. Företag av angivet slag genomförs
efter överenskommelse med MB ÖN.

Alagda uppgifter skall lösas även om ÖB ledning ej kan
göra sig gällande.

Underställda förband i krigsfall 2 grundalternativet
Armeförband: 3., 12. och i5. fördstaberna, IB 43,

IB 51, NB i9., NB 2 o., NB 35. och NB 5o., o c h
12. nskbat, 1.-4. fältjbat, 1., 2. och 3. strvbat, elva
jkomp, nio gjkomp, fyra jskv, fem fskjplut, sex hkp-
plut och lfförband mobiliserade inom milo ÖN och
tilltransporterade lfförband.348

Marinförband: Bo i  och Bo 2 staber, två kbev-
komp, ett minftg, I  i. mrflj, to. och I i. vbdiv. Kust-
artilleriet: Spärrbat LU (Luleå) och HO (Holmsund).

Flygvapenförband: Sektorledning ÖN 3, två jdiv
(J 32 B), två sdiv (S 35), io6. sgrp (SK 6o), 2. flygtpgrp,
5. flygsbgrp, två hkpgrp, sju lbevkomp, sju basbat m fl.

Förband utöver underställda som i territoriellt och
markoperativt avseende lyder under militärbefälhavaren
— t ex strategiska reserver — SR
I  krigsfall 2 grundalternativet:

Armförband: IB 2 — SR i Umeåområdet. IB 2
grupperas för kustförsvar med huvuddelen vid Umeå
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MB NN:
– utövar vid behov operativ ledning av kortvariga 

företag med sjöstridskrafter inom milo ÖN. C Bo $ 
kan därvid tillfälligt komma att i vissa avseenden lyda 
under MB NN. Företag av angivet slag genomförs 
efter överenskommelse med MB ÖN.

MB NN beredd efter order:
– motta Fo #! södra del och Bo $ från MB ÖN. 

Efter överlämning lyder C Bo $ under MB NN beträf-
fande ledning av verksamhet inom överlämnade delar.

Uppgifter som löses av annan MB

MB Ö stridskrafter:
– !ygspanar inom MB NN område så länge MB 

NN ej disponerar egna resurser.

Ålagda uppgifter skall lösas även om ÖB ledning ej kan 
göra sig gällande

Underställda förband i krigsfall 2 grundalternativet

Arméförband: $. fördstaben, IB $!, ett jkomp, en 
sskv, en jskv och lfförband som mobiliserar inom milo 
NN eller tilltransporteras till milo NN, bl a tre cskbat 
ur Fo %& och en cskbat ur Fo %" och en cskbat ur Fo "%.

Marinförband: ÖrlB NN stab, %. ub'j (tre ubåtar), 
$. mftg'j (fyra ftg), !. mröjavd, !$. mröj'j, !$. 
vbåts div, &. hkpdiv. Kustartilleriet: NK stab tillika 
strgrpstab, spärrbat SL (Sundsvall), två spärrkomp, 
mspärrto, två lrbbatt och !. muldiv.351

Flygvapenförband: Sektorledning N, två jdiv 
(J %$ B), !(!. sgrp (SK #(), %. 'ygtrpgrp, &. 'ygsbgrp, 
%. hkpgrp, sju lbevkomp och fyra basbat.

Förband utöver underställda som i territoriellt och 
markoperativt avseende lyder under militärbefälhavaren 
– t ex strategiska reserver – SR

I krigsfall $ grundalternativet och förstärknings-
alternativet $ S:

och mindre del vid Skellefteå. MB må ge brigadchefen 
planläggningsuppgift för insats även inom annan del 
av milo ÖN.

Eventuell förstärkning av milo ÖN förband 350

Militärbefälhavaren för milo ÖN utför förberedande 
planläggning för insättande inom Milo – främst 
vinter tid – av ytterligare förband enligt nedanstående 
exempel. Förbanden kan tidigast anlända efter det att 
planlagda koncentreringstransporter genomförts.350

Arméförband: En fördelningsstab, två IB, två 
cskbat.

Flygförband: Omfördelning av förband mellan milo 
beordras av ÖB m h t aktuellt läge. MB ÖN förbere-
der bl a mottagande av två jdiv (främst J %") från 
MB S eller MB Ö, en adiv (utöver inom milo utgångs-
grupperad adiv) samt en sdiv.

Kommentar: Utöver de förband som eventuellt kunde 
komma att förstärka milo ÖN stridskrafter var inga 
andra förband inplanerade att i förstärkningsalterna-
tiven $ S och $ Ö tillföras milo ÖN. Förutom de 
planlagda koncentreringstransporterna av förband 
de !:a–!":e mobiliseringsdygnen var även vissa 
underhålls transporter planlagda som koncentrerings-
transporter, bl a cementtransporter till milo ÖN 
om fattande ca $" ((( ton.

MB NN

MB NN stridskrafter:
– avvärjer invasion av milo NN, resurserna kraft-

samlas inledningsvis till Sundsvall-Härnösands-
området,

– försvårar angriparens sjötra)k inom tilldelat 
havsområde, särskilt trupp- och materieltransporter 
från Ålands och Åbolandets skärgårdar,

– skyddar med mindre styrkor viktigare genom-
gående förbindelser till milo ÖN och Trondheim,

– luftförsvarar milo NN (sektor N%).
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och mindre del vid Skellefteå. MB må ge brigadchefen
planläggningsuppgift för insats även inom annan del
av milo ÖN.

Eventuell förstärkning av milo ÖNförband35°
Militärbefälhavaren för milo ÖN utför förberedande
planläggning för insättande inom Milo — främst
vintertid — av ytterligare förband enligt nedanstående
exempel. Förbanden kan tidigast anlända efter det att
planlagda koncentreringstransporter genomförts.35°

Arméförband: En fördelningsstab, två IB, två
cskbat.

Flygförband: Omfördelning av förband mellan milo
beordras av ÖB m h t aktuellt läge. MB ÖN förbere-
der bl a mottagande av två jdiv (främst J 35) från
MB S eller MB Ö, en adiv (utöver inom milo utgångs-
grupperad adiv) samt en sdiv.

Kommentar: Utöver de förband som eventuellt kunde
komma att förstärka milo ÖN stridskrafter var inga
andra förband inplanerade att i förstärkningsalterna-
tiven 2 S och 2 Ö tillföras milo ÖN. Förutom de
planlagda koncentreringstransporterna av förband
de Ea—t 5 :e mobiliseringsdygnen var även vissa
underhållstransporter planlagda som koncentrerings-
transporter, bl a cementtransporter till milo ÖN
omfattande ca 25 000 ton.

MB NN
MB NN stridskrafter:
— avvärjer invasion av milo NN, resurserna kraft-

samlas inledningsvis till Sundsvall-Härnösands-
området,

—försvårar angriparens sjötrafik inom tilldelat
havsområde, särskilt trupp- och materieltransporter
från Ålands och Åbolandets skärgårdar,

— skyddar med mindre styrkor viktigare genom-
gående förbindelser till milo ÖN och Trondheim,

— luftförsvarar milo NN (sektor N3).

MB NN:
— utövar vid behov operativ ledning av kortvariga

företag med sjöstridskrafter inom milo ÖN. C Bo 2
kan därvid tillfälligt komma att i vissa avseenden lyda
under MB NN. Företag av angivet slag genomförs
efter överenskommelse med MB ÖN.

MB NN beredd efter order:
— motta Fo 61 södra del och Bo 2 från MB ÖN.

Efter överlämning lyder C Bo 2 under MB NN beträf-
fande ledning av verksamhet inom överlämnade delar.

Uppgifter som löses av annan MB
MB Ö stridskrafter:
—flygspanar inom MB NN område så länge MB

N N  ej disponerar egna resurser.

Alagda uppgifter skall lösas även om ÖB ledning ej kan
göra sig gällande

Underställda förband i krigsfall 2 grundalternativet
Arm4förband: 2. fördstaben, IB 21, ett jkomp, en

sskv, en jskv och lfförband som mobiliserar inom milo
N N  eller tilltransporteras till milo NN, bl a tre cskbat
ur Fo 34 och en cskbat ur Fo 35 och en cskbat ur Fo 53.

Marinförband: ÖrIB NN stab, 3. ubflj (tre ubåtar),
2. mftgflj (fyra ftg), 1. mröjavd, 12. mröjflj, 12.
vbåtsdiv, 4. hkpdiv. Kustartilleriet: NK stab tillika
strgrpstab, spärrbat SL (Sundsvall), två spärrkomp,
mspärrto, två lrbbatt och i. muldiv.35'

Flygvapenförband: Sektorledning N, två jdiv
(J 32 B), i o i .  sgrp (SK 6o), 3. flygtrpgrp, 4. flygsbgrp,
3. hkpgrp, sju lbevkomp och fyra basbat.

Förband utöver underställda som i territoriellt och
markoperativt avseende lyder under militärbefälhavaren
— t ex strategiska reserver — SR
I  krigsfall 2 grundalternativet och förstärknings-
alternativet 2 S:
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att utnyttja ön som bas för sjö- och $ygstridskrafter,
– hindrar eller försvårar angriparens för$yttningar 

sjöledes genom Ålands hav och Södra Kvarken samt 
angriparens utnyttjande av Ålands och Åbo skär-
gårdar,

– säkrar egna fartygs passage mellan Östersjön 
och Bottenhavet,

– försvarar egen sjötra%k inom i övrigt tilldelat 
område, särskilt trupp- och materieltransporter till 
sydvästra Östersjön,

– luftförsvarar milo Ö (sektor O!, O" och G!),
– leder och skyddar sjö- och $ygtransporter till 

Gotland,
– underlättar utrymning av Stockholm,
– jakt- och lvrbförsvarar milo B (sektor W" och 

delar av sektor O"),
– !ygspanar inom milo NN och operationsområde 

så länge MB NN inte tilldelats egna resurser härför 
och inom MB B operationsområde, varvid uppgif-
terna fastställs av MB NN respektive MB B,

– leder attackföretag inom MB B operations-
område. Resursernas omfattning fastställs av ÖB 
medan uppgifterna fastställs av MB B.

MB Ö:
– mottar i förstärkningsalternativet & Ö från 

MB B Avesta och Hedemora kommunblock med där 
utgångsgrupperade stridskrafter.352

Ålagda uppgifter skall lösas även om ÖB ledning ej kan 
göra sig gällande.

Underställda förband i krigsfall 2 grundalternativet

Arméförband: '. fördstaben, '. sskv, IB !, IB !' och 
IB () och lfförband som mobiliserar inom milo Ö.

Marinförband: ÖrlB O och ÖrlB NO med staber, 
tre kbevbat, !. eskadern: en kryssare (Göta lejon), 
&&. jagdiv (två jagare); !. jag$j: !!. jagdiv (tre jagare), 
!!. tbdiv (sex tb); &. jag$j: !&. jagdiv (tre jagare); 
!&. tbdiv (fem tb), !. mftg$: (tre ftg), '. mftg$j (två 
ftg), &. mröjavd, &&. och &(. mröj$j, (. mröjavd,  

Arméförband: IB '' – SR sydväst Sundsvalls området. 
I förstärkningsalternativet & Ö:

Arméförband: IB !# – SR i Ljusdalsområdet.

I förstärkningsalternativ 2 S underställda förband  
utöver krigsfall 2 grundalternativet

Arméförband och marinförband: Inga ändringar.
Flygvapenförband: Omfördelningen av förband 

mellan milo beordras av ÖB m h t aktuellt läge. MB 
NN förbereder mottagande av följande förband: En 
jdiv från MB Ö ((J (" A eller B), två adiv och en sdiv 
(S (&). MB NN beredd överlämna följande förband 
till MB S: En jdiv (J (& B).

I förstärkningsalternativ 2 Ö underställda förband  
utöver krigsfall 2 grundalternativet

Arméförband: IB '', IB '#, *., #. och ). strvkomp 
ur milo S.

Marinförband: &&. jagdiv (två jagare), !&. tbåtdiv 
(– en rote) och !. mtbdiv och ett mtblag. Kustartille-
riet: inga ändringar.

Flygvapenförband: MB NN beredd motta en jdiv 
från MB S (J (" B eller D), två adiv och en sdiv (S (&).

Förband som avtransporterar från milo NN vid 
mobilisering (utdrag)

!&. fördstaben, (. och '. fältjbat, IB "!, NB (", en 
jdiv m $ avtransporterar till milo ÖN.

MB Ö 

MB Ö stridskrafter:
– avvärjer invasion av milo Ö, varvid angriparen 

hindras ta främst hamnar och $ygfält, landstignings- 
och luftlandsättningsområden varifrån han kan tränga 
fram mot Mälardalen och Stockholm; om angriparen 
lyckas landstiga på Gotland med så överlägsna strids-
krafter att en invasion ej kan avvärjas, hindras han 
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Arm«ärband: IB 44 — SR sydväst Sundsvallsområdet.
I förstärkningsalternativet 2 Ö:

Arméförband: IB 17 — SR i Ljusdalsområdet.

I förstärkningsalternativ 2 S underställda förband
utöver krigsfall 2 grundalternativet

Arméförband och marinförband: Inga ändringar.
Flygvapenförband: Omfördelningen av förband

mellan milo beordras av ÖB m h t aktuellt läge. MB
NN förbereder mottagande av följande förband: En
jdiv från MB Ö (U 35 A eller B), två adiv och en sdiv
(S 32). MB NN beredd överlämna följande förband
till MB S: En jdiv (J 32 B).

I förstärkningsalternativ 2 Ö underställda förband
utöver krigsfall 2 grundalternativet

Arméförband: IB 44, IB 47, 6., 7. och 8. strvkomp
ur milo S.

Marinförband: 22 . jagdiv (två jagare), I2. tbåtdiv
(— en rote) och 1. mtbdiv och ett mtblag. Kustartille-
riet: inga ändringar.

Flygvapenförband: MB NN beredd motta en jdiv
från MB S U 35 B eller D), två adiv och en sdiv (S 32).

Förband som avtransporterar från milo NN vid
mobilisering (utdrag)
12. fördstaben, 3. och 4. fältjbat, IB 5i ,  NB 35, en
jdiv mfl avtransporterar till milo ÖN.

MB Ö
MB Ö stridskrafter:
— avvärjer invasion av milo Ö, varvid angriparen

hindras ta främst hamnar och flygfält, landstignings-
och luftlandsättningsområden varifrån han kan tränga
fram mot Mälardalen och Stockholm; om angriparen
lyckas landstiga på Gotland med så överlägsna strids-
krafter att en invasion ej kan avvärjas, hindras han

att utnyttja ön som bas för sjö- och flygstridskrafter,
— hindrar eller försvårar angriparens förflyttningar

sjöledes genom Ålands hav och Södra Kvarken samt
angriparens utnyttjande av Ålands och Åbo skär-
gårdar,

— säkrar egna fartygs passage mellan Östersjön
och Bottenhavet,

—försvarar egen sjötrafik inom i övrigt tilldelat
område, särskilt trupp- och materieltransporter till
sydvästra Östersjön,

— luftförsvarar milo Ö (sektor 0 i ,  05 och GI),
— leder och skyddar sjö- och flygtransporter till

Gotland,
— underlättar utrymning av Stockholm,
— jakt- och lvrbförsvarar milo B (sektor W5 och

delar av sektor 05),
—flygspanar inom milo NN och operationsområde

så länge MB NN inte tilldelats egna resurser härför
och inom MB B operationsområde, varvid uppgif-
terna fastställs av MB NN respektive MB B,

— leder attackföretag inom MB B operations-
område. Resursernas omfattning fastställs av ÖB
medan uppgifterna fastställs av MB B.

MB Ö:
— mottar i förstärkningsalternativet 2 Ö från

MB B Avesta och Hedemora kommunblock med där
utgångsgrupperade stridskrafter.35 2

Alagda uppgifter skall lösas även om ÖB ledning ej kan
göra sig gällande.

Underställda förband i krigsfall 2 grundalternativet
Arméförband: 4. fördstaben, 4. sskv, IB 1, IB 14 och

IB 38 och lfförband som mobiliserar inom milo Ö.
Marinförband: ÖrlB 0  och ÖrlB NO med staber,

tre kbevbat, 1. eskadern: en kryssare (Göta lejon),
22. jagdiv (två jagare); 1. jagflj: 11. jagdiv (tre jagare),
11. tbdiv (sex tb); 2. jagflj: I2. jagdiv (tre jagare);
12. tbdiv (fem tb), 1. mftgfl: (tre ftg), 4. mftgflj (två
ftg), 2. mröjavd, 22. och 23. mröjflj, 3. mröjavd,
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I förstärkningsalternativ 2 S underställda förband  
utöver krigsfall 2 grundalternativet

Inga ändringar vad gäller grundtilldelade armé-
förband.

Utgår: Marinförband: $$. jagdiv till milo S. Flyg-
vapenförband: Omfördelningen av förband mellan 
milo beordras av ÖB m h t aktuellt läge. MB förbere-
der överlämnande av två jdiv (A %" A eller B) och en 
sdiv (S %$) till annan MB.

I förstärkningsalternativ 2 Ö underställda förband  
utöver krigsfall 2 grundalternativet

Avesta och Hedemora kommunblock förutsätts i $ Ö 
ha överlämnats till milo Ö och där utgångsgrupperade 
förband underställs MB Ö. Utöver i krigsfall $ grund-
alternativet underställda förband:

Arméförband: !&. och !'. fördelningsstaberna, 
IB &, IB !$, IB %% och IB &$ och PB ' och PB !(. 
Utöver angivna förband underställes nedanstående 
förband för användning inom Gävleområdet, vilka på 
ÖB order skall vara beredda att avtransporteras från 
Gävle området: !'. fördstaben och IB !% (nu fulltalig).

Förband som utgår i förstärkningsalternativet 2 Ö

Marinförband: $$. jagdiv, !$. tpbåtdiv (– en rote), 
!. mtbdiv (fyra mtb) och ett mtblag till milo NN. 
!. kabat och ett krbbatt till milo S.

Flygvapenförband: MB Ö förbereder överlämnande 
av en sdiv till milo NN eller ÖN.

Förband som avtransporterar från milo Ö vid mobilisering 
(utdrag)

IB && till milo NN (SR i Sundsvallstrakten). Tre 
jdiv, fyra sdiv och !". hkpgrp till milo S. Två basbat 
(B-delar) till milo S respektive milo ÖN, en basbat 
(B-del) till milo NN m ).

 %!. och %$. mröj)j, !. ubåtsavd: tio ubåtar jämte 
ett ub bärgningsftg (Belos), !. mtbdiv (fyra mtb), 
&. mtbdiv (fyra mtb), !. hkpdiv. Kustartilleriet: 
 Stockholms kustartilleriförsvar (SK): KAB ! inne-
hållande bl a spärrbat: AH (Arholma) och SÖ (Söder-
arm),  !. kj komp m ) förband.353 KAB $ innehållande 
bl a spärrbat KO (Korsö) och ÄM (Ängsholmen), 
 ett rbbatt och &. kj komp. KAB % innehållande bl a 
 spärrbat OR (Ornö), MS (Mellsten), AÖ (Arkö) och 
HÅ (Hårsfjärden) och %. kjkomp. Vidare fanns  två 
kabatt, !. kjbat staben, ". och '. kjkomp och fyra 
 muldiv. Därtill kom spärrbataljonerna GÄ (Gävle), 
RN (Roten) och BÅ (Brå viken).

Flygvapenförband: Nio jdiv (J %"), fyra sdiv (S %$ 
och S %"), !(". sgrp (SK '(), %. )ygtpdiv, två )ygtp-
grp, två )ygsbdiv, fem hkpgrp, lvrbkomp rb '# och 
sjutton basbat.

MKG trupper 354

Arméförband: Brigad Gotland: Brigstab G, !., %. och 
". pansarbataljonerna G, $. och &. skbat, *$. skankomp, 
sex bandpvkomp och !#. pvkomp och lfförband som 
mobiliserar inom MKG, inkluderande även s k F-delar.

Marinförband: GK, spärrbat: TG (Tingstäde), BN 
(Bunge) och SE (Slite), två kabatt, $". mröj) och 
". muldiv.355

Flygvapenförband: Sektorledning G !, strilbat G !.

Förband utöver underställda som i territoriellt och 
markoperativt avseende lyder under militärbefälhavaren 
– t ex strategiska reserver – SR

I krigsfall $ grundalternativet:
Arméförband: !&. fördstaben; IB &, %. skbat/IB !% 

(Storvik), PB ' och PB !(.
I förstärkningsalternativet $ S:

Arméförband: IB &, %. skbat/IB !% och PB '.
I förstärkningsalternativet $ Ö:

Arméförband: IB &' (östra delen av Fo &#), PB + 
(Uppsala) och PB $' (Linköping).
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31. och 32. mröjflj, 1. ubåtsavd: tio ubåtar jämte
ett ubbärgningsftg (Belos), 1. mtbdiv (fyra mtb),
4. mtbdiv (fyra mtb), i .  hkpdiv. Kustartilleriet:
Stockholms kustartilleriförsvar (SK): KAB i  inne-
hållande bl a spärrbat: AH (Arholma) och SÖ (Söder-
arm), 1. kjkomp m fl förband.353 KAB 2 innehållande
bl a spärrbat KO (Korsö) och ÄM (Ängsholmen),
ett rbbatt och 4. kjkomp. KAB 3 innehållande bl a
spärrbat OR (Ornö), MS (Mellsten), AÖ (Arkö) och
Hak (Hårsfjärden) och 3. kjkomp. Vidare fanns två
kabatt, 1. kjbatstaben, 5. och 6. kjkomp och fyra
muldiv. Därtill kom spärrbataljonerna GÄ (Gävle),
RN (Roten) och Bak (Bråviken).

Flygvapenförband: Nio jdiv (J 35), fyra sdiv (S 32
och S 35), 105. sgrp (SK 6o), 3. flygtpdiv, två flygtp-
grp, två flygsbdiv, fem hkpgrp, lvrbkomp rb 68 och
sjutton basbat.

MKG trupper354
Armeförband: Brigad Gotland: Brigstab G, I., 3. och

5. pansarbataljonerna G, 2. och 4. skbat, 72. skankomp,
sex bandpvkomp och 18. pvkomp och lfförband som
mobiliserar inom MKG, inkluderande även s k F-delar.

Marinförband: GK, spärrbat: TG (Tingstäde), BN
(Bunge) och SE (Slite), två kabatt, 25. mröjfl och
5. muldiv.355

Flygvapenförband: Sektorledning G 1, strilbat G 1.

Förband utöver underställda som i territoriellt och
markoperativt avseende lyder under militärbefälhavaren
-  t ex strategiska reserver - SR
I  krigsfall 2 grundalternativet:

Arn,dförband: 14. fördstaben; IB 4, 3. skbat/IB 13
(Storvik), PB 6 och PB io.
I  förstärkningsalternativet 2 S:

Arndförband: IB 4, 3. skbat/IB 13 och PB 6.
I  förstärkningsalternativet 2 Ö:

ArmOörband: IB 46 (östra delen av Fo 48), PB 9
(Uppsala) och PB 2 6 (Linköping).

I förstärkningsalternativ 2 S underställda förband
utöver krigsfall 2 grundalternativet
Inga ändringar vad gäller grundtilldelade arms-
förband.

Utgår: Marinförband: 2 2 . jagdiv till milo S. Flyg-
vapenförband: Omfördelningen av förband mellan
milo beordras av ÖB m h t aktuellt läge. MB förbere-
der överlämnande av två jdiv (A 35 A eller B) och en
sdiv (S 32) till annan MB.

I fiirstärkningsalternativ 2 Ö underställda förband
utöver krigsfall 2 grundalternativet
Avesta och Hedemora kommunblock förutsätts i 2 Ö
ha överlämnats till milo Ö och där utgångsgrupperade
förband underställs MB Ö. Utöver i krigsfall 2 grund-
alternativet underställda förband:

ArnWörband: I4. och i6. fördelningsstaberna,
IB 4, IB 12, IB 33 och IB 42 och PB 6 och PB io.
Utöver angivna förband underställes nedanstående
förband för användning inom Gävleområdet, vilka på
ÖB order skall vara beredda att avtransporteras från
Gävleområdet: i  6. fördstaben och IB I3 (nu fulltalig).

Förband som utgår i förstärkningsalternativet 2 Ö
Marinförband: 2 2 . jagdiv, 12 . tpbåtdiv (- en rote),

1. mtbdiv (fyra mtb) och ett mtblag till milo NN.
1. kabat och ett krbbatt till milo S.

Flygvapenförband: MB Ö förbereder överlämnande
av en sdiv till milo NN eller ÖN.

Förband som avtransporterar från milo Ö vid mobilisering
(utdrag)
IB 44 till milo NN (SR i Sundsvallstrakten). Tre
jdiv, fyra sdiv och 15. hkpgrp till milo S. Två basbat
(B-delar) till milo S respektive milo ÖN, en basbat
(B-del) till milo NN m fl.
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alternativet och förstärkningsalternativen $ S och $ Ö 
utan ÖB medgivande insätta IB % mot större luftland-
sättningar.

Flygvapenförband: $. sb&ygdiv (Örebro).

I förstärkningsalternativ 2 S och 2 Ö underställda förband 
utöver krigsfall 2 grundalternativet

Inga.

Territoriellt och markoperativt underlydande förband 
– SR – som utgår i förstärkningsalternativet 2 Ö

I krigsfall $ grundalternativet:
Arméförband: IB !% (–) och IB %% till milo Ö.

Förband som avtransporterar från milo B  
vid mobilisering (utdrag)

Arméförband: IB $ (SR) och IB '%, en sskv, ett 
jkomp, en jskv jämte sex cykelskyttebataljoner till 
milo ÖN, en cskbat till milo NN och %. skbat/IB !% 
till milo Ö (SR).

MB V 

MB V stridskrafter:
– avvärjer invasion av milo V,
– hindrar eller försvårar angriparens för&yttning 

sjöledes genom Kattegatt,
– leder, kontrollerar och skyddar importsjöfart 

i Västerhavet,
– medverkar vid omhändertagande, vidaretransport 

och skydd av över västkusten importerade varor,
– bevakar över gränsen mot Norge ledande för-

bindelser.
MB V är beredd efter order:
– överta det fulla luftoperativa ansvaret inom 

milo V,
– överlämna Fo %! till MB S.

MB B 

MB stridskrafter:
– avvärjer invasion av milo B,
– bevakar över gränsen mot Norge ledande för-

bindelser.
MB B:
– överlämnar i förstärkningsalternativet $ Ö Avesta 

och Hedemora kommunblock med där utgångsgrup-
perade stridskrafter.

Uppgifter som löses av annan MB

MB Ö stridskrafter:
– jakt- och lvrbförsvarar milo B (sektor W" och del 

av O") samt leder attackföretag i samråd med MB B,
– !ygspanar inom MB B tilldelat operationsområde 

varvid uppgifterna fastställs av MB B.
MB Ö:
– leder attackföretag inom MB B operations område 

varvid resursernas omfattning fastställs av ÖB, medan 
uppgifterna fastställs av MB B.

Ålagda uppgifter skall lösas även om ÖB ledning ej kan 
göra sig gällande.

Underställda förband i krigsfall 2 grundalternativet

Arméförband: Två mpkomp och huvuddelen av de 
lfförband som mobiliserar inom milo B.

Förband utöver underställda som i territoriellt och 
markoperativt avseende lyder under militärbefälhavaren 
– t ex strategiska reserver – SR

I krigsfall $ grundalternativet och förstärkningsalter-
nativet $ S:

Arméförband: !(. fördstaben, IB %, IB !% (–) och 
IB %%.
I förstärkningsalternativet $ Ö:

Arméförband: IB %. MB B må i krigsfall $ grund-
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MB B

MB stridskrafter:
— avvärjer invasion av milo B,
— bevakar över gränsen mot Norge ledande för-

bindelser.
MB B:
— överlämnar i förstärkningsalternativet 2 Ö Avesta

och Hedemora kommunblock med där utgångsgrup-
perade stridskrafter.

Uppgifter som löses av annan MB
MB Ö stridskrafter:
— jakt- och lvrbförsvarar milo B (sektor W5 och del

av 05) samt leder attackföretag i samråd med MB B,
—flygspanar inom MB B tilldelat operationsområde

varvid uppgifterna fastställs av MB B.
MB Ö:
— leder attackföretag inom MB B operationsområde

varvid resursernas omfattning fastställs av ÖB, medan
uppgifterna fastställs av MB B.

Alagda uppgifter skall lösas även om ÖB ledning ej kan
göra sig gällande.

Underställda förband i krigsfall 2 grundalternativet
Arméförband: Två mpkomp och huvuddelen av de

lfförband som mobiliserar inom milo B.

Förband utöver underställda som i territoriellt och
markoperativt avseende lyder under militärbefälhavaren
— t ex strategiska reserver — SR
I krigsfall 2 grundalternativet och förstärkningsalter-
nativet 2 S:

Arméförband: 16. fördstaben, IB 3, IB 13 (—) och
IB 33.
I  förstärkningsalternativet 2 Ö:

Arméförband: IB 3. MB B må i krigsfall 2 grund-

alternativet och förstärkningsalternativen 2 S och 2 Ö
utan ÖB medgivande insätta IB 3 mot större luftland-
sättningar.

Flygvapenförband: 2. sbflygdiv (Örebro).

I förstärkningsalternativ 2 S och 2 Ö underställda förband
utöver krigsfall 2 grundalternativet
Inga.

Territoriellt och markoperativt underlydande förband
— SR — som utgår i förstärkningsalternativet 2 Ö
I krigsfall 2 grundalternativet:

Arméförband: IB 13 (—) och IB 33 til l milo Ö.

Förband som avtransporterar från milo B
vid mobilisering (utdrag)

Arméförband: IB 2 (SR) och IB 43, en sskv, ett
jkomp, en jskv jämte sex cykelskyttebataljoner till
milo ÖN, en cskbat till milo NN och 3. skbat/IB 13
till milo Ö (SR).

MB V

MB V stridskrafter:
— avvärjer invasion av milo V,
— hindrar eller försvårar angriparens förflyttning

sjöledes genom Kattegatt,
— leder, kontrollerar och skyddar importsjöfart

i Västerhavet,
— medverkar vid omhändertagande, vidaretransport

och skydd av över västkusten importerade varor,
— bevakar över gränsen mot Norge ledande för-

bindelser.
MB V är beredd efter order:
— överta det fulla luftoperativa ansvaret inom

milo V,
— överlämna Fo 31 ti l l  MB S.
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I förstärkningsalternativ 2 S underställda förband  
utöver krigsfall 2 grundalternativet

IB $%. Eventuella omgrupperingar av &ygförband 
beordras av ÖB.

I förstärkningsalternativ 2 Ö underställda förband  
utöver krigsfall 2 grundalternativet

Inga.

Förband som avtransporteras vid mobilisering  
vid mobilisering (utdrag)

Arméförband: '. fördstaben till milo ÖN. IB $( 
(utom !.–'. skbat; jämte !.–'. pbat/PB () till milo S.

MB S 

MB S stridskrafter:
– avvärjer invasion av milo S, varvid angriparen 

hindras ta främst Skåne,
– hindrar eller försvårar angriparens spärrning 

och övrig verksamhet i Öresund, Kalmarsund och 
Bornholms gattet,

– försvårar angriparens sjötra)k inom övriga delar 
av tilldelat område,

– luftförsvarar milo S (sektor S! och S*),
– jakt- och lvrbförsvarar milo V (sektor W*),
– !ygspanar inom milo V operationsområde, varvid 

uppgifterna fastställs av MB V,
– förbereder överlämnande av det fulla luftopera-

tiva ansvaret inom milo V till MB V.
MB S:
– leder attackföretag inom MB V tilldelat 

operations område, varvid resursernas omfattning 
fastställs av ÖB, medan uppgifterna fastställs av 
MB V.

Milo S stridskrafter beredda efter order:
– spärra Öresund.

Uppgifter som löses av annan MB

MB S stridskrafter:
– jakt och lvrbförsvarar milo V (sektor W*),
– !ygspanar inom MB V tilldelat operationsområde 

varvid uppgifterna fastställs av MB V.
MB S:
– leder attackföretag inom milo V tilldelat 

operations  område, varvid omfattningen av avdelade 
resurser fastställs av ÖB, medan uppgifterna fastställs 
av MB V.

– förbereder överlämnandet av det fulla luftopera-
tiva ansvaret till MB V.

Ålagda uppgifter skall lösas även om ÖB ledning ej kan 
göra sig gällande.

Underställda förband i krigsfall 2 grundalternativet

Arméförband: IB !( och huvuddelen av de lokal-
försvarsförband som mobiliserade inom milo Ö.

Marinförband: ÖrlB V med stab, !. fre&j: *., '. 
och $. frediv (totalt sex fregatter), ". ub&j (tre ubåtar), 
". mröjavd, '. mröj&j, "*., "'. och "(. mröj&j och 
*. hkpdiv. Kustartilleriet: KAB ( innehållande bl a 
spärrbat GG (Göteborg), BJ och MD (Marstrand), 
!*. kagrp, spärrbat LK (Lysekil), +. och ,. muldiv.

Flygvapenförband: !. &ygtpdiv, *. &ygtpdiv och 
!#'. sgrp.

Förband utöver underställda som i territoriellt och 
markoperativt avseende lyder under militärbefälhavaren 
– t ex strategiska reserver – SR

I krigsfall * grundalternativet:
Arméförband: !'. fördstaben, IB !%, IB $" och 

IB $% samt PB , (grupperas i Fo '! södra del).
I förstärkningsalternativet * Ö:

Arméförband: !'. fördstaben.
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Uppgifter som löses av annan MB
MB S stridskrafter:
— jakt och lvrbförsvarar milo V (sektor W2),
—flygspanar inom MB V tilldelat operationsområde

varvid uppgifterna fastställs av MB V.
MB S:
— leder attackföretag inom milo V tilldelat

operationsområde, varvid omfattningen av avdelade
resurser fastställs av ÖB, medan uppgifterna fastställs
av MB V.

—förbereder överlämnandet av det fulla luftopera-
tiva ansvaret till MB V.

Alagda uppgifter skall lösas även om ÖB ledning ej kan
göra sig gällande.

Underställda förband i krigsfall 2 grundalternativet
Arméförband: IB 15 och huvuddelen av de lokal-

försvarsförband som mobiliserade inom milo Ö.
Marinförband: ÖrlB V med stab, 1. freflj: 2., 3.

och 4. frediv (totalt sex fregatter), 6. ubflj (tre ubåtar),
6. mröjavd, 3. mröjflj, 62., 63. och 65. mröjflj och
2. hkpdiv. Kustartilleriet: KAB 5 innehållande bl a
spärrbat GG (Göteborg), BJ och MD (Marstrand),
I 2. kagrp, spärrbat LK (Lysekil), 8. och 9. muldiv.

Flygvapenförband: 1. flygtpdiv, 2. flygtpdiv och
103. sgrp.

Förband utöver underställda som i territoriellt och
markoperativt avseende lyder under militärbefälhavaren
— t ex strategiska reserver — SR
I krigsfall 2 grundalternativet:

Arméförband: 13. fördstaben, IB i7,  IB 46 och
IB 47 samt PB 9 (grupperas i Fo 31 södra del).
I förstärkningsalternativet 2 Ö:

Arméförband: 13. fördstaben.

I förstärkningsalternativ 2 S underställda förband
utöver krigsfall 2 grundalternativet
IB 47. Eventuella omgrupperingar av flygförband
beordras av ÖB.

I förstärkningsalternativ 2 Ö underställda förband
utöver krigsfall 2 grundalternativet
Inga.

Förband som avtransporteras vid mobilisering
vid mobilisering (utdrag)

Arméförband: 3. fördstaben till milo ÖN. IB 45
(utom 1.-3. skbat; jämte 1.-3. pbat/PB 5) till milo S.

MB S
MB S stridskrafter:
— avvärjer invasion av milo S, varvid angriparen

hindras ta främst Skåne,
— hindrar eller försvårar angriparens spärrning

och övrig verksamhet i Öresund, Kalmarsund och
Bornholmsgattet,

—försvårar angriparens sjötrafik inom övriga delar
av tilldelat område,

— luftförsvarar milo S (sektor Si och S2),
— jakt- och lvrbförsvarar milo V (sektor W2),
—flygspanar inom milo V operationsområde, varvid

uppgifterna fastställs av MB V,
—förbereder överlämnande av det fulla luftopera-

tiva ansvaret inom milo V till MB V.
MB S:
— leder attackföretag inom MB V tilldelat

operationsområde, varvid resursernas omfattning
fastställs av ÖB, medan uppgifterna fastställs av
MB V.

Milo S stridskrafter beredda efter order:
— spärra Öresund.
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Flygvapenförband: MB S förbereder mottagande/
överlämnande av förband enligt följande: en jdiv 
(J #$ B) från milo NN och en sdiv (S #$) till milo NN 
eller milo Ö.

I förstärkningsalternativ 2 Ö underställda förband  
utöver krigsfall 2 grundalternativet.

Utgår: Marinförband: Ett krbbatt. Flygvapen-
förband: två jdiv (J #% D) till milo NN eller milo ÖN, 
samt en sdiv (S #$).

1. !ygeskadern (E 1: attackeskadern) 357

– bekämpar i samverkan med övriga stridskrafter 
en angripare som söker invadera landet.

CE !:
– håller största möjliga antal attackförband insats-

beredda,
– är beredd att med erforderliga ledningsresurser 

och hela eller delar av eskadern tilldelas MB – i första 
hand MB S, Ö, NN eller ÖN – varvid CE ! under-
ställs eller lyder under MB, som därvid utövar opera-
tiv ledning,358

– är beredd underställa MB – i första hand MB S, 
Ö, NN eller ÖN attackförband samt viss lednings-
kapacitet för att förstärka MB:s ledningsresurser,

– är väl insatt i MB operativa planer,
– planlägger insats i stort av attackförbanden 

inom respektive militärområde.

MB förbereder mottagande av attackförband

MB ÖN: en adiv.
MB NN: två adiv.

MB s är beredd efter order:
– överta Fo #! från MB V; berörd kustbevaknings-

chef lyder dock i vissa avseenden under MB V.

Ålagda uppgifter skall lösas även om ÖB ledning ej kan 
göra sig gällande.

Underställda förband i krigsfall 2 grundalternativet

Arméförband: !. och !!. fördstaberna, IB !!, IB &! 
och IB &%. (+/–) PB ' och PB ( och lfförband som 
mobiliserar inom milo S.356

Marinförband: ÖrlB S med stab, Bo ) och Bo !$. 
Fyra minfartyg, %. ub*j (sex ubåtar), !#. tbdiv (sex tb), 
$. och %. mtbdiv (fyra mtb/div), &. mröjavd, &!., &#. 
och &&. mröj*j, &+. (tre vb) och %+. vbdiv (fyra vb) och 
#. hkpdiv. Kustartilleriet: Bef Fo !%/ C BK, KAB & 
med spärrbat RB, JB, KM, ST och YD (Ystad), 
!!. kagrp, !. krbbatt, !. kabat och två muldiv.

Flygvapenförband: åtta jdiv (J #%), och fyra sdiv 
(två S #$ och två S #%), !+$. sgrp (SK "+), två *yg-
tpdiv, *ygtpgrp, sex lvrbkomp "( och $$ basbat.

Förband utöver underställda som i territoriellt och 
markoperativt avseende lyder under militärbefälhavaren 
– t ex strategiska reserver – SR

I krigsfall $ grundalternativet:
Arméförband: IB !$, IB &$, PB $" och ".–(. förd-

strv komp.
I förstärkningsalternativet $ S:

Arméförband: PB !+.

I förstärkningsalternativ 2 S underställda förband  
utöver krigsfall 2 grundalternativet

Arméförband: !#. och !&. fördstaberna, IB !$, 
IB !', IB &$, IB &", PB ) och PB $", tre fördelnings-
stridsvagnskompanier.

Marinförband: $$. jagdiv.
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MB s är beredd efter order:
-  överta Fo 3i från MB V; berörd kustbevaknings-

chef lyder dock i vissa avseenden under MB V.

Alagda uppgifter skall lösas även om ÖB ledning ej kan
göra sig gällande.

Underställda förband i krigsfall 2 grundalternativet
Arméförband: 1. och 11. fördstaberna, IB 11, IB 41

och IB 45. (+1-) PB 7 och PB 8 och lfförband som
mobiliserar inom milo S.356

Marinförband: ÖrlB S med stab, Bo 9 och Bo 12.
Fyra minfartyg, 5. ubflj (sex ubåtar), 13. tbdiv (sex tb),
2. och 5. mtbdiv (fyra mtb/div), 4. mröjavd, 4 3 .
och 44. mröjflj, 40. (tre vb) och 5o. vbdiv (fyra vb) och
3. hkpdiv. Kustartilleriet: Bef Fo 15/ C BK, KAB 4
med spärrbat RB, JB, KM, ST och YD (Ystad),

kagrp, 1. krbbatt, 1. kabat och två muldiv.
Flygvapenförband: åtta jdiv U 35), och fyra sdiv

(två S 32 och två S 35), 102. sgrp (SK 6o), två flyg-
tpdiv, flygtpgrp, sex lvrbkomp 68 och 22 basbat.

Förband utöver underställda som i territoriellt och
markoperativt avseende lyder under militärbefälhavaren
-  t ex strategiska reserver - SR
I krigsfall 2 grundalternativet:

Arméförband: IB 12, IB 42, PB 26 och 6.-8. förd-
strvkomp.
I förstärkningsalternativet 2 S:

Arméförband: PB 10.

I förstärkningsalternativ 2 S underställda förband
utöver krigsfall 2 grundalternativet

Arméförband: I3. och I4. fördstaberna, IB 12,
IB 17, IB 42, IB 46, PB 9 och PB 26, tre fördelnings-
stridsvagnskompanier.

Marinförband: 22 . j agdiv.

Flygvapenförband: MB S förbereder mottagande/
överlämnande av förband enligt följande: en jdiv
(J 32 B) från milo NN och en sdiv (S 32) till milo NN
eller milo Ö.

I förstärkningsalternativ 2 Ö underställda förband
utöver krigsfall 2 grundalternativet.

Utgår: Marinförband: Ett krbbatt. Flygvapen-
förband: två jdiv 3 5  D) till milo NN eller milo ÖN,
samt en sdiv (S 32).

1. flygeskadern (E 1: attackeskadern) 3s'
-  bekämpar i samverkan med övriga stridskrafter

en angripare som söker invadera landet.
CE 1:
-  håller största möjliga antal attackförband insats-

beredda,
-  är beredd att med erforderliga ledningsresurser

och hela eller delar av eskadern tilldelas MB -  i första
hand MB S, Ö, NN eller ÖN -  varvid CE I under-
ställs eller lyder under MB, som därvid utövar opera-
tiv ledning,358

-  är beredd underställa MB -  i första hand MB S,
Ö, NN eller ÖN attackförband samt viss lednings-
kapacitet för att förstärka MB:s ledningsresurser,

-  är väl insatt i MB operativa planer,
-  planlägger insats i stort av attackförbanden

inom respektive militärområde.

MB förbereder mottagande av attackförband
MB ÖN: en adiv.
MB NN: två adiv.
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transporter för förstärkningsalternativet # S, respek-
tive $) omgrupperingstransporter för förstärknings-
alternativet # Ö. Därtill kom de fall då utvecklingen 
gick så snabbt att man tidigt ansåg sig kunna anbe-
falla något av de förberedda förstärkningsalternativen 
innan transporterna för grundalternativet # hunnit 
genomföras eller mobiliseringen hunnit avslutas, näm-
ligen transportalternativen %) # + # S eller &) # + # Ö. 
Dessa transportalternativ var de mest omfattande 
och komplicerade att både planlägga och genomföra. 
Transporterna planlades i fred att påbörjas dagen T 
med början kl !$.''. Normalt var transportbered-
skapen alltid åtta timmar.360

Underhållstransporter  
1–15 mobiliseringsdygnen

Inrikes sjötransportvolym (utdrag).

Militär materiel (företrädesvis cement)
Inom milo Ö !& ''' ton
Milo Ö till milo ÖN #& ''' ton
Milo Ö till milo NN " ''' ton
Inom milo S !& ''' ton

Efter mobiliseringsdygn !"
Inom milo Ö $' ''' ton/månad
Milo Ö till milo ÖN #& ''' ton/månad
Milo O till milo NN !' ''' ton/månad

Riktlinjer för operationernas genomförande

De riktlinjer som gavs i ÖB:s orderverk för försvarets 
förande var relativt detaljerade och omfattade såväl 
riktlinjer för storanfall, då våra resurser mobilise-
rats, som kuppanfall före och under mobilisering. 
Även riktlinjer för försvar mot andra angrepps- eller 
betvingelsemetoder gavs. Nedan redovisas ett utdrag 
(exempel) på hur riktlinjerna utformades. Vad gällde 
försvar mot invasion av Sverige kunde en invasion 
geogra(skt insättas i )era riktningar, såväl över land-

Bestämmelser för användandet av  
strategiska reserver – SR

De strategiska reserverna är underställda ÖB men 
lyder i territoriellt och markoperativt avseende under 
militärbefälhavarna.

Kommentar: Detta innebar i korthet att de strate-
giska reserverna var ÖB:s stridskrafter, som inte 
utan ÖB:s medgivande kunde utnyttjas av MB, med 
undantag för insats mot luftlandsättningar. En MB, 
inom vars område de strategiska reserverna var grup-
perade, svarade dock för samordning av bl a skydd, 
bevakning, eld och för)yttningar. MB kunde också, 
om inget annat sades, anbefalla att cheferna för de 
strategiska reserverna i fred genomförde viss plan-
läggning och rekognosering för stridsuppgifter inom 
militär området. De strategiska reserverna gruppe-
rades i regel i anslutning till mobiliseringsplatserna 
men kunde också för)yttas till annat grupperings-
område – annat militärområde – för att där utgöra 
strategisk reserv. De (ck inte omgrupperas annat än 
på ÖB:s order. Då en strategisk reserv omgrupperats 
enligt något av förstärknings alternativen kunde den 
ges planläggnings uppgifter utöver de som tidigare 
angivits  av MB. De strategiska reserverna hade som 
regel åtta timmars transportberedskap, dvs de skulle 
i sin helhet kunna påbörja omgrupperingstransporter 
åtta timmar efter order.359

Kommunikationstjänst

Koncentreringsplanläggningen för transporterna för 
krigsfall # och förstärkningsalternativen # S och # Ö 
utgick från att mobiliseringstiderna innehölls samt 
att transporterna kunde genomföras ostört. Fem 
transport alternativ planlades: !) Transporter för 
krigsfall # som innefattade de MB grundtilldelade för-
banden aktuella att för)yttas, och i förekommande fall 
för)yttning av de strategiska reserver som inte skulle 
kvarstå på mobiliseringsplatserna. #) Omgrupperings-
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Bestämmelser for användandet av
strategiska reserver - SR
De strategiska reserverna är underställda ÖB men
lyder i territoriellt och markoperativt avseende under
militärbefälhavarna.

Kommentar: Detta innebar i korthet att de strate-
giska reserverna var ÖB:s stridskrafter, som inte
utan ÖB:s medgivande kunde utnyttjas av MB, med
undantag för insats mot luftlandsättningar. En MB,
inom vars område de strategiska reserverna var grup-
perade, svarade dock för samordning av bl a skydd,
bevakning, eld och förflyttningar. MB kunde också,
om inget annat sades, anbefalla att cheferna för de
strategiska reserverna i fred genomförde viss plan-
läggning och rekognosering för stridsuppgifter inom
militärområdet. De strategiska reserverna gruppe-
rades i regel i anslutning till mobiliseringsplatserna
men kunde också förflyttas till annat grupperings-
område -  annat militärområde -  för att där utgöra
strategisk reserv. De fick inte omgrupperas annat än
på ÖB:s order. Då en strategisk reserv omgrupperats
enligt något av förstärkningsalternativen kunde den
ges planläggningsuppgifter utöver de som tidigare
angivits av MB. De strategiska reserverna hade som
regel åtta timmars transportberedskap, dvs de skulle
i sin helhet kunna påbörja omgrupperingstransporter
åtta timmar efter order.359

Kommunikationstjänst
Koncentreringsplanläggningen för transporterna för
krigsfall 2 och förstärkningsalternativen 2 S och 2 Ö
utgick från att mobiliseringstiderna innehölls samt
att transporterna kunde genomföras ostört. Fem
transportalternativ planlades: i )  Transporter för
krigsfall 2 som innefattade de MB grundtilldelade för-
banden aktuella att förflyttas, och i förekommande fall
förflyttning av de strategiska reserver som inte skulle
kvarstå på mobiliseringsplatserna. 2) Omgrupperings-

transporter för förstärkningsalternativet 2 S, respek-
tive 3) omgrupperingstransporter för förstärknings-
alternativet 2 Ö. Därtil l kom de fall då utvecklingen
gick så snabbt att man tidigt ansåg sig kunna anbe-
falla något av de förberedda förstärkningsalternativen
innan transporterna för grundalternativet 2 hunnit
genomföras eller mobiliseringen hunnit avslutas, näm-
ligen transportalternativen 4) 2 + 2 S eller 5) 2 + 2 Ö.
Dessa transportalternativ var de mest omfattande
och komplicerade att både planlägga och genomföra.
Transporterna planlades i fred att påbörjas dagen T
med början kl 13.00. Normalt var transportbered-
skapen alltid åtta timmar.36°

Underhållstransporter
1-15 mobiliseringsdygnen
Inrikes sjötransportvolym (utdrag).

Mil i tär  materiel (företrädesvis cement)
Inom milo Ö
Milo Ö till milo ÖN
Milo Ö till milo NN
Inom milo S

15 000 ton
25 000 ton
6 000 ton
15 000 ton

Efter mobiliseringsdygn 15
Inom milo Ö
Milo Ö till milo ÖN
Milo 0  till milo NN

3o 00o ton/månad
25 000 ton/månad

o 000 ton/månad

Riktlinjer för operationernas genomförande
De riktlinjer som gavs i ÖB:s orderverk för försvarets
förande var relativt detaljerade och omfattade såväl
riktlinjer för storanfall, då våra resurser mobilise-
rats, som kuppanfall före och under mobilisering.
Även riktlinjer för försvar mot andra angrepps- eller
betvingelsemetoder gavs. Nedan redovisas ett utdrag
(exempel) på hur riktlinjerna utformades. Vad gällde
försvar mot invasion av Sverige kunde en invasion
geografiskt insättas i flera riktningar, såväl över land-
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Graden av detta taktiskt offensiva uppträdande 
skulle dock vägas mot våra begränsade resurser. Om 
angriparen luftlandsatt förband skulle vi undvika att 
våra förband bands av dessa. Luftlandsatta förband 
skulle kringgås, bindas eller isoleras. På detta sätt 
skulle vi bevara ett offensivt uppträdande. Lägen 
kunde dock uppstå då det var motiverat att sätta 
in avsevärda resurser för att tidigt slå luftlandsatta 
förband, särskilt om de tagit vitala områden som t ex 
gynnade angriparens styrketillväxt eller områden 
som för längre tid avskar våra förbindelser eller var 
väsentliga för totalförsvaret i övrigt. 

I syfte att säkra sjö- och $ygstridskrafternas 
operations frihet skulle deras baser och områden 
som krävdes för detta i det längsta försvaras. Vad 
gällde s k skyddsobjekt skulle främst hamnar och 
$ygfält samt vissa förbindelser till Övre Norrland 
prioriteras, liksom viktigare underrättelse- och 
stridslednings organ. Kunde vi inte hindra en angri-
pare att varaktigt få fast fot på svenskt territorium 
skulle, efter order av ÖB, övergång ske från avvär-
jande till fördröjande försvar. Viktiga områden av 
särskild betydelse för vår fortsatta krigföring och 
angriparens styrketillväxt skulle dock försvaras i det 
längsta. Detsamma gällde även områden som var av 
vikt för tillförsel av förnöden heter samt områden som 
var väsentliga för att militärt bistånd utifrån skulle 
kunna ges. Inom områden som vi temporärt måste 
uppge skulle fortsatt motstånd i form av det ”fria 
kriget” bjudas. Varje tillfälle att tillfoga angriparen 
förluster skulle tillvaratas.

Riktlinjerna övergick därefter till mer detaljerade 
riktlinjer för att möta ett storanfall. Först behandlas 
det inledande bekämpningsskedet. Det bedömdes att 
detta sannolikt skulle inledas med bekämpning av 
våra stridskrafter samt övriga funktioner av väsent-
lig betydelse för vår försvarsförmåga. Genom att 
inte ge bekämpningen någon mer uttalad geogra%sk 
inriktning skulle sannolikt angriparen söka dölja den 
slutliga huvudanfallsriktningen. Förbekämpningen 
bedömdes huvudsakligen ske från luften.

gränsen som över havet och genom luften. Om angri-
parens syfte var att ta hela landet var det troligt – då 
väderleksförhållandena så tillät – att ett anfall skulle 
insättas både över landgränsen och över havet, i båda 
fallen kombinerat med luftlandsättningar. Vår under-
rättelsetjänst var viktig och skulle sannolikt tidigt bli 
utsatt för stark bekämpning, varför det var av stor 
vikt att skydda dess resurser.

Försvaret mot invasion skulle organiseras som ett 
omfattande djupförsvar, som skulle påbörjas långt 
utanför våra kuster och gränser på ett stridsekono-
miskt lämpligt sätt. Inom ramen för djupförsvaret 
skulle ett fast försvar – befästningar m m – ordnas 
i anslutning till områden som var av särskild betydelse 
för angriparens styrketillväxt och operationsmöjlig-
heter samt inom områden som var av särskild bety-
delse för vår fortsatta krigföring. Med stöd av dessa 
fasta försvar skulle stridskrafter ur alla försvarsgrenar 
kunna insättas i samordnade anfall. Inom områden 
där endast mindre landstignings- och luftlandsätt-
ningsföretag kunde förväntas skulle verksamheten 
inskränkas till bevakning och övervakning, utom 
i anslutning till viktiga punkter och områden, som 
hamnar och inlopp till dessa, $ygfält och viktiga 
kommunikations knutpunkter för vilka fasta kust-
artilleri- och lokalförsvarsförband avsetts.

Det förhållandet att vi i ett utgångsläge kraft-
samlat våra stridskrafter till områden som bedömts 
vara mest utsatta uteslöt inte att andra områden 
och riktningar kunde bli aktuella. Våra stridskrafter 
skulle då snabbt kunna insättas i de nya riktning-
arna med bibehållet stridsvärde. Inom ramen för vår 
strategiskt defensiva målsättning skulle gynnsamma 
tillfällen att störa angriparens invasionsförberedelser 
genom offensivt uppträdande tillvaratas. Det kunde 
ske genom offensiva framstötar med sjö- och $yg-
stridskrafter samt lämpliga markförband (här syftas 
bl a på jägarförband för strid bakom %endens linjer). 
Syftet var att nöta på angriparens anfallskraft, att 
vinna tid och tvinga angriparen att avdela resurser 
för skydd i olika former.
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gränsen som över havet och genom luften. Om angri-
parens syfte var att ta hela landet var det troligt — då
väderleksförhållandena så tillät — att ett anfall skulle
insättas både över landgränsen och över havet, i båda
fallen kombinerat med luftlandsättningar. Vår under-
rättelsetjänst var viktig och skulle sannolikt tidigt bli
utsatt för stark bekämpning, varför det var av stor
vikt att skydda dess resurser.

Försvaret mot invasion skulle organiseras som ett
omfattande djupförsvar, som skulle påbörjas långt
utanför våra kuster och gränser på ett stridsekono-
miskt lämpligt sätt. Inom ramen för djupförsvaret
skulle ett fast försvar — befästningar m m — ordnas
i anslutning till områden som var av särskild betydelse
för angriparens styrketillväxt och operationsmöjlig-
heter samt inom områden som var av särskild bety-
delse för vår fortsatta krigföring. Med stöd av dessa
fasta försvar skulle stridskrafter ur alla försvarsgrenar
kunna insättas i samordnade anfall. Inom områden
där endast mindre landstignings- och luftlandsätt-
ningsföretag kunde förväntas skulle verksamheten
inskränkas till bevakning och övervakning, utom
i anslutning till viktiga punkter och områden, som
hamnar och inlopp till dessa, flygfält och viktiga
kommunikationsknutpunkter för vilka fasta kust-
artilleri- och lokalförsvarsförband avsetts.

Det förhållandet att v i i  ett utgångsläge kraft-
samlat våra stridskrafter till områden som bedömts
vara mest utsatta uteslöt inte att andra områden
och riktningar kunde bli aktuella. Våra stridskrafter
skulle då snabbt kunna insättas i de nya riktning-
arna med bibehållet stridsvärde. Inom ramen för vår
strategiskt defensiva målsättning skulle gynnsamma
tillfällen att störa angriparens invasionsförberedelser
genom offensivt uppträdande tillvaratas. Det kunde
ske genom offensiva framstötar med sjö- och flyg-
stridskrafter samt lämpliga markförband (här syftas
bl a på jägarförband för strid bakom fiendens linjer).
Syftet var att nöta på angriparens anfallskraft, att
vinna tid och tvinga angriparen att avdela resurser
för skydd i olika former.

Graden av detta taktiskt offensiva uppträdande
skulle dock vägas mot våra begränsade resurser. Om
angriparen luftlandsatt förband skulle vi undvika att
våra förband bands av dessa. Luftlandsatta förband
skulle kringgås, bindas eller isoleras. På detta sätt
skulle vi bevara ett offensivt uppträdande. Lägen
kunde dock uppstå då det var motiverat att sätta
in avsevärda resurser för att tidigt slå luftlandsatta
förband, särskilt om de tagit vitala områden som t ex
gynnade angriparens styrketillväxt eller områden
som för längre tid avskar våra förbindelser eller var
väsentliga för totalförsvaret i övrigt.

I  syfte att säkra sjö- och flygstridskrafternas
operationsfrihet skulle deras baser och områden
som krävdes för detta i det längsta försvaras. Vad
gällde s k skyddsobjekt skulle främst hamnar och
flygfält samt vissa förbindelser till Övre Norrland
prioriteras, liksom viktigare underrättelse- och
stridsledningsorgan. Kunde vi inte hindra en angri-
pare att varaktigt få fast fot på svenskt territorium
skulle, efter order av ÖB, övergång ske från avvär-
jande till fördröjande försvar. Viktiga områden av
särskild betydelse för vår fortsatta krigföring och
angriparens styrketillväxt skulle dock försvaras i  det
längsta. Detsamma gällde även områden som var av
vikt för tillförsel av förnödenheter samt områden som
var väsentliga för att militärt bistånd utifrån skulle
kunna ges. Inom områden som vi temporärt måste
uppge skulle fortsatt motstånd i form av det "fria
kriget" bjudas. Varje tillfälle att tillfoga angriparen
förluster skulle tillvaratas.

Riktlinjerna övergick därefter till mer detaljerade
riktlinjer för att möta ett storanfall. Först behandlas
det inledande bekämpningsskedet. Det bedömdes att
detta sannolikt skulle inledas med bekämpning av
våra stridskrafter samt övriga funktioner av väsent-
lig betydelse för vår försvarsförmåga. Genom att
inte ge bekämpningen någon mer uttalad geografisk
inriktning skulle sannolikt angriparen söka dölja den
slutliga huvudanfallsriktningen. Förbekämpningen
bedömdes huvudsakligen ske från luften.
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landsättningar med detta syfte inledningsvis kunde 
förutses. Luftförsvaret skulle därför i detta skede 
främst ingripa mot luftlandsättningarna samt skydda 
våra stridskrafter. Även attack$yg skulle insätta mot 
luftlandsättningsföretag både i luften och på marken.

Under överskeppningen skulle attack$yget och 
sjöstridskrafternas anfall mot sjötransporterna sam-
ordnas och utnyttjas maximalt, för att åsamka angri-
paren största möjliga förluster till sjöss. Ubåts- och 
minkrigföring skulle bedrivas ända intill motstån-
darens från kusten försvarade områden. Försvaret 
skulle öka i styrka ju närmare vår kust angriparen 
kom genom insats av attack$yg, ubåtar, övervattens-
fartyg och kustartilleriförband samt genom kust- och 
strandförsvarsmineringar. I detta läge skulle även 
jaktförband tillfälligtvis kunna insättas mot land-
stignings- och transportfartyg. Arméstridskrafternas 
artilleri och värnpjäser skulle komplettera eldsystemet 
närmast kusten med kraftsamling till hamnar, $ygfält 
och lämpliga urlastningsområden i närheten av större 
hamnar. Så mycket luftvärn som möjligt, med hänsyn 
dock tagen till andra uppgifter, skulle sättas in mot 
transport$ygplan i anslutning till lämpliga luftland-
sättningsområden, främst i närheten av större hamnar.

Angriparen bedömdes vara särskilt sårbar under 
landstignings- och urlastningsskedet varför det var 
där som ett avgörande skulle eftersträvas genom en 
kraftsamlad insats. Bl a skulle större hamnar, områden 
lämpliga för skyddad urlastning, kommunikations-
knutpunkter och $ygfält nära invasionsområdet i 
det längsta försvaras, även om angriparen kringgått 
försvaret. Lyckades angriparen ta eller hota sådana 
områden skulle i första hand hamnar återtas och 
säkras. Luftlandsättningar skulle kringgås eller bindas 
med begränsade styrkor och attack$yget skulle i detta 
skede insättas mot främst transportfartyg i hamnar 
som tagits av angriparen. Lyckades angriparen bilda 
ett brohuvud skulle utbrytning förhindras eller för-
dröjas tills dess stridskrafter för anfall mot brohuvu-
dena hunnit omgrupperas från andra områden. Först 
skulle de %entliga stridskrafterna i de brohuvuden som 

Vid anfall över havet syftade den inledande 
bekämpningen till att skapa betingelser för överskepp-
ning och luftlandsättning. Bekämpningen bedömdes 
komma att rikta sig mot våra marina stridskrafter och 
våra $ygstridskrafter vars verkansmöjligheter fram-
tvingade en bekämpning, oberoende av angriparens 
valda anfallsriktning, samt mot våra strategiska reser-
ver. Hamnar och $ygfält som angriparen bedömde 
som nödvändiga att utnyttja bedömdes inte bli utsatta 
för större bekämpning.

Vid anfall över landgränsen bedömdes bekämp-
ningen främst syfta till att skapa gynnsamma betingel-
ser för markoperationer och luftlandsättningar. 
Målen bedömdes då främst bli våra $ygstridskrafter, 
markförband utgångsgrupperade i operationsområdet 
och ledningsorgan. Vidare kunde kommunikations-
bekämpning förutses i syfte att förhindra transport 
av förstärkningar och underhåll från andra områden.

Under den inledande bekämpningen skulle vår 
strävan vara att med alla medel upprätthålla våra 
stridskrafters operationsfrihet och slagkraft. Bl a 
skulle luftförsvaret inriktas mot skydd av våra strids-
krafter, ledningsorgan och kommunikationer. Våra 
övriga stridskrafter skulle i gynnsamma lägen anfalla 
angriparens stridskrafter och transporter. Genom bl a 
en kombination av rörlighet, utspridning, skenmåls- 
och maskeringsåtgärder samt befästningar skulle 
angriparen tvingas till ökande insatser för att nå syftet 
med den inledande bekämpningen samtidigt som vi 
vann tid av stor betydelse.

Riktlinjerna övergick därefter till att behandla 
anfall över hav och landgräns. Vid anfall över havet 
skulle främst spanings$yg utnyttjas för övervakning 
av bl a angriparens hamnar och andra områden där 
överskeppning förbereddes, liksom havsområdena. 
För övervakning av havsområdena skulle även fartyg 
utnyttjas, främst ubåtar. Då överskeppningen påbör-
jats skulle främst $ygspaning klarlägga omfattningen 
av angriparens transporter till sjöss. Av avgörande 
betydelse bedömdes det vara att angriparen snabbt 
lyckades ta lämpliga hamnar och $ygfält, varför luft-
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Vid anfall över havet syftade den inledande
bekämpningen till att skapa betingelser för överskepp-
ning och luftlandsättning. Bekämpningen bedömdes
komma att rikta sig mot våra marina stridskrafter och
våra flygstridskrafter vars verkansmöjligheter fram-
tvingade en bekämpning, oberoende av angriparens
valda anfallsriktning, samt mot våra strategiska reser-
ver. Hamnar och flygfält som angriparen bedömde
som nödvändiga att utnyttja bedömdes inte bli utsatta
för större bekämpning.

Vid anfall över landgränsen bedömdes bekämp-
ningen främst syfta till att skapa gynnsamma betingel-
ser för markoperationer och luftlandsättningar.
Målen bedömdes då främst bli våra flygstridskrafter,
markförband utgångsgrupperade i operationsområdet
och ledningsorgan. Vidare kunde kommunikations-
bekämpning förutses i syfte att förhindra transport
av förstärkningar och underhåll från andra områden.

Under den inledande bekämpningen skulle vår
strävan vara att med alla medel upprätthålla våra
stridskrafters operationsfrihet och slagkraft. Bl a
skulle luftförsvaret inriktas mot skydd av våra strids-
krafter, ledningsorgan och kommunikationer. Våra
övriga stridskrafter skulle i gynnsamma lägen anfalla
angriparens stridskrafter och transporter. Genom bl a
en kombination av rörlighet, utspridning, skenmåls-
och maskeringsåtgärder samt befästningar skulle
angriparen tvingas till ökande insatser för att nå syftet
med den inledande bekämpningen samtidigt som vi
vann tid av stor betydelse.

Riktlinjerna övergick därefter till att behandla
anfall över hav och landgräns. Vid anfall över havet
skulle främst spaningsflyg utnyttjas för övervakning
av bl a angriparens hamnar och andra områden där
överskeppning förbereddes, liksom havsområdena.
För övervakning av havsområdena skulle även fartyg
utnyttjas, främst ubåtar. Då överskeppningen påbör-
jats skulle främst flygspaning klarlägga omfattningen
av angriparens transporter till sjöss. Av avgörande
betydelse bedömdes det vara att angriparen snabbt
lyckades ta lämpliga hamnar och flygfält, varför luft-

landsättningar med detta syfte inledningsvis kunde
förutses. Luftförsvaret skulle därför i detta skede
främst ingripa mot luftlandsättningarna samt skydda
våra stridskrafter. Även attackflyg skulle insätta mot
luftlandsättningsföretag både i luften och på marken.

Under överskeppningen skulle attackflyget och
sjöstridskrafternas anfall mot sjötransporterna sam-
ordnas och utnyttjas maximalt, för att åsamka angri-
paren största möjliga förluster till sjöss. Ubåts- och
minkrigföring skulle bedrivas ända intill motstån-
darens från kusten försvarade områden. Försvaret
skulle öka i styrka ju närmare vår kust angriparen
kom genom insats av attackflyg, ubåtar, övervattens-
fartyg och kustartilleriförband samt genom kust- och
strandförsvarsmineringar. I  detta läge skulle även
jaktförband tillfälligtvis kunna insättas mot land-
stignings- och transportfartyg. Arm6tridskrafternas
artilleri och värnpjäser skulle komplettera eldsystemet
närmast kusten med kraftsamling till hamnar, flygfält
och lämpliga urlastningsområden i närheten av större
hamnar. Så mycket luftvärn som möjligt, med hänsyn
dock tagen till andra uppgifter, skulle sättas in mot
transportflygplan i anslutning till lämpliga luftland-
sättningsområden, främst i närheten av större hamnar.

Angriparen bedömdes vara särskilt sårbar under
landstignings- och urlastningsskedet varför det var
där som ett avgörande skulle eftersträvas genom en
kraftsamlad insats. Bl a skulle större hamnar, områden
lämpliga för skyddad urlastning, kommunikations-
knutpunkter och flygfält nära invasionsområdet i
det längsta försvaras, även om angriparen kringgått
försvaret. Lyckades angriparen ta eller hota sådana
områden skulle i första hand hamnar återtas och
säkras. Luftlandsättningar skulle kringgås eller bindas
med begränsade styrkor och attackflyget skulle i detta
skede insättas mot främst transportfartyg i hamnar
som tagits av angriparen. Lyckades angriparen bilda
ett brohuvud skulle utbrytning förhindras eller för-
dröjas tills dess stridskrafter för anfall mot brohuvu-
dena hunnit omgrupperas från andra områden. Först
skulle de fientliga stridskrafterna i de brohuvuden som
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kommunikationsknutpunkter. Luftförsvaret skulle 
inriktas på att skydda markförbandens operationer 
och försvåra luftland sättningar. Attack$yget skulle 
i första hand insättas mot mål som minskade angripa-
rens anfalls- och underhållskapacitet. Marin- och $yg-
stridskrafterna skulle insättas mot eventuella omfatt-
ningsföretag över havet. Hamnar som var av särskild 
betydelse för omfattningsföretagens styrketillväxt 
skulle i det längsta försvaras. Lägen kunde uppstå då 
ett anfall från angriparens sida ansattes över svensk-
norska gränsen. Därvid skulle striden föras på i 
princip samma sätt som vid anfall över svensk-%nska 
gränsen.361

Motsvarande riktlinjer gavs också för försvar mot 
kuppanfall som genomfördes före och under mobili-
sering. Ett kuppföretag kunde genom att angriparen 
anföll direkt ur fredsgrupperingen insättas mot oss 
efter kort eller ingen förvarning. En angripares fram-
gång med ett kuppanfall var starkt beroende av om 
han snabbt kunde säkra områden som bedömdes 
vara av särskild betydelse för fortsatt styrketillväxt 
och fortsatta anfall. Angriparen bedömdes före, eller 
i omedelbar anslutning till $yg- och fjärrvapenanfall, 
sätta in begränsade luft-, sjö- och markstridskrafter 
för att ta områden av särskild betydelse för fortsatt 
anfall. Sabotage mot för oss viktiga objekt bedömdes 
ske i samband med anfallen. Vi skulle sannolikt i ett 
sådant läge tvingas genomföra både mobilisering 
och utrymning samtidigt. Vårt försvar skulle i första 
hand inriktas på att hindra motståndaren att ta 
betydelsefulla områden. Försvaret av ledningsresur-
ser, hamnar, $ygfält, kommunikationsknutpunkter 
samt land stignings- och luftlandsättningsområden 
var därvid av särskild betydelse. Jakt$yget var vid 
kuppanfall av särskild betydelse främst för insats mot 
luftlandsättnings företag och underhållstransporter.

Insatsberedda attackförband och sjöstridskrafter 
skulle insättas mot överskeppningsföretag, och insats-
beredda markstridsförband skulle försvara hamnar 
och $ygfält. Dessa stridskrafter skulle efter hand 
kompletteras med förband med korta mobiliserings-

medgav störst styrketillväxt slås. Därvid skulle marin- 
och $ygstridskrafterna slå mot angriparens transpor-
ter till brohuvudena och urlastande fartyg. Genom att 
vi snabbt omgrupperade stridskrafter till huvudopera-
tionsområdet skulle ett avgörande eftersträvas innan 
angriparen hunnit konsolidera sig. Vår operations-
frihet skulle säkerställas så långt som möjligt genom 
att luftförsvaret skyddade främst arméstridskrafternas 
omgrupperingar till aktuella områden.

Trots våra motåtgärder kunde angriparen komma 
att disponera så stora resurser att en utbrytning ur ett 
eller $era brohuvuden kunde ske. Med våra samlade 
resurser skulle vi då kunna uppta ett så fördröjande 
och för angriparen förlustbringande försvar som det 
var möjligt.

Vid anfall över landgränsen bedömdes angriparen 
ha den fördelen att hans styrkor kunde koncentreras 
till gränsområdet och förbereda anfall innan krig 
utbrutit. Detta innebar dock svårigheter för angripa-
ren att dölja operationsriktning och omfattningen i 
stort av de styrkor han avsåg att sätta in. Det bedöm-
des att även luftlandsättningar skulle komma att 
genomföras i syfte att hindra våra underhålls- och 
förstärkningstransporter, samt för anfall i ryggen 
mot våra styrkor. Kommunikationer bedömdes också 
komma att bekämpas i avreglerande syfte. Risk fanns 
också att angriparen satte in omfattningsoperationer 
sjövägen (dvs över Bottenhavet och/eller Botten-
viken). Vid försvar av svensk-%nska gränsen skulle 
detta upptas så nära gränsen som möjligt och med 
insats av $ygstridskrafter och lämpliga markförband 
(bl a jägarförband) även utanför gränsen på angripa-
rens område.

Striden skulle föras på djupet i ett successivt 
hårdnande och med befästningar förstärkt försvars-
system. Alla möjligheter till offensivt uppträdande 
skulle tillvara tas. Målet var att efter inledande 
fördröjningsstrider hejda angriparens förband och 
genom anfall slå dessa och återta förlorade områden. 
Därvid skulle de områden först återtas som försvå-
rade angriparens tilltransport av nya förband, dvs 
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medgav störst styrketillväxt slås. Därvid skulle marin-
och flygstridskrafterna slå mot angriparens transpor-
ter till brohuvudena och urlastande fartyg. Genom att
vi snabbt omgrupperade stridskrafter till huvudopera-
tionsområdet skulle ett avgörande eftersträvas innan
angriparen hunnit konsolidera sig. Vår operations-
frihet skulle säkerställas så långt som möjligt genom
att luftförsvaret skyddade främst armsstridskrafternas
omgrupperingar till aktuella områden.

Trots våra motåtgärder kunde angriparen komma
att disponera så stora resurser att en utbrytning ur ett
eller flera brohuvuden kunde ske. Med våra samlade
resurser skulle vi då kunna uppta ett så fördröjande
och för angriparen förlustbringande försvar som det
var möjligt.

Vid anfall över landgränsen bedömdes angriparen
ha den fördelen att hans styrkor kunde koncentreras
till gränsområdet och förbereda anfall innan krig
utbrutit. Detta innebar dock svårigheter för angripa-
ren att dölja operationsriktning och omfattningen i
stort av de styrkor han avsåg att sätta in. Det bedöm-
des att även luftlandsättningar skulle komma att
genomföras i syfte att hindra våra underhålls- och
förstärkningstransporter, samt för anfall i ryggen
mot våra styrkor. Kommunikationer bedömdes också
komma att bekämpas i avreglerande syfte. Risk fanns
också att angriparen satte in omfattningsoperationer
sjövägen (dvs över Bottenhavet och/eller Botten-
viken). Vid försvar av svensk-finska gränsen skulle
detta upptas så nära gränsen som möjligt och med
insats av flygstridskrafter och lämpliga markförband
(bl a jägarförband) även utanför gränsen på angripa-
rens område.

Striden skulle föras på djupet i ett successivt
hårdnande och med befästningar förstärkt försvars-
system. Alla möjligheter till offensivt uppträdande
skulle tillvaratas. Målet var att efter inledande
fördröjningsstrider hejda angriparens förband och
genom anfall slå dessa och återta förlorade områden.
Därvid skulle de områden först återtas som försvå-
rade angriparens tilltransport av nya förband, dvs

kommunikationsknutpunkter. Luftförsvaret skulle
inriktas på att skydda markförbandens operationer
och försvåra luftlandsättningar. Attackflyget skulle
i första hand insättas mot mål som minskade angripa-
rens anfalls- och underhållskapacitet. Marin- och flyg-
stridskrafterna skulle insättas mot eventuella omfatt-
ningsföretag över havet. Hamnar som var av särskild
betydelse för omfattningsföretagens styrketillväxt
skulle i det längsta försvaras. Lägen kunde uppstå då
ett anfall från angriparens sida ansattes över svensk-
norska gränsen. Därvid skulle striden föras på i
princip samma sätt som vid anfall över svensk-finska
gränsen.361

Motsvarande riktlinjer gavs också för försvar mot
kuppanfall som genomfördes före och under mobili-
sering. Ett kuppföretag kunde genom att angriparen
anföll direkt ur fredsgrupperingen insättas mot oss
efter kort eller ingen förvarning. En angripares fram-
gång med ett kuppanfall var starkt beroende av om
han snabbt kunde säkra områden som bedömdes
vara av särskild betydelse för fortsatt styrketillväxt
och fortsatta anfall. Angriparen bedömdes före, eller
i omedelbar anslutning till flyg- och fjärrvapenanfall,
sätta in begränsade luft-, sjö- och markstridskrafter
för att ta områden av särskild betydelse för fortsatt
anfall. Sabotage mot för oss viktiga objekt bedömdes
ske i samband med anfallen. Vi skulle sannolikt i ett
sådant läge tvingas genomföra både mobilisering
och utrymning samtidigt. Vårt försvar skulle i första
hand inriktas på att hindra motståndaren att ta
betydelsefulla områden. Försvaret av ledningsresur-
ser, hamnar, flygfält, kommunikationsknutpunkter
samt landstignings- och luftlandsättningsområden
var därvid av särskild betydelse. Jaktflyget var vid
kuppanfall av särskild betydelse främst för insats mot
luftlandsättningsföretag och underhållstransporter.

Insatsberedda attackförband och sjöstridskrafter
skulle insättas mot överskeppningsföretag, och insats-
beredda markstridsförband skulle försvara hamnar
och flygfält. Dessa stridskrafter skulle efter hand
kompletteras med förband med korta mobiliserings-
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nikationsbekämpning, ett förhållande som var särskilt 
känsligt vad gällde de långa förbindelserna till Övre 
Norrland. Hotbildsutvecklingen som helhet krävde att 
#er arméförband än tidigare utgångsgrupperades som 
strategiska reserver. Tanken var att de genom en mer 
tillbakadragen och spridd gruppering skulle skyddas 
från att tidigt bindas i strid och/eller från att slås ut av 
bland annat kärnladdningar. Även #ygvapnet, och då 
inte minst attack#yget, skulle grupperas skyddat och 
utspritt i syfte att förhindra att det tidigt slogs.

Som en följd av hotbildsutvecklingen, och då inte 
minst kärnvapenhotet, fortsatte också utbyggnaden av 
bergrumsskyddade hangarer och stridsledningscentra-
ler för #ygvapnet. Även vissa av marinens baser $ck 
bergrumsskyddade anläggningar (t ex Musköbasen) 
liksom delar av den operativa och taktiska ledningen, 
som militärbefäls- och försvarsområdesstaber. Dessa 
olika berganläggningar drog stora kostnader.

Som nämnts minskade antalet brigader efter 
hand. I !%&% års krigsorganisation var '( brigader 
inplane rade. I !%() års krigsorganisation hade antalet 
briga der minskat till '*. I ovan redovisade order var 
antalet brigader '!, inklusive Gotlandsbrigaden. Om 
en direkt jämförelse görs mellan krigsfall II SN och 
krigsfall ): grundalternativet kan man konstatera att 
de fördelningsstaber och brigader som grundtilldelats 
milo ÖN i krigsfall ) till antalet var desamma som 
VI. militärområdet disponerade i krigsfall II SN, dvs 
tre fördelningar och sex brigader jämte tre strids-
vagnsbataljoner. Härtill kom en brigad som strate-
gisk reserv i Umeåområdet. I krigsfall II SN hade 
I. militär området tilldelats fyra fördelningar och tolv 
brigader och IV. militärområdet en fördelning och tre 
brigader. I krigsfall ) minskar milo S:s grundtilldel-
ning av förband till två fördelningsstaber och fem bri-
gader medan milo Ö, i likhet med krigsfall II SN, fort-
farande grundtilldelats en fördelning och tre brigader.

Sammantaget var i krigsfall II SN ca )+ brigader, 
inklusive Gotlandsbrigaden, grundtilldelade militär-
befälhavarna av de ca '+ brigader som disponerades 
(beräkningarna påverkas något beroende på vilket år 

tider, vilka avsågs för försvar eller anfall mot områden 
som $enden bedömdes vilja utnyttja eller som var av 
betydelse för krigsmaktens och totalförsvarets led-
ning och verksamhet i övrigt. All övrig verksamhet 
skulle inriktas på att så snabbt som möjligt fullfölja 
mobilisering och därmed skapa betingelser för att slå 
luftlandsatta eller landstigna förband. Hemvärnets 
uppgift var att skydda krigsmaktens mobilisering och 
koncentrering. Detta skulle bl a ske genom försvar 
av viktiga anläggningar, knutpunkter och broar.362 
I övrigt angavs i riktlinjerna även korta anvisningar 
för andra betvingelse - eller angreppsmetoder som sub-
versiv verksamhet och psykologisk krigföring.

Analys och kommentarer

Hotbildsutvecklingen, och då inte minst lufthotbilden 
i kombination med kärnvapenhotet och den presum-
tive angriparens ökade rörlighet och förmåga till 
snabba omgrupperingar var främst de faktorer som 
kom att styra den reviderade operativa krigsplan-
läggningen, som trädde i kraft !%"). Lufthotbilden 
bestod dels av en ökad risk för operativa och taktiska 
luftlandsättningar, dels av ett ökat hot från angripa-
rens #yg och robotar. Flyget $ck efter hand ökade 
räckvidder, högre farter och ökad förmåga att bära 
olika vapensystem (bomber och robotar). De ökande 
räckvidderna medförde att angriparens #yg kunde 
operera längre in i vårt land utan ombasering, och de 
ökande farterna medförde att kontaktlinjerna, dvs 
den linje där efter förvarning svenskt jakt#yg tidigast 
kunde möta angriparens #yg, efter hand kom närmare 
våra kuster och gränser, om den inte hamnade innan-
för dessa, vilket var fallet i t ex Skåne.363

Visserligen moderniserades efter hand vårt eget 
#ygvapen (Lansen-, Draken- och senare Viggen-
systemen) men samtidigt minskade antalet strids-
#ygplan, vilket medförde att möjligheterna till ett mer 
heltäckande luftförsvar reducerades. Flyghotbilden i 
kombination med en ökad risk för luftlandsättningar 
och sabotage medförde även en ökad risk för kommu-
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tider, vilka avsågs för försvar eller anfall mot områden
som fienden bedömdes vilja utnyttja eller som var av
betydelse för krigsmaktens och totalförsvarets led-
ning och verksamhet i övrigt. Al l  övrig verksamhet
skulle inriktas på att så snabbt som möjligt fullfölja
mobilisering och därmed skapa betingelser för att slå
luftlandsatta eller landstigna förband. Hemvärnets
uppgift var att skydda krigsmaktens mobilisering och
koncentrering. Detta skulle bl a ske genom försvar
av viktiga anläggningar, knutpunkter och broar.362
I  övrigt angavs i riktlinjerna även korta anvisningar
för andra betvingelse- eller angreppsmetoder som sub-
versiv verksamhet och psykologisk krigföring.

Analys och kommentarer
Hotbildsutvecklingen, och då inte minst lufthotbilden
i kombination med kärnvapenhotet och den presum-
tive angriparens ökade rörlighet och förmåga till
snabba omgrupperingar var främst de faktorer som
kom att styra den reviderade operativa krigsplan-
läggningen, som trädde i kraft 1962. Lufthotbilden
bestod dels av en ökad risk för operativa och taktiska
luftlandsättningar, dels av ett ökat hot från angripa-
rens flyg och robotar. Flyget fick efter hand ökade
räckvidder, högre farter och ökad förmåga att bära
olika vapensystem (bomber och robotar). De ökande
räckvidderna medförde att angriparens flyg kunde
operera längre in i vårt land utan ombasering, och de
ökande farterna medförde att kontaktlinjerna, dvs
den linje där efter förvarning svenskt jaktflyg tidigast
kunde möta angriparens flyg, efter hand kom närmare
våra kuster och gränser, om den inte hamnade innan-
för dessa, vilket var fallet i t ex Skåne.363

Visserligen moderniserades efter hand vårt eget
flygvapen (Lansen-, Draken- och senare Viggen-
systemen) men samtidigt minskade antalet strids-
flygplan, vilket medförde att möjligheterna till ett mer
heltäckande luftförsvar reducerades. Flyghotbilden i
kombination med en ökad risk för luftlandsättningar
och sabotage medförde även en ökad risk för kommu-

nikationsbekämpning, ett förhållande som var särskilt
känsligt vad gällde de långa förbindelserna till Övre
Norrland. Hotbildsutvecklingen som helhet krävde att
fler armsförband än tidigare utgångsgrupperades som
strategiska reserver. Tanken var att de genom en mer
tillbakadragen och spridd gruppering skulle skyddas
från att tidigt bindas i strid och/eller från att slås ut av
bland annat kärnladdningar. Även flygvapnet, och då
inte minst attackflyget, skulle grupperas skyddat och
utspritt i syfte att förhindra att det tidigt slogs.

Som en följd av hotbildsutvecklingen, och då inte
minst kärnvapenhotet, fortsatte också utbyggnaden av
bergrumsskyddade hangarer och stridsledningscentra-
ler för flygvapnet. Även vissa av marinens baser fick
bergrumsskyddade anläggningar (t ex Musköbasen)
liksom delar av den operativa och taktiska ledningen,
som militärbefäls- och försvarsområdesstaber. Dessa
olika berganläggningar drog stora kostnader.

Som nämnts minskade antalet brigader efter
hand. I  1949 års krigsorganisation var 37 brigader
inplanerade. I  197 2 års krigsorganisation hade antalet
brigader minskat till 3o. I  ovan redovisade order var
antalet brigader 31, inklusive Gotlandsbrigaden. Om
en direkt jämförelse görs mellan krigsfall I I  SN och
krigsfall 2: grundalternativet kan man konstatera att
de fördelningsstaber och brigader som grundtilldelats
milo ÖN i krigsfall 2 t i l l  antalet var desamma som
VI. militärområdet disponerade i krigsfall I I  SN, dvs
tre fördelningar och sex brigader jämte tre strids-
vagnsbataljoner. Härtill kom en brigad som strate-
gisk reserv i Umeåområdet. I  krigsfall I I  SN hade
I. militärområdet tilldelats fyra fördelningar och tolv
brigader och IV. militärområdet en fördelning och tre
brigader. I  krigsfall 2 minskar milo S:s grundtilldel-
ning av förband till två fördelningsstaber och fem bri-
gader medan milo Ö, i likhet med krigsfall I I  SN, fort-
farande grundtilldelats en fördelning och tre brigader.

Sammantaget var i krigsfall I I  SN ca 25 brigader,
inklusive Gotlandsbrigaden, grundtilldelade militär-
befälhavarna av de ca 35 brigader som disponerades
(beräkningarna påverkas något beroende på vilket år
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terrängförhållandena och vägnätet i anslutning till 
gränsen det antal divisioner som Sovjetunionen sam-
tidigt kunde sätta in.

Här redovisade faktorer var huvudskälen till att 
man nu, i förhållande till den tidigare operativa plan-
läggningen, ansåg sig kunna tunna ut resurserna i 
Övre Norrland, samtidigt som det fanns en beredskap 
att tillföra ytterligare förstärkningar. I och med att de 
antal brigader som var planlagda att koncentreras till 
Övre Norrland minskade, reducerades också riskerna 
för att en omfattande kommunikationsbekämpning 
skulle äventyra försvaret av denna landsända.

I förstärkningsalternativet $ S tillfördes milo S 
ytterligare två fördelningsstaber och sex brigader, 
varav två pansarbrigader. Av dessa var redan i grund-
alternativet fyra brigader utgångsgrupperade som 
strategiska reserver inom milo S område eller i nära 
anslutning till detta, viket minskade tiderna för kon-
centrering och/eller uppmarsch och därmed risken för 
bekämpning under de känsliga för%yttningsskedena. 
Totalt kom milo S i förstärkningsalternativet $ S 
att disponera fyra fördelningsstaber och elva briga-
der, varav fyra pansarbrigader. Milo V tillfördes i 
förstärknings alternativet $ S ytterligare en brigad.

I förstärkningsalternativet $ Ö tillfördes milo Ö 
ytterligare två fördelningsstaber och fem brigader, 
varav två pansarbrigader. Totalt disponerade milo Ö 
i detta alternativ tre fördelningsstaber och åtta briga-
der. Milo NN tillfördes i förstärkningsalternativet 
$ Ö ytterligare två brigader samtidigt som en tillkom-
mande brigad grupperades som strategisk reserv 
inom milo NN:s område. Totalt disponerar milo NN 
i detta alternativ en fördelningsstab och tre brigader. 
I både förstärkningsalternativen $ S och $ Ö behöll 
ÖB en fördelningsstab och ca sju brigader som stra-
tegiska reserver. Vissa av dessa strategiska reserver 
omgrupperades redan i samband med att något av 
de för beredda förstärkningsalternativen intogs, för 
att snabbt kunna tillföras redan hotade områden om 
ytterligare förstärkningar skulle bli nödvändiga. Syftet 
från ÖB:s sida med att även fortsättningsvis bibehålla 

man utgår ifrån, då armens brigadorganisation efter 
hand reducerades). Resterande brigader eller ca &'% 
av brigaderna var utgångsgrupperade som strategiska 
reserver. I krigsfall $ var i grundalternativet !# av de 
disponibla &! brigaderna grundtilldelade militärbefäl-
havarna, inkluderande Gotlandsbrigaden. Resterande 
!( brigader eller ca ()% av brigaderna var utgångs-
grupperade som ÖB:s strategiska reserver. Även tre 
fördelningsstaber var utgångsgrupperade som strate-
giska reserver. Denna siffra kan då jämföras med 
de slutsatser som dragits i de strategiska studierna, 
där man bedömde att ca *'% av brigaderna borde 
utgångsgrupperas som strategiska reserver i syfte att 
bibehålla handlingsfriheten. Överensstämmelsen var 
som synes god.

Antalet strategiska reserver var nu både relativt 
och i absoluta tal %er i krigsfall $: grundalternativet, 
än i krigsfall II SN. En annan mer framträdande 
skillnad mellan krigsfall $ och de tidigare krigsfallen 
II SN, II S och II N var det faktum att någon förstärk-
ning av milo ÖN:s stridskrafter inte var inplanerad i 
något av förstärkningsalternativen $ S eller $ Ö. Sak 
samma gällde förstärkningar till Gotland. Visserligen 
skulle milo ÖN förbereda planläggning för att motta 
ytterligare en fördelningsstab och två infanteribriga-
der, men denna eventuella förstärkning blev aldrig 
föremål för någon koncentreringsplanläggning i fred. 
Detta var en logisk konsekvens av hotbilden i stort 
och de strategiska överväganden som gjorts. Ett 
sovje tisk anfall över svensk-+nska gränsen i kombina-
tion med ett eventuellt %ankanfall över Bottenviken 
eller Bottenhavet krävde att +nskt territorium, eller 
i varje fall delar av detta, kontrollerades och att en 
uppmarsch genomomfördes, vilket krävde tid, även 
om Finland paci+cerats genom VSB-pakten. Dess-
utom torde Sovjetunionen aldrig helt ha kunnat lita 
på att Finland inte satte sig till motvärn. Sannolikt 
hade det därför krävts ett antal sovjetiska divisioner 
för att säkra uppmarschområdena i Finland. Vid ett 
sovjetiskt anfall mot norra Sverige skulle vi därför 
erhålla en viss förvarningstid. Slutligen begränsade 
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man utgår ifrån, då armens brigadorganisation efter
hand reducerades). Resterande brigader eller ca 3o%
av brigaderna var utgångsgrupperade som strategiska
reserver. I  krigsfall 2 var i grundalternativet 17 av de
disponibla 31 brigaderna grundtilldelade militärbefäl-
havarna, inkluderande Gotlandsbrigaden. Resterande
14 brigader eller ca 48 % av brigaderna var utgångs-
grupperade som ÖB:s strategiska reserver. Även tre
fördelningsstaber var utgångsgrupperade som strate-
giska reserver. Denna siffra kan då jämföras med
de slutsatser som dragits i de strategiska studierna,
där man bedömde att ca 5o % av brigaderna borde
utgångsgrupperas som strategiska reserver i syfte att
bibehålla handlingsfriheten. Överensstämmelsen var
som synes god.

Antalet strategiska reserver var nu både relativt
och i absoluta tal fler i krigsfall 2: grundalternativet,
än i krigsfall I I  SN. En annan mer framträdande
skillnad mellan krigsfall 2 och de tidigare krigsfallen
I I  SN, I I  S och I I  N var det faktum att någon förstärk-
ning av milo ÖN:s stridskrafter inte var inplanerad i
något av förstärkningsalternativen 2 S eller 2 Ö. Sak
samma gällde förstärkningar till Gotland. Visserligen
skulle milo ÖN förbereda planläggning för att motta
ytterligare en fördelningsstab och två infanteribriga-
der, men denna eventuella förstärkning blev aldrig
föremål för någon koncentreringsplanläggning i fred.
Detta var en logisk konsekvens av hotbilden i stort
och de strategiska överväganden som gjorts. Ett
sovjetisk anfall över svensk-finska gränsen i kombina-
tion med ett eventuellt flankanfall över Bottenviken
eller Bottenhavet krävde att finskt territorium, eller
i varje fall delar av detta, kontrollerades och att en
uppmarsch genomomfördes, vilket krävde tid, även
om Finland pacificerats genom VSB-pakten. Dess-
utom torde Sovjetunionen aldrig helt ha kunnat lita
på att Finland inte satte sig till motvärn. Sannolikt
hade det därför krävts ett antal sovjetiska divisioner
för att säkra uppmarschområ' dena i Finland. Vid ett
sovjetiskt anfall mot norra Sverige skulle vi därför
erhålla en viss förvarningstid. Slutligen begränsade

terrängförhållandena och vägnätet i anslutning till
gränsen det antal divisioner som Sovjetunionen sam-
tidigt kunde sätta in.

Här redovisade faktorer var huvudskälen till att
man nu, i förhållande till den tidigare operativa plan-
läggningen, ansåg sig kunna tunna ut resurserna i
Övre Norrland, samtidigt som det fanns en beredskap
att tillföra ytterligare förstärkningar. I  och med att de
antal brigader som var planlagda att koncentreras till
Övre Norrland minskade, reducerades också riskerna
för att en omfattande kommunikationsbekämpning
skulle äventyra försvaret av denna landsända.

I  förstärkningsalternativet 2 S tillfördes milo S
ytterligare två fördelningsstaber och sex brigader,
varav två pansarbrigader. Av dessa var redan i grund-
alternativet fyra brigader utgångsgrupperade som
strategiska reserver inom milo S område eller i nära
anslutning till detta, viket minskade tiderna för kon-
centrering och/eller uppmarsch och därmed risken för
bekämpning under de känsliga förflyttningsskedena.
Totalt kom milo S i förstärkningsalternativet 2 S
att disponera fyra fördelningsstaber och elva briga-
der, varav fyra pansarbrigader. Milo V tillfördes i
förstärkningsalternativet 2 S ytterligare en brigad.

I  förstärkningsalternativet 2 Ö tillfördes milo Ö
ytterligare två fördelningsstaber och fem brigader,
varav två pansarbrigader. Totalt disponerade milo Ö
i detta alternativ tre fördelningsstaber och åtta briga-
der. Milo NN tillfördes i förstärkningsalternativet
2 Ö ytterligare två brigader samtidigt som en tillkom-
mande brigad grupperades som strategisk reserv
inom milo NN:s område. Totalt disponerar milo NN
i detta alternativ en fördelningsstab och tre brigader.
I  både förstärkningsalternativen 2 S och 2 Ö behöll
ÖB en fördelningsstab och ca sju brigader som stra-
tegiska reserver. Vissa av dessa strategiska reserver
omgrupperades redan i samband med att något av
de förberedda förstärkningsalternativen intogs, för
att snabbt kunna tillföras redan hotade områden om
ytterligare förstärkningar skulle bli nödvändiga. Syftet
från ÖB:s sida med att även fortsättningsvis bibehålla
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var att vinna tid och i förlängningen att erhålla stöd 
utifrån, vilket explicit framgår av riktlinjerna i order-
verket.

Ambitionerna vad gällde försvarets förande var 
utan tvekan högt satta. Ett förhållande som motiveras 
av den relativt sett ökande balansen mellan blocken 
i Europa och det marginaldoktrintänkande denna 
utveckling medfört. Huruvida man kan karakterisera 
den operativa krigsplanläggningen denna tid som ett 
renodlat periferiförsvar inom ramen för den över-
gripande defensiva strategin är mer tveksamt, trots 
de grundläggande operativa uppgifterna som ställdes 
till militärbefälhavarna att avvärja invasion.

Att en skärpning av uppgifterna till de opera-
tiva cheferna i viss mån skett i jämförelse med de 
tidigare krigsfallen II S, II N och det studerade 
krigsfallet II C och sannolikt också i jämförelse med 
krigsfall II SN synes klart (vad gäller krigsfall II SN 
föreligger osäker heter med hänsyn till det ofull-
ständiga källäget). Men samtidigt ges fortfarande 
milo ÖN beredduppgiften att på ÖB:s order övergå 
till fördröjnings strid väster och sydväst ut, för att 
senare avvärja framträngande i bakre avvärjnings-
zonen. Man skall också vara beredd att överlämna 
Fo "!:s södra del till milo NN, vilket kan indikera 
att man inte bortsåg från risken av en $ankoperation 
över Bottenviken. Vad gäller milo Ö framgår av de 
ställda uppgifterna att man inte utesluter att Gotland 
inte kan försvaras. Även i uppgifterna till milo B %nns 
implicit uttalat att en kraftsamling av försvaret kan 
bli nödvändigt till i ordern särskilt angivna viktiga 
områden.

Sammantaget kan det sägas att även om ambitio-
nen var mer uttalad än tidigare att lägga tyngdpunk-
ten i försvaret till gräns och kust så går det enligt för-
fattarens mening inte att hävda att den nya operativa 
krigsplanläggningen var ett renodlat periferiförsvar. 
Snarare hade vi inledningsvis tunnat ut de vid kust 
och gräns tidigare utgångsgrupperade arméförbanden. 
Vi skulle tidigt kunna möta en angripare långt fram 
med fjärrstridskrafter samtidigt som vi grupperade 

ett relativt stort antal strategiska reserver var främst 
att säkerställa fortsatt handlingsfrihet för att kunna 
möta oförutsedda händelseutvecklingar.

I krigsfall & hade samliga militärbefälhavare 
i såväl grundalternativet som förstärkningsalterna-
tiven huvuduppgiften att inom ramen för den stra-
tegiskt defensiva målsättningen avvärja invasion. 
Grund tanken i den från !'(# gällande målsättningen 
att hindra en angripare att ”få fast fot på svensk 
mark” kom därmed klart till uttryck i militärbefäl-
havarnas operativa uppgifter. Principen för försvarets 
förande gick kortfattat ut på att en angripare tidigt 
skulle mötas. ”Tidigt” måste då sättas i samband med 
den rådande omvärldskontexten. Rådde krigstill-
stånd med Sovjetunionen/Warszawapakten kunde 
det innebära insats med fjärrstridskrafter som ubåtar 
och attack$yg så längt bort som i de baltiska, polska 
och östtyska kustområdena, liksom insats av t ex fall-
skärmsjägare och andra jägarförband i t ex Finland 
om %nländskt territorium utnyttjades av angriparen. 
Samma sak gällde om angriparen utnyttjade norskt 
och danskt territorium. Var Sverige inte i krig, även 
om krig pågick i våra grannländer och Centraluropa, 
kunde rent principiellt fjärrstridskrafter inte utnyttjas 
förrän angriparen nått svenskt territorium.

Huvuddelen av den tid som här behandlas hävdade 
Sverige ett sjöterritorium som, med undantag för sund 
som Öresund och Ålands hav, omfattade fyra nautiska 
mil. Detta innebar att om Sverige utan att vara i krig 
angrep t ex Sovjetunionens fartyg utanför eget territo-
rium var det Sverige som öppnade krigshandlingarna. 
Anföll svenska stridskrafter var det för att om möjligt 
hejda och helst slå angriparen genom ett efter hand 
hårdnande och samordnat motstånd i anslutning till 
gräns och kust. Vi skulle också när tillfälle gavs upp-
träda offensivt och nöta på angriparen. Vitala områ-
den skulle i det längsta försvaras. Lyckades angri-
paren tränga in på djupet skulle han på ÖB:s order 
fördröjas och tillfogas förluster. I områden vi tvinga-
des överge skulle vi föra det ”fria kriget”. Möjlig heter 
att återta vitala områden skulle tillvaratas. Syftet 
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ett relativt stort antal strategiska reserver var främst
att säkerställa fortsatt handlingsfrihet för att kunna
möta oförutsedda händelseutvecklingar.

I  krigsfall 2 hade samliga militärbefälhavare
i såväl grundalternativet som förstärkningsalterna-
tiven huvuduppgiften att inom ramen för den stra-
tegiskt defensiva målsättningen avvärja invasion.
Grundtanken i den från 1948 gällande målsättningen
att hindra en angripare att "få fast fot på svensk
mark" kom därmed klart till uttryck i militärbefäl-
havarnas operativa uppgifter. Principen för försvarets
förande gick kortfattat ut på att en angripare tidigt
skulle mötas. "Tidigt" måste då sättas i samband med
den rådande omvärldskontexten. Rådde krigstill-
stånd med Sovjetunionen/Warszawapakten kunde
det innebära insats med fjärrstridskrafter som ubåtar
och attackflyg så längt bort som i de baltiska, polska
och östtyska kustområdena, liksom insats av t ex fall-
skärmsjägare och andra jägarförband i t ex Finland
om finländskt territorium utnyttjades av angriparen.
Samma sak gällde om angriparen utnyttjade norskt
och danskt territorium. Var Sverige inte i krig, även
om krig pågick i våra grannländer och Centraluropa,
kunde rent principiellt fjärrstridskrafter inte utnyttjas
förrän angriparen nått svenskt territorium.

Huvuddelen av den tid som här behandlas hävdade
Sverige ett sjöterritorium som, med undantag för sund
som Öresund och Ålands hav, omfattade fyra nautiska
mil. Detta innebar att om Sverige utan att vara i krig
angrep t ex Sovjetunionens fartyg utanför eget territo-
rium var det Sverige som öppnade krigshandlingarna.
Anföll svenska stridskrafter var det för att om möjligt
hejda och helst slå angriparen genom ett efter hand
hårdnande och samordnat motstånd i anslutning till
gräns och kust. Vi skulle också när tillfälle gavs upp-
träda offensivt och nöta på angriparen. Vitala områ-
den skulle i det längsta försvaras. Lyckades angri-
paren tränga in på djupet skulle han på ÖB:s order
fördröjas och tillfogas förluster. I  områden vi tvinga-
des överge skulle vi föra det "fria kriget". Möjligheter
att återta vitala områden skulle tillvaratas. Syftet

var att vinna tid och i förlängningen att erhålla stöd
utifrån, vilket explicit framgår av riktlinjerna i order-
verket.

Ambitionerna vad gällde försvarets förande var
utan tvekan högt satta. Ett förhållande som motiveras
av den relativt sett ökande balansen mellan blocken
i Europa och det marginaldoktrintänkande denna
utveckling medfört. Huruvida man kan karakterisera
den operativa krigsplanläggningen denna tid som ett
renodlat periferiförsvar inom ramen för den över-
gripande defensiva strategin är mer tveksamt, trots
de grundläggande operativa uppgifterna som ställdes
till militärbefälhavarna att avvärja invasion.

Att en skärpning av uppgifterna till de opera-
tiva cheferna i viss mån skett i jämförelse med de
tidigare krigsfallen I I  S, I I  N och det studerade
krigsfallet II C och sannolikt också i jämförelse med
krigsfall I I  SN synes klart (vad gäller krigsfall I I  SN
föreligger osäkerheter med hänsyn till det ofull-
ständiga källäget). Men samtidigt ges fortfarande
milo ÖN beredduppgiften att på ÖB:s order övergå
till fördröjningsstrid väster och sydväst ut, för att
senare avvärja framträngande i bakre avvärjnings-
zonen. Man skall också vara beredd att överlämna
Fo 61:s södra del till milo NN, vilket kan indikera
att man inte bortsåg från risken av en flankoperation
över Bottenviken. Vad gäller milo Ö framgår av de
ställda uppgifterna att man inte utesluter att Gotland
inte kan försvaras. Även i uppgifterna till milo B finns
implicit uttalat att en kraftsamling av försvaret kan
bli nödvändigt till i ordern särskilt angivna viktiga
områden.

Sammantaget kan det sägas att även om ambitio-
nen var mer uttalad än tidigare att lägga tyngdpunk-
ten i försvaret till gräns och kust så går det enligt för-
fattarens mening inte att hävda att den nya operativa
krigsplanläggningen var ett renodlat periferiförsvar.
Snarare hade vi inledningsvis tunnat ut de vid kust
och gräns tidigare utgångsgrupperade armsförbanden.
Vi skulle tidigt kunna möta en angripare långt fram
med fjärrstridskrafter samtidigt som vi grupperade
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krigsmakten.365 Den operativa krigsplanläggningen 
byggde på principen om en strategisk defensiv men 
med tyngdpunkten mer lagd till gräns- och kustområ-
dena, där grupperade styrkor i samverkan med $yg 
och marinstridskrafter skulle möta, hejda och om möj-
ligt slå en angripare. Ambitionen i !#"% års operativa 
krigsplanläggning var från början hög. Två invasioner 
skulle samtidigt kunna mötas enligt !#&' års försvars-
beslut, en målsättning som redan !#"( )ck revideras.

många strategiska reserver på djupet av det egna 
terri toriet. I stället för att tala om ett periferiförsvar 
är det därför enligt författarens mening mer korrekt 
att karakterisera den nya operativa krigsplanlägg-
ningen som ett djupförsvar i vid bemärkelse med en 
kraftsamling till gräns och kust. Försvaret skulle verka 
avskräckande och därmed fredsbevarande. Det skulle 
krävas stora resurser och ta lång tid för en angripare 
att ockupera landet.

Av central betydelse i den operativa planlägg-
ningen var just tidsfaktorn. Indikationer )nns att 
ambitionen var att stå emot en invasion i fyra till fem 
månader. Sannolikt en helt oacceptabel tidsrymd för 
en angripare.364 Sammanfattningsvis kan sägas att 
den operativa krigsplanläggningen nu fullt ut utgick 
från intentionerna i den gällande målsättning för 
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många strategiska reserver på djupet av det egna
territoriet. I  stället för att tala om ett periferiförsvar
är det därför enligt författarens mening mer korrekt
att karakterisera den nya operativa krigsplanlägg-
ningen som ett djupförsvar i vid bemärkelse med en
kraftsamling till gräns och kust. Försvaret skulle verka
avskräckande och därmed fredsbevarande. Det skulle
krävas stora resurser och ta lång tid för en angripare
att ockupera landet.

Av central betydelse i den operativa planlägg-
ningen var just tidsfaktorn. Indikationer finns att
ambitionen var att stå emot en invasion i fyra till fem
månader. Sannolikt en helt oacceptabel tidsrymd för
en angripare.364 Sammanfattningsvis kan sägas att
den operativa krigsplanläggningen nu fullt ut utgick
från intentionerna i den gällande målsättning för

169

krigsmakten.365 Den operativa krigsplanläggningen
byggde på principen om en strategisk defensiv men
med tyngdpunkten mer lagd till gräns- och kustområ-
dena, där grupperade styrkor i samverkan med flyg
och marinstridskrafter skulle möta, hejda och om möj-
ligt slå en angripare. Ambitionen i 1962 års operativa
krigsplanläggning var från början hög. Två invasioner
skulle samtidigt kunna mötas enligt 1958 års försvars-
beslut, en målsättning som redan 1964 fick revideras.
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som epokgörande och bedömdes inte minst komma att 
öka det värnpliktiga befälets förmåga i truppföring då 
de nu mer regelbundet $ck övningstillfällen i form av 
KFÖ.366

Huvuddelen av de värnpliktiga delades in i tre 
kategorier. Värnpliktiga G skulle grundutbildas %,& 
månader, värnpliktiga F i !# månader och värnplik-
tiga E, liksom de underbefälsuttagna gruppcheferna, 
i !! månader. Värnpliktiga uttagna till underof$cers-
utbildning skulle grundutbildas i !& månader och de 
of$cersuttagna värnpliktiga i !% månader. De under-
of$cersuttagna värnpliktiga tjänstgjorde oftast som 
ställföreträdande plutonchefer och de of$cersuttagna 
värnpliktiga som plutonchefer i de stridande förban-
den och var att betrakta som ”ryggraden” i fältförban-
den på denna nivå. Antalet krigsförbandsövningar var 
för samtliga kategorier högst fem, som i längd kunde 
variera från !% dagar för huvuddelen av de värnplik-
tiga till '& dagar för gruppchefer och (' dagar för 
underof$cerare och of$cerare.367

VU )#-reformen var en mycket ambitiös reform 
som skapade gynnsamma förutsättningar att öva kom-
pletta brigader, övningar som också genomfördes år 
efter år. Genom VU )#-reformerna nådde krigsmak-
ten personellt och utbildningsmässigt ett maximum 
i slutet av )#-talet. Nackdelen var att utbildnings-
myndigheternas resurser i fråga om yrkesbefäl och 
instruktörer i längden inte kunde svara mot de höga 
krav som den relativt långa grundutbildningen i 
kombi nation med KFÖ-systemet ställde.

En mycket viktig fråga, som direkt påverkade 
krigsförbandens beredskap och stridsduglighet, var 
värnplikts utbildningssystemets utformning. Den all-
männa värnplikten var nu helt accepterad, inte minst 
inom det socialdemokratiska partiet. Försvaret skulle 
vara ett folkförsvar. All erfarenhet från efterkrigstiden 
visade att de kvalitativa kraven på krigsförbanden 
i en värnpliktsarmé måste ställas högt. Förbanden 
måste vara krigsdugliga direkt efter mobilisering, ett 
krav som efter hand ökade med hänsyn till utveck-
lingen. Någon respittid för kompletterande utbildning 
kunde vi inte räkna med.

Grundutbildningstiderna för huvuddelen av de 
värnpliktiga hade sedan kriget varierat från !' måna-
der !*+! till * månader !*+%, för att !*&' åter öka 
till !# månader. Därtill kom tre repetitionsövningar 
om (# dagar. I syfte att förbättra värnpliktsutbild-
ningssystemet tillsattes !*)# en utredning (VU )#), 
som efter fem års omfattande utredningar lämnade 
sitt förslag till !*)) års riksdag. Differentierade 
utbildningstider infördes nu för såväl de värnplik-
tiga i allmänhet som för det värnpliktiga befälet 
genom att utbildningstiden omfördelades mellan 
grund utbildningstiden och den tid som avsattes för 
repetitions utbildningen. På detta sätt kunde fem något 
avkortade krigsförbands övningar (KFÖ) genomföras 
i fyraårsintervaller, i stället för som tidigare tre, i 
längre intervaller. För befälet och vissa specialister 
kunde i mellanperioderna också särskilda befäls-
övningar (SÖB) genomföras. Därtill kom särskilda 
mönstringsövningar (MÖ) för viktig nyckelpersonal 
i mobiliseringsorgansationen. Reformen betraktades 

Det nya värnpliktsutbildnings- och
personalförsörjningssystemet – VU )#
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Det nya värnpliktsutbildnings- och
personalförsörjningssystemet — VU 6o

En mycket viktig fråga, som direkt påverkade
krigsförbandens beredskap och stridsduglighet, var
värnpliktsutbildningssystemets utformning. Den all-
männa värnplikten var nu helt accepterad, inte minst
inom det socialdemokratiska partiet. Försvaret skulle
vara ett folkförsvar. All erfarenhet från efterkrigstiden
visade att de kvalitativa kraven på krigsförbanden
i en värnpliktsarme måste ställas högt. Förbanden
måste vara krigsdugliga direkt efter mobilisering, ett
krav som efter hand ökade med hänsyn till utveck-
lingen. Någon respittid för kompletterande utbildning
kunde vi inte räkna med.

Grundutbildningstiderna för huvuddelen av de
värnpliktiga hade sedan kriget varierat från 12 måna-
der 1941 til l 9 månader 1948, för att 195 2 åter öka
till io  månader. Därtill kom tre repetitionsövningar
om 3o dagar. I syfte att förbättra värnpliktsutbild-
ningssystemet tillsattes 196o en utredning (VU 6o),
som efter fem års omfattande utredningar lämnade
sitt förslag till 1966 års riksdag. Differentierade
utbildningstider infördes nu för såväl de värnplik-
tiga i allmänhet som för det värnpliktiga befälet
genom att utbildningstiden omfördelades mellan
grundutbildningstiden och den tid som avsattes för
repetitionsutbildningen. På detta sätt kunde fem något
avkortade krigsförbandsövningar (KFÖ) genomföras
i fyraårsintervaller, i stället för som tidigare tre, i
längre intervaller. För befälet och vissa specialister
kunde i mellanperioderna också särskilda befäls-
övningar (SÖB) genomföras. Därtill kom särskilda
mönstringsövningar (MÖ) för viktig nyckelpersonal
i mobiliseringsorgansationen. Reformen betraktades

som epokgörande och bedömdes inte minst komma att
öka det värnpliktiga befälets förmåga i truppföring då
de nu mer regelbundet fick övningstillfällen i form av
KFÖ.366

Huvuddelen av de värnpliktiga delades in i tre
kategorier. Värnpliktiga G skulle grundutbildas 8,5
månader, värnpliktiga F i io  månader och värnplik-
tiga E, liksom de underbefälsuttagna gruppcheferna,
i I I  månader. Värnpliktiga uttagna till underofficers-
utbildning skulle grundutbildas i 15 månader och de
officersuttagna värnpliktiga i 18 månader. De under-
officersuttagna värnpliktiga tjänstgjorde oftast som
ställföreträdande plutonchefer och de officersuttagna
värnpliktiga som plutonchefer i de stridande förban-
den och var att betrakta som "ryggraden" i fältförban-
den på denna nivå. Antalet krigsförbandsövningar var
för samtliga kategorier högst fem, som i längd kunde
variera från i8  dagar för huvuddelen av de värnplik-
tiga till 2 5 dagar för gruppchefer och 3 2 dagar för
underofficerare och officerare.367

VU 6o-reformen var en mycket ambitiös reform
som skapade gynnsamma förutsättningar att öva kom-
pletta brigader, övningar som också genomfördes år
efter år. Genom VU 6o-reformerna nådde krigsmak-
ten personellt och utbildningsmässigt ett maximum
i slutet av 6o-talet. Nackdelen var att utbildnings-
myndigheternas resurser i fråga om yrkesbefäl och
instruktörer i längden inte kunde svara mot de höga
krav som den relativt långa grundutbildningen i
kombination med KFÖ-systemet ställde.
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pansarvapnets utökning omorganiserades ytterligare 
tre fredsinfanteri regementen till pansarregementen. 
Därtill kom Norrbottens pansarbataljon i Boden. 
På materielsidan projekterades den inhemska strids-
vagnen S.370 Även i övrigt genomfördes en materiell 
förnyelse i armén på många olika områden. Som 
exempel kan nämnas bandgående artilleri, bärbara 
luftvärnsrobotar och nya pansarskott.371

För arméns del minskade antalet brigader från 
#" i början av $%-talet till #! brigader !&'( för att 
!&") vara nere i #% brigader.372 Därtill kom ca !%% 
bataljoner i form av lednings-, understöds- och 
underhålls förband.

Marinen, och då främst *ottan, kom att under 
'%-talet brottas med ekonomiska svårigheter. Enligt 
Marinplan '% skulle en övergång efter hand ske till 
en s k lätt *otta med inriktning mot bl a patrull- och 
robotbåtar. De ekonomiska problemen samman-
hängde främst med ”arvet” i form av större fartyg 
som jagare, vilka var dyra i drift och underhåll. 
Dessa bibehölls så länge de tekniskt bedömdes som 
brukbara, vilket gjorde att omstruktureringen drog 
ut på tiden. I slutet av '%-talet omfattade marinen 
fort farande bl a !# jagare eller fregatter, ) minfartyg, 
!" torpedbåtar, )) ubåtar och ca !%% kustartilleri-
batterier.

Flygvapnet omfattade ca +%% jakt-, )%% attack- och 
!%% spanings*ygplan fördelade på )# jakt-, !% attack- 
och !% spaningsdivisioner.373 År !&'" gjordes en första 
beställning på !%% *ygplan av det nya *ygplanssyste-
met #" Viggen (attack- och skolversionerna). Till följd 
av den snabba tekniska utvecklingen och därmed 

Senare delen av !&$%-talet och större delen av '%-talet 
kan sägas ha varit en märklig epok i så motto att vi 
sannolikt förfogade över ett starkare försvar än vi 
gjort sedan stormaktstiden, och detta under förbluf-
fande stor politisk samstämmighet. Det ”kalla kriget” 
fungerade som ett slags krigstillstånd som från militär 
sida genererade krav på en stark krigsmakt med en 
hög beredskap, krav som godtogs av de *esta ansva-
riga politiker. Under !&$%-talet och huvuddelen av 
'%-talet karakteriserades samhället i stort av hög-
konjunkturer, full sysselsättning och ett ständigt steg-
rat välstånd. Även den militära verksamheten denna 
tid kännetecknades av sjudande reformiver, något 
som allmänt omvittnas av samtida.368

Försvarsbeslutet !&$( var – som nämnts – ett 
beslut som prioriterade kvalitet framför kvanti-
tet. Antalet armébrigader skulle efter hand nedgå, 
men de kvarvarande skulle samtidigt moderniseras. 
Infanteribrigaderna omorganiserades i två steg, 
först till infanteri brigad $& (IB $&) och sedan till 
infanteri brigad '' (IB ''). Brigaderna tillfördes 
bland annat organisatoriskt ingående artilleriförband 
och infanterikanon vagnar. Efter försöksverksam-
het omorganiserades också fyra infanteribrigader 
till norrlandsbrigader (NB), utrustade med bl a band-
vagnar och med god förmåga till strid och rörlighet 
i vintermiljö. Antalet pansarbrigader (PB) utökades 
till sju, vilket ökade arméns offensiva förmåga i 
öppen terräng.369 Även fristående stridsvagnsbatal-
joner och stridsvagnskompanier organiserades. Den 
nya pansar brigadorganisationen – PB '# – kom att 
innehålla ") tunga stridsvagnar. Som en följd av 

Den krigsorganisatoriska utvecklingen
under !&'%-talet
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Den krigsorganisatoriska utvecklingen
under 1960-talet

Senare delen av i950-talet och större delen av 6o-talet
kan sägas ha varit en märklig epok i så motto att vi
sannolikt förfogade över ett starkare försvar än vi
gjort sedan stormaktstiden, och detta under förbluf-
fande stor politisk samstämmighet. Det "kalla kriget"
fungerade som ett slags krigstillstånd som från militär
sida genererade krav på en stark krigsmakt med en
hög beredskap, krav som godtogs av de flesta ansva-
riga politiker. Under 195 o-talet och huvuddelen av
6o-talet karakteriserades samhället i stort av hög-
konjunkturer, full sysselsättning och ett ständigt steg-
rat välstånd. Även den militära verksamheten denna
tid kännetecknades av sjudande reformiver, något
som allmänt omvittnas av samtida.368

Försvarsbeslutet 1958 var — som nämnts — ett
beslut som prioriterade kvalitet framför kvanti-
tet. Antalet armsbrigader skulle efter hand nedgå,
men de kvarvarande skulle samtidigt moderniseras.
Infanteribrigaderna omorganiserades i två steg,
först till infanteribrigad 5 9 (IB 5 9) och sedan till
infanteribrigad 66 (IB 66). Brigaderna tillfördes
bland annat organisatoriskt ingående artilleriförband
och infanterikanonvagnar. Efter försöksverksam-
het omorganiserades också fyra infanteribrigader
till norrlandsbrigader (NB), utrustade med bl a band-
vagnar och med god förmåga till strid och rörlighet
i vintermiljö. Antalet pansarbrigader (PB) utökades
till sju, vilket ökade armens offensiva förmåga i
öppen terräng.369 Även fristående stridsvagnsbatal-
joner och stridsvagnskompanier organiserades. Den
nya pansarbrigadorganisationen — PB 63 — kom att
innehålla 7 2 tunga stridsvagnar. Som en följd av

pansarvapnets utökning omorganiserades ytterligare
tre fredsinfanteriregementen till pansarregementen.
Därtill kom Norrbottens pansarbataljon i Boden.
På materielsidan projekterades den inhemska strids-
vagnen 5.370 Även i övrigt genomfördes en materiell
förnyelse i armen på många olika områden. Som
exempel kan nämnas bandgående artilleri, bärbara
luftvärnsrobotar och nya pansarskott.371

För armens del minskade antalet brigader från
37 i början av 5 o-talet till 31 brigader 1968 för att
197 2 vara nere i 3 o brigader.372 Därtill kom ca ioo
bataljoner i form av lednings-, understöds- och
underhållsförband.

Marinen, och då främst flottan, kom att under
6o-talet brottas med ekonomiska svårigheter. Enligt
Marinplan 6o skulle en övergång efter hand ske till
en s k lätt flotta med inriktning mot bl a patrull- och
robotbåtar. De ekonomiska problemen samman-
hängde främst med "arvet" i form av större fartyg
som jagare, vilka var dyra i drift och underhåll.
Dessa bibehölls så länge de tekniskt bedömdes som
brukbara, vilket gjorde att omstruktureringen drog
ut på tiden. I  slutet av 6o-talet omfattade marinen
fortfarande bl a 13 jagare eller fregatter, 2 minfartyg,
17 torpedbåtar, 2 2 ubåtar och ca ioo kustartilleri-
batterier.

Flygvapnet omfattade ca 400 jakt-, zoo attack- och
Ioo spaningsflygplan fördelade på 23 jakt-, 10 attack-
och 10 spaningsdivisioner.373 År 1967 gjordes en första
beställning på ioo flygplan av det nya flygplanssyste-
met 37 Viggen (attack- och skolversionerna). Til l följd
av den snabba tekniska utvecklingen och därmed
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Detta var i sig korrekt men bortsåg från det faktum 
att motsvarande moderniseringar av den $ygande 
materielen även gjordes av stormakterna, utan att 
kvantiteten därför minskade i samma utsträckning 
som i det svenska $ygvapnet.

sammanhängande fördyringar skulle dock ett avse-
värt mindre antal $ygplan komma att anskaffas än 
vad som ursprungligen planerats. Detta kom även att 
gälla jaktversionen.374 Samtidigt innebar en övergång 
till $ygplanssystemet %" Viggen en modernisering av 
$ygvapnet, vilket inte minst framhölls av politiker när 
man skulle motivera det minskade antalet $ygplan. 
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sammanhängande fördyringar skulle dock ett avse-
värt mindre antal flygplan komma att anskaffas än
vad som ursprungligen planerats. Detta kom även att
gälla jaktversionen.374 Samtidigt innebar en övergång
till flygplanssystemet 3 7 Viggen en modernisering av
flygvapnet, vilket inte minst framhölls av politiker när
man skulle motivera det minskade antalet flygplan.

Detta var i sig korrekt men bortsåg från det faktum
att motsvarande moderniseringar av den flygande
materielen även gjordes av stormakterna, utan att
kvantiteten därför minskade i samma utsträckning
som i det svenska flygvapnet.



Fienden kommer! Den svenska 
krigsplaneringen byggde i hög 
grad på snabba insatser av 
strids!yget mot den väntade 
storinvasionen från sovjetisk 
sida. Saabs J 35 Draken togs i 
bruk 1960 och hade inlednings-
vis bara två 30 mm automat-
kanoner som huvudbeväpning 
mot de sovjetiska attack- och 
bombplanen, vilka skulle 
ha nått Sverige efter bara 15 
minuters !ygning över Öster-
sjön. Användbara jaktrobotar 
var emellertid på väg från USA 
till det svenska !ygvapnet.
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grad på snabba insatser av
stridsflyget mot den väntade
storinvasionen från sovjetisk
sida. Saabs J 35 Draken togs i
bruk 1960 och hade inlednings-
vis bara två 30 mm automat-
kanoner som huvudbeväpning
mot de sovjetiska attack- och
bombplanen, vilka skulle
ha nått Sverige efter bara 15
minuters flygning över Öster-
sjön. Användbara jaktrobotar
var emellertid på väg från USA
til l det svenska flygvapnet.
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Ändrad målsättning



Skyttekompaniet var en grundläggande enhet i 
den svenska armén alltsedan 1600-talet. Fältuni-
form m/59 av olivgrön varpsatin stod emot tagg-
buskar och vassa grenar, men i övrigt var skyddet 
för skyttesoldaterna skralt både vid transport och 
i strid.
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internationella avspänningen och det stats#nansiella 
läget kraftigt minska försvarsanslagen för den kom-
mande fyraåriga försvarsperioden. ÖB avkrävdes 
kompletterande ”partivisa” underlag.

Försvarsbeslutet 1968

I januari !$%& bröt förhandlingarna slutligen samman 
och de borgliga ledamöterna lämnade utredningen. 
För budgetåret !$%"/%&, som blivit ”hängande 
i luften”, sänktes anslagen med !'%. Vidare togs 
kompen sationen på (,)% för teknisk fördyring bort 
och ersatte av ett nettoprisindex (NPI), vilket ytter-
ligare försvagade försvarsekonomin. Nettoprisindex 
förslog framför allt inte att kompensera för den tek-
niska fördyringen.377 Försvarsutredningens slutförslag 
och regeringens försvarsproposition !$%& blev i allt 
väsentligt identiska. Försvarsbeslutet !$%& innebar 
bl a att kärnvapenfrågan i praktiken avfördes från 
dagordningen. Kärnvapnen var enligt försvarsbeslutet 
främst att betrakta som ett politiskt instrument. Det 
svenska försvaret skulle därför inriktas mot ett even-
tuellt krig som genomfördes utan insats av kärnladd-
ningar, vilket medförde att förbandens förmåga att 
uppträda i ”kärnvapenmiljö” efter hand försvann.

Den allmänna värnplikten skulle som princip 
fortfarande gälla, samtidigt som markstridskrafterna 
skulle ges en något ökad betydelse i avvägningen 
mellan försvarsgrenarna. Arméns brigader blev i 
huvudsak intakta och kunde relativt länge leva på de 
insatser som utbildningsmässigt och materiellt gjorts 
på %'-talet. Tre *yg*ottiljer drogs in. På längre sikt 

!$%+ års försvarsbeslut kon#rmerade i politisk enhet 
!$)& års försvarsbeslut. Genom att de ekonomiska 
ramarna i !$)& års försvarsbeslut hade #xerats 
minskade efter hand krigsorganisationen, varför en 
ändring i målsättningen för krigsmakten bedömdes 
som nödvändig. Detta skedde genom ett Kungl brev 
den , juni !$%, där kraven ändrades till att endast en 
stort upplagd invasion i en huvudriktning (kust eller 
gräns) skulle kunna mötas. I övrigt skulle vid behov 
fördröjnings operationer genomföras.

Som inledningsvis nämnts inträdde en period efter 
Kubakrisen som karakteriserades av en viss avspän-
ning mellan stormaktsblocken i Europa. Denna 
utveck ling kunde enligt den svenska regeringens 
bedömningar innebära att förutsättningar nu förelåg 
för ett mer varaktigt tillstånd av avspänning och sam-
arbete mellan blocken, ett intryck som efter hand för-
stärktes.375 Samtidigt visade det samhällsekonomiska 
och stats#nansiella läget redan under senare delen av 
%'-talet tendenser till avmattning. De ekonomiska 
ramar som avdelats för krigsmakten innebar krav på 
stora statsutgifter, särskilt som (,)% per år avsatts för 
teknisk fördyring. Det #nansiella läget förbättrades 
inte heller av den tilltagande in*ationen.376

Inför det försvarsbeslut som skulle fattas !$%" 
tillsattes !$%) åter en försvarsutredning – FU %). 
Utredningen arbetade till en början enligt sedvanliga 
rutiner, och ÖB överlämnade underlag rörande det 
militära försvarets fortsatta utveckling till utred-
ningen (ÖB %)). Men redan hösten !$%% bröts den 
politiska enigheten i försvarsfrågan. Den socialdemo-
kratiska majoriteten ville under hänvisning till den 

Försvarsbesluten !$%& och !$"(
– genomförande och konsekvenser
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Försvarsbesluten 1968 och 1972
— genomförande och konsekvenser

1963 års försvarsbeslut konfirmerade i politisk enhet
195 8 års försvarsbeslut. Genom att de ekonomiska
ramarna i 195 8 års försvarsbeslut hade fixerats
minskade efter hand krigsorganisationen, varför en
ändring i målsättningen för krigsmakten bedömdes
som nödvändig. Detta skedde genom ett Kungl brev
den 4 juni 1964 där kraven ändrades till att endast en
stort upplagd invasion i en huvudriktning (kust eller
gräns) skulle kunna mötas. I övrigt skulle vid behov
fördröjningsoperationer genomföras.

Som inledningsvis nämnts inträdde en period efter
Kubakrisen som karakteriserades av en viss avspän-
ning mellan stormaktsblocken i Europa. Denna
utveckling kunde enligt den svenska regeringens
bedömningar innebära att förutsättningar nu förelåg
för ett mer varaktigt tillstånd av avspänning och sam-
arbete mellan blocken, ett intryck som efter hand för-
stärktes.375 Samtidigt visade det samhällsekonomiska
och statsfinansiella läget redan under senare delen av
6o-talet tendenser till avmattning. De ekonomiska
ramar som avdelats för krigsmakten innebar krav på
stora statsutgifter, särskilt som z,5 % per år avsatts för
teknisk fördyring. Det finansiella läget förbättrades
inte heller av den tilltagande inflationen 376

Inför det försvarsbeslut som skulle fattas 1967
tillsattes 1965 åter en försvarsutredning — FU 65.
Utredningen arbetade till en början enligt sedvanliga
rutiner, och ÖB överlämnade underlag rörande det
militära försvarets fortsatta utveckling till utred-
ningen (ÖB 65). Men redan hösten 1966 bröts den
politiska enigheten i försvarsfrågan. Den socialdemo-
kratiska majoriteten ville under hänvisning till den

internationella avspänningen och det statsfinansiella
läget kraftigt minska försvarsanslagen för den kom-
mande fyraåriga försvarsperioden. ÖB avkrävdes
kompletterande "partivisa" underlag.

Försvarsbeslutet 1968
I  januari 1968 bröt förhandlingarna slutligen samman
och de borgliga ledamöterna lämnade utredningen.
För budgetåret 1967/68, som blivit "hängande
i luften", sänktes anslagen med i  o %. Vidare togs
kompensationen på z,5 % för teknisk fördyring bort
och ersatte av ett nettoprisindex (NPI), vilket ytter-
ligare försvagade försvarsekonomin. Nettoprisindex
förslog framför allt inte att kompensera för den tek-
niska fördyringen.377 Försvarsutredningens slutförslag
och regeringens försvarsproposition 1968 blev i allt
väsentligt identiska. Försvarsbeslutet 1968 innebar
bl a att kärnvapenfrågan i praktiken avfördes från
dagordningen. Kärnvapnen var enligt försvarsbeslutet
främst att betrakta som ett politiskt instrument. Det
svenska försvaret skulle därför inriktas mot ett even-
tuellt krig som genomfördes utan insats av kärnladd-
ningar, vilket medförde att förbandens förmåga att
uppträda i "kärnvapenmiljö" efter hand försvann.

Den allmänna värnplikten skulle som princip
fortfarande gälla, samtidigt som markstridskrafterna
skulle ges en något ökad betydelse i avvägningen
mellan försvarsgrenarna. Arm&is brigader blev i
huvudsak intakta och kunde relativt länge leva på de
insatser som utbildningsmässigt och materiellt gjorts
på 6o-talet. 'Pre flygflottiljer drogs in. På längre sikt
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höll i sitt underlag till regeringen att Sovjet unionens 
utveckling som både kontinental- och sjömakt kunde 
förväntades fortsätta. Tillgången på baser var därför 
av särskilt vikt för Sovjetunionen. De minskade 
politiska spänningar i Centraleuropa hade inte följts 
av sänkta rustningsnivåer. Den politiska situationen 
baserades fortfarande ytterst på en militär makt-
balans, ett förhållande som kunde förväntas bli 
rådande under överblickbar tid. ÖB framhöll också 
vikten av ett starkt och balanserat svenskt försvars 
betydelse för stabiliteten i Norden.383 I den perspektiv-
plan som ÖB lämnade redovisades exempel på krigs-
maktstrukturer i tre olika ekonomiska nivåer. Vidare 
redovisade ÖB två olika operativa principer beteck-
nade struktur A respektive struktur B. Principerna 
visade på två olika sätt att ”maximera en angripares 
uppoffringar” och därmed minimera riskerna för ett 
angrepp på Sverige.

Struktur A byggde på den operativa principen 
att det skulle ta så lång tid för en angripare att 
besätta Sverige att försvaret härigenom skulle verka 
”angreppshindrande”. Strävan skulle vara att åsamka 
angriparen förluster främst under striden vid kust 
och gräns. Om angriparen inte kunde hejdas skulle 
fördröjande strider föras och ingen del av landet skulle 
uppges utan segt mostånd på djupet. I denna struktur 
prioriterades markstridskrafterna och de stridskrafter 
som kunde understödja dessa, främst attack$yget. 
Av de fyra brigadstrukturer som diskuterades – infan-
teri-, norrlands-, pansar- och mekaniserade brigader 
– ingick de tre första i A-strukturen medan de mekani-
serade brigaderna endast ingick i B-strukturen.384 
Ingen komponent i försvaret skulle dock göras så svag 
att angriparen kunde utnyttja denna svaghet på ett 
för oss ogynnsamt sätt. Strukturen kom att populärt 
kallas sega gubbar!

Struktur B byggde på den operativa principen att 
angriparens såväl ”kvantitativa som kvalitativa insat-
ser och förluster initialt skulle maximeras”. Strävan 
skulle vara att påtvinga angriparen stora förluster före 
och senast under striden vid kust och gräns. Syftet var 

och vid oförändrade ramar kunde betydande redu-
ceringar i samtliga försvarsgrenars freds- och krigs-
organisationer förutses. Genom att kompensationen 
för teknisk utveckling nu i praktiken försvann blev 
en urholkning av krigsorganisationen ofrånkomlig. 
Obsolet materiel som $ygplan, fartyg och stridvagnar 
måste ersättas med ett mindre antal moderna enheter 
till avsevärt högre styckepriser.378 Målsättningen för 
krigsmakten ändrades också från att ha haft en delvis 
operativ innebörd till en i det närmaste politisk mani-
festation.379

Försvarsbeslutet 1972

År !%"& tillsattes ånyo en försvarsutredning. Utred-
ningen kom att arbeta utgående från ett nytt studie- 
och ekonomisystem som tagits fram centralt under 
'&-talet efter delvis helt nya principer. Enligt försvars-
ministerns direktiv skulle utredningens huvuduppgift 
inte längre vara att söka ena de politiska partierna 
om försvarsutgifternas storlek. I stället skulle man 
överväga grunderna för den svenska säkerhets-
politiken och den långsiktiga inriktningen av total-
försvaret. Stor vikt skulle fästas vid handlingsfriheten 
på lång sikt. Förutom femåriga programplaner skulle 
lång siktiga perspektivplaner med en ca femtonårig 
”tidshorisont” utarbetas i syfte att frigöra försva-
ret från ”arvet” och andra bindningar.380 Genom de 
ekonomiska anvisningarna för programplaneringen 
styrde regeringen redan från början hårt totalförsvars-
myndigheternas perspektiv- och programplane-
arbete.381 De s k miljöstudierna som ingick i utred-
ningen utgick ifrån vad som benämndes styrande 
angreppsfall.382

Att här närmare redovisa det omfattande perspek-
tiv- och programplaneunderlag som ÖB lämnade 
till !%"& års försvarsutredning är av utrymmesskäl 
inte möjligt. Framställningen kommer därför att 
koncentreras till de viktigare avvägningsfrågor som 
statsmakterna hade att ta ställning till och som kom 
att påverka försvarets fortsatta utveckling. ÖB fram-
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och vid oförändrade ramar kunde betydande redu-
ceringar i samtliga försvarsgrenars freds- och krigs-
organisationer förutses. Genom att kompensationen
för teknisk utveckling nu i praktiken försvann blev
en urholkning av krigsorganisationen ofrånkomlig.
Obsolet materiel som flygplan, fartyg och stridvagnar
måste ersättas med ett mindre antal moderna enheter
till avsevärt högre styckepriser.378 Målsättningen för
krigsmakten ändrades också från att ha haft en delvis
operativ innebörd till en i det närmaste politisk mani-
festation.'"

Försvarsbeslutet 1972
År I97o tillsattes ånyo en försvarsutredning. Utred-
ningen kom att arbeta utgående från ett nytt studie-
och ekonomisystem som tagits fram centralt under
6o-talet efter delvis helt nya principer. Enligt försvars-
ministerns direktiv skulle utredningens huvuduppgift
inte längre vara att söka ena de politiska partierna
om försvarsutgifternas storlek. I  stället skulle man
överväga grunderna för den svenska säkerhets-
politiken och den långsiktiga inriktningen av total-
försvaret. Stor vikt skulle fästas vid handlingsfriheten
på lång sikt. Förutom femåriga programplaner skulle
långsiktiga perspektivplaner med en ca femtonårig
"tidshorisont" utarbetas i syfte att frigöra försva-
ret från "arvet" och andra bindningar.380 Genom de
ekonomiska anvisningarna för programplaneringen
styrde regeringen redan från början hårt totalförsvars-
myndigheternas perspektiv- och programplane-
arbete.381 De sk miljöstudierna som ingick i utred-
ningen utgick ifrån vad som benämndes styrande
angreppsfall.382

Att här närmare redovisa det omfattande perspek-
tiv- och programplaneunderlag som ÖB lämnade
till 19 7 o års försvarsutredning är av utrymmesskäl
inte möjligt. Framställningen kommer därför att
koncentreras till de viktigare avvägningsfrågor som
statsmakterna hade att ta ställning till och som kom
att påverka försvarets fortsatta utveckling. ÖB fram-

höll i sitt underlag till regeringen att Sovjetunionens
utveckling som både kontinental- och sjömakt kunde
förväntades fortsätta. Tillgången på baser var därför
av särskilt vikt för Sovjetunionen. De minskade
politiska spänningar i Centraleuropa hade inte följts
av sänkta rustningsnivåer. Den politiska situationen
baserades fortfarande ytterst på en militär makt-
balans, ett förhållande som kunde förväntas bli
rådande under överblickbar tid. ÖB framhöll också
vikten av ett starkt och balanserat svenskt försvars
betydelse för stabiliteten i Norden.383 I den perspektiv-
plan som ÖB lämnade redovisades exempel på krigs-
maktstrukturer i tre olika ekonomiska nivåer. Vidare
redovisade ÖB två olika operativa principer beteck-
nade struktur A respektive struktur B. Principerna
visade på två olika sätt att "maximera en angripares
uppoffringar" och därmed minimera riskerna för ett
angrepp på Sverige.

Struktur A byggde på den operativa principen
att det skulle ta så lång tid för en angripare att
besätta Sverige att försvaret härigenom skulle verka
"angreppshindrande". Strävan skulle vara att åsamka
angriparen förluster främst under striden vid kust
och gräns. Om angriparen inte kunde hejdas skulle
fördröjande strider föras och ingen del av landet skulle
uppges utan segt mostånd på djupet. I denna struktur
prioriterades markstridskrafterna och de stridskrafter
som kunde understödja dessa, främst attackflyget.
Av de fyra brigadstrukturer som diskuterades — infan-
teri-, norrlands-, pansar- och mekaniserade brigader
— ingick de tre första i A-strukturen medan de mekani-
serade brigaderna endast ingick i B-strukturen.384
Ingen komponent i försvaret skulle dock göras så svag
att angriparen kunde utnyttja denna svaghet på ett
för oss ogynnsamt sätt. Strukturen kom att populärt
kallas sega gubbar!

Struktur B byggde på den operativa principen att
angriparens såväl "kvantitativa som kvalitativa insat-
ser och förluster initialt skulle maximeras". Strävan
skulle vara att påtvinga angriparen stora förluster före
och senast under striden vid kust och gräns. Syftet var
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hållas. Men både införande av s k kategoriklyvning 
(alla värnpliktiga utbildas inte) och ett avbrytande av 
utvecklingen av jaktversionen av $ygplan %" Viggen 
redovisades av ÖB, som exempel på konsekven-
ser som kunde bli aktuella i de lägre ekonomiska 
ramarna. Det kunde också enligt ÖB bli nödvändigt 
att växla ner vissa brigader till s k skytteregementen 
vilket i praktiken innebar att en del brigader efter 
hand inte kunde moderniseras.387

Ett av de mer radikala förslagen till omstruktu-
reringar i syfte att omfördela medel i de krympande 
medelsramarna kom från chefen för armén. Chefen 
för armén föreslog en relativt drastisk nedskärning av 
grundutbildningstiderna för både värnpliktigt befäl 
och övriga värnpliktiga. Grundutbildningstiderna för 
F- och G-värnpliktiga förslogs minskas till ",& måna-
der, för gruppchefsuttagna och E-värnpliktiga till 
!' månader och för de underof(cersuttagna till 
!) månader. Systemet kom att benämnas B-utbild-
ning. Chefen för arméns förslag innebar också att 
grundutbildningen skulle avslutas med en s k grund-
läggande krigsförbandsövning (GKÖ) inom ramen för 
den ordinarie grundutbildningstiden, vilket var ett 
allvarligt avsteg från VU *':s principer. Enligt armé-
chefen bestämdes inte grundutbildningstidens längd 
i det svenska utbildningssystemet av insatsberedska-
pen utan av utbildningens krav. Genom att man för-
kortade grundutbildningstiderna kunde medel i stället 
utnyttjas för materielanskaffning. Chefen för armén 
förordade alltså att kvantitet prioriterades före kvali-
tet i värnpliktsutbildningen.388

ÖB godtog att chefen för arméns förslag lades till 
grund för ”försökvis tillämpning” samtidigt som han 
framhöll att användbarheten hos såväl den enskilda 
soldaten som krigsförbanden nedgick. Utbildnings-
målen måste sänkas när grundutbildningstiderna 
förkortades och mer inriktas mot huvudtjänst och 
huvuduppgifter. Systemet skulle också komma att 
tillämpas vid kustartilleriet. Den be(ntliga långsiktiga 
beredskapen vid armén och kustartilleriet skulle enligt 
ÖB komma att minska i betydande grad.389

att angriparen skulle hindras att få fast fot på svensk 
mark. Lyckades inte detta skulle angriparen fördrö-
jas, en förmåga som dock var mindre i struktur B än 
i struktur A. Struktur B byggde på antagandet att 
angriparens uppoffringar skulle betraktas som oaccep-
tabla och därmed verka krigsavhållande. I struktur B 
prioriterades sjöstridskrafter, attack$yg och luftför-
svar. Vad gällde brigaderna prioriterades i B-struktu-
ren kvalitét framför kvantitet.385 Om man så vill kan 
man se dessa båda strukturer som en ”försvarsgrens-
strid mellan de blå och de grå försvarsgrenarna”.

De ekonomiska planeringsramar som ÖB hade att 
utgå ifrån var, förutom vad ÖB benämnde B-nivån 
(bibehållandenivån), fyra s k minskningsnivåer, M!–
M+, där ramarna sett över en femårsperiod minskade. 
ÖB utarbetade endast programplaner för B-nivån och 
nivåerna M! och M%. För dessa alternativ analysera-
des strategiska, försvarsindustriella och övriga konse-
kvenser ingående. De andra alternativen behandlades 
mer översiktligt.386 Det viktigaste problemet ÖB hade 
att ta ställning till var avvägningen mellan ”kort-
siktiga och långsiktiga behov”.

Rent allmänt skulle enligt anvisningarna för 
planeringen de stridande förbanden som verkade 
i invasions försvaret prioriteras och såväl insatsbered-
skapen som verksamheten under neutralitet skulle till-
godoses inom ramen för dessa prioriteringar. Vad den 
övergripande avvägningsfrågan ytterst gällde var om 
den mer kortsiktiga eller långsiktiga operativa bered-
skapen skulle prioriteras, dvs förmågan att omedel-
bart vid ett krigsutbrott kunna utveckla full operativ 
effekt ställd mot förmågan att kunna göra detta först 
sedan en viss förvarningstid erhållits och komplet-
terande åtgärder hunnits vidtagas. Ytterst låg bakom 
dessa formuleringar – starkt förenklat – frågan om 
en satsning på ett mindre antal kvali(cerade förband 
med tekniskt avancerade vapensystem och hög bered-
skap, kontra en satsning på ett större antal mindre 
kvali(cerade förband med lägre beredskap stödda av 
färre tekniskt kvali(cerade vapensystem. I samtliga 
nivåer förutsattes den allmänna värnplikten bibe-

Den hemliga svenska krigsplanen.indb   179 2016-02-29   14:20

ÄNDRAD M Å L S Ä T T N I N G  1 7 9

att angriparen skulle hindras att få fast fot på svensk
mark. Lyckades inte detta skulle angriparen fördrö-
jas, en förmåga som dock var mindre i struktur B än
i struktur A. Struktur B byggde på antagandet att
angriparens uppoffringar skulle betraktas som oaccep-
tabla och därmed verka krigsavhållande. I  struktur B
prioriterades sjöstridskrafter, attackflyg och luftför-
svar. Vad gällde brigaderna prioriterades i B-struktu-
ren kvalitft framför kvantitet."' Om man så vill kan
man se dessa båda strukturer som en "försvarsgrens-
strid mellan de blå och de grå försvarsgrenarna".

De ekonomiska planeringsramar som ÖB hade att
utgå ifrån var, förutom vad ÖB benämnde B-nivån
(bibehållandenivån), fyra s k minskningsnivåer, MI—
M4, där ramarna sett över en femårsperiod minskade.
ÖB utarbetade endast programplaner för B-nivån och
nivåerna MI  och M3. För dessa alternativ analysera-
des strategiska, försvarsindustriella och övriga konse-
kvenser ingående. De andra alternativen behandlades
mer översiktligt.386 Det viktigaste problemet ÖB hade
att ta ställning till var avvägningen mellan "kort-
siktiga och långsiktiga behov".

Rent allmänt skulle enligt anvisningarna för
planeringen de stridande förbanden som verkade
i invasionsförsvaret prioriteras och såväl insatsbered-
skapen som verksamheten under neutralitet skulle till-
godoses inom ramen för dessa prioriteringar. Vad den
övergripande avvägningsfrågan ytterst gällde var om
den mer kortsiktiga eller långsiktiga operativa bered-
skapen skulle prioriteras, dvs förmågan att omedel-
bart vid ett krigsutbrott kunna utveckla full operativ
effekt ställd mot förmågan att kunna göra detta först
sedan en viss förvarningstid erhållits och komplet-
terande åtgärder hunnits vidtagas. Ytterst låg bakom
dessa formuleringar — starkt förenklat — frågan om
en satsning på ett mindre antal kvalificerade förband
med tekniskt avancerade vapensystem och hög bered-
skap, kontra en satsning på ett större antal mindre
kvalificerade förband med lägre beredskap stödda av
färre tekniskt kvalificerade vapensystem. I samtliga
nivåer förutsattes den allmänna värnplikten bibe-

hållas. Men både införande av s k kategoriklyvning
(alla värnpliktiga utbildas inte) och ett avbrytande av
utvecklingen av jaktversionen av flygplan 37 Viggen
redovisades av ÖB, som exempel på konsekven-
ser som kunde bli aktuella i de lägre ekonomiska
ramarna. Det kunde också enligt ÖB bli nödvändigt
att växla ner vissa brigader till s k skytteregementen
vilket i praktiken innebar att en del brigader efter
hand inte kunde moderniseras.387

Ett av de mer radikala förslagen till omstruktu-
reringar i syfte att omfördela medel i de krympande
medelsramarna kom från chefen för armen. Chefen
för armen föreslog en relativt drastisk nedskärning av
grundutbildningstiderna för både värnpliktigt befäl
och övriga värnpliktiga. Grundutbildningstiderna för
F- och G-värnpliktiga förslogs minskas till 7,5 måna-
der, för gruppchefsuttagna och E-värnpliktiga till

o månader och för de underofficersuttagna till
2 månader. Systemet kom att benämnas B-utbild-

ning. Chefen för armens förslag innebar också att
grundutbildningen skulle avslutas med en s k grund-
läggande krigsförbandsövning (GKÖ) inom ramen för
den ordinarie grundutbildningstiden, vilket var ett
allvarligt avsteg från VU 6o:s principer. Enligt arms-
chefen bestämdes inte grundutbildningstidens längd
i det svenska utbildningssystemet av insatsberedska-
pen utan av utbildningens krav. Genom att man för-
kortade grundutbildningstiderna kunde medel i stället
utnyttjas för materielanskaffning. Chefen för armen
förordade alltså att kvantitet prioriterades före kvali-
tet i värnpliktsutbildningen.388

ÖB godtog att chefen för armens förslag lades till
grund för "försökvis tillämpning" samtidigt som han
framhöll att användbarheten hos såväl den enskilda
soldaten som krigsförbanden nedgick. Utbildnings-
målen måste sänkas när grundutbildningstiderna
förkortades och mer inriktas mot huvudtjänst och
huvuduppgifter. Systemet skulle också komma att
tillämpas vid kustartilleriet. Den befintliga långsiktiga
beredskapen vid armen och kustartilleriet skulle enligt
ÖB komma att minska i betydande grad.389
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Försvaret skulle i allt väsentligt vara balanserat och 
möjliggöra ett djupförsvar med kraftsamling till gräns 
och kust. Av kostnadsskäl kunde begränsningar ändå 
bli nödvändiga. Ett större antal tekniskt mindre avan-
cerade förband skulle då prioriteras. Uthållig heten hos 
försvaret skulle ges företräde före initialstyrka. För vissa 
system, som t ex pansarbrigader och jakt$yg, krävdes 
dock en minsta teknisk nivå för att de överhuvud taget 
skulle kunna verka. Antalet markstrids förband borde 
vara förhållandevis stort, men de rörliga markstridsför-
banden (här syftas främst på brigaderna) kunde minska 
i antal till skillnad från de lokalt bundna förbanden, 
främst lokalförsvars förbanden. Dessa skulle försvara 
områden och platser av primärt intresse för en angri-
pare. Dock borde ett större antal brigader bibehållas i 
de lägre nivåerna än vad ÖB föreslagit. Några skytte-
regementen skulle inte organiseras.

För marinens del skulle övergången till en lätt $otta 
för kustnära strid fullföljas. Antalet jagare skulle efter 
hand minskas och skyddet av import- och export-
sjöfarten kunde i princip utgå. Dock skulle skyddet 
av sjöfarten till Gotland vidmakthållas. Vad gällde 
ubåtar skulle tills vidare kompetensen att utveckla 
och tillverka dessa i landet vidmakthållas.

Luftvärnsförbanden skulle ges en hög teknisk nivå 
genom anskaffning av luftvärnsrobotar. I de opera-
tiva begränsningarna låg även en senareläggning av 
leveranserna av attackversionen av $ygplanssystemet 
%& Viggen. Antalet attackdivisioner skulle man senare 
ta ställning till. Vad gällde jaktversionen av $ygplans-
system %& Viggen skulle denna utvecklas men anskaff-
ningen senareläggas. Hur många divisioner som skulle 
beställas tog man inte ställning till. Slutligen framhölls 
att invasionsförsvar även fortsättningsvis skulle vara 
utgångspunkten för försvarets utveckling. Försva-
ret skulle genom sin styrka och sammansättningen 
avhålla från angrepp.393 Försvarsutredningen !'&# 
hade att ta ställning till hela totalförsvaret, vilket bl a 
resulterade i ett förslag till målsättning för totalförsva-
ret. Målsättningen som hade en rent politisk karaktär 
godkändes senare i allt väsentligt av riksdagen och 

De ställningstaganden till de mer övergripande 
förslagen som departementschefen gjorde i !'&( års 
försvarsproposition var följande. Vad gällde den 
säkerhetspolitiska inriktningen framhölls att några 
påtagliga rustningsbegränsningar ännu inte kommit 
till stånd. Ett krig i Europa kunde därför ej uteslutas. 
Vidare slogs fast att vår alliansfria politik fortfarande 
bäst främjade möjligheterna att stå neutrala i krig. 
Alla förberedelser och överläggningar för militär 
samverkan med andra nationer var därför helt ute-
slutna. Ett isolerat angrepp mot oss bedömdes som 
så osannolikt att det inte skulle beaktas i försvars-
planeringen.

Denna skulle i stället utgå från sådana situationer 
där stormaktsblockens mål och resursinsatser vid ett 
angrepp på Sverige var begränsade, dvs marginal-
doktrinen skulle utgöra grunden för försvarsplane-
ringen även om detta inte explicit uttalades.390 Vidare 
skulle förutsättas att sannolikheten för insatser av 
kärnladdningar i Europa var låg. Enstaka insatser 
av kärnladdningar mot oss skulle dock inte få lamslå 
försvaret och samhället. Åtgärderna för skydd mot 
kärnladdningar )ck dock inte dra för stora kostnader 
varför civilförsvaret skulle ges en annan inriktning.391 
Härvid bidrog vi till att höja kärnvapentröskeln.392

För att säkra handlingsfriheten på sikt var det 
lämpligare att bibehålla den existerande organisatio-
nen med en uttunnad materiell kvalitet än att satsa 
på ett mindre antal förband med hög kvalitet. Kvan-
titet skulle således prioriteras före kvalitet. Genom 
att tillåta vissa begränsningar i försvarets operativa 
styrka på kort sikt – några år – kunde man bevara 
handlingsmöjligheterna på lång sikt. Detta innebar 
bland annat att utbildningstiden för de värnpliktiga 
kunde kortas, vilket i sin tur innebar att de stridande 
förbanden endast var användbara i huvuduppgiften 
direkt efter mobilisering. I övrigt krävdes komplette-
rande utbildning. Departementschefen godtog således 
chefens för armén förslag till försökvis tillämpning 
av den s k B-utbildningen. Någon kategoriklyvning 
skulle inte införas.
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De ställningstaganden till de mer övergripande
förslagen som departementschefen gjorde i 1972 års
försvarsproposition var följande. Vad gällde den
säkerhetspolitiska inriktningen framhölls att några
påtagliga rustningsbegränsningar ännu inte kommit
till stånd. Ett krig i Europa kunde därför ej uteslutas.
Vidare slogs fast att vår alliansfria politik fortfarande
bäst främjade möjligheterna att stå neutrala i krig.
Alla förberedelser och överläggningar för militär
samverkan med andra nationer var därför helt ute-
slutna. Ett isolerat angrepp mot oss bedömdes som
så osannolikt att det inte skulle beaktas i försvars-
planeringen.

Denna skulle i stället utgå från sådana situationer
där stormaktsblockens mål och resursinsatser vid ett
angrepp på Sverige var begränsade, dvs marginal-
doktrinen skulle utgöra grunden för försvarsplane-
ringen även om detta inte explicit uttalades.3" Vidare
skulle förutsättas att sannolikheten för insatser av
kärnladdningar i Europa var låg. Enstaka insatser
av kärnladdningar mot oss skulle dock inte få lamslå
försvaret och samhället. Åtgärderna för skydd mot
kärnladdningar fick dock inte dra för stora kostnader
varför civilförsvaret skulle ges en annan inriktning.391
Härvid bidrog vi till att höja kärnvapentröskeln.392

För att säkra handlingsfriheten på sikt var det
lämpligare att bibehålla den existerande organisatio-
nen med en uttunnad materiell kvalitet än att satsa
på ett mindre antal förband med hög kvalitet. Kvan-
titet skulle således prioriteras före kvalitet. Genom
att tillåta vissa begränsningar i försvarets operativa
styrka på kort sikt — några år — kunde man bevara
handlingsmöjligheterna på lång sikt. Detta innebar
bland annat att utbildningstiden för de värnpliktiga
kunde kortas, vilket i sin tur innebar att de stridande
förbanden endast var användbara i huvuduppgiften
direkt efter mobilisering. I  övrigt krävdes komplette-
rande utbildning. Departementschefen godtog således
chefens för armen förslag till försökvis tillämpning
av den s k B-utbildningen. Någon kategoriklyvning
skulle inte införas.

Försvaret skulle i allt väsentligt vara balanserat och
möjliggöra ett djupförsvar med kraftsamling till gräns
och kust. Av kostnadsskäl kunde begränsningar ändå
bli nödvändiga. Ett större antal tekniskt mindre avan-
cerade förband skulle då prioriteras. Uthålligheten hos
försvaret skulle ges företräde före initialstyrka. För vissa
system, som t ex pansarbrigader och jaktflyg, krävdes
dock en minsta teknisk nivå för att de överhuvudtaget
skulle kunna verka. Antalet markstridsförband borde
vara förhållandevis stort, men de rörliga markstridsför-
banden (här syftas främst på brigaderna) kunde minska
i antal till skillnad från de lokalt bundna förbanden,
främst lokalförsvarsförbanden. Dessa skulle försvara
områden och platser av primärt intresse för en angri-
pare. Dock borde ett större antal brigader bibehållas i
de lägre nivåerna än vad ÖB föreslagit. Några skytte-
regementen skulle inte organiseras.

För marinens del skulle övergången till en lätt flotta
för kustnära strid fullföljas. Antalet jagare skulle efter
hand minskas och skyddet av import- och export-
sjöfarten kunde i princip utgå. Dock skulle skyddet
av sjöfarten till Gotland vidmakthållas. Vad gällde
ubåtar skulle tills vidare kompetensen att utveckla
och tillverka dessa i landet vidmakthållas.

Luftvärnsförbanden skulle ges en hög teknisk nivå
genom anskaffning av luftvärnsrobotar. I  de opera-
tiva begränsningarna låg även en senareläggning av
leveranserna av attackversionen av flygplanssystemet
3 7 Viggen. Antalet attackdivisioner skulle man senare
ta ställning till. Vad gällde jaktversionen av flygplans-
system 3 7 Viggen skulle denna utvecklas men anskaff-
ningen senareläggas. Hur många divisioner som skulle
beställas tog man inte ställning till. Slutligen framhölls
att invasionsförsvar även fortsättningsvis skulle vara
utgångspunkten för försvarets utveckling. Försva-
ret skulle genom sin styrka och sammansättningen
avhålla från angrepp .393 Försvarsutredningen I97o
hade att ta ställning till hela totalförsvaret, vilket bl a
resulterade i ett förslag till målsättning för totalförsva-
ret. Målsättningen som hade en rent politisk karaktär
godkändes senare i allt väsentligt av riksdagen och
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Sammanfattande slutsatser

Några övergripande förändringar i den operativa 
krigsplaneringen medförde inte !#$" och !#%& 
års försvarsbeslut i det korta perspektivet, i den 
meningen att några större förändringar i krigsförban-
dens utgångsgruppering och utnyttjande omedelbart 
genomfördes. Det var först under senare delen av 
!#%'-talet som de operativa konsekvenserna (ck fullt 
genomslag och ledde till en revidering av krigsplan-
läggningen. Uppgifterna i stort till de operativt ansva-
riga militärbefälhavarna förändrades inledningsvis 
inte heller i något avgörande avseende. Det ligger i 
sakens natur att ”arvet” och det arbete det innebar att 
anpassa krigsorganisationen och den operativa krigs-
planläggningen till nya förutsättningar tog tid. Att 
snabbt ”kasta om” den operativa planläggningen som 
sommaren !#)* var det inte tal om.

De operativa principer ÖB presenterat var å ena 
sidan strukturen A, som prioriterade markstridskraf-
ter och attack+yg, och å andra sidan strukturen B, 
som prioriterade sjöstridskrafter, attack+yg och luft-
försvar. I bägge alternativen skulle attack+yget prio-
riteras samtidigt som enligt försvarsbeslutet just dyra 
fjärrstridskrafter som attack+yg och ubåtar skulle 
nedprioriteras. Det hela var något motsägelsefullt. 
Resultatet blev att !#%& års försvarsbeslut utmynnade 
i en kompromiss. Den med åtskilliga reservationer 
för ordade djupförsvarstanken skulle förenas med 
någon form av kraftsamling till gräns och kust. Stats-
makterna krävde fortfarande ett balanserat försvar 
trots ej oväsentligt reducerade ramar.396 ÖB kunde 
redan i programplanen för !#%,–!#%" konstatera att 
den reala köpkraften i de anvisade ramarna kraftigt 
urholkats .

Hösten !#%, anmälde ÖB i sin årsredovisning att 
även med en hård prioritering av krigsorganisatio-
nen skulle det bli nödvändigt med ”en annan opera-
tiv inriktning än den som för närvarande gäller”, 
dvs vad som skulle ha kunnat kallas ett balanserat 
periferi försvar med kraftsamling till kust och gräns 

kom att gälla under den resterande delen av det kalla 
krigets era.

Vad gällde krigsorganisationens omfattning (ck 
!#$" och !#%& års försvarsbeslut inga omedelbara 
konsekvenser men desto större konsekvenser på 
längre sikt. För arméns del hade i början på "'-talet 
endast hälften av de &' infanteribrigaderna kunnat 
moderniseras till infanteribrigad %%, en modernisering 
som bl a omfattade motorisering och modernisering 
av artilleri-, bandpansarvärns- och luftvärnsfunktio-
nerna. Resten av infanteribrigaderna hade ”växlats 
ner”, dvs inte moderniserats – infanteribrigad $$ R. 
De fyra norrlandsbrigaderna förblev intakta medan 
antalet pansarbrigader minskade till fyra. Inom 
marinen utgick efter hand alla jagare och fregat-
ter och ersattes av !& robotbåtar av Spica II typ och 
!$ patrullbåtar av den norsktillverkade Hugintypen. 
Antalet ubåtar nedgick efter hand till !&. Kustartille-
riet moderniserades men antalet enheter gick ner. Av 
planerade !& attackdivisioner av ,% Viggen anskaffa-
des *,* divisioner. Härtill kom * lätta attackdivisio-
ner utrustade med det beväpnade skol+ygplanet 
SK $'. Jaktdivisionerna, som !#%! varit &, stycken, 
kom efter hand att minska till #. Även spanings+yget 
minska des och ytterligare * freds+ottiljer lades ner. 
Härtill kom att utbildningstiden för de värnpliktiga 
med omedelbar verkan reducerades med ca &*%, mot-
svarande !,* miljoner tjänstgöringsdagar per år.394

De planeringsramar statsmakterna angav sattes 
till en horisontell utgiftsram på $ )%' miljoner kronor 
för året !#%&/%, eller ,& ,*' miljoner kronor för 
femårsperioden, vilket kom att motsvara en medels-
tilldelning som låg mittemellan minskningsnivåerna 
M & och M ,. I praktiken kom dock det försvarseko-
nomiska utfallet att t o m hamna under minsknings-
nivån M ) till följd av gällande indexkonstruktion 
(NPI). Samman taget innebar !#%& års försvarsbeslut 
avsevärda ekonomiska reduceringar. Samtidigt skulle 
utgiftsramarna fortsättningsvis prövas årligen då stor 
restriktivitet med statsutgifterna enligt regeringen 
måste iakttagas.395
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kom att gälla under den resterande delen av det kalla
krigets era.

Vad gällde krigsorganisationens omfattning fick
1968 och 1972 års försvarsbeslut inga omedelbara
konsekvenser men desto större konsekvenser på
längre sikt. För armens del hade i början på 8o-talet
endast hälften av de 2o infanteribrigaderna kunnat
moderniseras till infanteribrigad 77, en modernisering
som bl a omfattade motorisering och modernisering
av artilleri-, bandpansarvärns- och luftvärnsfunktio-
nerna. Resten av infanteribrigaderna hade "växlats
ner", dvs inte moderniserats — infanteribrigad 66 R.
De fyra norrlandsbrigaderna förblev intakta medan
antalet pansarbrigader minskade til l fyra. Inom
marinen utgick efter hand alla jagare och fregat-
ter och ersattes av 12 robotbåtar av Spica II typ och
i6 patrullbåtar av den norsktillverkade Hugintypen.
Antalet ubåtar nedgick efter hand till I2. Kustartille-
riet moderniserades men antalet enheter gick ner. Av
planerade 12 attackdivisioner av 37 Viggen anskaffa-
des 5,5 divisioner. Härtill kom 5 lätta attackdivisio-
ner utrustade med det beväpnade skolflygplanet
SK 6o. Jaktdivisionerna, som 1971 varit 23 stycken,
kom efter hand att minska till 9. Även spaningsflyget
minskades och ytterligare 5 fredsflottiljer lades ner.
Härtill kom att utbildningstiden för de värnpliktiga
med omedelbar verkan reducerades med ca 25 %, mot-
svarande 1,5 miljoner tjänstgöringsdagar per år.394

De planeringsramar statsmakterna angav sattes
till en horisontell utgiftsram på 6 47o miljoner kronor
för året 1972/73 eller 3 235o miljoner kronor för
femårsperioden, vilket kom att motsvara en medels-
tilldelning som låg mittemellan minskningsnivåerna
M  2 och M 3. I  praktiken kom dock det försvarseko-
nomiska utfallet att t o m hamna under minsknings-
nivån M 4 till följd av gällande indexkonstruktion
(NPI). Sammantaget innebar 1972 års försvarsbeslut
avsevärda ekonomiska reduceringar. Samtidigt skulle
utgiftsramarna fortsättningsvis prövas årligen då stor
restriktivitet med statsutgifterna enligt regeringen
måste iakttagas.395

Sammanfattande slutsatser
Några övergripande förändringar i den operativa
krigsplaneringen medförde inte 1968 och 1972
års försvarsbeslut i det korta perspektivet, i den
meningen att några större förändringar i krigsförban-
dens utgångsgruppering och utnyttjande omedelbart
genomfördes. Det var först under senare delen av
197o-talet som de operativa konsekvenserna fick fullt
genomslag och ledde till en revidering av krigsplan-
läggningen. Uppgifterna i stort till de operativt ansva-
riga militärbefälhavarna förändrades inledningsvis
inte heller i något avgörande avseende. Det ligger i
sakens natur att "arvet" och det arbete det innebar att
anpassa krigsorganisationen och den operativa krigs-
planläggningen till nya förutsättningar tog tid. Att
snabbt "kasta om" den operativa planläggningen som
sommaren 1945 var det inte tal om.

De operativa principer ÖB presenterat var å ena
sidan strukturen A, som prioriterade markstridskraf-
ter och attackflyg, och å andra sidan strukturen B,
som prioriterade sjöstridskrafter, attackflyg och luft-
försvar. I  bägge alternativen skulle attackflyget prio-
riteras samtidigt som enligt försvarsbeslutet just dyra
fjärrstridskrafter som attackflyg och ubåtar skulle
nedprioriteras. Det hela var något motsägelsefullt.
Resultatet blev att 1972 års försvarsbeslut utmynnade
i en kompromiss. Den med åtskilliga reservationer
förordade djupförsvarstanken skulle förenas med
någon form av kraftsamling till gräns och kust. Stats-
makterna krävde fortfarande ett balanserat försvar
trots ej oväsentligt reducerade ramar.396 ÖB kunde
redan i programplanen för 1973-1978 konstatera att
den reala köpkraften i de anvisade ramarna kraftigt
urholkats.

Hösten 1973 anmälde ÖB i sin årsredovisning att
även med en hård prioritering av krigsorganisatio-
nen skulle det bli nödvändigt med "en annan opera-
tiv inriktning än den som för närvarande gäller",
dvs vad som skulle ha kunnat kallas ett balanserat
periferiförsvar med kraftsamling till kust och gräns
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och att anbefallda mobiliseringstider kunde inne-
hållas, liksom att koncentrering och uppmarsch kunde 
genomföras ostört. Kunde dessa förutsättningar inte 
innehållas befann vi oss operativt i ett avsevärt mer 
prekärt läge. Men den viktigaste förutsättningen av 
alla var att regeringen i tid förmådde anbefalla mobili-
sering, något som erfarenheten från andra världskriget 
visade inte var helt oproblematiskt. I retoriken och 
of$ciellt förutsattes nämnda premisser alltid vara 
uppfyllda men självfallet övervägde de ansvariga che-
ferna – militärbefälhavarna – vad som skulle inträffa 
om planeringsförutsättningarna inte kunde innehål-
las. Hur skulle operationerna genomföras om t ex en 
angripare redan besatt Skåne när våra mobiliserade 
förband nådde Smålandsgränsen? Det är rimligt att 
anta att sådana alternativ hela tiden övervägdes av 
de högsta ansvariga operativa cheferna inklusive ÖB, 
även om dessa överväganden aldrig sattes på pränt 
eller of$ciellt diskuterades.398

En av de enligt författarens mening allvarligaste 
konsekvenserna på sikt av !%&# års försvarsbeslut 
var övergången till den s k B-utbildningen, dvs den 
kraftiga reduceringen av grundutbildningstiderna 
för såväl värnpliktiga i allmänhet som de befäls-
uttagna värnpliktiga. Systemet permanentades efter 
vissa justeringar. Särskilt negativa blev effekterna av 
de förkortade grundutbildningstiderna då VU '(:s 
KFÖ-system efter hand förfuskades i takt med att 
repetitions övningarna i mitten av &(-talet började 
användas som budgetregulator.399 Detta drabbade 
särskilt allvarligt de värnpliktiga plutoncheferna 
och ställföreträdande plutoncheferna, vilkas grund-
utbildningstid inledningsvis reducerats till !# måna-
der för att sedan efter försök för de värnpliktiga 
pluton chefernas del – de of$cersuttagna – höjas till 
!) månader. På )(-talet, i en avsevärt enklare organi-
sation och i en miljö med ett lägre stridstempo, ansågs 
utbildningen till värnpliktig of$cer kräva #! månaders 
grundutbildning.400 Jämförelsen talar för sig själv!

Det värnpliktiga befälets möjligheter till övning 
i truppföring blev genom inställda KFÖ starkt redu-

kunde inte längre innehållas. Den operativa plan-
läggningen måste därför revideras och anpassas till 
intentionerna i !%&# års försvarsbeslut. Det var på 
sätt och vis fråga om en utveckling av ”avskräcknings-
doktrinen” från )(-talet. Om en angripare bedömde 
att en invasion skulle ta så lång tid och kräva så stora 
resurser att slutmålet inte kunde nås inom rimlig tid, 
skulle försvaret verka avskräckande och därmed 
fredsbevarande. Frågan var dock om detta var tro-
värdigt. Var det möjligt att trots stora nedskärningar 
i krigsorganisationen skapa ett så effektivt försvar att 
det hade denna avskräckande förmåga?

Vad den operativa krigsplanläggningen nu inrik-
tades mot var att skapa ett djupförsvar som skulle 
börja så nära angriparens kust som möjligt, för 
att sedan öka i styrka genom kraftsamling av alla 
stridskrafter till gräns och kust. Så långt innebar den 
operativa inriktningen inga egentliga nyheter. Det i 
någon utsträckning nya var att om vi inte lyckades 
avvärja angrepp i anslutning till gräns och kust skulle 
vi i syfte att bevara handlingsfriheten övergå till ett 
segt djupförsvar, dvs fördröjande strid med stöd av 
varje Norrlands älv och de stora sjöpassen i Mellan-
sverige.397 Om man så vill var planeringen tillbaka 
till grundtankarna i !%*) års krigsplanläggning, dvs 
en inriktning på en mer defensivt strategi byggd på 
ett segt djupförsvar i syfte att vinna tid. Att den inte 
beskrevs i dessa termer var förståeligt. Det skulle 
ha varit att erkänna att vi inte var trovärdiga när 
vi hävdade att striden i första hand skulle avgöras 
vid gräns och kust, samtidigt som reduceringarna i 
krigsorganisationen och sneglandet på djupförsvaret 
nästan explicit visade på att just tvivel förelåg bland 
såväl politiker som militära planerare om vår faktiska 
försvars förmåga. Man får intrycket av ett försök att 
sitta på ”två stolar” samtidigt.

Vad man inte får glömma när man analyserar den 
svenska operativa krigsplanläggningen var att den 
under hela efterkrigstiden vilat på grundförutsätt-
ningar som den allmänna värnplikten, där förbanden 
förutsattes vara stridsdugliga direkt efter mobilisering 
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kunde inte längre innehållas. Den operativa plan-
läggningen måste därför revideras och anpassas till
intentionerna i 1972 års försvarsbeslut. Det var på
sätt och vis fråga om en utveckling av "avskräcknings-
doktrinen" från 5 o-talet. Om en angripare bedömde
att en invasion skulle ta så lång tid och kräva så stora
resurser att slutmålet inte kunde nås inom rimlig tid,
skulle försvaret verka avskräckande och därmed
fredsbevarande. Frågan var dock om detta var tro-
värdigt. Var det möjligt att trots stora nedskärningar
i krigsorganisationen skapa ett så effektivt försvar att
det hade denna avskräckande förmåga?

Vad den operativa krigsplanläggningen nu inrik-
tades mot var att skapa ett djupförsvar som skulle
börja så nära angriparens kust som möjligt, för
att sedan öka i styrka genom kraftsamling av alla
stridskrafter till gräns och kust. Så långt innebar den
operativa inriktningen inga egentliga nyheter. Det i
någon utsträckning nya var att om vi inte lyckades
avvärja angrepp i anslutning till gräns och kust skulle
v i i  syfte att bevara handlingsfriheten övergå till ett
segt djupförsvar, dvs fördröjande strid med stöd av
varje Norrlandsälv och de stora sjöpassen i Mellan-
sverige.397 Om man så vill var planeringen tillbaka
till grundtankarna i 1945 års krigsplanläggning, dvs
en inriktning på en mer defensivt strategi byggd på
ett segt djupförsvar i syfte att vinna tid. Att  den inte
beskrevs i dessa termer var förståeligt. Det skulle
ha varit att erkänna att vi inte var trovärdiga när
vi hävdade att striden i första hand skulle avgöras
vid gräns och kust, samtidigt som reduceringarna i
krigsorganisationen och sneglandet på djupförsvaret
nästan explicit visade på att just tvivel förelåg bland
såväl politiker som militära planerare om vår faktiska
försvarsförmåga. Man får intrycket av ett försök att
sitta på "två stolar" samtidigt.

Vad man inte får glömma när man analyserar den
svenska operativa krigsplanläggningen var att den
under hela efterkrigstiden vilat på grundförutsätt-
ningar som den allmänna värnplikten, där förbanden
förutsattes vara stridsdugliga direkt efter mobilisering

och att anbefallda mobiliseringstider kunde inne-
hållas, liksom att koncentrering och uppmarsch kunde
genomföras ostört. Kunde dessa förutsättningar inte
innehållas befann vi oss operativt i ett avsevärt mer
prekärt läge. Men den viktigaste förutsättningen av
alla var att regeringen i tid förmådde anbefalla mobili-
sering, något som erfarenheten från andra världskriget
visade inte var helt oproblematiskt. I retoriken och
officiellt förutsattes nämnda premisser alltid vara
uppfyllda men självfallet övervägde de ansvariga che-
ferna — militärbefälhavarna — vad som skulle inträffa
om planeringsförutsättningarna inte kunde innehål-
las. Hur skulle operationerna genomföras om t ex en
angripare redan besatt Skåne när våra mobiliserade
förband nådde Smålandsgränsen? Det är rimligt att
anta att sådana alternativ hela tiden övervägdes av
de högsta ansvariga operativa cheferna inklusive ÖB,
även om dessa överväganden aldrig sattes på pränt
eller officiellt diskuterades.398

En av de enligt författarens mening allvarligaste
konsekvenserna på sikt av 1972 års försvarsbeslut
var övergången till den s k B-utbildningen, dvs den
kraftiga reduceringen av grundutbildningstiderna
för såväl värnpliktiga i allmänhet som de befäls-
uttagna värnpliktiga. Systemet permanentades efter
vissa justeringar. Särskilt negativa blev effekterna av
de förkortade grundutbildningstiderna då VU 6o:s
KFÖ-system efter hand förfuskades i takt med att
repetitionsövningarna i mitten av 7o-talet började
användas som budgetregulator.399 Detta drabbade
särskilt allvarligt de värnpliktiga plutoncheferna
och ställföreträdande plutoncheferna, vilkas grund-
utbildningstid inledningsvis reducerats till I2 måna-
der för att sedan efter försök för de värnpliktiga
plutonchefernas del — de officersuttagna — höjas till
15 månader. På 5 o-talet, i en avsevärt enklare organi-
sation och i en miljö med ett lägre stridstempo, ansågs
utbildningen till värnpliktig officer kräva 2 1 månaders
grundutbildning.400 Jämförelsen talar för sig själv!

Det värnpliktiga befälets möjligheter till övning
i truppföring blev genom inställda KFÖ starkt redu-
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Detta är självfallet en spekulation men effekterna av 
den förkortade grundutbildningen blev utan tvekan 
på sikt ödesdiger för både den kortsiktiga och lång-
siktiga beredskapen i stora delar av försvaret.

För att vi bättre skall förstå den ekonomiska 
åtstramning som denna tid drabbade försvaret måste 
avslutningsvis några ord sägas om utvecklingen i sam-
hället i stort. Början av $%-talet var en brytningstid. 
De gyllene ekonomiska åren från &%- och början av 
'%-talen – ”då Sverige skar guld med täljknivar” – var 
förbi. Vi hade levt högt på en – till skillnad från det 
av kriget hårt drabbade Europa – intakt industri-
produktionsapparat och stora råvarutillgångar. Trots 
kapprustning och terrorbalans uppfattade människor 
i allmänhet inte längre riskerna för krig som särskilt 
överhängande. Ungdomsrevolten från !('" och pro-
testerna mot USA:s krig i Vietnam var dominerande 
inslag i samhällsdebatten. Sverige )ck !($# ett nytt 
parlamentariskt system, som innebar att det sedan 
#%-talet statsbärande partiet socialdemokraterna 
riskerade att förlora sin maktställning, och försvars-
frågan var ingen fråga på vilken socialdemokraterna 
i första hand gick till val. Det var också i början av 
$%-talet som den första oljekrisen inträffade. In*atio-
nen började öka och lönerna steg liksom senare vår 
utlandsupplåning.403

För försvarsmaktens del ledde denna utveckling 
efter hand till kraftigt ökande personalkostnader, 
bl a till följd av ökade löner och andra förmåner 
liksom ökade kostnader för den höjda pensionsåldern 
för stora delar av befälskårerna, samtidigt som stora 
materielprojekt som bl a *ygplansanskaffningen kraf-
tigt fördyrades.404 Även de värnpliktigas förmåner 
drog kraftigt ökade kostnader. I förlängningen ledde 
denna utveckling till stora obalanser. När löneandelen 
tar mer än #&% av försvarsutgifterna, som var fallet 
i mitten av !($%-talet, får detta efter hand negativa 
effekter. För försvarets del, och då inte minst arméns, 
ledde detta till stora svårigheter att modernisera krigs-
materielen i den utsträckning som skulle ha erfordrats. 
Fler och *er krigsförband blev föråldrade.

cerade, för att inte säga obe)ntliga. Om man därtill 
lägger att den svenska armén i ett internationellt 
perspektiv, bl a till följd av sin stora numerär, hade 
ett mycket ringa inslag av yrkes- och reservbefäl i 
fält- och lokalförsvarsförbanden framstår otillräckligt 
utbildade och tränade värnpliktiga plutonchefer som 
särskilt betänkligt för krigsorganisationens effekti-
vitet. Även det yngre aktiva befälet liksom reserv-
of)cerarnas möjligheter till träning i truppföring ned-
gick markant. Samtidigt skulle den ”operativa styrkan 
tillåtas att något nedgå de närmaste åren”, som skriv-
ningen löd i !($+ års försvarsbeslut.

Men den operativa nedgången fortsatte även efter 
det att ”det andra kalla kriget” blossat upp under 
senare delen av $%-talet.401 Mobiliserings- och insats-
beredskapen sjönk efter hand samtidigt som rustning-
arna i vår omvärld var fortsatt höga. Detta i kombina-
tion med den förkortade grundutbildningen medförde 
att stora delar av försvarsmaktens krigs förband efter 
hand inte längre var stridsdugliga direkt efter mobili-
sering.402 En av grundförutsättningarna för hela den 
operativa krigsplanläggningen – och då inte minst 
försvaret mot överraskande anfall eller kuppanfall 
– hade därmed allvarligt försvagats.

I efterhand framstår chefens för arméns förslag 
till förkortade grundutbildningstider inför !($+ års 
försvarsbeslut som mycket svårförståligt, även om 
många sakskäl anfördes. Chefen för armén priorite-
rade den allmänna värnplikten i kvantitativa former 
i stället för kvalitativa, samtidigt som armén varje år 
utbildade ett antal värnpliktiga som egentligen inte 
behövdes i krigsorganisationen, med resultatet att 
!%% %%%-tals värnpliktiga hamnade i den s k sumpen. 
De var grundutbildade men av olika skäl inte krigs-
placerade, ej ens i ersättningsreserverna. Det går inte 
helt att frigöra sig från misstanken att förslaget från 
början var mer politiskt/taktiskt betingat. Man ville 
belysa de allvarliga konsekvenserna av de minskande 
ekonomiska ramarna genom att föra in den allmänna 
värnplikten som argument i debatten, i hopp om att 
förslaget aldrig skulle accepteras av statsmakterna. 
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cerade, för att inte säga obefintliga. Om man därtill
lägger att den svenska armen i ett internationellt
perspektiv, bl a till följd av sin stora numerär, hade
ett mycket ringa inslag av yrkes- och reservbefäl i
fält- och lokalförsvarsförbanden framstår otillräckligt
utbildade och tränade värnpliktiga plutonchefer som
särskilt betänkligt för krigsorganisationens effekti-
vitet. Även det yngre aktiva befälet liksom reserv-
officerarnas möjligheter till träning i truppföring ned-
gick markant. Samtidigt skulle den "operativa styrkan
tillåtas att något nedgå de närmaste åren", som skriv-
ningen löd i 1972 års försvarsbeslut.

Men den operativa nedgången fortsatte även efter
det att "det andra kalla kriget" blossat upp under
senare delen av 7o-talet.401Mobiliserings- och insats-
beredskapen sjönk efter hand samtidigt som rustning-
arna i vår omvärld var fortsatt höga. Detta i kombina-
tion med den förkortade grundutbildningen medförde
att stora delar av försvarsmaktens krigsförband efter
hand inte längre var stridsdugliga direkt efter mobili-
sering.402 En av grundförutsättningarna för hela den
operativa krigsplanläggningen — och då inte minst
försvaret mot överraskande anfall eller kuppanfall
— hade därmed allvarligt försvagats.

I  efterhand framstår chefens för armens förslag
till förkortade grundutbildningstider inför 1972 års
försvarsbeslut som mycket svårförståligt, även om
många sakskäl anfördes. Chefen för armen priorite-
rade den allmänna värnplikten i kvantitativa former
i stället för kvalitativa, samtidigt som armen varje år
utbildade ett antal värnpliktiga som egentligen inte
behövdes i krigsorganisationen, med resultatet att
100 000-tals värnpliktiga hamnade i den s k sumpen.
De var grundutbildade men av olika skäl inte krigs-
placerade, ej ens i ersättningsreserverna. Det går inte
helt att frigöra sig från misstanken att förslaget från
början var mer politiskt/taktiskt betingat. Man ville
belysa de allvarliga konsekvenserna av de minskande
ekonomiska ramarna genom att föra in den allmänna
värnplikten som argument i debatten, i hopp om att
förslaget aldrig skulle accepteras av statsmakterna.

Detta är självfallet en spekulation men effekterna av
den förkortade grundutbildningen blev utan tvekan
på sikt ödesdiger för både den kortsiktiga och lång-
siktiga beredskapen i stora delar av försvaret.

För att vi bättre skall förstå den ekonomiska
åtstramning som denna tid drabbade försvaret måste
avslutningsvis några ord sägas om utvecklingen i sam-
hället i stort. Början av 7o-talet var en brytningstid.
De gyllene ekonomiska åren från 50- och början av
6o-talen — "då Sverige skar guld med täljknivar" — var
förbi. Vi hade levt högt på en — till skillnad från det
av kriget hårt drabbade Europa — intakt industri-
produktionsapparat och stora råvarutillgångar. Trots
kapprustning och terrorbalans uppfattade människor
i allmänhet inte längre riskerna för krig som särskilt
överhängande. Ungdomsrevolten från 1968 och pro-
testerna mot USA:s krig i Vietnam var dominerande
inslag i samhällsdebatten. Sverige fick 1973 ett nytt
parlamentariskt system, som innebar att det sedan
3o-talet statsbärande partiet socialdemokraterna
riskerade att förlora sin maktställning, och försvars-
frågan var ingen fråga på vilken socialdemokraterna
i första hand gick ti l l  val. Det var också i början av
7o-talet som den första oljekrisen inträffade. Inflatio-
nen började öka och lönerna steg liksom senare vår
utlandsupplåning.403

För försvarsmaktens del ledde denna utveckling
efter hand till kraftigt ökande personalkostnader,
bl a till följd av ökade löner och andra förmåner
liksom ökade kostnader för den höjda pensionsåldern
för stora delar av befälskårerna, samtidigt som stora
materielprojekt som bl a flygplansanskaffningen kraf-
tigt fördyrades 404 Även de värnpliktigas förmåner
drog kraftigt ökade kostnader. I  förlängningen ledde
denna utveckling till stora obalanser. När löneandelen
tar mer än 35 % av försvarsutgifterna, som var fallet
i mitten av 197o-talet, får detta efter hand negativa
effekter. För försvarets del, och då inte minst armens,
ledde detta till stora svårigheter att modernisera krigs-
materielen i den utsträckning som skulle ha erfordrats.
Fler och fler krigsförband blev föråldrade.
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års försvarsbeslut, på oklarheter vad gällde val av 
strategi för landets försvar. Det var snarare de över-
gripande ”doktrinerna”, den allmänna värnplikten och 
$ygplans anskaffningsdoktrinen, som styrde utveck-
lingen även i en starkt bantad försvarsekonomi, inte 
en av alla ansvariga beslutsfattare omfattad krigs-
strategi!

Man kan något tillspetsat säga att försvars politiken 
!%&"–!%'( visar på problemen för ett litet land med 
begränsade resurser att i längden hålla sig med ett 
relativt sett stort och till delar också mycket tekniskt 
avancerat försvar till stor del baserat på en inhemsk 
försvarsindustri.405 Vi hade nått ”vägs ände” i den 
meningen att våra ekonomiska resurser helt enkelt 
inte längre räckte till. Samtidigt visar ÖB:s perspek-
tiv- och programplaner, som togs fram inför !%'( 
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Man kan något tillspetsat säga att försvarspolitiken
1968-1972 visar på problemen för ett litet land med
begränsade resurser att i längden hålla sig med ett
relativt sett stort och till delar också mycket tekniskt
avancerat försvar till stor del baserat på en inhemsk
försvarsindustri 405 Vi hade nått "vägs ände" i den
meningen att våra ekonomiska resurser helt enkelt
inte längre räckte till. Samtidigt visar ÖB:s perspek-
tiv- och programplaner, som togs fram inför 1972

års försvarsbeslut, på oklarheter vad gällde val av
strategi för landets försvar. Det var snarare de över-
gripande "doktrinerna", den allmänna värnplikten och
flygplansanskaffningsdoktrinen, som styrde utveck-
lingen även i en starkt bantad försvarsekonomi, inte
en av alla ansvariga beslutsfattare omfattad krigs-
strategi!



!"#

operationsorder krävdes. Men orsaken kunde också 
vara att man bedömde att ändringarna efter hand 
blivit så många i den gällande operationsordern i 
samband med de årliga ”rullningarna” att ordern var 
svår att hålla aktuell på regional nivå. De ändringar 
som årligen gjordes berörde inte sällan $era delar av 
operations ordern, t ex inom de s k stödfunktionerna 
eller tjänstegrenarna. En ändring i en stödfunktion/
tjänstegren kunde ställa krav på ändringar inom 
andra områden som reglerades i ordern. Anbefallda 
ändringar registrerades som regel genom anteck-
ningar i kapitelvisa försättsblad, eller särskilda blad 
där gjorda ändringar redovisades centralt från ÖB:s 
sida i den gällande operationsordern och vilka delar 
av ordern som berörts m m angavs. Risk fanns att 
operations ordern till sist blev ett ”lappverk”, där fel-
källor kunde smyga sig in.

I regel var det en kombination av mer övergri-
pande förändringar i ingångsvärdena och de efter 
hand utgivna mindre ändringarna som ledde till 
att en helt ny opo gavs ut. !%&' års ÖB opo ersatte 
som exempel i sin helhet den ÖB opo med ändringar 
som utgivits den ! oktober !%(% (Opl KH '!)). Det 
kunde dock också vara fråga om att mer övergripande 
förändringar inträtt, t ex vad gällde hotbilden, och 
därav följande mer principiella omdispositioner vad 
gällde krigsförbandens operativa utnyttjande och 
operationernas genomförande. Den operationsorder 
som trädde i kraft den ! januari !%(*, och som ovan 
berörts, var ett exempel på detta.

Den text som återges följer i det närmaste texterna 
som de utformades i ÖB opo, och återges följaktligen 

ÖB:s operationsorder !%&' (ÖB opo), som här nedan 
redovisas i utdrag, gällde fr o m den ! juli !%&+. Ope-
rationsordern utgjorde såväl i fred som i krig underlag 
för MB:s och CE !:s (chefens för $ygeskadern) verk-
samhet och krigsplanläggning. ÖB opo skulle till-
lämpas från den tidpunkt Kungl Maj:t tillkännagivit 
att Sverige befann sig i krig eller dessförinnan vid 
beredskapslarm och vid order om allmän mobilisering 
samt, i tillämpliga delar, vid partiell mobilisering. I 
andra situationer skulle ordern tillämpas enligt ÖB:s 
bestämmande.

MB och CE ! skulle årligen inkomma med eventu-
ella förslag till ändringar och kompletteringar till ÖB 
opo som, om de efter stabsbehandling godtogs, sedan 
i regel infördes i ÖB opo nästföljande budgetår. Sak 
samma gällde andra aktuella krigsorganisatoriska 
förändringar i vid mening. Som exempel omarbetades 
årligen den s k koncentreringsplanen främst till följd 
av krigsorganisatoriska förändringar, förändringar 
i förbandstilldelningen till olika milo och transport-
tekniska förändringar vid bl a Statens Järnvägar (SJ). 
I denna mening kom ÖB opo att ”rullas” varje år 
genom att ändringar – och då inte minst krigsorgani-
satoriska förändringar – efter hand infördes i ordern.

Då av olika skäl krav på större förändringar ställ-
des utgavs en ny operationsorder, vilket !%&' års opo 
är ett exempel på. Detta skall dock inte tolkas som 
att t ex mer övergripande principiella ingångsvärden 
hade förändrats, även om detta kunde vara fallet. Ett 
exempel på förändrade ingångsvärden kunde vara 
att förbandsmassan i krigsorganisationen förändrats 
– i praktiken minskats – i sådan omfattning att en ny 

Den reviderade krigsplanläggningen !%&'

Den hemliga svenska krigsplanen.indb   185 2016-02-29   14:20

185

Den reviderade krigsplanläggningen 1973

ÖB:s operationsorder 1973 (ÖB opo), som här nedan
redovisas i utdrag, gällde f rom den i  juli 1974. Ope-
rationsordern utgjorde såväl i fred som i krig underlag
för MB:s och CE I:s (chefens för flygeskadern) verk-
samhet och krigsplanläggning. ÖB opo skulle till-
lämpas från den tidpunkt Kungl Maj:t tillkännagivit
att Sverige befann sig i krig eller dessförinnan vid
beredskapslarm och vid order om allmän mobilisering
samt, i tillämpliga delar, vid partiell mobilisering. I
andra situationer skulle ordern tillämpas enligt ÖB:s
bestämmande.

MB och CE i  skulle årligen inkomma med eventu-
ella förslag till ändringar och kompletteringar till ÖB
opo som, om de efter stabsbehandling godtogs, sedan
i regel infördes i ÖB opo nästföljande budgetår. Sak
samma gällde andra aktuella krigsorganisatoriska
förändringar i vid mening. Som exempel omarbetades
årligen den s k koncentreringsplanen främst till följd
av krigsorganisatoriska förändringar, förändringar
i förbandstilldelningen till olika milo och transport-
tekniska förändringar vid bl a Statens Järnvägar (SJ).
I  denna mening kom ÖB opo att "rullas" varje år
genom att ändringar — och då inte minst krigsorgani-
satoriska förändringar — efter hand infördes i ordern.

Då av olika skäl krav på större förändringar ställ-
des utgavs en ny operationsorder, vilket 1973 års opo
är ett exempel på. Detta skall dock inte tolkas som
att t ex mer övergripande principiella ingångsvärden
hade förändrats, även om detta kunde vara fallet. Ett
exempel på förändrade ingångsvärden kunde vara
att förbandsmassan i krigsorganisationen förändrats
— i praktiken minskats — i sådan omfattning att en ny

operationsorder krävdes. Men orsaken kunde också
vara att man bedömde att ändringarna efter hand
blivit så många i den gällande operationsordern i
samband med de årliga "rullningarna" att ordern var
svår att hålla aktuell på regional nivå. De ändringar
som årligen gjordes berörde inte sällan flera delar av
operationsordern, t ex inom de s k stödfunktionerna
eller tjänstegrenarna. En ändring i en stödfunktion/
tjänstegren kunde ställa krav på ändringar inom
andra områden som reglerades i ordern. Anbefallda
ändringar registrerades som regel genom anteck-
ningar i kapitelvisa försättsblad, eller särskilda blad
där gjorda ändringar redovisades centralt från ÖB:s
sida i den gällande operationsordern och vilka delar
av ordern som berörts m m angavs. Risk fanns att
operationsordern till sist blev ett "lappverk", där fel-
källor kunde smyga sig in.

I  regel var det en kombination av mer övergri-
pande förändringar i ingångsvärdena och de efter
hand utgivna mindre ändringarna som ledde till
att en helt ny opo gavs ut. 1973 års ÖB opo ersatte
som exempel i sin helhet den ÖB opo med ändringar
som utgivits den , oktober 1969 (Opl KH 31o). Det
kunde dock också vara fråga om att mer övergripande
förändringar inträtt, t ex vad gällde hotbilden, och
därav följande mer principiella omdispositioner vad
gällde krigsförbandens operativa utnyttjande och
operationernas genomförande. Den operationsorder
som trädde i kraft den i januari 1962, och som ovan
berörts, var ett exempel på detta.

Den text som återges följer i det närmaste texterna
som de utformades i ÖB opo, och återges följaktligen
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Tidigare redovisades förband underställda MB och 
CE ! i olika alternativ, som regel i anslutning till ÖB:s 
uppgiftsställningar/order till MB och CE ! i själva 
operationsordern. Fr o m !$%& års order åter'nns 
”förbandsmassorna” i ett appendix (datalistor), som 
”skurits” på olika sätt, t ex grundtilldelade förband, 
avtransportförband i olika alternativ, strategiska 
reserver etc. Appendix innehöll samtliga krigsförband 
inom samtliga försvarsgrenar som fanns organiserade, 
samt även vissa enheter ingående i olika totalförsvars-
myndigheter. Appendixet var mycket omfattande.

Nästa stora överarbetning och omstrukturering av 
ÖB opo skedde !$%". Det kom nu att benämnas Över-
befälhavarens operativa verk (ÖB OpV), och hade 
relativt radikalt omstrukturerats. I princip samman-
fördes nu alla ÖB:s operativa order och planer till 
ett samlat verk. Detta var dock mer en ”teknikalitet” 
än något som hade en mer faktisk betydelse.406 (Se 
nedan.)

i regel också i presensform, inte i ”historiskt imperfek-
tum”. Några ändringar i språket har inte heller gjorts, 
även om språket kan uppfattats som ålderdomligt. 
(Den omfattande formella numreringen av olika del-
avsnitt har dock tagits bort.) Skälet till att utdragen 
i princip återges in extenso är just att de är utdrag ur 
en operationsorder, dvs ett dokument som icke kan 
ändras, t ex genom att refereras, utan risk för att den 
ursprungliga betydelsen går förlorad. Operations-
ordern innehåller både riktlinjer, anvisningar och 
delar som är rena order. Hela dokumentet har därmed 
karaktären av en ”urkund” och är dessutom i egen-
skap av just en order ”utan apell”.

Ett annat skäl till att återge relativt fylliga utdrag 
ur opo är pedagogiskt, dvs syftet är att visa hur en 
operationsorder i försvarsstaben byggdes upp och 
utformades vid denna tid. Härvid skiljer sig framställ-
ningen till del från t ex den tidigare redovisade !$#( 
års krigsplanläggning, där bl a riktlinjerna återges 
i referatform. Skälet till att !$%& års opo valts som 
pedagogiskt exempel är främst att källmaterialet är 
mer fullständigt samt att det är den sista av ÖB:s opo 
som utformades på detta sätt. Därtill kommer att 
databearbetningen nu har gjort sitt ”intåg”.
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i regel också i presensform, inte i "historiskt imperfek-
tum". Några ändringar i språket har inte heller gjorts,
även om språket kan uppfattats som ålderdomligt.
(Den omfattande formella numreringen av olika del-
avsnitt har dock tagits bort.) Skälet till att utdragen
i princip återges in extenso är just att de är utdrag ur
en operationsorder, dvs ett dokument som icke kan
ändras, t ex genom att refereras, utan risk för att den
ursprungliga betydelsen går förlorad. Operations-
ordern innehåller både riktlinjer, anvisningar och
delar som är rena order. Hela dokumentet har därmed
karaktären av en "urkund" och är dessutom i egen-
skap av just en order "utan apell".

Ett annat skäl till att återge relativt fylliga utdrag
ur opo är pedagogiskt, dvs syftet är att visa hur en
operationsorder i försvarsstaben byggdes upp och
utformades vid denna tid. Härvid skiljer sig framställ-
ningen till del från t ex den tidigare redovisade 1962
års krigsplanläggning, där bl a riktlinjerna återges
i referatform. Skälet till att 1973 års opo valts som
pedagogiskt exempel är främst att källmaterialet är
mer fullständigt samt att det är den sista av ÖB:s opo
som utformades på detta sätt. Därtill kommer att
databearbetningen nu har gjort sitt "intåg".

Tidigare redovisades förband underställda MB och
CE 1 i olika alternativ, som regel i anslutning till ÖB:s
uppgiftsställningar/order till MB och CE i  själva
operationsordern. Fr o m 1973 års order återfinns
"förbandsmassorna" i ett appendix (datalistor), som
"skurits" på olika sätt, t ex grundtilldelade förband,
avtransportförband i olika alternativ, strategiska
reserver etc. Appendix innehöll samtliga krigsförband
inom samtliga försvarsgrenar som fanns organiserade,
samt även vissa enheter ingående i olika totalförsvars-
myndigheter. Appendixet var mycket omfattande.

Nästa stora överarbetning och omstrukturering av
ÖB opo skedde 1978. Det kom nu att benämnas Över-
befälhavarens operativa verk (ÖB OpV), och hade
relativt radikalt omstrukturerats. I  princip samman-
fördes nu alla ÖB:s operativa order och planer till
ett samlat verk. Detta var dock mer en "teknikalitet"
än något som hade en mer faktisk betydelse.406 (Se
nedan.)
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att vinna med angreppet rimligen inte kan bedömas 
värda insatserna. Totalförsvaret skall snabbt kunna 
höja beredskapen och utveckla full styrka. Totalför-
svaret skall vara så utformat att det kan motstå skilda 
angreppsformer och verka i olika militär politiska 
lägen. Totalförsvaret skall vara så utformat att resurser 
kan avdelas för svenskt deltagande i Förenta Nationer-
nas verksamhet i syfte att upprätthålla eller återställa 
internationell fred och säkerhet.

$) Under fredstid och under krig mellan främ-
mande makter varunder SVERIGE är neutralt skall 
krigsmakten avvisa kränkningar av vårt territorium, 
Civilförsvaret jämte andra berörda grenar av total-
försvaret skall vidta åtgärder för att skydda befolk-
ningen mot skadeverkningar på grund av krig i vår 
omvärld. Det ekonomiska försvaret skall bidra till att 
trygga vår försörjning om vårt land blir hänvisat till 
egna försörjningsresurser på grund av i vår omvärld 
inträffade kon%ikter.

&) Invasionsförsvar skall vara krigsmaktens vikti-
gaste uppgift. Om SVERIGE utsätts för angrepp skall 
krigsmakten möta detta och i det längsta förhindra 
att angriparen får fast fot på svensk mark. I varje del 
av landet skall bjudas segt motstånd, om så erfordras 
även i form av det fria kriget. Civilförsvaret skall 
skydda befolkning och egendom mot skador av 'ent-
liga anfall samt rädda överlevande vid sådana anfall. 
Folkförsörjningen i vidaste bemärkelse skall tryggas 
genom det ekonomiska försvaret. En fast försvarsvilja 
skall vidmakthållas och varje försök att undergräva 
vår motståndsanda och tilltron till vår förmåga att 
motstå angreppet skall motverkas genom psykologiskt 

Grunder

Krigsfall

ÖB:s operationsorder omfattade planer för aktuella 
krigsfall med utgångspunkt i gällande militärpolitiska 
läge. Därvid gäller följande krigsfall:

Krigsfall !: VÄSTYSKLAND eller ett förenat 
TYSKLAND förutsattes vara angriparen.

Krigsfall ": SOVJETUNIONEN och förbundna 
stater (WARSZAWA-pakten) förutsattes vara angri-
paren.

Krigsfall #: NATO (eller vissa av Natos huvud-
makter) förutsattes vara angriparen.

!(#$ års opo gällde – liksom tidigare opo – krigs- 
fall ). Varken krigsfall ! eller krigsfall $ blev föremål 
för någon egentlig operativ krigsplanläggning.

Målsättning m m

Målsättning för totalförsvaret  
(Kungl Maj:t prop 1972:7 – öppen del)

!) Totalförsvaret är en hela svenska folkets ange-
lägenhet och skall bygga på medborgarnas personliga 
insatser, som för vapenföra manliga medborgare grun-
das på allmän värnplikt. Det skall ge uttryck för vår 
vilja att bevara landets frihet.

)) Totalförsvaret skall vara så förberett för kriget att 
det verkar fredsbevarande. Det skall därför ha sådan 
styrka, sammansättning och beredskap att ett angrepp 
mot SVERIGE fordrar så stora resurser och upp-
offringar samt tar så lång tid att de för delar som står 

ÖB:s operationsorder !(#$ (utdrag)
407
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40ÖB:s operationsorder 1973 (utdrag)

Grunder

Krigsfall
ÖB:s operationsorder omfattade planer för aktuella
krigsfall med utgångspunkt i gällande militärpolitiska
läge. Därvid gäller följande krigsfall:

Krigsfall 1: VÄSTYSKLAND eller ett förenat
TYSKLAND förutsattes vara angriparen.

Krigsfall 2: SOVJETUNIONEN och förbundna
stater (WARSZAWA-pakten) förutsattes vara angri-
paren.

Krigsfall 3: NATO (eller vissa av Natos huvud-
makter) förutsattes vara angriparen.

1973 års opo gällde — liksom tidigare opo — krigs-
fall 2. Varken krigsfall i  eller krigsfall 3 blev föremål
för någon egentlig operativ krigsplanläggning.

Målsättning mm

Målsättning for totalförsvaret
(Kungl Maj:t prop 1972:7 — öppen del)

1) Totalförsvaret är en hela svenska folkets ange-
lägenhet och skall bygga på medborgarnas personliga
insatser, som för vapenföra manliga medborgare grun-
das på allmän värnplikt. Det skall ge uttryck för vår
vilja att bevara landets frihet.

2) Totalförsvaret skall vara så förberett för kriget att
det verkar fredsbevarande. Det skall därför ha sådan
styrka, sammansättning och beredskap att ett angrepp
mot SVERIGE fordrar så stora resurser och upp-
offringar samt tar så lång tid att de fördelar som står

att vinna med angreppet rimligen inte kan bedömas
värda insatserna. Totalförsvaret skall snabbt kunna
höja beredskapen och utveckla full styrka. Totalför-
svaret skall vara så utformat att det kan motstå skilda
angreppsformer och verka i olika militärpolitiska
lägen. Totalförsvaret skall vara så utformat att resurser
kan avdelas för svenskt deltagande i Förenta Nationer-
nas verksamhet i syfte att upprätthålla eller återställa
internationell fred och säkerhet.

3) Under fredstid och under krig mellan främ-
mande makter varunder SVERIGE är neutralt skall
krigsmakten avvisa kränkningar av vårt territorium,
Civilförsvaret jämte andra berörda grenar av total-
försvaret skall vidta åtgärder för att skydda befolk-
ningen mot skadeverkningar på grund av krig i vår
omvärld. Det ekonomiska försvaret skall bidra till att
trygga vår försörjning om vårt land blir hänvisat till
egna försörjningsresurser på grund av i vår omvärld
inträffade konflikter.

4) Invasionsförsvar skall vara krigsmaktens vikti-
gaste uppgift. Om SVERIGE utsätts för angrepp skall
krigsmakten möta detta och i det längsta förhindra
att angriparen får fast fot på svensk mark. I  varje del
av landet skall bjudas segt motstånd, om så erfordras
även i form av det fria kriget. Civilförsvaret skall
skydda befolkning och egendom mot skador av fient-
liga anfall samt rädda överlevande vid sådana anfall.
Folkförsörjningen i vidaste bemärkelse skall tryggas
genom det ekonomiska försvaret. En fast försvarsvilja
skall vidmakthållas och varje försök att undergräva
vår motståndsanda och tilltron till vår förmåga att
motstå angreppet skall motverkas genom psykologiskt
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i anfalls riktningarna SYDSVERIGE, ÖSTRA 
MELLANSVERIGE med GOTLAND samt ÖVRE 
NORRLAND. Planläggningen skall dock medge att 
försvar snabbt skall kunna kraftsamlas till andra 
riktningar än de angivna. Inom övriga delar av landet 
skall bevakning och försvar mot mindre företag kunna 
säkerställas. Särskild uppmärksamhet skall ägnas 
HÄRNÖSAND-SUNDSVALLSområdet samt för-
bindelserna till ÖVRE NORRLAND.”

”Planläggningon skall vidare inriktas på att krigs-
makten skall kunna utveckla maximal styrka så snart 
som möjligt efter övergång till krigsorganisation. 
En snabb mobilisering och styrketillväxt skall efter-
strävas. Enheter och förband bör vidare kunna lösa 
opera tiva stridsuppgifter direkt efter mobilisering.

Sjötra#k till och från GOTLAND skall redan i ett 
tidigt skede kunna ledas och skyddas.”

$) ”Om angriparen inte kan hindras att få fast fot 
på svenskt territorium skall han fördröjas och för-
svagas.”

”Planläggningen skall vara så utformad, att fortsatt 
motstånd kan bjudas i det fria krigets form även inom 
områden som under kortare tid måste uppges.”

%) ”Krigsmakten skall ständigt vara beredd att 
hindra eller försvåra för en angripare att genom ett 
kupp artat anfall erövra betydelsefulla områden av 
vårt land, Försvar mot ett dylikt anfall skall mot 
bakgrund av nuvarande militärpolitiska läge främst 
kunna upptagas i anfallsriktningarna SKÅNE, 
ÖSTRA MELLANSVERIGE – främst STOCK-
HOLMSområdet, ÖVRE NORRLAND och GOT-
LAND.

Krigsmakten skall vidare ständigt vara beredd att 
bevaka och försvara för totalförsvaret väsentliga plat-
ser och anläggningar.

Övergång till krigsorganisation skall kunna genom-
föras även under det att vi utsättes för anfall. En 
angripare skall hindras från att ta platser, som öppnar 
möjligheter för honom att snabbt öka sin styrka eller 
har betydelse för vår mobilisering.”

försvar. Sjukvård, socialvård, polisväsende, kommuni-
kationer samt annan samhällelig verksamhet skall 
anpassas med hänsyn till inriktningen av de samlade 
försvarsansträngningarna.

&) Totalförsvarets olika delar skall samverka och 
understödja varandra i syfte att nå största möjliga 
försvarseffekt.

Grundläggande direktiv för det operativa 
krigsförberedelsearbetet m m  
(utdrag ur KH Kbr 1964-11-27) 408

!) ”Planläggningen skall i första hand utgå från 
att en angripare söker betvinga oss genom invasion, 
utförd antingen i samband med ett storkrig eller inom 
ramen för ett lokalt krig. Anfallet kan därvid komma 
att inledas kuppartat.

Planläggningen skall vidare utgå ifrån att kärn-
laddningar samt biologiska och kemiska stridsmedel 
kan komma att utnyttjas mot krigsmakten och total-
försvaret i övrigt. Begränsad insats av sådana strids-
medel får icke på ett avgörande sätt inverka på våra 
möjligheter till fortsatt militärt försvar.

Planläggningen för att minska verkningarna av 
anfall mot civilbefolkningen skall syfta till att krigs-
makten skall kunna aktivt verka för att skydda 
befolkningen samt rädda överlevande. Planläggningen 
för att trygga försörjningen skall syfta till att krigs-
makten skall kunna aktivt verka för att våra förbin-
delser med andra länder skyddas och våra resurser för 
att mottaga och distribuera krigsviktiga förnödenheter 
ej förstöres. Det operativa krigsförberedelsearbetet 
skall i erforderlig utsträckning bedrivas i samverkan 
med totalförsvarets civila myndigheter.”

') ”Planläggningen för försvar mot invasion skall 
syfta till att krigsmakten skall möta, hejda och slå 
en angripare, som söker tränga in på svenskt territo-
rium, varvid våra stridskrafter skall vara beredda att 
bekämpa angriparens invasionsförberedelser.

Försvar mot invasion skall mot bakgrund av 
nuvarande militärpolitiska läge främst kunna upptas 
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försvar. Sjukvård, socialvård, polisväsende, kommuni-
kationer samt annan samhällelig verksamhet skall
anpassas med hänsyn till inriktningen av de samlade
försvarsansträngningarna.

5) Totalförsvarets olika delar skall samverka och
understödja varandra i syfte att nå största möjliga
försvarseffekt.

Grundläggande direktiv för det operativa
krigsförberedelsearbetet m m
(utdrag ur KH Kbr 1964-11-27)408

1) "Planläggningen skall i första hand utgå från
att en angripare söker betvinga oss genom invasion,
utförd antingen i samband med ett storkrig eller inom
ramen för ett lokalt krig. Anfallet kan därvid komma
att inledas kuppartat.

Planläggningen skall vidare utgå ifrån att kärn-
laddningar samt biologiska och kemiska stridsmedel
kan komma att utnyttjas mot krigsmakten och total-
försvaret i övrigt. Begränsad insats av sådana strids-
medel får icke på ett avgörande sätt inverka på våra
möjligheter till fortsatt militärt försvar.

Planläggningen för att minska verkningarna av
anfall mot civilbefolkningen skall syfta till att krigs-
makten skall kunna aktivt verka för att skydda
befolkningen samt rädda överlevande. Planläggningen
för att trygga försörjningen skall syfta till att krigs-
makten skall kunna aktivt verka för att våra förbin-
delser med andra länder skyddas och våra resurser för
att mottaga och distribuera krigsviktiga förnödenheter
ej förstöres. Det operativa krigsförberedelsearbetet
skall i erforderlig utsträckning bedrivas i samverkan
med totalförsvarets civila myndigheter."

2) "Planläggningen för försvar mot invasion skall
syfta till att krigsmakten skall möta, hejda och slå
en angripare, som söker tränga in på svenskt territo-
rium, varvid våra stridskrafter skall vara beredda att
bekämpa angriparens invasionsförberedelser.

Försvar mot invasion skall mot bakgrund av
nuvarande militärpolitiska läge främst kunna upptas

i anfalls riktningarna SYDSVERIGE, ÖSTRA
MELLANSVERIGE med GOTLAND samt ÖVRE
NORRLAND. Planläggningen skall dock medge att
försvar snabbt skall kunna kraftsamlas till andra
riktningar än de angivna. Inom övriga delar av landet
skall bevakning och försvar mot mindre företag kunna
säkerställas. Särskild uppmärksamhet skall ägnas
HÄRNÖSAND-SUNDSVALLSområdet samt för-
bindelserna till ÖVRE NORRLAND."

"Planläggningon skall vidare inriktas på att krigs-
makten skall kunna utveckla maximal styrka så snart
som möjligt efter övergång till krigsorganisation.
En snabb mobilisering och styrketillväxt skall efter-
strävas. Enheter och förband bör vidare kunna lösa
operativa stridsuppgifter direkt efter mobilisering.

Sjötrafik till och från GOTLAND skall redan i ett
tidigt skede kunna ledas och skyddas."

3) "Om angriparen inte kan hindras att få fast fot
på svenskt territorium skall han fördröjas och för-
svagas."

"Planläggningen skall vara så utformad, att fortsatt
motstånd kan bjudas i det fria krigets form även inom
områden som under kortare tid måste uppges."

4) "Krigsmakten skall ständigt vara beredd att
hindra eller försvåra för en angripare att genom ett
kuppartat anfall erövra betydelsefulla områden av
vårt land, Försvar mot ett dylikt anfall skall mot
bakgrund av nuvarande militärpolitiska läge främst
kunna upptagas i anfallsriktningarna SKÅNE,
ÖSTRA MELLANSVERIGE — främst STOCK-
HOLMSområdet, ÖVRE NORRLAND och GOT-
LAND.

Krigsmakten skall vidare ständigt vara beredd att
bevaka och försvara för totalförsvaret väsentliga plat-
ser och anläggningar.

Övergång till krigsorganisation skall kunna genom-
föras även under det att vi utsättes för anfall. En
angripare skall hindras från att ta platser, som öppnar
möjligheter för honom att snabbt öka sin styrka eller
har betydelse för vår mobilisering."
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Om angriparen kan utnyttja Finland blir även 
invasionsriktningen MELLERSTA NORRLAND 
aktuell vid storanfall. Riktningen bedöms vara mindre 
aktuell vid kuppanfall än ovan angivna invasions-
riktningar. Om angriparen ockuperar DANMARK 
(delar av DANMARK) och (eller) NORGE (delar av 
NORGE) kan detta innebära invasionshot även mot 
landets västra delar.

Angriparen bedöms ha resurser för att genomföra 
två stort upplagda anfall mot vårt land varav ett över 
landgränsen.

Grunder för krigsfall 2

Grundalternativ
Valet av utgångsgruppering (Grundalternativ) vid 
krigsfall $ bygger på antagandet att krigshot föreligger 
mot SVERIGE eller att SVERIGE är i krig, men att 
därvid inga klara indikationer tyder på kraftsamling 
mot viss(a) del(ar) av landet. De regionala cheferna 
tilldelas en minimistyrka av snabbt disponibla strids-
krafter. Styrkan är beräknad för att avvärja över-
raskande anfall och anfall i enbart bindande syfte. 
För försvar av ÖVRE NORRLAND och GOTLAND 
avses dock från början så starka stridskrafter att 
även större anfallsföretag kan mötas. Ett stort antal 
arméförband står inledningsvis till ÖB:s förfogande 
som strategiska reserver. Dessa intar vid mobilisering 
”strategisk utgångsgruppering”. Från denna gruppe-
ring, under intagande av densamma eller direkt från 
mobiliseringsplatserna skall dessa förband efter ÖB:s 
order kunna kraftsamlas i första hand till aktuella 
områden enligt förstärkningsalternativ $ S eller $ Ö.

Marinstridskrafterna fördelas så att de kan 
ingripa mot invasion i de aktuella riktningarna samt 
skydda sjötransporter i SKAGERACK, till och från 
GOTLAND samt längs rikets kuster. Övergång till 
förstärkningsalternativ $ S eller $ Ö bör medföra 
minimum av omgrupperingar. Flygspaningsförband 
utgångsbaseras så att de kan utröna invasionsförbere-

Den strategiska grundsynen

Allmänt

SSP skall ligga till grund för krigsplanläggningen och 
de studier som bedrivs inom krigsplanläggningens ram.

Angriparens syfte samt angreppsmetoder

Angriparens syfte med ett anfall mot SVERIGE är 
att skaffa sig kontroll över svenskt territorium för 
att själv utnyttja det eller därigenom hindra andra 
makter att utnyttja detsamma. Härför krävs ockupa-
tion av landet (delar av landet).

Den mest sannolika angreppsmetoden mot SVE-
RIGE bedöms vara invasion utförd antingen som 
storanfall eller kuppanfall. Därvid torde angriparen 
sträva efter att genomföra en operation mot vårt land 
på så kort tid som möjligt.

Terroranfall synes inte rinma med angriparens 
bedömda syfte.

Avspärrning kan komma till användning i ett läge, 
där vi är inringade, men annars endast utnyttjas som 
en förstärkande faktor till annan angreppsmetod.

Subversion och psykologisk krigföring torde användas 
som understödjande faktorer till annan angreppsmetod.

Invasionsriktningar

Med nuvarande militärpolitiska läge bedöms 
invasions riktningarna ÖVRE NORRLAND, ÖSTRA 
MELLAN SVERIGE (nord respektive syd MÄLA-
REN) och SYDSVERIGE främst vara aktuella vid 
såväl kuppanfall som storanfall.

I samband med anfall mot ÖSTRA MELLAN-
SVERIGE eller SYDSVERIGE bedöms operationer 
mot GOTLAND som sannolika. Invasionsriktning-
arna ÖVRE NORRLAND, ÖSTRA MELLAN-
SVERIGE, söder ÅLANDSförträngningen och SYD-
SVERIGE bedöms vara mera aktuella för kuppanfall 
än riktningar över hav norr ÅLANDSförträngningen.
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Den strategiska grundsynen

Allmänt
SSP skall ligga till grund för krigsplanläggningen och
de studier som bedrivs inom krigsplanläggningens ram.

Angriparens syfte samt angreppsmetoder
Angriparens syfte med ett anfall mot SVERIGE är
att skaffa sig kontroll över svenskt territorium för
att själv utnyttja det eller därigenom hindra andra
makter att utnyttja detsamma. Härför krävs ockupa-
tion av landet (delar av landet).

Den mest sannolika angreppsmetoden mot SVE-
RIGE bedöms vara invasion utförd antingen som
storanfall eller kuppanfall. Därvid torde angriparen
sträva efter att genomföra en operation mot vårt land
på så kort tid som möjligt.

Terroranfall synes inte rinma med angriparens
bedömda syfte.

Avspärrning kan komma till användning i ett läge,
där vi är inringade, men annars endast utnyttjas som
en förstärkande faktor till annan angreppsmetod.

Subversion och psykologisk krigföring torde användas
som understödjande faktorer till annan angreppsmetod.

Invasionsriktningar
Med nuvarande militärpolitiska läge bedöms
invasionsriktningarna ÖVRE NORRLAND, ÖSTRA
MELLANSVERIGE (nord respektive syd MÄLA-
REN) och SYDSVERIGE främst vara aktuella vid
såväl kuppanfall som storanfall.

I  samband med anfall mot ÖSTRA MELLAN-
SVERIGE eller SYDSVERIGE bedöms operationer
mot GOTLAND som sannolika. Invasionsriktning-
arna ÖVRE NORRLAND, ÖSTRA MELLAN-
SVERIGE, söder ÅLANDSförträngningen och SYD-
SVERIGE bedöms vara mera aktuella för kuppanfall
än riktningar över hav norr ÅLANDSförträngningen.

Om angriparen kan utnyttja Finland blir även
invasionsriktningen MELLERSTA NORRLAND
aktuell vid storanfall. Riktningen bedöms vara mindre
aktuell vid kuppanfall än ovan angivna invasions-
riktningar. Om angriparen ockuperar DANMARK
(delar av DANMARK) och (eller) NORGE (delar av
NORGE) kan detta innebära invasionshot även mot
landets västra delar.

Angriparen bedöms ha resurser för att genomföra
två stort upplagda anfall mot vårt land varav ett över
landgränsen.

Grunder för krigsfall 2

Grundalternativ
Valet av utgångsgruppering (Grundalternativ) vid
krigsfall 2 bygger på antagandet att krigshot föreligger
mot SVERIGE eller att SVERIGE är i krig, men att
därvid inga klara indikationer tyder på kraftsamling
mot viss(a) del(ar) av landet. De regionala cheferna
tilldelas en minimistyrka av snabbt disponibla strids-
krafter. Styrkan är beräknad för att avvärja över-
raskande anfall och anfall i enbart bindande syfte.
För försvar av ÖVRE NORRLAND och GOTLAND
avses dock från början så starka stridskrafter att
även större anfallsföretag kan mötas. Ett stort antal
armsförband står inledningsvis till ÖB:s förfogande
som strategiska reserver. Dessa intar vid mobilisering
"strategisk utgångsgruppering". Från denna gruppe-
ring, under intagande av densamma eller direkt från
mobiliseringsplatserna skall dessa förband efter ÖB:s
order kunna kraftsamlas i första hand till aktuella
områden enligt förstärkningsalternativ 2 S eller 2 Ö.

Marinstridskrafterna fördelas så att de kan
ingripa mot invasion i de aktuella riktningarna samt
skydda sjötransporter i SKAGERACK, till och från
GOTLAND samt längs rikets kuster. Övergång till
förstärkningsalternativ 2 S eller 2 Ö bör medföra
minimum av omgrupperingar. Flygspaningsförband
utgångsbaseras så att de kan utröna invasionsförbere-
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ÖVRE NORRLAND medan övriga delar av landet 
inte bedöms hotade av anfall av större omfattning. 
Förstärkningar av arméstridskrafter tillförs ÖSTRA 
MELLANSVERIGE och MELLERSTA NORR-
LAND. Inom övriga områden bibehålls den tidigare 
tilldelningen, så att anfall i bindande syfte kan mötas 
i samverkan med övriga stridskrafter. Insättande 
av därefter kvarvarande strategiska reserver för-
bereds främst inom ÖSTRA MELLAN SVERIGE 
och NORRLAND. Basering (gruppering) av marin-
stridskrafterna förskjuts så att största möjliga effekt 
utvinns i norra ÖSTERSJÖN, ÅLANDSförträng-
ningen och BOTTENHAVET. Inriktningen av $yg-
stridskrafterna förskjuts – efter nödvändiga ombase-
ringar – så att största möjliga effekt kan utvinnas 
inom ÖSTRA MELLANSVERIGE och MELLER-
STA NORRLAND med omgivande havsområden 
samt inom ÖVRE NORRLAND.

Riktlinjer för försvarets förande

Allmänt

I det följande anges riktlinjer för försvarets förande 
vid storanfall, då våra totala resurser mobiliserats 
samt vid kuppanfall före och under mobilisering. 
Vidare anges kortfattat riktlinjer för försvar mot 
andra angreppsmetoder.

Försvar mot invasion

En invasion mot SVERIGE kan geogra%skt sättas 
in i $era riktningar över landgränsen, över havet och 
genom luften. Om angriparens syfte är att ockupera 
hela landet är det – då väderleksförhållandena så 
medger – troligt att anfall insätts både över land-
gränsen och över havet, i båda fallen i kombination 
med luftlandsättningar.

Våra underrättelseresurser kan förväntas bli 
utsatta för stark bekämpning. Stor vikt skall därför 
läggas dels vid underrättelseorganens skydd, dels vid 

delser främst i de aktuella riktningarna. Jaktförband 
utgångsbaseras så de kan ingripa mot $ygbekämpning 
och luftlandsättning. Attackförband utgångsbaseras 
med hänsynstagande dels till möjligheterna att undgå 
förluster under den inledande bekämpningen, dels till 
att förbanden snabbt skall kunna ingripa i de aktuella 
riktningarna. Flygstridskrafter av alla slag skall med 
kort varsel kunna insättas inom annat luftopera-
tivt ansvarsområde än det, där de utgångsbaserats, 
antingen i samband med ombasering eller genom 
insats från utgångsbaseringen.

Förstärkningsalternativ ! S
Alternativet bygger på antagandet, att invasion 
genomförs eller bedöms komma att genomföras 
samtidigt mot SYDSVERIGE, GOTLAND och 
ÖVRE NORRLAND, medan övriga delar av landet 
inte bedöms hotade av anfall av större omfattning, 
DANMARK kan vara ockuperat av angriparen. 
Förstärkningar av arméstridskrafter tillförs södra 
Sverige. Inom övriga områden bibehålls den tidigare 
till delningen, så att anfall i bindande syfte kan mötas 
i samverkan med övriga stridskrafter. Insättande av 
därefter kvarvarande strategiska reserver förbereds 
främst inom SYDSVERIGE och ÖVRE NORR-
LAND. Basering (gruppering) av marinstridskraf-
terna förskjuts så att största möjliga effekt utvinns 
vid insats mot anfall över havet som utgår från 
södra ÖSTERSJÖKUSTEN eller de danska öarna. 
Inriktningen av $ygstridskrafter förskjuts – efter nöd-
vändiga ombaseringar – så att största möjliga effekt 
kan utvinnas inom Sydsverige med omgivande havs-
områden samt inom ÖVRE NORRLAND.

Förstärkningsalternativ ! Ö
Alternativet bygger på antagandet att invasion 
genomförs eller bedöms komma att genomföras sam-
tidigt mot ÖSTRA MELLANSVERIGE med GOT-
LAND eller MELLERSTA NORRLAND och mot 
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delser främst i de aktuella riktningarna. Jaktförband
utgångsbaseras så de kan ingripa mot flygbekämpning
och luftlandsättning. Attackförband utgångsbaseras
med hänsynstagande dels till möjligheterna att undgå
förluster under den inledande bekämpningen, dels till
att förbanden snabbt skall kunna ingripa i de aktuella
riktningarna. Flygstridskrafter av alla slag skall med
kort varsel kunna insättas inom annat luftopera-
tivt ansvarsområde än det, där de utgångsbaserats,
antingen i samband med ombasering eller genom
insats från utgångsbaseringen.

Förstärkningsalternativ 2 S
Alternativet bygger på antagandet, att invasion
genomförs eller bedöms komma att genomföras
samtidigt mot SYDSVERIGE, GOTLAND och
ÖVRE NORRLAND, medan övriga delar av landet
inte bedöms hotade av anfall av större omfattning,
DANMARK kan vara ockuperat av angriparen.
Förstärkningar av armsstridskrafter tillförs södra
Sverige. Inom övriga områden bibehålls den tidigare
tilldelningen, så att anfall i bindande syfte kan mötas
i samverkan med övriga stridskrafter. Insättande av
därefter kvarvarande strategiska reserver förbereds
främst inom SYDSVERIGE och ÖVRE NORR-
LAND. Basering (gruppering) av marinstridskraf-
terna förskjuts så att största möjliga effekt utvinns
vid insats mot anfall över havet som utgår från
södra ÖSTERSJÖKUSTEN eller de danska öarna.
Inriktningen av flygstridskrafter förskjuts — efter nöd-
vändiga ombaseringar — så att största möjliga effekt
kan utvinnas inom Sydsverige med omgivande havs-
områden samt inom ÖVRE NORRLAND.

Förstärkningsalternativ 2 Ö
Alternativet bygger på antagandet att invasion
genomförs eller bedöms komma att genomföras sam-
tidigt mot ÖSTRA MELLANSVERIGE med GOT-
LAND eller MELLERSTA NORRLAND och mot

ÖVRE NORRLAND medan övriga delar av landet
inte bedöms hotade av anfall av större omfattning.
Förstärkningar av armsstridskrafter tillförs ÖSTRA
MELLANSVERIGE och MELLERSTA NORR-
LAND. Inom övriga områden bibehålls den tidigare
tilldelningen, så att anfall i bindande syfte kan mötas
i samverkan med övriga stridskrafter. Insättande
av därefter kvarvarande strategiska reserver för-
bereds främst inom ÖSTRA MELLANSVERIGE
och NORRLAND. Basering (gruppering) av marin-
stridskrafterna förskjuts så att största möjliga effekt
utvinns i norra ÖSTERSJÖN, ÅLANDSförträng-
ningen och BOTTENHAVET. Inriktningen av flyg-
stridskrafterna förskjuts — efter nödvändiga ombase-
ringar — så att största möjliga effekt kan utvinnas
inom ÖSTRA MELLANSVERIGE och MELLER-
STA NORRLAND med omgivande havsområden
samt inom ÖVRE NORRLAND.

Riktlinjer för försvarets förande

Allmänt
I  det följande anges riktlinjer för försvarets förande
vid storanfall, då våra totala resurser mobiliserats
samt vid kuppanfall före och under mobilisering.
Vidare anges kortfattat riktlinjer för försvar mot
andra angreppsmetoder.

Försvar mot invasion
En invasion mot SVERIGE kan geografiskt sättas
in i flera riktningar över landgränsen, över havet och
genom luften. Om angriparens syfte är att ockupera
hela landet är det — då väderleksförhållandena så
medger — troligt att anfall insätts både över land-
gränsen och över havet, i båda fallen i kombination
med luftlandsättningar.

Våra underrättelseresurser kan förväntas bli
utsatta för stark bekämpning. Stor vikt skall därför
läggas dels vid underrättelseorganens skydd, dels vid
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insats i ett tidigt stadium mot luftlandsatta förband. 
Detta gäller särskilt om dessa tagit områden vars 
utnyttjande är av särskild betydelse för angriparens 
styrketillväxt eller om det bedöms att de luftlandsatta 
förbanden under längre tid kommer att avskära för-
bindelserna till förband som är väsentliga för striden 
eller om de sätts in mot mål (områden) som är väsent-
liga för totalförsvaret.

För att upprätthålla sjö- och #ygstridskrafter-
nas operationsfrihet skall dessas baser och områden 
som erfordras för operationsfriheten, försvaras i det 
längsta.

Vid fördelning av resurser för försvar av olika 
skyddsobjekt prioriteras framför andra objekt försva-
ret av större hamnar och #ygfält samt viktigare fasta 
objekt i anslutning till dessa. Detsamma gäller vissa 
förbindelser, främst till ÖVRE NORRLAND, och 
vikti gare underrättelse- (stridslednings-)organ. Rikt-
linjer för planläggning av skydd av skyddsföremål 
inom totalförsvaret framgår nedan.

Kan vi inte hindra en angripare från att varaktigt få 
fast fot på svenskt territorium skall efter order av ÖB 
övergång ske från avvärjande till fördröjande försvar. 
Sådana områden som är av särskild betydelse för vår 
fortsatta krigföring eller för angriparens styrke tillväxt 
och operationsmöjligheter skall dock i det längsta för-
svaras. Detsamma gäller även områden till vilka till-
försel av förnödenheter kan ske samt militärt bistånd 
utifrån kan ges med utsikt att bli verksamt (kurs här). 
Inom områden som under längre eller kortare tid 
måste uppges, skall fortsatt motstånd bjudas i det fria 
krigets form. Varje tillfälle att tillfoga angriparen för-
luster och återta svensk mark skall tillvaratas.

Storanfall

Inledande bekämpning
Övervägande skäl talar för att ett storanfall mot 
vårt land kommer att inledas med en bekämpning 
av våra stridskrafter och de övriga funktioner som 

att säkerställa den för det samlade försvaret mest 
effektiva användningen av medlen för inhämtandet 
av underrättelser.

Försvar mot invasion skall ordnas som ett omfat-
tande djupförsvar som påbörjas så långt utanför våra 
gränser och kuster som är stridsekonomiskt lämp-
ligt. Inom detta djupförsvar ordnas ett fast försvar 
i anslutning till områden som är av särskild betydelse 
för angriparens styrketillväxt eller operationsmöjlig-
heter samt inom övriga områden som är av särskild 
betydelse för vår fortsatta krigföring. Stödda på det 
fasta försvaret skall stridskrafter ur alla försvars-
grenar kunna insättas i samordnade anfall.

Inom områden där endast mindre landstignings- 
eller luftlandsättningsföretag kan väntas skall verk-
samheten inskränkas till bevakning och övervakning, 
utom i anslutning till sådana viktiga punkter eller 
områden – främst hamnar och inlopp till dessa, #yg-
fält och viktiga kommunikationsknutpunkter – för 
vilka fasta kustartilleriförband och lokalförsvars-
förband avsetts.

Det förhållandet att våra försvarsansträngningar 
i ett utgångsläge kraftsamlas till områden som 
bedömts mest hotade utesluter inte att andra anfalls-
riktningar kan bli aktuella. Våra stridskrafter skall då 
snabbt kunna insättas i de andra riktningarna med 
bibehållet stridsvärde.

Inom ramen för vår strategiskt defensiva målsätt-
ning, skall gynnsamma tillfällen att störa angriparens 
invasionsförberedelser genom offensivt uppträdande 
tillvaratas. Denna verksamhet skall syfta till att nöta 
på angriparens anfallskraft, ge oss tidsvinst samt 
tvinga angriparen att avdela resurser för skydd i olika 
former. Graden av taktisk offensiv skall dock vägas 
mot våra begränsade resurser.

Om angriparen luftlandsatt förband skall våra 
stridskrafter söka undvika att bindas av dessa. Genom 
att kringgå, binda eller isolera de luftlandsatta förban-
den skall möjligheterna till ett offensivt uppträdande 
i det längsta bevaras. Det kan dock uppstå lägen när 
det är motiverat att utnyttja avsevärda resurser för 
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att säkerställa den för det samlade försvaret mest
effektiva användningen av medlen för inhämtandet
av underrättelser.

Försvar mot invasion skall ordnas som ett omfat-
tande djupförsvar som påbörjas så långt utanför våra
gränser och kuster som är stridsekonomiskt lämp-
ligt. Inom detta djupförsvar ordnas ett fast försvar
i anslutning till områden som är av särskild betydelse
för angriparens styrketillväxt eller operationsmöjlig-
heter samt inom övriga områden som är av särskild
betydelse för vår fortsatta krigföring. Stödda på det
fasta försvaret skall stridskrafter ur alla försvars-
grenar kunna insättas i samordnade anfall.

Inom områden där endast mindre landstignings-
eller luftlandsättningsföretag kan väntas skall verk-
samheten inskränkas till bevakning och övervakning,
utom i anslutning till sådana viktiga punkter eller
områden — främst hamnar och inlopp till dessa, flyg-
fält och viktiga kommunikationsknutpunkter — för
vilka fasta kustartilleriförband och lokalförsvars-
förband avsetts.

Det förhållandet att våra försvarsansträngningar
i ett utgångsläge kraftsamlas till områden som
bedömts mest hotade utesluter inte att andra anfalls-
riktningar kan bli aktuella. Våra stridskrafter skall då
snabbt kunna insättas i de andra riktningarna med
bibehållet stridsvärde.

Inom ramen för vår strategiskt defensiva målsätt-
ning, skall gynnsamma tillfällen att störa angriparens
invasionsförberedelser genom offensivt uppträdande
tillvaratas. Denna verksamhet skall syfta till att nöta
på angriparens anfallskraft, ge oss tidsvinst samt
tvinga angriparen att avdela resurser för skydd i olika
former. Graden av taktisk offensiv skall dock vägas
mot våra begränsade resurser.

Om angriparen luftlandsatt förband skall våra
stridskrafter söka undvika att bindas av dessa. Genom
att kringgå, binda eller isolera de luftlandsatta förban-
den skall möjligheterna till ett offensivt uppträdande
i det längsta bevaras. Det kan dock uppstå lägen när
det är motiverat att utnyttja avsevärda resurser för

insats i ett tidigt stadium mot luftlandsatta förband.
Detta gäller särskilt om dessa tagit områden vars
utnyttjande är av särskild betydelse för angriparens
styrketillväxt eller om det bedöms att de luftlandsatta
förbanden under längre tid kommer att avskära för-
bindelserna till förband som är väsentliga för striden
eller om de sätts in mot mål (områden) som är väsent-
liga för totalförsvaret.

För att upprätthålla sjö- och flygstridskrafter-
nas operationsfrihet skall dessas baser och områden
som erfordras för operationsfriheten, försvaras i det
längsta.

Vid fördelning av resurser för försvar av olika
skyddsobjekt prioriteras framför andra objekt försva-
ret av större hamnar och flygfält samt viktigare fasta
objekt i anslutning till dessa. Detsamma gäller vissa
förbindelser, främst till ÖVRE NORRLAND, och
viktigare underrättelse- (stridslednings-)organ. Rikt-
linjer för planläggning av skydd av skyddsföremål
inom totalförsvaret framgår nedan.

Kan vi inte hindra en angripare från att varaktigt få
fast fot på svenskt territorium skall efter order av ÖB
övergång ske från avvärjande till fördröjande försvar.
Sådana områden som är av särskild betydelse för vår
fortsatta krigföring eller för angriparens styrketillväxt
och operationsmöjligheter skall dock i det längsta för-
svaras. Detsamma gäller även områden till vilka till-
försel av förnödenheter kan ske samt militärt bistånd
utifrån kan ges med utsikt att bli verksamt (kurs här).
Inom områden som under längre eller kortare tid
måste uppges, skall fortsatt motstånd bjudas i det fria
krigets form. Varje tillfälle att tillfoga angriparen för-
luster och återta svensk mark skall tillvaratas.

Storanfall

Inledande bekämpning
Övervägande skäl talar för att ett storanfall mot
vårt land kommer att inledas med en bekämpning
av våra stridskrafter och de övriga funktioner som
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övriga stridskrafter skall i gynnsamma lägen anfalla 
angriparens stridskrafter och transportmedel. Omfatt-
ningen av de insatser som angriparen tvingas till 
under detta skede är främst beroende av de förluster 
och den bindande verkan vi kan åstadkomma genom 
aktiva motåtgärder.

Genom passiva motåtgärder bl a kombinationer 
av rörlighet, spridning, skenmåls- och maskerings-
åtgärder samt befästningar skall angriparen tvingas 
till ökade insatser för att uppnå ett visst bekämpnings-
resultat. Detta kan ge oss en tidsvinst av stor bety-
delse.

Anfall över havet
Under inledningsskedet utnyttjas våra underrättelse-
organ, främst spanings$yg, för övervakning och 
kontroll av angriparens hamnar och andra områden 
där överskeppningen förbereds samt för övervakning 
av aktuella havsområden. För den senare uppgiften 
utnyttjas även fartyg, främst ubåtar. Sedan överskepp-
ning inletts koncentreras underrättelseorganens verk-
samhet, främst $ygspaning, på att följa och klarlägga 
omfattningen av angriparens transporter till sjöss.

Vid anfall över havet är det i regel av avgörande 
betydelse för angriparens styrketillväxt att snabbt 
ta och kunna utnyttja lämpliga hamnar och $ygfält. 
Anfallet kommer därför med stor sannolikhet att 
kombi neras med luftlandsättningar i syfte att säkra 
möjligheter att kunna utnyttja erforderlig urlastnings-
kapacitet. Hamnar och $ygfält är därför primära 
anfallsmål för de inledningsvis luftlandsatta förban-
den. Luftförsvaret skall i detta skede främst ingripa 
mot luftlandsättningarna samt skydda våra strids-
krafter. Även attack$yg insätts mot luftlandsättnings-
företag såväl på marken som i luften.

Under överskeppningen skall marin- och $ygstrids-
krafternas insatser samordnas så att angriparens sjö-
transporterade stridskrafter tillfogas största möjliga 
förluster till sjöss. Attack$yget och sjöstridskrafterna 
utnyttjas därför maximalt under överskeppningen. 
Därvid skall attack$yget vara berett att insättas så 

vår försvars förmåga är beroende av. Det torde ligga 
i angriparens intresse att inte antyda en kommande 
anfallsriktning genom att ge bekämpningen viss geo-
gra%sk inriktning. Bekämpningen torde huvudsak-
ligen ske från luften.

Vid anfall över havet syftar den inledande bekämp-
ningen främst till att skapa betingelser för överskepp-
ning och luftlandsättning. Den riktar sig sannolikt 
främst mot de marin- och $ygstridskrafter, vilkas 
verkansmöjligheter framtvingar en bekämpning, som 
i huvudsak är oberoende av vilken anfallsriktning som 
sedan väljs, samt mot våra strategiska reserver. Anfall 
mot kommunikationer och ledningsorgan torde ingå 
som ett viktigt led i den inledande bekämpningen. 
I ett senare skede torde bekämpningen även komma 
att riktas mot förband som grupperats inom eller i 
anslutning till avsedda brohuvuden. Resultatet av 
den inledande bekämpningen kan komma att avgöra 
tidpunkten för de fortsatta operationerna. Angriparen 
torde undvika att under den inledande bekämpningen 
allvarligt skada de hamnar och $ygfält vars utnytt-
jande har bedömts vara nödvändigt för att styrke-
tillväxten skall bli tillräcklig.

Vid anfall över landgränsen syftar bekämpningen 
närmast till att skapa gynnsamma betingelser för 
markoperationer och luftlandsättningar. Den bedöms 
inledningsvis komma att rikta sig mot $ygstrids-
krafterna, mot markförband som utgångsgrupperats 
inom operationsområdet och mot ledningsorgan. 
Kommunikations bekämpning bedöms komma att 
insättas för att förhindra transporter av förstärkningar 
och underhåll från andra områden. Denna inledande 
bekämpning kan komma att insättas samtidigt som 
gränsen överskrids.

Vår strävan under denna inledande bekämpning 
skall vara att med alla medel upprätthålla våra strids-
krafters operationsfrihet och slagkraft. Luftförsvaret 
skall förhindra eller försvåra för angriparen att nå sitt 
syfte med operationerna genom luften. Härvid skall 
luftförsvaret inriktas främst för skydd av våra strids-
krafter, ledningsorgan och kommunikationer. Våra 
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vår försvarsförmåga är beroende av. Det torde ligga
i angriparens intresse att inte antyda en kommande
anfallsriktning genom att ge bekämpningen viss geo-
grafisk inriktning. Bekämpningen torde huvudsak-
ligen ske från luften.

Vid anfall över havet syftar den inledande bekämp-
ningen främst till att skapa betingelser för överskepp-
ning och luftlandsättning. Den riktar sig sannolikt
främst mot de marin- och flygstridskrafter, vilkas
verkansmöjligheter framtvingar en bekämpning, som
i huvudsak är oberoende av vilken anfallsriktning som
sedan väljs, samt mot våra strategiska reserver. Anfall
mot kommunikationer och ledningsorgan torde ingå
som ett viktigt led i den inledande bekämpningen.
I  ett senare skede torde bekämpningen även komma
att riktas mot förband som grupperats inom eller i
anslutning till avsedda brohuvuden. Resultatet av
den inledande bekämpningen kan komma att avgöra
tidpunkten för de fortsatta operationerna. Angriparen
torde undvika att under den inledande bekämpningen
allvarligt skada de hamnar och flygfält vars utnytt-
jande har bedömts vara nödvändigt för att styrke-
tillväxten skall bli tillräcklig.

Vid anfall över landgränsen syftar bekämpningen
närmast till att skapa gynnsamma betingelser för
markoperationer och luftlandsättningar. Den bedöms
inledningsvis komma att rikta sig mot flygstrids-
krafterna, mot markförband som utgångsgrupperats
inom operationsområdet och mot ledningsorgan.
Kommunikationsbekämpning bedöms komma att
insättas för att förhindra transporter av förstärkningar
och underhåll från andra områden. Denna inledande
bekämpning kan komma att insättas samtidigt som
gränsen överskrids.

Vår strävan under denna inledande bekämpning
skall vara att med alla medel upprätthålla våra strids-
krafters operationsfrihet och slagkraft. Luftförsvaret
skall förhindra eller försvåra för angriparen att nå sitt
syfte med operationerna genom luften. Härvid skall
luftförsvaret inriktas främst för skydd av våra strids-
krafter, ledningsorgan och kommunikationer. Våra

övriga stridskrafter skall i gynnsamma lägen anfalla
angriparens stridskrafter och transportmedel. Omfatt-
ningen av de insatser som angriparen tvingas till
under detta skede är främst beroende av de förluster
och den bindande verkan vi kan åstadkomma genom
aktiva motåtgärder.

Genom passiva motåtgärder bl a kombinationer
av rörlighet, spridning, skenmåls- och maskerings-
åtgärder samt befästningar skall angriparen tvingas
till ökade insatser för att uppnå ett visst bekämpnings-
resultat. Detta kan ge oss en tidsvinst av stor bety-
delse.

Anfall över havet
Under inledningsskedet utnyttjas våra underrättelse-
organ, främst spaningsflyg, för övervakning och
kontroll av angriparens hamnar och andra områden
där överskeppningen förbereds samt för övervakning
av aktuella havsområden. För den senare uppgiften
utnyttjas även fartyg, främst ubåtar. Sedan överskepp-
ning inletts koncentreras underrättelseorganens verk-
samhet, främst flygspaning, på att följa och klarlägga
omfattningen av angriparens transporter till sjöss.

Vid anfall över havet är det i regel av avgörande
betydelse för angriparens styrketillväxt att snabbt
ta och kunna utnyttja lämpliga hamnar och flygfält.
Anfallet kommer därför med stor sannolikhet att
kombineras med luftlandsättningar i syfte att säkra
möjligheter att kunna utnyttja erforderlig urlastnings-
kapacitet. Hamnar och flygfält är därför primära
anfallsmål för de inledningsvis luftlandsatta förban-
den. Luftförsvaret skall i detta skede främst ingripa
mot luftlandsättningarna samt skydda våra strids-
krafter. Även attackflyg insätts mot luftlandsättnings-
företag såväl på marken som i luften.

Under överskeppningen skall marin- och flygstrids-
krafternas insatser samordnas så att angriparens sjö-
transporterade stridskrafter tillfogas största möjliga
förluster till sjöss. Attackflyget och sjöstridskrafterna
utnyttjas därför maximalt under överskeppningen.
Därvid skall attackflyget vara berett att insättas så
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Om angriparens stridskrafter lyckas bilda bro-
huvuden skall utbrytning ur dessa förhindras eller 
fördröjas till dess stridskrafter för att anfalla och slå 
stridskrafterna i brohuvudena hunnit omgrupperas 
från andra områden. Därvid skall strävan vara att 
först slå stridskrafterna i det eller de brohuvuden som 
medger störst styrketillväxt. Marin- och $ygstrids-
krafter insätts med största möjliga styrka mot angri-
parens transporter till brohuvudet, urlastande fartyg 
och de av angriparen tagna hamnar som medger störst 
styrke tillväxt.

Genom en snabb tillförsel av stridskrafter till huvud-
operationsområdet eftersträvas ett avgörande innan 
angriparens förband i brohuvudena hunnit konsolidera 
sig. Vår operationsfrihet skall därför upprätthållas så 
långt resurserna medger, bl a genom luftförsvar, så att 
främst arméstridskrafter snabbt kan omgrupperas till 
det aktuella området och insättas i anfall.

Trots våra motåtgärder under tidigare skeden kan 
angriparen komma att disponera så stora resurser 
att utbrytning ur ett eller $era brohuvuden kan ske. 
Våra samlade resurser skall i en sådan situation kunna 
uppta ett så fördröjande och för angriparen förlust-
bringande försvar som möjligt. Försvarets förande 
i detta skede sammanfaller i huvudsak med vad som 
anges i samband med anfall över landgränsen.

Anfall över landgränsen
Vid anfall över landgränsen har angriparen fördelen 
av att styrkor kan sammandras vid gränsen och för-
beredas för anfall före ett krigsutbrott. Detta innebär 
emellertid även svårigheter att dölja operationsrikt-
ning och omfattning i stort av de styrkor som angripa-
ren avser sätta in.

Det är sannolikt att angriparen även i detta fall 
genomför luftlandsättningar för att hindra våra under-
hålls- och förstärkningstransporter och för att anfalla 
våra försvarsgrupperingar i ryggen. Liksom vid anfall 
över havet bekämpas sannolikt kommunikationer i 
avreglande syfte. Angriparen kan även komma att 
sätta in omfattningsoperationer sjövägen.

tidigt räckvidden från disponibla baser tillåter. Ubåts- 
och minkrigföring skall bedrivas ända intill motstån-
darens från kusten försvarade områden. Ju närmare 
vår kust angriparen kommer, desto mer skall försvaret 
öka i styrka genom insats av attack$yg, ubåtar, över-
vattensfartyg och kustartilleriförband samt genom 
kust- och strandförsvarsmineringar. I detta läge skall 
även jaktförband – med tillfälligt eftersättande av 
luftförsvarsuppgiften – kunna insättas i attack anfall 
främst mot landstignings- och transportfartyg. Armé-
stridskrafternas artilleri och värnpjäser skall komplet-
tera eldsystemet närmast vår kust, varvid kraftsam-
ling skall ske till hamnar, $ygfält och i övrigt särskilt 
lämpliga urlastningsområden, främst i när heten av 
större hamnar. Strävan skall därjämte vara att så 
mycket luftvärn som möjligt med hänsyn till andra 
uppgifter skall kunna insättas mot transport$ygplan 
inom eller i anslutning till lämpliga luftlandsättnings-
områden, främst i närheten av större hamnar.

Under överskådlig tid kommer angriparen att förbli 
särskilt sårbar under landstignings- och urlastnings-
skedet. Detta skall utnyttjas av våra stridskrafter för 
att så tidigt som möjligt nå ett avgörande. Kraftsam-
lad insats skall därför kunna ske mot sådana områden 
som är av särskild betydelse för angriparens styrke-
tillväxt.

Större hamnar och inlopp till dessa, kuststräckor 
som är lämpliga eller som efter kort förberedelsetid 
kan göras lämpliga för nautiskt skyddad urlastning 
av förband och tung materiel, kommunikationsknut-
punkter och $ygfält inom eller nära invasionsområdet 
skall i det längsta försvaras även om angriparen kring-
gått försvaret. Om angriparens förband lyckats ta eller 
allvarligt hotar att ta sådana objekt (områden), skall i 
första hand hamnar återtas eller säkras. Därvid skall 
anfallsförbandens strävan vara att med alla medel 
upprätthålla anfallsrörelsen mot hamnarna. Luft-
landsättningar kringgås eller binds med begränsade 
styrkor. Attack$yg insätts i detta skede främst mot 
transport fartyg i eller i anslutning till hamnar som 
tagits av angriparens förband.
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tidigt räckvidden från disponibla baser tillåter. Ubåts-
och minkrigföring skall bedrivas ända intill motstån-
darens från kusten försvarade områden. Ju närmare
vår kust angriparen kommer, desto mer skall försvaret
öka i styrka genom insats av attackflyg, ubåtar, över-
vattensfartyg och kustartilleriförband samt genom
kust- och strandförsvarsmineringar. I  detta läge skall
även jaktförband — med tillfälligt eftersättande av
luftförsvarsuppgiften — kunna insättas i attackanfall
främst mot landstignings- och transportfartyg. Arms-
stridskrafternas artilleri och värnpjäser skall komplet-
tera eldsystemet närmast vår kust, varvid kraftsam-
ling skall ske till hamnar, flygfält och i övrigt särskilt
lämpliga urlastningsområden, främst i närheten av
större hamnar. Strävan skall därjämte vara att så
mycket luftvärn som möjligt med hänsyn till andra
uppgifter skall kunna insättas mot transportflygplan
inom eller i anslutning till lämpliga luftlandsättnings-
områden, främst i närheten av större hamnar.

Under överskådlig tid kommer angriparen att förbli
särskilt sårbar under landstignings- och urlastnings-
skedet. Detta skall utnyttjas av våra stridskrafter för
att så tidigt som möjligt nå ett avgörande. Kraftsam-
lad insats skall därför kunna ske mot sådana områden
som är av särskild betydelse för angriparens styrke-
tillväxt.

Större hamnar och inlopp till dessa, kuststräckor
som är lämpliga eller som efter kort förberedelsetid
kan göras lämpliga för nautiskt skyddad urlastning
av förband och tung materiel, kommunikationsknut-
punkter och flygfält inom eller nära invasionsområdet
skall i det längsta försvaras även om angriparen kring-
gått försvaret. Om angriparens förband lyckats ta eller
allvarligt hotar att ta sådana objekt (områden), skall i
första hand hamnar återtas eller säkras. Därvid skall
anfallsförbandens strävan vara att med alla medel
upprätthålla anfallsrörelsen mot hamnarna. Luft-
landsättningar kringgås eller binds med begränsade
styrkor. Attackflyg insätts i detta skede främst mot
transportfartyg i eller i anslutning till hamnar som
tagits av angriparens förband.

Om angriparens stridskrafter lyckas bilda bro-
huvuden skall utbrytning ur dessa förhindras eller
fördröjas till dess stridskrafter för att anfalla och slå
stridskrafterna i brohuvudena hunnit omgrupperas
från andra områden. Därvid skall strävan vara att
först slå stridskrafterna i det eller de brohuvuden som
medger störst styrketillväxt. Marin- och flygstrids-
krafter insätts med största möjliga styrka mot angri-
parens transporter till brohuvudet, urlastande fartyg
och de av angriparen tagna hamnar som medger störst
styrketillväxt.

Genom en snabb tillförsel av stridskrafter till huvud-
operationsområdet eftersträvas ett avgörande innan
angriparens förband i brohuvudena hunnit konsolidera
sig. Vår operationsfrihet skall därför upprätthållas så
långt resurserna medger, bl a genom luftförsvar, så att
främst armsstridskrafter snabbt kan omgrupperas till
det aktuella området och insättas i anfall.

Trots våra motåtgärder under tidigare skeden kan
angriparen komma att disponera så stora resurser
att utbrytning ur ett eller flera brohuvuden kan ske.
Våra samlade resurser skall i en sådan situation kunna
uppta ett så fördröjande och för angriparen förlust-
bringande försvar som möjligt. Försvarets förande
i detta skede sammanfaller i huvudsak med vad som
anges i samband med anfall över landgränsen.

Anfall över landgränsen
Vid anfall över landgränsen har angriparen fördelen
av att styrkor kan sammandras vid gränsen och för-
beredas för anfall före ett krigsutbrott. Detta innebär
emellertid även svårigheter att dölja operationsrikt-
ning och omfattning i stort av de styrkor som angripa-
ren avser sätta in.

Det är sannolikt att angriparen även i detta fall
genomför luftlandsättningar för att hindra våra under-
hålls- och förstärkningstransporter och för att anfalla
våra försvarsgrupperingar i ryggen. Liksom vid anfall
över havet bekämpas sannolikt kommunikationer i
avreglande syfte. Angriparen kan även komma att
sätta in omfattningsoperationer sjövägen.
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ning – främst från luften – från början av ett kupp-
anfall. Bekämpning genom sabotage, som utförs så 
att risken för förvarning blir minimal, kan genomföras 
under en (lång) tidsperiod före kuppanfallets inled-
ning. Under kuppanfallets första skede torde kraft-
samling av angriparens bekämpning ske mot våra 
stridskrafter och ledningsorgan.

Verksamheten vid försvar mot kuppanfall skall 
i första hand inriktas på att hindra angriparen att 
ta och kunna utnyttja områden eller platser som ger 
möjlig heter till snabb styrketillväxt för angriparens 
förband, eller som har stor betydelse för vår mobili-
sering. Det är därvid av särskild vikt att i fred dispo-
nibla stridskrafter snabbt kan uppnå högsta strids-
beredskap och från början utveckla full kraft.

Vid ett kuppanfalls inledningsskede inriktas 
underrättelse tjänsten främst på att klarlägga tillförsel 
av för stärkningar samt tendenser i bekämpning och 
säkerhetshotande verksamhet i syfte att klarlägga 
angri parens handlingsmöjligheter på längre sikt.

Luftförsvaret skall i inledningsskedet främst 
skydda stridskrafternas mobilisering och ingripa 
mot transporter genom luften.

Insatsberedda attackförband och marinstrids-
krafter insätts främst mot transporter till sjöss och 
mot urlastande fartyg. Attack$yg kan även insät-
tas mot luftlandsättningar. Insatsberedda armé- och 
kustartilleri stridskrafter skall främst insättas för att 
försvara hamnar, viktiga inlopp och $ygfält samt 
hindra eller försvåra för angriparen att inringa större 
tätorter eller ta områden (platser) som är av särskild 
betydelse för vår fortsatta krigföring. Om angriparens 
stridskrafter lyckas ta brohuvuden skall utbredning 
av dessa med alla medel förhindras eller försvåras.

Övrig verksamhet skall framför allt inriktas på 
att fullfölja mobiliseringen. Hemvärnsförband skall 
utnyttjas i största utsträckning för att inledningsvis 
skydda vissa viktiga platser och anläggningar samt 
för att skydda mobilisering och koncentrering.

Förband med korta mobiliseringstider och med 
uppgift att hindra eller försvåra angriparens bekämp-

Vid försvar mot anfall över svensk-%nska gränsen 
skall striden upptas så nära gränsen som omständig-
heterna medger, med $ygstridskrafter och lämpliga 
markförband även utanför gränsen. Striden skall föras 
på djupet i ett successivt hårdnande och med befäst-
ningar förstärkt försvarssystem.

Alla möjligheter till offensivt uppträdande skall till-
varatas. Målet är att efter de inledande fördröjnings-
striderna hejda angriparens förband och genom anfall 
slå dessa för att återta förlorade områden. Därvid 
återtas i första hand områden inom vilka kommunika-
tioner m m medger störst tilltransport av angriparens 
förband.

Luftförsvaret inriktas på att skydda markförban-
dens operationer och försvåra angriparens luftland-
sättningar. Attack$yg insätts i första hand mot mål 
vars bekämpande minskar angriparens anfalls- och 
underhållskapacitet.

Marin- och $ygstridskrafter insätts mot eventuella 
omfattningsföretag över havet. Hamnar, som är av 
särskild betydelse för angriparens styrketillväxt vid 
sådana företag, skall i det längsta försvaras.

Lägen kan uppstå när ett anfall från angriparens 
sida över svensk-norska gränsen blir aktuellt. Därvid 
förs striden på i princip samma sätt som vid anfall 
över svensk-%nska gränsen.

Kuppanfall

Graden av framgång vid kuppanfall är starkt 
beroende av om angriparen i ett tidigt skede snabbt 
kan säkra områden vars utnyttjande bedömts vara av 
särskild betydelse för den fortsatta styrketillväxten, 
främst hamnar och $ygfält. Det är därför troligt att 
såväl sjötransporterade förband som lufttrupp insätts 
samtidigt i inledningsskedet. Lufttrupp kommer 
sanno likt även att insättas för att försvåra vår mobi-
lisering och styrketillväxt i aktuella områden t ex mot 
fredsförband, kommunikationer och ledningsorgan. 
Under alla förhållanden torde objekt av detta slag, 
liksom sjö- och $ygstridskrafter, utsättas för bekämp-
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Vid försvar mot anfall över svensk-finska gränsen
skall striden upptas så nära gränsen som omständig-
heterna medger, med flygstridskrafter och lämpliga
markförband även utanför gränsen. Striden skall föras
på djupet i ett successivt hårdnande och med befäst-
ningar förstärkt försvarssystem.

Alla möjligheter till offensivt uppträdande skall till-
varatas. Målet är att efter de inledande fördröjnings-
striderna hejda angriparens förband och genom anfall
slå dessa för att återta förlorade områden. Därvid
återtas i första hand områden inom vilka kommunika-
tioner m m medger störst tilltransport av angriparens
förband.

Luftförsvaret inriktas på att skydda markförban-
dens operationer och försvåra angriparens luftland-
sättningar. Attackflyg insätts i första hand mot mål
vars bekämpande minskar angriparens anfalls- och
underhållskapacitet.

Marin- och flygstridskrafter insätts mot eventuella
omfattningsföretag över havet. Hamnar, som är av
särskild betydelse för angriparens styrketillväxt vid
sådana företag, skall i det längsta försvaras.

Lägen kan uppstå när ett anfall från angriparens
sida över svensk-norska gränsen blir aktuellt. Därvid
förs striden på i princip samma sätt som vid anfall
över svensk-finska gränsen.

Kuppanfall
Graden av framgång vid kuppanfall är starkt
beroende av om angriparen i ett tidigt skede snabbt
kan säkra områden vars utnyttjande bedömts vara av
särskild betydelse för den fortsatta styrketillväxten,
främst hamnar och flygfält. Det är därför troligt att
såväl sjötransporterade förband som lufttrupp insätts
samtidigt i inledningsskedet. Lufttrupp kommer
sannolikt även att insättas för att försvåra vår mobi-
lisering och styrketillväxt i aktuella områden t ex mot
fredsförband, kommunikationer och ledningsorgan.
Under alla förhållanden torde objekt av detta slag,
liksom sjö- och flygstridskrafter, utsättas för bekämp-

ning — främst från luften — från början av ett kupp-
anfall. Bekämpning genom sabotage, som utförs så
att risken för förvarning blir minimal, kan genomföras
under en (lång) tidsperiod före kuppanfallets inled-
ning. Under kuppanfallets första skede torde kraft-
samling av angriparens bekämpning ske mot våra
stridskrafter och ledningsorgan.

Verksamheten vid försvar mot kuppanfall skall
i första hand inriktas på att hindra angriparen att
ta och kunna utnyttja områden eller platser som ger
möjligheter till snabb styrketillväxt för angriparens
förband, eller som har stor betydelse för vår mobili-
sering. Det är därvid av särskild vikt att i fred dispo-
nibla stridskrafter snabbt kan uppnå högsta strids-
beredskap och från början utveckla full kraft.

Vid ett kuppanfalls inledningsskede inriktas
underrättelsetjänsten främst på att klarlägga tillförsel
av förstärkningar samt tendenser i bekämpning och
säkerhetshotande verksamhet i syfte att klarlägga
angriparens handlingsmöjligheter på längre sikt.

Luftförsvaret skall i inledningsskedet främst
skydda stridskrafternas mobilisering och ingripa
mot transporter genom luften.

Insatsberedda attackförband och marinstrids-
krafter insätts främst mot transporter till sjöss och
mot urlastande fartyg. Attackflyg kan även insät-
tas mot luftlandsättningar. Insatsberedda arme- och
kustartilleristridskrafter skall främst insättas för att
försvara hamnar, viktiga inlopp och flygfält samt
hindra eller försvåra för angriparen att inringa större
tätorter eller ta områden (platser) som är av särskild
betydelse för vår fortsatta krigföring. Om angriparens
stridskrafter lyckas ta brohuvuden skall utbredning
av dessa med alla medel förhindras eller försvåras.

Övrig verksamhet skall framför allt inriktas på
att fullfölja mobiliseringen. Hemvärnsförband skall
utnyttjas i största utsträckning för att inledningsvis
skydda vissa viktiga platser och anläggningar samt
för att skydda mobilisering och koncentrering.

Förband med korta mobiliseringstider och med
uppgift att hindra eller försvåra angriparens bekämp-
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Subversion
Som förberedelse för och vid genomförande av mili-
tära operationer kan subversion komma att spela en 
framträdande roll. Krigsmaktens främsta uppgift 
härvid är – förutom bevakning och försvar av för 
total försvaret väsentliga platser och anläggningar 
– att bidra till att landets inre stabilitet bibehålls 
genom att upprätthålla en fast motståndsvilja samt 
– om Kungl Maj:t bestämmer det – verka för att lugn 
och ordning upprätthålls bland civilbefolkningen.

Psykologisk krigföring
Psykologisk krigföring kommer med stor sannolikhet 
att användas som understödjande faktor till annan 
angreppsmetod. Krigsmakten skall, främst genom att 
bidra till objektiv upplysning, motverka de åtgärder 
som angriparen vidtar inom den psykologiska krig-
föringens ram för att minska försvarsviljan i vårt 
land. En levande försvarsvilja måste grundläggas 
redan i fred.

Riktlinjer för viss verksamhet

Särskilda riktlinjer för det aktiva luftförsvaret
Luftförsvarets huvuduppgift är att bidra till att våra 
avsikter inom totalförsvaret kan genomföras genom 
att förhindra eller försvåra för en angripare att uppnå 
sitt syfte med operationer genom luften mot vårt land. 
Luftförsvaret skall härvid medverka till att angripa-
rens anfallskraft bryts, samtidigt som befolkning, för-
sörjning och militära resurser m m skyddas.

Det aktiva luftförsvaret skall så långt möjligt 
kunna bekämpa $yganfall inom hela landet. När så 
krävs med hänsyn till det operativa läget skall det 
aktiva luftförsvaret kunna koncentreras till visst tids-
skede, område eller höjdskikt.

Angriparen skall bekämpas i alla lägen. Om an- 
och åter$ygande företag samtidigt förekommer skall 

ning, tilltransporter och landsättning av förband skall 
snabbt kunna insättas. Därnäst skall sådana krigs-
förband som är särskilt betydelsefulla vid anfall mot 
angriparens eventuella brohuvuden och mot transpor-
ter till dessa kunna sättas in. Därutöver skall ytter-
ligare förband för att hindra eller försvåra angriparens 
bekämpning kunna insättas. När huvuddelen av våra 
förband mobiliserats förs striden på liknande sätt som 
vid storanfall.

Försvar mot andra angreppsmetoder

Terroranfall
Lämpliga mål vid terroranfall är från angriparens 
synpunkt främst större tätorter samt utrymd eller 
utrymmande befolkning. Tätorter är särskilt lämpliga 
mål före utrymning. Terroranfall torde i huvudsak 
genomföras med $yg- och robotstridskrafter. Luft-
försvaret skall i största möjliga utsträckning försvåra 
genom förandet av anfall genom luften. Krigsmaktens 
förband, främst armeförband, insätts med hänsyn till 
läget och övriga uppgifter för att stödja civilförsvaret.

Avspärrning
Försök från angriparens sida att genom enbart 
avspärrning betvinga oss kan komma till användning 
i ett läge då vi är inringade men annars endast utnytt-
jas som förstärkande faktor till annan angreppsmetod. 
Så långt uppgifterna i invasionsförsvaret medger skall 
våra stridskrafter kunna aktivt verka för att förbin-
delserna med andra länder skyddas och att mottag-
ning och distribution av krigsviktiga förnödenheter 
inte förhindras eller våra resurser därför förstörs. 
Därvid insätts våra stridskrafter för skydd av tra%k 
till sjöss och för försvar av hamnar och lossnings-
platser för mottagning av importgods samt kommuni-
kationer för vidaredistribution.
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ning, tilltransporter och landsättning av förband skall
snabbt kunna insättas. Därnäst skall sådana krigs-
förband som är särskilt betydelsefulla vid anfall mot
angriparens eventuella brohuvuden och mot transpor-
ter till dessa kunna sättas in. Därutöver skall ytter-
ligare förband för att hindra eller försvåra angriparens
bekämpning kunna insättas. När huvuddelen av våra
förband mobiliserats förs striden på liknande sätt som
vid storanfall.

Försvar mot andra angreppsmetoder

Terroranfall
Lämpliga mål vid terroranfall är från angriparens
synpunkt främst större tätorter samt utrymd eller
utrymmande befolkning. Tätorter är särskilt lämpliga
mål före utrymning. Terroranfall torde i huvudsak
genomföras med flyg- och robotstridskrafter. Luft-
försvaret skall i största möjliga utsträckning försvåra
genomförandet av anfall genom luften. Krigsmaktens
förband, främst armeförband, insätts med hänsyn till
läget och övriga uppgifter för att stödja civilförsvaret.

Avspärrning
Försök från angriparens sida att genom enbart
avspärrning betvinga oss kan komma till användning
i ett läge då vi är inringade men annars endast utnytt-
jas som förstärkande faktor till annan angreppsmetod.
Så långt uppgifterna i invasionsförsvaret medger skall
våra stridskrafter kunna aktivt verka för att förbin-
delserna med andra länder skyddas och att mottag-
ning och distribution av krigsviktiga förnödenheter
inte förhindras eller våra resurser därför förstörs.
Därvid insätts våra stridskrafter för skydd av trafik
till sjöss och för försvar av hamnar och lossnings-
platser för mottagning av importgods samt kommuni-
kationer för vidaredistribution.

Subversion
Som förberedelse för och vid genomförande av mili-
tära operationer kan subversion komma att spela en
framträdande roll. Krigsmaktens främsta uppgift
härvid är — förutom bevakning och försvar av för
totalförsvaret väsentliga platser och anläggningar
— att bidra till att landets inre stabilitet bibehålls
genom att upprätthålla en fast motståndsvilja samt
— om Kungl Maj:t bestämmer det — verka för att lugn
och ordning upprätthålls bland civilbefolkningen.

Psykologisk krigföring
Psykologisk krigföring kommer med stor sannolikhet
att användas som understödjande faktor till annan
angreppsmetod. Krigsmakten skall, främst genom att
bidra till objektiv upplysning, motverka de åtgärder
som angriparen vidtar inom den psykologiska krig-
föringens ram för att minska försvarsviljan i vårt
land. En levande försvarsvilja måste grundläggas
redan i fred.

Riktlinjer för aiss uerksamhet

Särskilda riktlinjer för det aktiva luftförsvaret
Luftförsvarets huvuduppgift är att bidra till att våra
avsikter inom totalförsvaret kan genomföras genom
att förhindra eller försvåra för en angripare att uppnå
sitt syfte med operationer genom luften mot vårt land.
Luftförsvaret skall härvid medverka till att angripa-
rens anfallskraft bryts, samtidigt som befolkning, för-
sörjning och militära resurser m m skyddas.

Det aktiva luftförsvaret skall så långt möjligt
kunna bekämpa flyganfall inom hela landet. När så
krävs med hänsyn till det operativa läget skall det
aktiva luftförsvaret kunna koncentreras till visst tids-
skede, område eller höjdskikt.

Angriparen skall bekämpas i alla lägen. Om an-
och återflygande företag samtidigt förekommer skall
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Bistånd åt totalförsvarets civila delar

I den utsträckning som det operativa läget medger 
lämnar krigsmaktens förband bistånd åt totalför-
svarets civila delar. De områden inom vilka sådant 
bistånd kan lämnas $nns redovisade i BefälsB.

Riktlinjer för specialfunktioner

Säkerhetstjänst
Säkerhetstjänsten skall försvåra och om möjligt 
förhindra främmande makts säkerhetshotande 
verksamhet. Säkerhetstjänsten omfattar i huvudsak 
säkerhetsunderrättelsetjänst och säkerhetsskydd. 
Säkerhetsunderrättelsetjänsten skall verka i nära 
samarbete med underrättelsetjänsten och gemensam 
utvärdering skall göras. Genom kännedom om angri-
parens underrättelseverksamhet, sabotage och övrig 
säkerhetshotande verksamhet samt dennes under-
rättelseunderlag kan delunderlag för den operativa 
bedömningen erhållas. Säkerhetsunderrättelser erhålls 
genom samverkan, rapportering från underlydande 
chefer samt orienteringar från högkvarteret och sido-
ordnade chefer. Till detta kommer enskild rapporte-
ring. Rapporterande organ (samverkande myndig-
heter) aktiveras vid skärpt läge.

Säkerhetsskyddsåtgärder grundar sig i stor 
utsträckning på resultatet av säkerhetsunderrättelse-
tjänsten. Säkerhetsskyddet omfattar i stort åtgärder 
för sekretess, skydd av staber och övriga skydds-
föremål och viktigare verksamhet samt vilseledande 
åtgärder. Vid operativ planläggning skall säkerhets-
tjänsten tidigt vara representerad för att nödiga 
skydds åtgärder och vilseledande åtgärder skall kunna 
vidtas.

Regional chef delger med iakttagande av erforder-
lig sekretess sina underlydande chefer det underlag 
som krävs för deras operativa säkerhetstjänst.

En förutsättning för framgångsrik militär säkerhets -
tjänst är nära samverkan med polismyn dighet.

an%ygande främst bekämpas. I lägen där visst eller 
vissa företag kan bedömas utgöra det viktigaste hotet 
skall kraftsamling däremot ske.

Det aktiva luftförsvaret skall redan i ett krigs 
inledningsskede utveckla största möjliga styrka. Detta 
gäller i särskilt hög grad vid kuppanfall. Insats med 
olika luftförsvarssystem skall samordnas så att varje 
system så långt möjligt erhåller full frihet i sitt upp-
trädande. Endast när så oundgängligen krävs för att 
säkerställa verkan eller undvika vådabeskjutning får 
restriktioner tillgripas. Luftvärnsrobotar (rb #& och 
#') skall främst utnyttjas mot mål som inte kan eller 
bör bekämpas med andra vapensystem. Strävan skall 
vara att i det längsta bibehålla möjlighet till insats. 
Restriktiv insats av robotar skall noga vägas mot 
risken för nedkämpning av förbanden på grupperings-
platserna.

Jaktförbanden utgör huvudkomponenten i det 
aktiva luftförsvaret och utnyttjas så långt möjligt för 
ett kontinuerligt ytförsvar.

Luftvärnet skall främst utnyttjas för att komplet-
tera jaktförsvaret.

Lvrb !" insätts främst mot mål på låg och lägsta 
höjd inom milo S. Omgruppering för att lösa mot-
svarande inom milo Ö skall förberedas.

Lvrb !# insätts främst inom milo S och Ö mot mål 
på höjder över de lägsta, som ej kan bekämpas med 
erforderlig verkan av tillgängliga jaktförband. Härvid 
skall bekämpning av bland annat störsändande %yg-
plan ges prioritet.

Övrigt luftvärn skall komplettera de andra aktiva 
luftförsvarsstridsmedlen på låg höjd, dvs under ( ))) 
meters %yghöjd.

När %era alternativa grupperingsplatser kan anses 
likvärdiga från operativ synpunkt, skall utgångsgrup-
pering väljas på sådana platser där tiden från och med 
order om mobilisering tills förbandet är eldberett på 
grupperingsplatsen blir kortast.
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anflygande främst bekämpas. I lägen där visst eller
vissa företag kan bedömas utgöra det viktigaste hotet
skall kraftsamling däremot ske.

Det aktiva luftförsvaret skall redan i ett krigs
inledningsskede utveckla största möjliga styrka. Detta
gäller i särskilt hög grad vid kuppanfall. Insats med
olika luftförsvarssystem skall samordnas så att varje
system så långt möjligt erhåller full frihet i sitt upp-
trädande. Endast när så oundgängligen krävs för att
säkerställa verkan eller undvika vådabeskjutning får
restriktioner tillgripas. Luftvärnsrobotar (rb 67 och
68) skall främst utnyttjas mot mål som inte kan eller
bör bekämpas med andra vapensystem. Strävan skall
vara att i det längsta bibehålla möjlighet till insats.
Restriktiv insats av robotar skall noga vägas mot
risken för nedkämpning av förbanden på grupperings-
platserna.

Jaktförbanden utgör huvudkomponenten i det
aktiva luftförsvaret och utnyttjas så långt möjligt för
ett kontinuerligt ytförsvar.

Luftvärnet skall främst utnyttjas för att komplet-
tera jaktförsvaret.

Lvrb 67 insätts främst mot mål på låg och lägsta
höjd inom milo S. Omgruppering för att lösa mot-
svarande inom milo Ö skall förberedas.

Lvrb 68 insätts främst inom milo S och Ö mot mål
på höjder över de lägsta, som ej kan bekämpas med
erforderlig verkan av tillgängliga jaktförband. Härvid
skall bekämpning av bland annat störsändande flyg-
plan ges prioritet.

Övrigt luftvärn skall komplettera de andra aktiva
luftförsvarsstridsmedlen på låg höjd, dvs under 3 000
meters flyghöjd.

När flera alternativa grupperingsplatser kan anses
likvärdiga från operativ synpunkt, skall utgångsgrup-
pering väljas på sådana platser där tiden från och med
order om mobilisering tills förbandet är eldberett på
grupperingsplatsen blir kortast.

Bistånd åt totalförsvarets civila delar
I  den utsträckning som det operativa läget medger
lämnar krigsmaktens förband bistånd åt totalför-
svarets civila delar. De områden inom vilka sådant
bistånd kan lämnas finns redovisade i BefälsB.

Riktlinjer för specialfunktioner

Säkerhetstjänst
Säkerhetstjänsten skall försvåra och om möjligt
förhindra främmande makts säkerhetshotande
verksamhet. Säkerhetstjänsten omfattar i huvudsak
säkerhetsunderrättelsetjänst och säkerhetsskydd.
Säkerhetsunderrättelsetjänsten skall verka i nära
samarbete med underrättelsetjänsten och gemensam
utvärdering skall göras. Genom kännedom om angri-
parens underrättelseverksamhet, sabotage och övrig
säkerhetshotande verksamhet samt dennes under-
rättelseunderlag kan delunderlag för den operativa
bedömningen erhållas. Säkerhetsunderrättelser erhålls
genom samverkan, rapportering från underlydande
chefer samt orienteringar från högkvarteret och sido-
ordnade chefer. Til l  detta kommer enskild rapporte-
ring. Rapporterande organ (samverkande myndig-
heter) aktiveras vid skärpt läge.

Säkerhetsskyddsåtgärder grundar sig i stor
utsträckning på resultatet av säkerhetsunderrättelse-
tjänsten. Säkerhetsskyddet omfattar i stort åtgärder
för sekretess, skydd av staber och övriga skydds-
föremål och viktigare verksamhet samt vilseledande
åtgärder. Vid operativ planläggning skall säkerhets-
tjänsten tidigt vara representerad för att nödiga
skyddsåtgärder och vilseledande åtgärder skall kunna
vidtas.

Regional chef delger med iakttagande av erforder-
lig sekretess sina underlydande chefer det underlag
som krävs för deras operativa säkerhetstjänst.

En förutsättning för framgångsrik militär säkerhets-
tjänst är nära samverkan med polismyndighet.
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Vid angelägenhetsgradering av signalförbindelser 
skall behovet av viktigare förbindelser för operativ 
ledning, underrättelsetjänst, luftförsvar och kust-
bevakning så långt möjligt tillgodoses.

Under ett koncentreringsskede skall sambands-
reserver disponeras så att transportledning kan 
utföras  även om förbindelserna i televerkets nät har 
blivit utslagna.

Fältarbetstjänst
Samhällets fältarbetsresurser samordnas så att de 
utnyttjas på för totalförsvaret rationellt sätt. Krigs-
maktens resurser, som främst är avsedda att täcka 
krigsmaktens behov, kan behöva insättas för att bistå 
övriga delar av totalförsvaret.

Planläggningen skall i första hand tillgodose
– kraven på reparations- och röjningsarbeten för att 

göra och hålla $ygbaser och reservvägbaser operativt 
användbara,

– kraven på förbindelsearbeten för koncentrering 
samt omgruppering av strategiska reserver,

– kravet att i ett kuppläge snabbt spärra och block-
era för en angripares styrketillväxt betydelsefulla 
hamnar, $ygfält och gränsförbindelser samt

– kravet på befästningsarbeten för fast grupperade 
förband.

Planläggningen beträffande förbindelsearbeten 
skall i första hand inriktas på

– att minst en järnvägs- och en landsvägsförbin-
delse mellan ÖVRE NORRLAND och MELLAN-
SVERIGE skall hållas öppen samt

– att förbindelserna för vidaretransport in i landet 
av över västkusthamnar importerade förnödenheter 
skall vidmakihållas.

I förbindelsearbetsplanläggningen beaktas att 
mobilisering och koncentrering kan komma att ske 
samtidigt med utrymning samt att anfall härvid kan 
insättas mot våra förbindelser. Befästningsarbeten 
skall åt fast grupperade förband med försvarsupp-
gift ge hög motståndskraft och stor uthållighet mot 

Underrättelsetjänst
Vår underrättelsetjänst verkar redan i fred. Den skall 
så långt resurserna medger kontinuerligt följa läget, 
så att vi så tidigt som möjligt kan klarlägga när och 
var ett anfall kan komma att insättas mot oss. Därvid 
skall särskild uppmärksamhet ägnas uppmarsch och 
ilastningsområden som underlag för bedömning av 
angriparens handlingsmöjligheter och av en invasions 
totala omfattning. Inriktningen av den säkerhets-
hotande verksamheten i SVERIGE skall följas upp 
som underlag för bedömning av angriparens avsikter 
i stort. Underrättelser om angriparens transport-
rörelser skall så långt resurserna medger kontinuerligt 
inhämtas. Efter det att stridshandlingar inletts mot 
svenskt territorium skall särskild uppmärksam-
het ägnas sådan sammanställning och utvärdering 
av underrättelser som kan indikera angriparens 
handlings möjligheter och sannolika handlande på 
längre sikt. Av särskild betydelse är härvid samman-
ställning och bedömning av underrättelser rörande 
fördelning av tonnage- och $ygtransportkapacitet, 
inriktning av bekämpning ($yg- och fjärrvapen-
anfall samt sabotage), telestörning, sjöminerings- 
och minröjnings verksamhet samt säkerhetshotande 
verksam het i syfte att klarlägga tendenserna i denna. 
Nära samverkan skall ske med civila myndigheter, 
som kan (bedöms kunna) lämna underrättelser.

Sambandstjänst
Stor uppmärksamhet skall ägnas åt att säkerställa 
ett snabbt upprättande av för krig förberedda signal-
förbindelser. Viktigare förbindelser avsedda för i fred 
organiserade staber skall inledningsvis kunna betjä-
nas av personal inom fredsorganisationens ram, sedan 
förbindelserna kopplats upp av televerket. Tra%ken på 
särskilt betydelsefulla förbindelser och på förbindelser 
inom aktuella invasionsområden skall kunna läggas 
om till andra vägar och om möjligt andra sambands-
medel.
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Underrättelsetjänst
Vår underrättelsetjänst verkar redan i fred. Den skall
så långt resurserna medger kontinuerligt följa läget,
så att vi så tidigt som möjligt kan klarlägga när och
var ett anfall kan komma att insättas mot oss. Därvid
skall särskild uppmärksamhet ägnas uppmarsch och
ilastningsområ' den som underlag för bedömning av
angriparens handlingsmöjligheter och av en invasions
totala omfattning. Inriktningen av den säkerhets-
hotande verksamheten i SVERIGE skall följas upp
som underlag för bedömning av angriparens avsikter
i stort. Underrättelser om angriparens transport-
rörelser skall så långt resurserna medger kontinuerligt
inhämtas. Efter det att stridshandlingar inletts mot
svenskt territorium skall särskild uppmärksam-
het ägnas sådan sammanställning och utvärdering
av underrättelser som kan indikera angriparens
handlingsmöjligheter och sannolika handlande på
längre sikt. Av särskild betydelse är härvid samman-
ställning och bedömning av underrättelser rörande
fördelning av tonnage- och flygtransportkapacitet,
inriktning av bekämpning (flyg- och fjärrvapen-
anfall samt sabotage), telestörning, sjöminerings-
och minröjningsverksamhet samt säkerhetshotande
verksamhet i syfte att klarlägga tendenserna i denna.
Nära samverkan skall ske med civila myndigheter,
som kan (bedöms kunna) lämna underrättelser.

Sambandstjänst
Stor uppmärksamhet skall ägnas åt att säkerställa
ett snabbt upprättande av för krig förberedda signal-
förbindelser. Viktigare förbindelser avsedda för i fred
organiserade staber skall inledningsvis kunna betjä-
nas av personal inom fredsorganisationens ram, sedan
förbindelserna kopplats upp av televerket. Trafiken på
särskilt betydelsefulla förbindelser och på förbindelser
inom aktuella invasionsområden skall kunna läggas
om till andra vägar och om möjligt andra sambands-
medel.

Vid angelägenhetsgradering av signalförbindelser
skall behovet av viktigare förbindelser för operativ
ledning, underrättelsetjänst, luftförsvar och kust-
bevakning så långt möjligt tillgodoses.

Under ett koncentreringsskede skall sambands-
reserver disponeras så att transportledning kan
utföras även om förbindelserna i televerkets nät har
blivit utslagna.

Fält arbetstjänst
Samhällets fältarbetsresurser samordnas så att de
utnyttjas på för totalförsvaret rationellt sätt. Krigs-
maktens resurser, som främst är avsedda att täcka
krigsmaktens behov, kan behöva insättas för att bistå
övriga delar av totalförsvaret.

Planläggningen skall i första hand tillgodose
— kraven på reparations- och röjningsarbeten för att

göra och hålla flygbaser och reservvägbaser operativt
användbara,

— kraven på förbindelsearbeten för koncentrering
samt omgruppering av strategiska reserver,

— kravet att i ett kuppläge snabbt spärra och block-
era för en angripares styrketillväxt betydelsefulla
hamnar, flygfält och gränsförbindelser samt

— kravet på befästningsarbeten för fast grupperade
förband.

Planläggningen beträffande förbindelsearbeten
skall i första hand inriktas på

— att minst en järnvägs- och en landsvägsförbin-
delse mellan ÖVRE NORRLAND och MELLAN-
SVERIGE skall hållas öppen samt

— att förbindelserna för vidaretransport in i landet
av över västkusthamnar importerade förnödenheter
skall vidmakihållas.

I  förbindelsearbetsplanläggningen beaktas att
mobilisering och koncentrering kan komma att ske
samtidigt med utrymning samt att anfall härvid kan
insättas mot våra förbindelser. Befästningsarbeten
skall åt fast grupperade förband med försvarsupp-
gift ge hög motståndskraft och stor uthållighet mot
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ser. Förbanden skall ges en sådan transportindel-
ning (transportordning) att – om så skulle erfordras 
– övergång  till strid underlättas.

Transporterna skall kunna fortgå även vid 
kommunikations bekämpning och samtidigt som 
utrymning och undanförsel äger rum. Planläggningen 
härför skall särskilt inriktas på möjligheterna att från 
järnvägstransport övergå till landsvägstransport. För-
band som enligt ÖB opo tilldelas MB i grundalterna-
tivet och i förekommande fall förstärkningsalternativ, 
skall ha tillförts milo ÖN senast inom !" dygn och 
milo NN senast inom !# dygn efter order om allmän 
mobilisering. Förband som tilltransporteras till milo 
ÖN och avdelas för stridsuppgifter (motsv) framför 
eller i främre avvärjningszonen, skall dock kunna stå 
till MB förfogande inom härför avsett grupperings-
område senast inom $ dygn efter order om allmän 
mobilisering.

Bestämmelser för MB (CE 1) krigsplanläggning

Allmänna riktlinjer

Planläggningen bör, vad avser de delar som avser 
strid efter genomförd mobilisering, följa de principer 
som successivt växt fram inom de regionala staberna. 
Stor uppmärksamhet skall ägnas problem i det läge 
då kuppförsvarsförbanden insatts i strid innan mobili-
sering (etc) i huvudsak genomförts. Särskilt viktigt är 
att befälsförhållanden och uppgifter klart uttrycks för 
hela det förlopp som föregår det skede då krigsorgani-
sationens regler helt trätt i funktion.

ÖB operationsorder är att betrakta som en order 
för grundtilldelning av stridskrafter samt en utgångs-
gruppering i vilken viss $exibilitet möjliggjorts genom 
förstärkningsalternativen % S och % Ö. Kraftsamling 
därutöver kan påräknas som resultat av ÖB lednings-
verksamhet efter det inledande skede för vilket 
operations ordern lagt grunden. Sådan kraftsamling 
kan även komma att avse andra delar av landet än 

bekämpning med alla slag av stridsmedel. För all 
övrig personal eftersträvas i första hand skydd mot 
kärnladdningar. Skydd mot radar och värmespaning 
beaktas vid större anläggningar. Skenanläggningar 
utförs i första hand för att vilseleda angriparen i fråga 
om grupperingen och tätheten av det fasta försvarets 
anläggningar samt för att avleda uppmärksamheten 
från det avsedda målet vid bekämpning av större 
anläggningar.

Underhållstjänst
Underhållsresurser uppläggs (upprättas) i aktuella 
operationsområden i proportion till för områdena 
avsedda stridskrafter och med hänsyn till möjlig-
heterna till ytterligare tillförsel av förnödenheter. 
Vid planläggningen skall beaktas att uppladdning, 
främst av drivmedel och livsmedel, kan försvåras 
genom att i fred be&ntliga civila förråd förstörs eller 
tas av angriparen .

Vid marina baser, vid $ygbaser samt för strids-
krafter, som är grupperade inom områden som skall 
kunna försvaras under lång tid utan tillförsel, upp-
läggs i största möjliga utsträckning samtliga för baser 
och stridskrafter avsedda förnödenheter.

MB disponerar, efter hand som förbanden under-
ställs, resurser i proportion till tilldelade stridskrafter. 
Del av resurserna reserveras för ÖB, varigenom ÖB 
handlingsfrihet kan bibehållas och kraftsamling till 
aktuella operationsområden kan ske. Vissa förnöden-
heter på vilka tillgången är begränsad uppläggs cen-
tralt inom landet. I de fall resurser inte disponeras 
av MB sker hänvisning endera direkt till under ÖB 
lydande underhållsanstalter eller till den MB som 
underhållsanstalt underställts.

Kommunikationstjänst
Transporterna skall planläggas och ledas så, att de 
förband som vid mobilisering eller i samband med 
omgruppering avtransporteras till annat milo, så 
snabbt som möjligt når avsedda grupperingsplat-
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bekämpning med alla slag av stridsmedel. För all
övrig personal eftersträvas i första hand skydd mot
kärnladdningar. Skydd mot radar och värmespaning
beaktas vid större anläggningar. Skenanläggningar
utförs i första hand för att vilseleda angriparen i fråga
om grupperingen och tätheten av det fasta försvarets
anläggningar samt för att avleda uppmärksamheten
från det avsedda målet vid bekämpning av större
anläggningar.

Underhållstjänst
Underhållsresurser uppläggs (upprättas) i aktuella
operationsområden i proportion till för områdena
avsedda stridskrafter och med hänsyn till möjlig-
heterna till ytterligare tillförsel av förnödenheter.
Vid planläggningen skall beaktas att uppladdning,
främst av drivmedel och livsmedel, kan försvåras
genom att i fred befintliga civila förråd förstörs eller
tas av angriparen.

Vid marina baser, vid flygbaser samt för strids-
krafter, som är grupperade inom områden som skall
kunna försvaras under lång tid utan tillförsel, upp-
läggs i största möjliga utsträckning samtliga för baser
och stridskrafter avsedda förnödenheter.

MB disponerar, efter hand som förbanden under-
ställs, resurser i proportion till tilldelade stridskrafter.
Del av resurserna reserveras för ÖB, varigenom ÖB
handlingsfrihet kan bibehållas och kraftsamling till
aktuella operationsområden kan ske. Vissa förnöden-
heter på vilka tillgången är begränsad uppläggs cen-
tralt inom landet. I de fall resurser inte disponeras
av MB sker hänvisning endera direkt till under ÖB
lydande underhållsanstalter eller till den MB som
underhållsanstalt underställts.

Kommunikationstjänst
Transporterna skall planläggas och ledas så, att de
förband som vid mobilisering eller i samband med
omgruppering avtransporteras till annat milo, så
snabbt som möjligt når avsedda grupperingsplat-

ser. Förbanden skall ges en sådan transportindel-
ning (transportordning) att — om så skulle erfordras
— övergång till strid underlättas.

Transporterna skall kunna fortgå även vid
kommunikationsbekämpning och samtidigt som
utrymning och undanförsel äger rum. Planläggningen
härför skall särskilt inriktas på möjligheterna att från
järnvägstransport övergå till landsvägstransport. För-
band som enligt ÖB opo tilldelas MB i grundalterna-
tivet och i förekommande fall förstärkningsalternativ,
skall ha tillförts milo ÖN senast inom lo dygn och
milo NN senast inom 14 dygn efter order om allmän
mobilisering. Förband som tilltransporteras till milo
ÖN och avdelas för stridsuppgifter (motsv) framför
eller i främre avvärjningszonen, skall dock kunna stå
till MB förfogande inom härför avsett grupperings-
område senast inom 8 dygn efter order om allmän
mobilisering.

Bestämmelser for MB (CE 1) krigsplanläggning

Allmänna riktlinjer
Planläggningen bör, vad avser de delar som avser
strid efter genomförd mobilisering, följa de principer
som successivt växt fram inom de regionala staberna.
Stor uppmärksamhet skall ägnas problem i det läge
då kuppförsvarsförbanden insatts i strid innan mobili-
sering (etc) i huvudsak genomförts. Särskilt viktigt är
att befälsförhållanden och uppgifter klart uttrycks för
hela det förlopp som föregår det skede då krigsorgani-
sationens regler helt trätt i funktion.

ÖB operationsorder är att betrakta som en order
för grundtilldelning av stridskrafter samt en utgångs-
gruppering i vilken viss flexibilitet möjliggjorts genom
förstärkningsalternativen 2 S och 2 Ö. Kraftsamling
därutöver kan påräknas som resultat av ÖB lednings-
verksamhet efter det inledande skede för vilket
operationsordern lagt grunden. Sådan kraftsamling
kan även komma att avse andra delar av landet än
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Riktlinjer för skydd av skyddsföremål inom totalförsvaret

Skyddsföremålsförteckningen skall utnyttjas vid plan-
läggning av åtgärder för skydd av för totalförsvaret 
särskilt betydelsefulla anläggningar eller områden.

Åtgärder och resurser för skydd av skyddsföremål 
skall avvägas med hänsyn till föremålets operativa 
betydelse för totalförsvaret och betydelse för en angri-
pare samt föremålets sårbarhet i olika militärpolitiska 
lägen.

Åtgärder för skydd skall vidtas i syfte att säker-
ställa vårt och hindra angriparens utnyttjande av 
olika anläggningar och områden. Åtgärder för skydd 
skall samordnas med övriga försvarsåtgärder i samma 
område. Skyddsåtgärder för funktioner som berör 
#era geogra$ska områden skall samordnas.

Riktlinjer för planläggande av  
beredskapshöjande åtgärder för allmän mobilisering

Grunder
Insatsberedskapen i fred avvägs mot det rådande inter-
nationella läget och de styrkor som möjliga angripare 
har omedelbart gripbara för insats mot oss. Akuta kris-
toppar möts i första hand genom variationer av bered-
skapen vid våra insatsberedda strids krafter.

I vissa lägen kan dessa insatsberedda stridskrafter 
visa sig otillräckliga. Ytterligare styrkor måste då 
snabbt tillföras samtidigt som mobiliseringsbered-
skapen måste höjas.

Systemet skall vara så uppbyggt att besluts-
tiden kan begränsas, mobilisering vid behov kan ske 
stegvis och så, att samhällets normala verksamhet i 
övrigt påverkas så litet som möjligt vid begränsade 
beredskaps höjningar.

Variationer av insatsberedskapen kan på detta sätt 
ske upp till krigsstyrka – dvs då vi mobiliserat alla 
våra militära resurser.

Strävan skall vara att utforma ansvars- och 
befälsförhållanden så att de överensstämmer vid 

de som berörts genom förstärkningsalternativen % S 
och % Ö. Tilldelning av attackförband ur E ! beslutas 
av ÖB.

Som underlag för bedömanden m m för insatser 
utöver i operationsordern tilldelade resurser skall t v 
tjäna de uppgifter som vid olika tillfällen givits regio-
nala chefer, samt de krav på basering (motsv) som ställs.

Bestämmelser för användning av strategiska reserver

Strategiska reserver är underställda ÖB. De lyder i 
territoriellt och markoperativt avseende under MB, 
grupperas i närheten av mobiliseringsplatserna, 
eller annan i ÖB opo särskilt angiven plats, samt för-
bereder för#yttning och/eller transport, betingad av 
tilldelning (gruppering) i förstärkningsalternativen. 
MB ålägger strategiska reserver att planlägga och 
rekogno sera uppgifter för det fall då de underställs 
MB i för milo aktuellt förstärkningsalternativ.410 Här-
utöver må MB ge planläggningsuppgift till chefer för 
de enheter som alltjämt är strategiska reserver inom 
milo sedan för milo aktuellt förstärkningsalternativ 
intagits. Om stridshandlingar eller kommunikations-
störningar inträffar må MB utan ÖB medgivande 
omgruppera strategiska reserver, inom ramen för 
transportberedskapen.

Luftvärns-, ingenjör-, milosambands-, transport- 
och tra$kförband må tillfälligt användas för särskilda 
uppgifter.

Transportberedskapen är tolv (!") timmar för 
luftvärnsbataljoner samt åtta (#) timmar för övriga 
förband. Förband som tillfälligt används för sär-
skilda uppgifter enligt ovan, skall, med reglementerad 
utrustning, kunna avtransporteras från planenlig eller 
annan av ÖB godkänd ilastningsstation (utgångs-
punkt för landsvägstransport) inom angiven tid för 
transportberedskapen. Då transportförband i för-
stärkningsalternativ skall underställas annan MB må 
MB avdela valfritt förband; underställt eller strate-
gisk reserv. Eventuella avvikelser från ovan angivna 
bestämmelser anges för varje särskilt fall.
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de som berörts genom förstärkningsalternativen 2 S
och 2 Ö. Tilldelning av attackförband ur E i  beslutas
av ÖB.

Som underlag för bedömanden m m för insatser
utöver i operationsordern tilldelade resurser skall t v
tjäna de uppgifter som vid olika tillfällen givits regio-
nala chefer, samt de krav på basering (motsv) som ställs.

Bestämmelser för användning au strategiska reserver
Strategiska reserver är underställda ÖB. De lyder i
territoriellt och markoperativt avseende under MB,
grupperas i närheten av mobiliseringsplatserna,
eller annan i ÖB opo särskilt angiven plats, samt för-
bereder förflyttning och/eller transport, betingad av
tilldelning (gruppering) i förstärkningsalternativen.
MB ålägger strategiska reserver att planlägga och
rekognosera uppgifter för det fall då de underställs
MB i för milo aktuellt förstärkningsalternativ.41° Här-
utöver må MB ge planläggningsuppgift till chefer för
de enheter som alltjämt är strategiska reserver inom
milo sedan för milo aktuellt förstärkningsalternativ
intagits. Om stridshandlingar eller kommunikations-
störningar inträffar må MB utan ÖB medgivande
omgruppera strategiska reserver, inom ramen för
transportberedskapen.

Luftvärns-, ingenjör-, milosambands-, transport-
och trafikförband må tillfälligt användas för särskilda
uppgifter.

Transportberedskapen är tolv (12) timmar för
luftvärnsbataljoner samt åtta (8) timmar för övriga
förband. Förband som tillfälligt används för sär-
skilda uppgifter enligt ovan, skall, med reglementerad
utrustning, kunna avtransporteras från planenlig eller
annan av ÖB godkänd ilastningsstation (utgångs-
punkt för landsvägstransport) inom angiven tid för
transportberedskapen. Då transportförband i för-
stärkningsalternativ skall underställas annan MB må
MB avdela valfritt förband; underställt eller strate-
gisk reserv. Eventuella avvikelser från ovan angivna
bestämmelser anges för varje särskilt fall.

Riktlinjer för skydd au skyddsföremål inom totalförsvaret
Skyddsföremålsförteckningen skall utnyttjas vid plan-
läggning av åtgärder för skydd av för totalförsvaret
särskilt betydelsefulla anläggningar eller områden.

Åtgärder och resurser för skydd av skyddsföremål
skall avvägas med hänsyn till föremålets operativa
betydelse för totalförsvaret och betydelse för en angri-
pare samt föremålets sårbarhet i olika militärpolitiska
lägen.

Åtgärder för skydd skall vidtas i syfte att säker-
ställa vårt och hindra angriparens utnyttjande av
olika anläggningar och områden. Åtgärder för skydd
skall samordnas med övriga försvarsåtgärder i samma
område. Skyddsåtgärder för funktioner som berör
flera geografiska områden skall samordnas.

Riktlinjer för planläggande au
beredskapshöjande åtgärder för allmän mobilisering

Grunder
Insatsberedskapen i fred avvägs mot det rådande inter-
nationella läget och de styrkor som möjliga angripare
har omedelbart gripbara för insats mot oss. Akuta kris-
toppar möts i första hand genom variationer av bered-
skapen vid våra insatsberedda stridskrafter.

I  vissa lägen kan dessa insatsberedda stridskrafter
visa sig otillräckliga. Ytterligare styrkor måste då
snabbt tillföras samtidigt som mobiliseringsbered-
skapen måste höjas.

Systemet skall vara så uppbyggt att besluts-
tiden kan begränsas, mobilisering vid behov kan ske
stegvis och så, att samhällets normala verksamhet i
övrigt påverkas så litet som möjligt vid begränsade
beredskapshöjningar.

Variationer av insatsberedskapen kan på detta sätt
ske upp till krigsstyrka — dvs då vi mobiliserat alla
våra militära resurser.

Strävan skall vara att utforma ansvars- och
befälsförhållanden så att de överensstämmer vid
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– verksamheten efter (i samband med) grippering 
(basering) enligt krigsfall !, grundalternativet,

– verksamheten efter (i samband med) gruppering 
(basering) enligt förstärkningsalternativen ! S och ! Ö,

– förberedelser för användning av strategiska reser-
ver och andra förband, som kan komma att understäl-
las, samt

– erforderliga åtgärder med anledning av att sådana 
förband jämte förband och enheter i övrigt (vad gäller 
#ygstridskrafter främst attack) hänvisas att samverka 
med lägre regional chef för viss uppgift (viss operation).

Planläggningen skall enligt regional chefs bestäm-
mande begränsas till förbandets huvuduppgift i 
aktuellt militärområde. Planläggningen av alterna-
tiva uppgifter samt detaljplanläggningen av huvud-
uppgiften skall endast drivas så långt som oundgäng-
ligen krävs för förberedelser i fredstid (samverkan, 
samband, fältarbeten, underhållstjänst och trans-
porter).

CE 1 anvisningsrätt

CE $ ger anvisningar till respektive MB avseende 
förband och #ygbaser som i krig har attackbetjänings-
uppgifter. Anvisningarna avser i första hand följande 
verksamhetsområden:

– utformning av detaljer på O- och T- baser 
avseende attackfunktion inom ramen för CFV och 
FortF bestämmelser,

– prioritering av utbyggnad enligt ovan inom 
ramen för av CFV och FortF fastställd prioritering i 
stort,

– utjämning mellan basförband av eventuella bris-
ter eller överskott beträffande betjäningsutrustning,

– betjäningskrav på O- och T-baser attack,
– planläggning för snabb ökning av betjänings-

kapacitet på O- och T-baser attack.
CE $ gör erforderliga framställningar till MB 

rörande åtgärder som fordrar prioritering mellan 
baser, mellan förband eller mellan olika funktioner 
inom en bas.

beredskaps höjningar med fredsorganisationens resur-
ser, vid partiell och allmän mobilisering samt enligt 
krigsplanläggningen.

Insatsberedskap med fredsorganisationens resurser
Föreskrifter för insatsberedskap med fredsorganisatio-
nens resurser framgår av ÖB kuppförsvarsorder.

Partiell mobilisering
Tillgången på insatsberedda stridskrafter skall snabbt 
kunna ökas genom partiell mobilisering.

Partiell mobilisering sker genom mobilisering enligt 
förberedda beredskapsalternativ eller genom mobilise-
ring av andra förband.

Planläggning för partiell mobilisering inriktas på 
förberedda beredskapsalternativ.

Målsättningen för partiell mobilisering är utöver 
målsättning för krigsmaktens kuppförsvarsberedskap 
i fred:

– att genom den höjning av insatsberedskapen som 
den partiella mobiliseringen innebär förmå en angri-
pare att avstå från anfall eller

– att öka kraven på en angripares insats och där-
igenom öka sannolikheten för att hans förberedelser 
röjs.

Omfattningen av krigsplanläggningen m m

Omfattning
MB genomför krigsplanläggningen inom eget milo. 
CE $ genomför dock krigsplanläggningen för under-
ställda förband. Planläggningen genomförs i erforder-
lig utsträckning i samråd mellan MB inbördes samt 
mellan MB och CE $.

Planläggningen skall omfatta:
– verksamheten vid insatsberedda förband i freds-

organisationen enligt de närmare anvisningar som 
framgår av ÖB kuppförsvarsorder,

– verksamheten vid förband som ingår i bered-
skaps alternativen,
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beredskapshöjningar med fredsorganisationens resur-
ser, vid partiell och allmän mobilisering samt enligt
krigsplanläggningen.

Insatsberedskap med fredsorganisationens resurser
Föreskrifter för insatsberedskap med fredsorganisatio-
nens resurser framgår av ÖB kuppförsvarsorder.

Partiell mobilisering
Tillgången på insatsberedda stridskrafter skall snabbt
kunna ökas genom partiell mobilisering.

Partiell mobilisering sker genom mobilisering enligt
förberedda beredskapsalternativ eller genom mobilise-
ring av andra förband.

Planläggning för partiell mobilisering inriktas på
förberedda beredskapsalternativ.

Målsättningen för partiell mobilisering är utöver
målsättning för krigsmaktens kuppförsvarsberedskap
i fred:

— att genom den höjning av insatsberedskapen som
den partiella mobiliseringen innebär förmå en angri-
pare att avstå från anfall eller

— att öka kraven på en angripares insats och där-
igenom öka sannolikheten för att hans förberedelser
röjs.

Omfattningen au krigsplanläggningen m m

Omfattning
MB genomför krigsplanläggningen inom eget milo.
CE i  genomför dock krigsplanläggningen för under-
ställda förband. Planläggningen genomförs i erforder-
lig utsträckning i samråd mellan MB inbördes samt
mellan MB och CE I.

Planläggningen skall omfatta:
— verksamheten vid insatsberedda förband i freds-

organisationen enligt de närmare anvisningar som
framgår av ÖB kuppförsvarsorder,

— verksamheten vid förband som ingår i bered-
skapsalternativen,

— verksamheten efter (i samband med) grippering
(basering) enligt krigsfall 2, grundalternativet,

— verksamheten efter (i samband med) gruppering
(basering) enligt förstärkningsalternativen 2 S och 2 Ö,

— förberedelser för användning av strategiska reser-
ver och andra förband, som kan komma att understäl-
las, samt

— erforderliga åtgärder med anledning av att sådana
förband jämte förband och enheter i övrigt (vad gäller
flygstridskrafter främst attack) hänvisas att samverka
med lägre regional chef för viss uppgift (viss operation).

Planläggningen skall enligt regional chefs bestäm-
mande begränsas till förbandets huvuduppgift i
aktuellt militärområde. Planläggningen av alterna-
tiva uppgifter samt detaljplanläggningen av huvud-
uppgiften skall endast drivas så långt som oundgäng-
ligen krävs för förberedelser i fredstid (samverkan,
samband, fältarbeten, underhållstjänst och trans-
porter).

CE 1 anvisningsrätt
CE i  ger anvisningar till respektive MB avseende
förband och flygbaser som i krig har attackbetjänings-
uppgifter. Anvisningarna avser i första hand följande
verksamhetsområden:

— utformning av detaljer på 0- och T- baser
avseende attackfunktion inom ramen för CFV och
FortF bestämmelser,

— prioritering av utbyggnad enligt ovan inom
ramen för av CFV och FortF fastställd prioritering i
stort,

— utjämning mellan basförband av eventuella bris-
ter eller överskott beträffande betjäningsutrustning,

— betjäningskrav på 0- och T-baser attack,
— planläggning för snabb ökning av betjänings-

kapacitet på 0- och T-baser attack.
CE I  gör erforderliga framställningar till MB

rörande åtgärder som fordrar prioritering mellan
baser, mellan förband eller mellan olika funktioner
inom en bas.
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2. Indelning, gruppering/basering och uppgifter

Uppgifter

Uppgifter till MB S

Militärbefälhavaren (MB S):
– avvärjer invasion av milo S, varvid angriparen 

hindras att ta främst SKÅNE,
– hindrar eller stör angriparens spärrning av och 

övrig verksamhet i ÖRESUND, KALMARSUND och 
BORNHOLMSGATTET,

– stör angriparens sjötra$k inom övriga delar av 
tilldelat havsområde,

– luftförsvarar milo S inom sektorerna S#, S! 
och W!,

– luftförsvarar milo S (med undantag för luftbevak-
ning samt jakt- och lvrbförsvar) utanför sektorerna 
S#, S! och W!,

– luftbevakar samt jakt- och lvrbförsvarar delarna 
av sektorerna S#, S! och W! utanför milo S område,

– !ygspanar inom MB V operationsområde, varvid 
omfattningen av avdelade resurser fastställs av ÖB 
medan uppgifterna fastställs av MB V,

– leder attackföretag inom MB V operations-
område, varvid omfattningen av avdelade resurser 
fastställs av ÖB medan uppgifterna fastställs av 
MB V,

– förbereder överlämnandet av det fulla luftopera-
tiva ansvaret inom milo V (sektor W!) till MB V.

Militärbefälhavaren (MB S) är beredd att efter 
order:

– spärra ÖRESUND,
– överta Fo %# från MB V.

Uppgifter som löses av annan MB

(Ingen text).

Ålagda uppgifter skall lösas även om ÖB ledning inte 
kan göra sig gällande.

Studier och särskild planering

Utöver i SSP ingående studier skall av försvars staben 
och regionala chefer genomförda studier ligga till 
grund för krigsplanläggningen. ÖB fastställer enligt 
särskild order årligen studieplan för de regionala 
cheferna. MB S planlägger även för ett läge då Fo %# 
övertagits från MB V och då vissa tilläggsförband 
disponeras. Planläggningen begränsas till milostabs-
nivån. Övningar skall inte genomföras med här 
aktuella stridskrafter.

MB V planlägger även för ett läge då vissa tilläggs-
förband disponeras. Planläggningen begränsas till 
milostabsnivån. Övningar skall inte genomföras med 
här aktuella stridskrafter.

MB Ö planlägger avseende GOTLAND även 
för ett läge då endast förband disponeras som har 
mobiliserings myndigheter på GOTLAND. Personal, 
som är krigsplacerad vid sådana förband och avses 
transporteras till GOTLAND med &yg, beräknas 
därvid disponeras av MB Ö (för användning på 
GOTLAND).

Ansvaret för krigsplanläggningen inom Fo '% 
beträffande AVESTA och HEDEMORA kommun-
block åvilar i förstärkningsalternativ ! Ö MB Ö i 
samråd med MB B. MB ÖN planlägger även för ett 
läge då endast de förband disponeras som mobiliseras 
(har mobiliserigsplats) inom milo ÖN. Personal, som 
är krigsplacerad vid sådana förband och avses trans-
porteras till milo ÖN med &yg, beräknas därvid dispo-
neras av MB ÖN.
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Studier och särskild planering
Utöver i SSP ingående studier skall av försvarsstaben
och regionala chefer genomförda studier ligga till
grund för krigsplanläggningen. ÖB fastställer enligt
särskild order årligen studieplan för de regionala
cheferna. MB S planlägger även för ett läge då Fo 3
övertagits från MB V och då vissa tilläggsförband
disponeras. Planläggningen begränsas till milostabs-
nivån. Övningar skall inte genomföras med här
aktuella stridskrafter.

MB V planlägger även för ett läge då vissa tilläggs-
förband disponeras. Planläggningen begränsas till
milostabsnivån. Övningar skall inte genomföras med
här aktuella stridskrafter.

MB Ö planlägger avseende GOTLAND även
för ett läge då endast förband disponeras som har
mobiliseringsmyndigheter på GOTLAND. Personal,
som är krigsplacerad vid sådana förband och avses
transporteras till GOTLAND med flyg, beräknas
därvid disponeras av MB Ö (för användning på
GOTLAND).

Ansvaret för krigsplanläggningen inom Fo 53
beträffande AVESTA och HEDEMORA kommun-
block åvilar i förstärkningsalternativ 2 Ö MB Ö i
samråd med MB B. MB ÖN planlägger även för ett
läge då endast de förband disponeras som mobiliseras
(har mobiliserigsplats) inom milo ÖN. Personal, som
är krigsplacerad vid sådana förband och avses trans-
porteras till milo ÖN med flyg, beräknas därvid dispo-
neras av MB ÖN.

2. Indelning, gruppering/basering och uppgifter

Uppgifter

Uppgifter till MB S
Militärbefälhavaren (MB S):
— avvärjer invasion av milo S, varvid angriparen

hindras att ta främst SKÅNE,
— hindrar eller stör angriparens spärrning av och

övrig verksamhet i ÖRESUND, KALMARSUND och
BORNHOLMSGATTET,

— stör angriparens sjötrafik inom övriga delar av
tilldelat havsområde,

— luftförsvarar milo S inom sektorerna Si, S 2
och W2,

— luftförsvarar milo S (med undantag för luftbevak-
ning samt jakt- och lvrbförsvar) utanför sektorerna
Sr, S2 och W2,

— luftbevakar samt jakt- och lvrbförsvarar delarna
av sektorerna Si,Sz och W2 utanför milo S område,

—flygspanar inom MB V operationsområde, varvid
omfattningen av avdelade resurser fastställs av ÖB
medan uppgifterna fastställs av MB V,

— leder attackföretag inom MB V operations-
område, varvid omfattningen av avdelade resurser
fastställs av ÖB medan uppgifterna fastställs av
MB V,

—förbereder överlämnandet av det fulla luftopera-
tiva ansvaret inom milo V (sektor W2) till MB V.

Militärbefälhavaren (MB S) är beredd att efter
order:

— spärra ÖRESUND,
— överta Fo 3 r från MB V.

Uppgifter som löses au annan MB
(Ingen text).

Ålagda uppgifter skall lösas även om ÖB ledning inte
kan göra sig gällande.
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Förstärkningsalternativet 2 S (alt 2 S)

Förband som underställs MB S utöver i alt ! redo-
visade:

Arméförband: #$. och #%. fördstaberna, IB #!, 
IB #&, IB %!, IB %', PB (, PB !' och ). strvkomp.

MB S utför förberedande planläggning för att 
utöver förband som tillförs i förstärkningsalternativet 
! S mottaga följande förband. Planläggningen skall 
inte föranleda åtgärder i fredstid som kräver ekono-
miska resurser:

MB S utför förberedande planläggning för att efter 
order överta Fo $# från MB V varvid följande för-
stärkningar kan komma att underställas MB S, utöver 
förband som tillförts i förstärkningsalternativet ! S:

Underställda samt territoriellt och markoperativt 
underlydande förband 

Grundalternativ (alt 2)

MB S underställda förband: 411

Arméförband: #. och ##. fördstaberna, IB ##, IB %#, 
IB %*, PB & och PB ), sex grpstaber, mer än !" cskbat, 
ca () vkomp m + lfförband. Summa arméförband: 
(& $!* man varav lfförband %$ ""( man.412

Marinförband: C ÖrlB S med stab, Bo ( och Bo 
#! med staber, åtta kbevkomp, $. hkpdiv, $. jag+j-
staben, #$. jagdiv (två jag), #$. tbdiv (åtta tb), !. och 
*. mtbdiv (fyra mtb/div), *. och '. m+j, %". vbdiv och 
*". vbdiv (tre respektive fyra vb), *. ub+j (tre ub), 
%. mröjavd. Kustartilleriförband: Bef Fo #*/C BK, 
KAB % med bl a spärrbat TH och KH; ##. kagrp 
med bl a spärrbat KM, YD och TE; #. och $. kabat, 
#. spärrbat, '. och &. muldiv och ). kjkomp.413 Summa 
marinförband: #) &#" man.

Flygvapenförband: #"#. +ygstrilstaben, tre sektor-
staber, sju j+ygdiv (J $* F), fyra lvrbkomp rb '), fyra 
s+ygdiv (S $!), en s+yggrp, tre sb+yggrp, en tp+yggrp, 
fyra hkpgrp. Stril- och basbat, lbevkomp m +. Summa 
+ygvapenförband: !& )!' man.

Totalt antal man i grundalternativet i milo S: 
#%$ )'# man.414

MB S territoriellt och markoperativt underlydande 
förband:
Grundalternativet !:

Arméförband: #$. fördstaben, IB #!, IB %!, PB !', 
#., !. och ). fördstrvkomp m +.

Flygvapenförband: &$. adiv (AJ $&).
Förstärkningsalternativet ! s:

Arméförband: PB #", #. och !. förstrvkomp m +.
Förstärkningsalternativet ! ö:

Arméförband: #$. fördstaben, #. och !. fördstrv-
komp m +.

Förband Enheter Anm

Sjöstridskrafter  En jagdiv

 En tbdiv/mtbdiv

 En ub!j 3 ub

Kaförband Ett kabatt 15,2 cm

 En rörl spärrbat

Förband Enheter Anm

Fördförband En fördstab

 Två fördstrvkomp  

 (strv 101/102)

 En fördhaubbat

 En ingbat

 Ett fördbilkomp

Brigförband En infbrig

 En pbrig

Etförband En etbat
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Underställda samt territoriellt och markoperativt
underlydande förband

Grundalternativ (alt 2)
MB S underställdaförband:4"
Armdärband: 1. och I  I. fördstaberna, IB I  I, IB 41,

IB 45, PB 7 och PB 8, sex grpstaber, mer än 20 cskbat,
ca 98 vkomp mfl lfförband. Summa armsförband:
97 325 man varav lfförband 43 009 man.412

Marinförband: C ÖrlB S med stab, Bo 9 och Bo
12 med staber, åtta kbevkomp, 3. hkpdiv, 3. jagflj-
staben, I3. jagdiv (två jag), I3. tbdiv (åtta tb), 2. och
5. mtbdiv (fyra mtb/div), 5. och 6. mflj, 40. vbdiv och
5o. vbdiv (tre respektive fyra vb), 5. ubflj (tre ub),
4. mröjavd. Kustartilleriförband: Bef Fo 15/C BK,
KAB 4 med bl a spärrbat TH och KH; I I .  kagrp
med bl a spärrbat KM, YD och TE; 1. och 3. kabat,
1. spärrbat, 6. och 7. muldiv och 8. kjkomp.413 Summa
marinförband: i8  710 man.

Flygvapenförband: i o i .  flygstrilstaben, tre sektor-
staber, sju jflygdiv (J 35 F), fyra lvrbkomp rb 68, fyra
sflygdiv (S 32), en sflyggrp, tre sbflyggrp, en tpflyggrp,
fyra hkpgrp. Stril- och basbat, lbevkomp mfl. Summa
flygvapenförband: 27 826 man.

Totalt antal man i grundalternativet i milo S:
143 861 man.414

MB S territoriellt och markoperativt underlydande
förband:
Grundalternativet 2:

Arméförband: I3. fördstaben, IB I2, IB 42, PB 26,
I., 2. och 8. fördstrvkomp mfl.

Flygvapenförband: 73. adiv (AJ 37).
Förstärkningsalternativet 2 s:

Arm0örband: PB i  o, 1. och 2. förstrvkomp m fl.
Förstärkningsalternativet 2 ö:

Arm0örband: 13. fördstaben, 1. och 2. fördstrv-
komp mfl.

Förstärkningsalternativet 2 S (alt 2 S)
Förband som underställs MB S utöver i alt 2 redo-
visade:

Arm4förband: I3. och 14. fördstaberna, IB I2,
IB 17, IB 42, IB 46, PB 9, PB 26 och 8. strvkomp.

MB S utför förberedande planläggning för att
utöver förband som tillförs i förstärkningsalternativet
2 S mottaga följande förband. Planläggningen skall
inte föranleda åtgärder i fredstid som kräver ekono-
miska resurser:

Förband Enheter A n m

Sjöstridskrafter E n  jagdiv
En tbdiv/mtbdiv
En ubflj 3 ub

Kaförband E t t  kabatt
En rön spärrbat

15,2 cm

MB S utför förberedande planläggning för att efter
order överta Fo 31 från MB V varvid följande för-
stärkningar kan komma att underställas MB S, utöver
förband som tillförts i förstärkningsalternativet 2 S:

Förband Enheter A n m

Fördförband E n  fördstab
Två fördstrvkomp
(strv 101/102)
En fördhaubbat
En ingbat
Ett fördbilkomp

Brigförband E n  infbrig
En pbrig

Etförband E n  etbat
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enbart jakt$ygdivisioner (del av division) bestående 
av förare och laddade $ygplan men utan basförband 
skall kunna ske med mycket kort varsel. MB förbere-
der överlämnande/mottagande av jakt$ygdivisioner 
enligt följande:

Omfördelning av en spanings$ygdivision (delar av 
division) S #! med erforderliga klargöringsresurser 
från MB S eller MB Ö till MB NN eller MB ÖN skall 
kunna ske med kort varsel.

Uppgifter till MB V 

Militärbefälhavaren (MB V):
– avvärjer invasion av milo V,
– hindrar eller stör angriparens för$yttning sjöledes 

genom KATTEGATT,
– leder, kontrollerar och skyddar importsjöfart 

i VÄSTERHAVET,
– medverkar vid omhändertagande, vidaretransport 

och skydd av över VÄSTKUSTEN importerade varor,
– bevakar över gränsen mot NORGE ledande för-

bindelser,
– luftförsvarar milo V (med undantag för luftbevak-

ning samt jakt- och lvrbförsvar).
Militärbefälhavaren (MB V) är beredd att efter 

order:
– medverka vid spärrning av ÖRESUND,

Förstärkningsalternativ 2 Ö (alt 2 Ö)

Inga förband utöver förband enligt alt ! underställs.
Förband som utgår i förhållande till alt !: %. förd -

strvkomp, #. jag$jtstaben, &#. jagdiv (två jagare) till 
milo NN. IB &!, IB '!, PB !(, &. kabat (–) till milo Ö.

Avtransportförband

Förband som vid mobilisering snarast avtransporteras 
från milo S:

Marinförband: två jag, två tb, mftg Älvsnabben 
och tre ub till milo Ö och två mftg till milo NN.

Flygförband: #. j$jstaben, )&. ladiv (SK (") till milo 
NN och )&. sb$ygdiv till milo Ö.

Förband som i förstärkningsalternativet ! Ö snarast 
eller vid angiven tidpunkt avtransporteras från milo S:

Arméförband: IB &!, IB '!, PB !( till milo Ö och 
%. fördstrvkomp till milo NN.

Marinförband: &#. jagdiv till milo NN. Kust-
artilleriförband: &. kabat (–) milo Ö.

Omfördelning av !ygstridskrafter

Omfördelning av $ygstridskrafter mellan MB beord-
ras av ÖB med hänsyn till aktuellt läge. Särskilda för-
beredelser skall vara vidtagna så att omfördelning av 

 Antal j!ygdiv Till Från

Alt 2 S En j!ygdiv 35 A/F MB S MB Ö

 En j!ygdiv 35 D MB S/ÖN MB NN

 En j!ygdiv 35 A/F MB ÖN MB Ö

Alt 2 Ö En j!ygdiv 35 F MB Ö MB S

 En j!ygdiv 35 F MB NN/ÖN MB S

 En j!ygdiv 35 F MB ÖN MB S

Lfförband Inom Fo 31 grupperade

Sjöstridskrafter Ett lätt ytattackförband Tb/mtbdiv

Kaförband Ett kabatt 15,2 cm

 En rörlig spärrbat:

 Spärrbat med stab

 En stabsbatt 7,5 m/65

 Ett kabatt Lrb

 Ett rbbatt

 En minspärrtropp
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Lfförband I n o m  Fo 31 grupperade

Sjöstridskrafter E t t  lätt ytattackförband T b / m t b d i v

Kaförband E t t  kabatt 1 5 , 2  cm
En rörlig spärrbat:

Spärrbat med stab
En stabsbatt 7 , 5  m/65
Ett kabatt L r b
Ett rbbatt
En minspärrtropp

Förstärkningsalternatiu 2 Ö (alt 2 Ö)
Inga förband utöver förband enligt alt 2 underställs.

Förband som utgår i förhållande till alt 2: 8. förd-
strvkomp, 3. jagfljtstaben, 13. jagdiv (två jagare) till
milo NN. IB 12, IB 42, PB 26, i .  kabat (—) till milo Ö.

Autransportförband
Förband som vid mobilisering snarast avtransporteras
från milo S:

Marinförband: två jag, två tb, mftg Älvsnabben
och tre ub till milo Ö och två mftg till milo NN.

Flygförband: 3. jfljstaben, 51. ladiv (SK 6o) till milo
NN och 5'. sbflygdiv till milo Ö.

Förband som iförstärkningsalternativet 2 Ö snarast
eller vid angiven tidpunkt avtransporteras från milo S:

Arm0örband: IB I2, IB 42, PB 26 til l milo Ö och
8. fördstrvkomp till milo NN.

Marinförband: I3. jagdiv till milo NN. Kust-
artilleriförband: i. kabat (—) milo Ö.

Omfördelning au flygstridskrafter
Omfördelning av flygstridskrafter mellan MB beord-
ras av ÖB med hänsyn till aktuellt läge. Särskilda för-
beredelser skall vara vidtagna så att omfördelning av

enbart jaktflygdivisioner (del av division) bestående
av förare och laddade flygplan men utan basförband
skall kunna ske med mycket kort varsel. MB förbere-
der överlämnande/mottagande av jaktflygdivisioner
enligt följande:

Antal jflygdiv T i l l  F r å n

Alt 2 S En jflygdiv 35 A/F
En jflygdiv 35 D
En jflygdiv 35 A/F

MB S
MB S/ÖN
MB ÖN

Alt 2 Ö E n  jflygdiv 35 F
En jflygdiv 35 F
En jflygdiv 35 F

MB Ö
MB NN/ÖN
MB ÖN

MB Ö
MB NN
MB Ö

MB S
MB S
MB S

Omfördelning av en spaningsflygdivision (delar av
division) S 32 med erforderliga klargöringsresurser
från MB S eller MB Ö till MB NN eller MB ÖN skall
kunna ske med kort varsel.

Uppgifter till MB V
Militärbefälhavaren (MB V):
— avvärjer invasion av milo V,
— hindrar eller stör angriparens förflyttning sjöledes

genom KATTEGATT,
— leder, kontrollerar och skyddar importsjöfart

i VÄSTERHAVET,
— medverkar vid omhändertagande, vidaretransport

och skydd av över VÄSTKUSTEN importerade varor,
— bevakar över gränsen mot NORGE ledande för-

bindelser,
— luftförsvarar milo V (med undantag för luftbevak-

ning samt jakt- och lvrbförsvar).
Militärbefälhavaren (MB V) är beredd att efter

order:
— medverka vid spärrning av ÖRESUND,
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Totalt antal man i grundalternativet i milo V: 
#$ %$# man.

MB V territoriellt och markoperativt underlydande 
förband:
Grundalternativet !:

Arméförband: IB &', IB #(, IB #' och PB ). 
Summa strategiska reserver i alternativ !: $! #(% man.

Flygvapenförband: &'!. jdiv (J $% F), (&. och 
(!. adiv (A $!), '&. och '!. adiv (AJ $'), &&(. sdiv 
(S $!), %&. s*yggrp, &"&. tp*yggrp och tre sb*yggrp.
Förstärkningsalternativet ! s:

Arméförband: !. fskjkompstaben, två fskjplut.
Förstärkningsalternativet ! s (alt ! s):

Förband som underställs MB V utöver i alt ! redo-
visade: Arméförband: IB #'.

MB V utför förberedande planläggning för att 
utöver förband enligt förstärkningsalternativet ! S 
mottaga följande förband. Planläggningen skall inte 
föranleda åtgärder i fredstid som kräver ekonomiska 
resurser.

Omfördelning av *ygstridskrafter mellan MB beord-
ras av ÖB med hänsyn till aktuellt läge.

MB V utför förberedande planläggning för insät-
tande inom milo – främst i det läge då angriparen tagit 
DANMARK – av ytterligare förband utöver de som 
tillkommer i förstärkningsalternativ ! S enligt nedan-
stående exempel. Förbanden omgrupperas till milo V 
på ÖB order och när alt ! S har beordrats.

– överta det fulla luftoperativa ansvaret inom 
milo V (sektor W!),

– överlämna Fo $& till MB S.

Uppgifter som löses av annan MB

MB S och MB Ö:
– luftbevakar samt jakt- och lvrbförsvarar milo V 

inom sektor S& och W! respektive W%.
MB S:
– "ygspanar inom MB V operationsområde, varvid 

omfattningen av avdelade resurser fastställs av ÖB 
medan uppgifterna fastställs av MB V,

– leder attackföretag inom MB V operations-
område, varvid omfattningen av avdelade resurser 
fastställs av ÖB, medan uppgifterna fastställs av 
MB V,

– förbereder överlämnandet av det fulla luftopera-
tiva ansvaret inom milo V (sektor W!) till MB V.

Ålagda uppgifter skall lösas även om ÖB ledning inte 
kan göra sig gällande.

Underställda samt territoriellt och markoperativt 
underlydande förband

Grundalternativ (alt 2)

MB V underställda förband:
Arméförband: IB &%, tre gruppstaber, sex cskbat, 

ca %" vkomp m * lfförband. Summa: !) #+' man 
varav lfförband &) +)+ man.

Marinförband: C ÖrlB V med stab, sex kbevkomp, 
!. hkpdiv, $. och #. frediv (vardera två fregatter), 
(. ub*j (tre ub), $. m*j och (. mröjavd. Kustartilleri-
förband: Bef Fo $!/ C GBK med stab, KAB % med bl a 
spärrbat: GG, BJ, MD, &!. kagrp, spärrbat LK, +. och 
). muldiv. Summa marinförband: &$ +++ man.

Flygvapenförband: %!. s*yggrp. Summa *ygvapen-
förband: &%) man.

Förband Enheter Anm

Sjöstridskrafter En tbdiv/tbrote

 En mtbdiv

Kustartilleriförband Ett kabatt 15,2 cm

 En rörlig spärrbat

 Ett kjkomp
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— överta det fulla luftoperativa ansvaret inom
milo V (sektor W2),

— överlämna Fo 31 til l MB S.

Uppgifter som löses au annan MB
MB S och MB Ö:
— luftbevakar samt jakt- och lvrbförsvarar milo V

inom sektor Si och W2 respektive W5.
MB S:
—flygspanar inom MB V operationsområde, varvid

omfattningen av avdelade resurser fastställs av ÖB
medan uppgifterna fastställs av MB V,

— leder attackföretag inom MB V operations-
område, varvid omfattningen av avdelade resurser
fastställs av ÖB, medan uppgifterna fastställs av
MB V,

—förbereder överlämnandet av det fulla luftopera-
tiva ansvaret inom milo V (sektor W2) till MB V.

Alagda uppgifter skall lösas även om ÖB ledning inte
kan göra sig gällande.

Underställda samt territoriellt och markoperativt
underlydande förband

Grundalternativ (alt 2)
MB V underställda förband:
Arm0örband: IB 15, tre gruppstaber, sex cskbat,

ca 5o vkomp m fl lfförband. Summa: 29 487 man
varav lfförband 19 898 man.

Marinförband: C ÖrIB V med stab, sex kbevkomp,
2. hkpdiv, 3. och 4. frediv (vardera två fregatter),
6. ubflj (tre ub), 3. mflj och 6. mröjavd. Kustartilleri-
förband: Bef Fo 32/ C GBK med stab, KAB 5 med bl a
spärrbat: GG, BJ, MD, I2. kagrp, spärrbat LK, 8. och
9. muldiv. Summa marinförband: I3 888 man.

Flygvapenförband: 52. sflyggrp. Summa flygvapen-
förband: 159 man.

Totalt antal man i grundalternativet i milo V:
43 534 man.

MB V territoriellt och markoperativt underlydande
förband:
Grundalternativet 2:

Arméförband: IB 17, IB 46, IB 47 och PB 9.
Summa strategiska reserver i alternativ 2: 32 465 man.

Flygvapenförband: 172. jdiv (J 35 F), 6i .  och
62. adiv (A 32), 71. och 72. adiv (AJ 37), i i 6 .  sdiv
(S 32), 51. sflyggrp, i o i .  tpflyggrp och tre sbflyggrp.
Förstärkningsalternativet 2 s:

Arm4förband: 2. fskjkompstaben, två fskjplut.
Förstärkningsalternativet 2 s (alt 2 s):

Förband som underställs MB V utöver i alt 2 redo-
visade: Armdärband: IB 47.

MB V utför förberedande planläggning för att
utöver förband enligt förstärkningsalternativet 2 S
mottaga följande förband. Planläggningen skall inte
föranleda åtgärder i fredstid som kräver ekonomiska
resurser.

Förband Enheter A n m

Sjöstridskrafter E n  tbdiv/tbrote
En mtbdiv

Kustartilleriförband E t t  kabatt
En rörlig spärrbat
Ett kjkomp

15,2 cm

Omfördelning av flygstridskrafter mellan MB beord-
ras av ÖB med hänsyn till aktuellt läge.

MB V utför förberedande planläggning för insät-
tande inom milo — främst i det läge då angriparen tagit
DANMARK — av ytterligare förband utöver de som
tillkommer i förstärkningsalternativ 2 S enligt nedan-
stående exempel. Förbanden omgrupperas ti l l  milo V
på ÖB order och när alt 2 S har beordrats.
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Uppgifter till MB Ö

Militärbefälhavaren (MB Ö):
– avvärjer invasion av milo Ö, varvid angriparen 

hindras att ta främst områden, varifrån han kan 
tränga fram mot MÄLARDALEN och STOCK-
HOLM; om angriparen lyckats landstiga på GOT-
LAND med så överlägsna styrkor att invasion inte 
kan avvärjas, hindras han att utnyttja ön som bas för 
sjö- och $ygstridskrafter; vid kuppanfall upptas för-
svar främst i anfallsriktningarna STOCKHOLM och 
GOTLAND,

– hindrar eller stör angriparens för$yttningar sjö-
ledes genom ÅLANDS HAV och SÖDRA KVARKEN 
samt angriparens utnyttjande av ÅLANDS och ÅBO 
skärgårdar,

– skyddar egna fartygs passage mellan EGENT-
LIGA ÖSTERSJÖN och BOTTENHAVET,

– stör angriparens sjötra%k inom i övrigt tilldelat 
havsområde, särskilt trupp- och materieltransporter 
till sydvästra ÖSTERSJÖN,

– luftförsvarar milo Ö inom sektorerna O&, O# och 
W#,

– luftförsvarar milo Ö (med undantag för luftbevak-
ning samt jakt- och lvrbförsvar) utanför sektorerna 
O&, O# och W#,

– luftbevakar samt jakt- och lvrbförsvarar delarna 
av sektorerna O&, O# och W# utanför milo Ö område,

– leder och skyddar sjö- och $ygtransporter till 
GOTLAND,

– underlättar utrymning av STOCKHOLM,
– !ygspanar inom MB NN operationsområde, så 

länge MB NN inte tilldelats lämpliga egna resurser 
härför, och inom MB B operationsområde, varvid 
omfattningen av avdelade resurser fastställs av ÖB 
medan uppgifterna fastställs av MB NN respektive 
MB B,

– leder attackföretag inom MB B operations-
område, varvid omfattningen av avdelade resurser 
fastställs av ÖB medan uppgifterna fastställs av 
MB B,

Förstärkningsalternativet 2 Ö (alt 2 Ö)

Inga förband utöver förband enligt alt ! underställs.
Omfördelning av $ygstridskrafter mellan MB 

beord ras av ÖB med hänsyn till aktuellt läge.

Avtransportförband

Förband som vid mobilisering snarast avtransporteras 
från milo V:

Arméförband: '. fördstaben, fyra fskjplut, fem 
cskbat och vkomp (B-omg) till milo ÖN. &'. fördstab 
och IB (# (+/-) till milo S. Två cskbat och vkomp 
(B-omg) till milo NN.

Flygförband: Attackeskaderstaben till milo B, 
)!. adiv (AJ ')) till milo S.

Förband som vid alt ! S eller alt ! Ö snarast eller 
vid angiven tidpunkt avtransporteras från milo V:

Alt ! S: Arméförband: IB &) och IB (* till milo S.
Alt ! Ö: Arméförband: IB &) och IB () till milo 

NN. IB (* och PB + till milo Ö.

Förband Enheter Anm

Fördelningsförband En fördstab m m

 En sskv

 Två fördstrvkomp
 (strv 101/102)

 En fördhaubbat Ev från milo V

 En–två lvbat

 En ingbat

 Ett fördingkomp Ev från milo V

 Ett–två fördbilkomp

Brigadförband En infbrig

 En pbrig  Ev som strate-
  gisk reserv

Etappförband En etbat

Den hemliga svenska krigsplanen.indb   205 2016-02-29   14:20

ÄNDRAD MÅLSÄTTNING 2 0 5

Förband E n h e t e r  A n m

Fördelningsförband E n  fördstab mm
En sskv
Två fördstrvkomp
(strv 101/102)
En fördhaubbat
En-två lvbat
En ingbat
Ett fördingkomp
Ett-två fördbilkomp

Brigadförband

Ev från milo V

Ev från milo V

En infbrig
En pbrig Ev som strate-

gisk reserv

Etappförband E n  etbat

Förstärkningsalternativet 2 Ö (alt 2 Ö)
Inga förband utöver förband enligt alt 2 underställs.

Omfördelning av flygstridskrafter mellan MB
beordras av ÖB med hänsyn til l aktuellt läge.

Autransportförband
Förband som vid mobilisering snarast avtransporteras
från milo V:

Arméförband: 3. fördstaben, fyra fskjplut, fem
cskbat och vkomp (B-omg) till milo ÖN. I  3. fördstab
och IB 45 (+/-) till milo S. Två cskbat och vkomp
(B-omg) till milo NN.

Flygförband: Attackeskaderstaben till milo B,
7 2 . adiv (AJ 37) till milo S.

Förband som vid alt 2 S eller alt 2 Ö snarast eller
vid angiven tidpunkt avtransporteras från milo V:

Alt 2 S: Armeförband: IB I  7 och IB 46 till milo S.
Alt 2 Ö: Armeförband: IB I  7 och IB 47 til l milo

NN. IB 46 och PB 9 till milo Ö.

Uppgifter till MB Ö
Militärbefälhavaren (MB Ö):
— avvärjer invasion av milo Ö, varvid angriparen

hindras att ta främst områden, varifrån han kan
tränga fram mot MÄLARDALEN och STOCK-
HOLM; om angriparen lyckats landstiga på GOT-
LAND med så överlägsna styrkor att invasion inte
kan avvärjas, hindras han att utnyttja ön som bas för
sjö- och flygstridskrafter; vid kuppanfall upptas för-
svar främst i anfallsriktningarna STOCKHOLM och
GOTLAND,

— hindrar eller stör angriparens förflyttningar sjö-
ledes genom ÅLANDS HAV och SÖDRA KVARKEN
samt angriparens utnyttjande av ÅLANDS och ÅBO
skärgårdar,

— skyddar egna fartygs passage mellan EGENT-
LIGA ÖSTERSJÖN och BOTTENHAVET,

— stör angriparens sjötrafik inom i övrigt tilldelat
havsområde, särskilt trupp- och materieltransporter
till sydvästra ÖSTERSJÖN,

— luftförsvarar milo Ö inom sektorerna Oi, 05 och
W5,

— luftförsvarar milo Ö (med undantag för luftbevak-
ning samt jakt- och lvrbförsvar) utanför sektorerna
Oi ,  05 och W5,

— luftbevakar samt jakt- och lvrbförsvarar delarna
av sektorerna 01, 05 och W5 utanför milo Ö område,

— leder och skyddar sjö- och flygtransporter till
GOTLAND,

— underlättar utrymning av STOCKHOLM,
—flygspanar inom MB NN operationsområde, så

länge MB NN inte tilldelats lämpliga egna resurser
härför, och inom MB B operationsområde, varvid
omfattningen av avdelade resurser fastställs av ÖB
medan uppgifterna fastställs av MB NN respektive
MB B,

— leder attackföretag inom MB B operations-
område, varvid omfattningen av avdelade resurser
fastställs av ÖB medan uppgifterna fastställs av
MB B,
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Flygvapenförband: Fyra sektorstab, åtta jaktdivi-
sioner (varav två J $% A och sex J $% F), fyra sdiv 
(två S $! och två S $%), %&. s'yggrp, tre sb'ygdiv, två 
sb'yggrp, två tp'yggrp, fem hkpgrp, ($(., ($!., ()(. 
och ()!. lvrbkomp rb #*, fjorton basbat m m. Summa 
'ygvapenförband: !% (!# man.

MKG:
Arméförband: Brigad Gotland innehållande bl a 

fem pansarbataljoner G, två grpstab och csk- och 
vkomp innehållande bl a F- och G-delar m ' lokal-
försvarsförband. Summa: (# #$" man varav lokal-
försvarsförband & ))) man.

Marinförband: !%. mröj'j, !%. mröjlaget, #. mtb-
laget, två kbevkomp. Kustartilleriförband: CGK med 
stab, %. muldiv, rbbatt, fyra spärrbataljoner: spärrbat 
TG (Tingstäde), BN (Bunge), SE (Slite), (!. spärr-
bat och spärrkomp m m.418 Summa marinförband: 
% #!" man.

Flygvapenförband: Sektorledning G (, strilbat G ( 
och basbat.

Totalt antal man i grundalternativet i milo 
Ö-personal tabellstyrka: (#! $$+ man.

MB Ö territoriellt och markoperativt underlydande 
förband:
Grundalternativet !:

Arméförband: (&. fördstab, IB &, PB #, PB (" och 
$. skbat/IB ($. Summa strategiska reserver i alt !: 
!* %&( man.

Flygvapenförband: (%!. adiv (A $!).
Förstärkningsalternativet ! s:

Arméförband: IB &, PB #.
Förstärkningsalternativet ! ö:

Arméförband: PB +, PB !#

Förstärkningsalternativet 2 S (alt 2 S)

Inga förband underställes utöver förband enligt alt !.

Förstärkningsalternativet 2 Ö (alt 2 Ö)

Förband som underställs MB Ö utöver alt !. Avesta 

– mottar i förstärkningsalternativ ! Ö från MB B 
AVESTA och HEDEMORA kommunblock med där 
utgångsgrupperade stridskrafter.

Uppgifter som löses av annan MB

(Ingen text).

Ålagda uppgifter skall lösas även om ÖB ledning inte 
kan göra sig gällande.

Underställda samt territoriellt och markoperativt 
underlydande förband

Grundalternativ (alt 2)

MB Ö underställda förband – förband avsedda för 
MKG särredovisas: 416

Arméförband: &. fördstaben, IB (, IB (& och IB $*, 
sju gruppstaber, ca !% cskyttebat, ca #& vkomp m ' 
lokalförsvarsförband. Summa: *$ ""( man varav 
lfförband &% #%$ man.

Marinförband: C ÖrlB O med stab, Örlogsbas 
NO,417 tio kbevkomp, (. jag'jstab, ((. jagdiv (tre 
jagare), ((. tbdiv (sex tb); !. jag'jstab, (!. jagdiv (tre 
jag), (!. tbdiv(fem tb), (. mtbdiv (fyra mtb), &. mtbdiv 
(fyra mtb), (. m'j: (Älvsborg och två hjälpmftg), 
&. m'j (Älvsnabben och två hjälpmftg), (. ubavd: 
(elva ub jämte ubbärgningsftg Belos), (. ub'jstab, 
!. ub'jstab, !. mröjavd, !!. mröj'jstab, !$. mröj-
'jstab, $. mröjavd, $(. mröj'jstab, $. mröjavd, 
$!. mröj'jstab, fem isbrytare och (. hkpdiv. Kust-
artilleriförband: Befälhavaren Fo &#/C SK med stab, 
KAB ( innehållande bl a spärrbat AH (Arholma), 
SÖ (Söderarm) och lfförband ur armén, KAB ! inne-
hållande bl a spärrbat KO (Korsö) och lfförband ur 
armén, KAB $ innehållande bl a spärrbat OR (Ornö), 
MS (Mellsten) och AÖ (Askö) och lfförband ur armén. 
Vidare fanns $. spärrbat och spärrbat GÄ (Gävle), RN 
(Roten) och BÅ (Bråviken), tre muldiv, åtta rbbatt, sex 
kjkomp m m. Summa marinförband: $( +#! man.
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-  mottar i förstärkningsalternativ 2 Ö från MB B
AVESTA och HEDEMORA kommunblock med där
utgångsgrupperade stridskrafter.

Uppgifter som löses au annan MB
(Ingen text).

Alagda uppgifter skall lösas även om ÖB ledning inte
kan göra sig gällande.

Underställda samt territoriellt och markoperativt
underlydande förband

Grundalternativ (alt 2)
MB Ö underställda förband - förband avsedda för

MKG särredovisas: 4"
Arm0örband: 4. fördstaben, IB 1, IB 14 och IB 38,

sju gruppstaber, ca 25 cskyttebat, ca 64 vkomp m fl
lokalförsvarsförband. Summa: 83 ooI man varav
lfförband 45 653 man.

Marinförband: C ÖrlB 0  med stab, Örlogsbas
N0,4" tio kbevkomp, 1. jagfljstab, I  I. jagdiv (tre
jagare), I I .  tbdiv (sex tb); 2. jagfljstab, I2. jagdiv (tre
jag), I2. tbdiv(fem tb), 1. mtbdiv (fyra mtb), 4. mtbdiv
(fyra mtb), 1. mflj: (Älvsborg och två hjälpmftg),
4. mflj (Älvsnabben och två hjälpmftg), 1. ubavd:
(elva ub jämte ubbärgningsftg Belos), 1. ubfljstab,
2. ubfljstab, 2. mröjavd, 22. mröjfljstab, 23. mröj-
fljstab, 3. mröjavd, 31. mröjfljstab, 3. mröjavd,
32. mröjfljstab, fem isbrytare och 1. hkpdiv. Kust-
artilleriförband: Befälhavaren Fo 46/C SK med stab,
KAB i  innehållande bl a spärrbat AH (Arholma),
SÖ (Söderarm) och lfförband ur armen, KAB 2 inne-
hållande bl a spärrbat KO (Korsö) och lfförband ur
armen, KAB 3 innehållande bl a spärrbat OR (Ornö),
MS (Mellsten) och AÖ (Askö) och lfförband ur armen.
Vidare fanns 3. spärrbat och spärrbat GÄ (Gävle), RN
(Roten) och Bak (Bråviken), tre muldiv, åtta rbbatt, sex
kjkomp m m. Summa marinförband: 31 962 man.

Flygvapenförband: Fyra sektorstab, åtta jaktdivi-
sioner (varav två J 35 A och sex J 35 F), fyra sdiv
(två S 32 och två S 35), 54. sflyggrp, tre sbflygdiv, två
sbflyggrp, två tpflyggrp, fem hkpgrp, I31., 132., 171.
och 172. lvrbkomp rb 68, fjorton basbat m m. Summa
flygvapenförband: 25 126 man.

MKG:
Armeförband: Brigad Gotland innehållande bl a

fem pansarbataljoner G, två grpstab och csk- och
vkomp innehållande bl a F- och G-delar m fl lokal-
försvarsförband. Summa: i6  63o man varav lokal-
försvarsförband 4 777 man.

Marinförband: 25. mröjflj, 25. mröjlaget, 6. mtb-
laget, två kbevkomp. Kustartilleriförband: CGK med
stab, 5. muldiv, rbbatt, fyra spärrbataljoner: spärrbat
TG (Tingstäde), BN (Bunge), SE (Slite), I2. spärr-
bat och spärrkomp m m.418 Summa marinförband:
5 620 man.

Flygvapenförband: Sektorledning G 1, strilbat G
och basbat.

Totalt antal man i grundalternativet i milo
Ö-personaltabellstyrka: 162 339 man.

MB Ö territoriellt och markoperativt underlydande
förband:
Grundalternativet 2:

Arm0örband: 14. fördstab, IB 4, PB 6, PB i o  och
3. skbat/IB 13. Summa strategiska reserver i alt 2:
28541 man.

Flygvapenförband: 152. adiv (A 32).
Förstärkningsalternativet 2 s:

Armeförband: IB 4, PB 6.
Förstärkningsalternativet 2 ö:

Armeförband: PB 9, PB 26

Förstärkningsalternativet 2 S (alt 2 S)
Inga förband underställes utöver förband enligt alt 2.

Förstärkningsalternativet 2 Ö (alt 2 Ö)
Förband som underställs MB Ö utöver alt 2. Avesta
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Förband som vid alt ! S eller alt ! Ö snarast eller 
vid angiven tidpunkt avtransporteras från milo Ö:

Alt ! S: Arméförband: $%. fördstab.
Alt ! Ö: Marinförband: $!. tbdiv till milo NN.

Omfördelning av !ygstridskrafter

Omfördelning av &ygstridskrafter mellan MB beord-
ras av ÖB med hänsyn till aktuellt läge. Särskilda för-
beredelser skall vara vidtagna så att omfördelning av 
enbart jakt&ygdivisioner (del av division) bestående 
av förare och laddade &ygplan men utan basförband 
skall kunna ske med mycket kort varsel. MB förbere-
der överlämnande/mottagande av jakt&ygdivisioner 
enligt följande:

Omfördelning av en spanings&ygdivision (delar av 
division) S '! med erforderliga klargöringsresurser 
från MB S eller MB Ö till MB NN eller MB ÖN skall 
kunna ske med kort varsel.

Uppgifter till MB B

Militärbefälhavaren (MB B):
– avvärjer invasion av milo B,
– luftförsvarar milo B (med undantag för luftbevak-

ning samt jakt- och lvrbförsvar),

och Hedemora kommunblock med där utgångsgrup-
perade förband förutsätts härvid ha underställts 
MB Ö:

Arméförband: $%. fördstab, IB %, IB $!, IB %!, IB 
%(, PB ( och PB $".

Marinförband: Kustartilleriförband: $. kabat, 
krbbatt.

Utöver ovan redovisade förband som underställes 
i alt ! Ö underställs därutöver följande arméförband: 
$(. fördstab, IB $' (nu fulltalig), en fördhaubbat och 
en lvbat för användning i GÄVLEområdet. Dessa 
förband skall vara beredda att på ÖB order avtrans-
portera från GÄVLEområdet.

Förband som utgår i förhållande till alternativ !:
Marinförband: $!. tbdiv och $. mtbdiv.
MB Ö utför förberedande planläggning för att 

utöver förband som tillförs i förstärkningsalternativet 
! Ö mottaga följande förband. Planläggningen skall 
inte föranleda åtgärder i fredstid som kräver ekono-
miska resurser:

Avtransportförband

Förband som vid mobilisering snarast avtransporteras 
från milo Ö:

Arméförband: IB %%, cskkomp och vkomp B-om-
gångar till milo ÖN. Brig G: F-delar, cskkomp och 
vkomp F-delar till MKG. $'. hkp&ygkomp till milo S 
och $%. hkp&ygkomp till milo NN.

Marinförband: Två ub till milo NN.
Flygvapenförband: $)$. adiv (AJ '#) och $'$. ladiv 

(SK (") till milo ÖN.

Förband Enheter Anm

Sjöstridskrafter En tbbåtdiv

 En mtbbåtdiv

Kustartilleriförband En rörlig spärrbat

 Antal j!ygdiv Till Från

Alt 2 S En j!ygdiv 35 A/F MB S MB Ö

 En j!ygdiv 35 D MB S/ÖN MB NN

 En j!ygdiv 35 A/F  MB Ö

Alt 2 Ö En j!ygdiv 35 F MB Ö MB S

 En j!ygdiv 35 F MB NN/ÖN MB S

 En j!ygdiv 35 F MB ÖN MB S
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och Hedemora kommunblock med där utgångsgrup-
perade förband förutsätts härvid ha underställts
MB Ö:

Arm0örband: 14. fördstab, IB 4, IB 12, IB 42, IB
46, PB 6 och PB to.

Marinförband: Kustartilleriförband: I. kabat,
krbbatt.

Utöver ovan redovisade förband som underställes
i alt 2 Ö underställs därutöver följande armsförband:
16. fördstab, IB 13 (nu fulltalig), en fördhaubbat och
en lvbat för användning i GÄVLEområdet. Dessa
förband skall vara beredda att på ÖB order avtrans-
portera från GÄVLEområdet.

Förband som utgår i förhållande till alternativ 2:
Marinförband: 12. tbdiv och I. mtbdiv.
MB Ö utför förberedande planläggning för att

utöver förband som tillförs i förstärkningsalternativet
2 Ö mottaga följande förband. Planläggningen skall
inte föranleda åtgärder i fredstid som kräver ekono-
miska resurser:

Förband Enheter A n m

Sjöstridskrafter E n  tbbåtdiv
En mtbbåtdiv

Kustartilleriförband E n  rörlig spärrbat

Autransportförband
Förband som vid mobilisering snarast avtransporteras
från milo Ö:

Arm0örband: IB 44, cskkomp och vkomp B-om-
gångar till milo ÖN. Brig G: F-delar, cskkomp och
vkomp F-delar till MKG. 13. hkpflygkomp till milo S
och 14. hkpflygkomp till milo NN.

Marinförband: Två ub till milo NN.
Flygvapenförband: 15 1. adiv (AJ 37) och 131. ladiv

(SK 6o) till milo ÖN.

Förband som vid alt 2 S eller alt 2 Ö snarast eller
vid angiven tidpunkt avtransporteras från milo Ö:

Alt 2 S: Arm4förband: 14. fördstab.
Alt 2 Ö: Marinförband: I2. tbdiv till milo NN.

Omfördelning au flygstridskrafter
Omfördelning av flygstridskrafter mellan MB beord-
ras av ÖB med hänsyn till aktuellt läge. Särskilda för-
beredelser skall vara vidtagna så att omfördelning av
enbart jaktflygdivisioner (del av division) bestående
av förare och laddade flygplan men utan basförband
skall kunna ske med mycket kort varsel. MB förbere-
der överlämnande/mottagande av jaktflygdivisioner
enligt följande:

Antal jflygdiv T i l l  F r å n

Alt 2 S E n  jflygdiv 35 A/F M B  S
En jflygdiv 35 D M B  S/ÖN
En jflygdiv 35 A/F

MB Ö
MB NN
MB Ö

Alt 2 Ö E n  jflygdiv 35 F
En jflygdiv 35 F
En jflygdiv 35 F

MB Ö
MB NN/ÖN
MB ÖN

MB S
MB S
MB S

Omfördelning av en spaningsflygdivision (delar av
division) S 32 med erforderliga klargöringsresurser
från MB S eller MB Ö till MB NN eller MB ÖN skall
kunna ske med kort varsel.

Uppgifter till MB B
Militärbefälhavaren (MB B):
— avvärjer invasion av milo B,
— luftförsvarar milo B (med undantag för luftbevak-

ning samt jakt- och lvrbförsvar),
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Flygvapenförband: Attackeskaderstaben, 
$$. sektorstaben, #. lbevkomp m m.

Förstärkningsalternativ 2 S (alt 2 s)

Inga förband underställs utöver förband enligt alt !.

Förstärkningsalternativ 2 Ö (alt 2 Ö)

Inga förband underställs utöver förband enligt alt !.

Avtransportförband

Förband som vid mobilisering snarast avtransporteras 
från milo B:

Arméförband: IB !, IB %&, $.–!. fältjrbat, två 
jkomp, fem cskbat och vkomp till milo ÖN. IB && och 
en cskbat till milo NN. &. skbat/IB $& till milo Ö.

Förband som vid alt ! S eller alt ! Ö snarast eller 
vid angiven tidpunkt avtransporteras från milo B:

Alt ! S: Arméförband: Sjtpbussplut.
Alt ! Ö: Arméförband: $'. fördstaben till milo Ö.

Uppgifter till MB NN

Militärbefälhavaren (MB NN):
– avvärjer invasion av milo NN,
– skyddar viktigare genomgående förbindelser till 

milo ÖN och till TRONDHEIM,
– stör angriparens sjötra(k inom tilldelat havs-

område, särskilt trupp- och materieltransporter från 
ÅLANDS och ÅBO skärgårdar,

– luftförsvarar milo NN inom sektor N&,
– luftförsvarar milo NN (med undantag för luft-

bevakning samt jakt- och lvrbförsvar) utanför 
sektor N&,

– luftbevakar samt jakt- och lvrbförsvarar delarna 
av sektor N& utanför milo NN område,

– utövar vid behov operativ ledning av kortvariga 
företag med sjöstridskrafter inom milo ÖN. C Bo ! 
kan därvid tillfälligt komma att i vissa avseenden lyda 

– bevakar över gränsen mot NORGE ledande för-
bindelser,

– överlämnar i förstärkningsalternativ ! Ö till 
MB Ö AVESTA och HEDEMORA kommunblock 
med där utgångsgrupperade stridskrafter.

Uppgifter som löses av annan MB

MB S och MB Ö:
– luftbevakar samt jakt- och lvrbförsvarar milo B 

inom sektor W! respektive W) och O).
MB Ö:
– !ygspanar inom MB B operationsområde, varvid 

omfattningen av avdelade resurser fastställs av ÖB 
medan uppgifterna fastställs av MB B,

– leder attackföretag inom MB B operations-
område, varvid omfattningen av avdelade resurser 
fastställs av ÖB, medan uppgifterna fastställs av 
MB B.

Ålagda uppgifter skall lösas även om ÖB ledning inte 
kan göra sig gällande.

Underställda samt territoriellt och markoperativt 
underlydande förband

Grundalternativ (alt 2)

MB B underställda förband:
Arméförband: Tre gruppstaber, sju cykelskytte-

bataljoner, ca !" vkomp m m. Summa: $* +"& man 
varav lfförband $) +!% man.

Totalt antal man i grundalternativet i milo 
B-personal tabellstyrka: $* +"& man.

MB B territoriellt och markoperativt underlydande 
förband:
Grundalternativet !:

Arméförband: $'. fördstaben, IB &, IB $& (–). 
Summa strategiska reserver i alt !: $) %&& man.

Marinförband: Tre Mius (ÖrlB V).
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— bevakar över gränsen mot NORGE ledande för-
bindelser,

— överlämnar i förstärkningsalternativ 2 Ö till
MB Ö AVESTA och HEDEMORA kommunblock
med där utgångsgrupperade stridskrafter.

Uppgifter som löses av annan MB
MB S och MB Ö:
— luftbevakar samt jakt- och lvrbförsvarar milo B

inom sektor W2 respektive W5 och 05.
MB Ö:
—flygspanar inom MB B operationsområde, varvid

omfattningen av avdelade resurser fastställs av ÖB
medan uppgifterna fastställs av MB B,

— leder attackföretag inom MB B operations-
område, varvid omfattningen av avdelade resurser
fastställs av ÖB, medan uppgifterna fastställs av
MB B.

Alagda uppgifter skall lösas även om ÖB ledning inte
kan göra sig gällande.

Underställda samt territoriellt och markoperativt
underlydande förband

Grundalternativ (alt 2)
MB B underställda förband:
Arm0örband: Tre gruppstaber, sju cykelskytte-

bataljoner, ca 2 o vkomp m m. Summa: 19 7 03 man
varav lfförband 15 7 24 man.

Totalt antal man i grundalternativet i milo
B-personaltabellstyrka: 19 7 o3 man.

MB B territoriellt och markoperativt underlydande
förband:
Grundalternativet 2:

Arméförband: 16. fördstaben, IB 3, IB 13 (—).
Summa strategiska reserver i alt 2: 15 433 man.

Marinförband: 'De Mius (ÖrlB V).

Flygvapenförband: Attackeskaderstaben,
1. sektorstaben, 8. lbevkomp m m.

Förstärkningsalternativ 2 S (alt 2 s)
Inga förband underställs utöver förband enligt alt 2.

Förstärkningsalternativ 2 Ö (alt 2 Ö)
Inga förband underställs utöver förband enligt alt 2.

Avtransportförband
Förband som vid mobilisering snarast avtransporteras
från milo B:

Armeförband: IB 2, IB 43, I.-2. fältjrbat, två
jkomp, fem cskbat och vkomp till milo ÖN. IB 33 och
en cskbat till milo NN. 3. skbat/IB 13 till milo Ö.

Förband som vid alt 2 S eller alt 2 Ö snarast eller
vid angiven tidpunkt avtransporteras från milo B:

Alt 2 S: Arm0örband: Sjtpbussplut.
Alt 2 Ö: Arm0örband: 16. fördstaben till milo Ö.

Uppgifter till MB NN
Militärbefälhavaren (MB NN):
— avvärjer invasion av milo NN,
— skyddar viktigare genomgående förbindelser till

milo ÖN och till TRONDHEIM,
— stör angriparens sjötrafik inom tilldelat havs-

område, särskilt trupp- och materieltransporter från
ÅLANDS och ÅBO skärgårdar,

— luftförsvarar milo NN inom sektor N3,
— luftförsvarar milo NN (med undantag för luft-

bevakning samt jakt- och lvrbförsvar) utanför
sektor N3,

— luftbevakar samt jakt- och lvrbförsvarar delarna
av sektor N3 utanför milo NN område,

— utövar vid behov operativ ledning av kortvariga
företag med sjöstridskrafter inom milo ÖN. C Bo 2
kan därvid tillfälligt komma att i vissa avseenden lyda
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Totalt antal man i grundalternativet i milo NN-
personaltabellstyrka: $% "&'.

MB NN territoriellt och markoperativt under-
lydande förband:
Grundalternativet !:

Arméförband: IB ''. Summa strategiska reserver 
i alt !: & (!' man.

Marinförband: Inga.
Flygvapenförband: $%. ladiv (SK &").

Förstärkningsalternativet ! ö:
Arméförband: IB %(, IB ''.

Förstärkningsalternativ 2 S (alt 2 S)

Inga förband underställs eller utgår utöver förband 
enligt alt !.

Förstärkningsalternativ 2 Ö (alt 2 Ö)

Förband som underställs MB NN utöver alt !:
Arméförband: IB )(, *. fördstrvkomp.
Marinförband: '. jag+jstaben, %'. jagdiv, 

%!. tbdiv (–), %. mtbdiv och %. mtblaget.
MB NN utför förberedande planläggning för att 

utöver förband enligt förstärkningsalternativet ! Ö 
mottaga följande förband. Planläggningen skall inte 
föranleda åtgärder i fredstid som kräver ekonomiska 
resurser.

under MB NN. Företag av angivet slag genomförs 
efter överenskommelse med MB ÖN.

Militärbefälhavaren (MB NN) är beredd att efter 
order:

– motta Fo &% (södra delen) och Bo ! (syd lat E '") 
från MB ÖN. Efter överlämning lyder C Bo ! under 
MB NN beträffande ledning av verksamhet inom 
överlämnade delar.

Uppgifter som löses av annan MB

MB Ö:
– !ygspanar inom MB NN operationsområde, så 

länge MB NN inte tilldelats egna lämpliga resurser 
härför, varvid omfattningen av avdelade resurser fast-
ställs av ÖB medan uppgifterna fastställs av MB NN.

Ålagda uppgifter skall lösas även om ÖB ledning inte 
kan göra sig gällande.

Underställda samt territoriellt och markoperativt 
underlydande förband

Grundalternativ (alt 2)

MB NN underställda förband:
Arméförband: !. fördstaben, IB !%, två grupp staber, 

två jkomp, !. sskv, sju cskbat, ca !( vkomp (vissa 
innehållande A- och B-omg) m+ lfförband. Summa: 
'( %'% man varav lfförband %& )'& man.

Marinförband: C ÖrlB NN med stab, tre kbev-
komp, !. m+jstaben, !. m+j, %. mröjavd, %. mröj+j-
staben, %!. mröjlaget, '. ubåts+j med stab (tre ubåtar), 
). hkpdiv med stab, %!. vbdiv. Kustartilleriförband: 
C NK med stab, spärrbat HÖ (Härnösand) och SL 
(Sundsvall), %. muldiv, två rbbatt. Summa marin-
förband: & )&' man.

Flygförband: )%. sektorstaben, )%. stribat, 
)!. och )'. jdiv (J '$ D), $'. s+yggrp, )%. tp+yggrp, 
)%. sb+yggrp, )%. hkpgrp och fyra basbataljoner. 
Summa +ygvapnet: ( )&# man.

Förband Enheter Anm

Sjöstridskrafter  En jag!j

 En mtbdiv

Kaförband Ett kabatt 15,2 cm

 En rörl spärrbat
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under MB NN. Företag av angivet slag genomförs
efter överenskommelse med MB ÖN.

Militärbefälhavaren (MB NN) är beredd att efter
order:

— motta Fo 6i (södra delen) och Bo 2 (syd lat E 3o)
från MB ÖN. Efter överlämning lyder C Bo 2 under
MB NN beträffande ledning av verksamhet inom
överlämnade delar.

Uppgifter som löses au annan MB
MB Ö:
—flygspanar inom MB NN operationsområde, så

länge MB NN inte tilldelats egna lämpliga resurser
härför, varvid omfattningen av avdelade resurser fast-
ställs av ÖB medan uppgifterna fastställs av MB NN.

Alagda uppgifter skall lösas även om ÖB ledning inte
kan göra sig gällande.

Underställda samt territoriellt och markoperativt
underlydande förband

Grundalternativ (alt 2)
MB NN underställda förband:
Arm0örband: 2. fördstaben, IB 21, två gruppstaber,

två jkomp, 2. sskv, sju cskbat, ca 2 7 vkomp (vissa
innehållande A- och B-omg) mfl lfförband. Summa:
37 131 man varav lfförband 16436 man.

Marinförband: C ÖrlB NN med stab, tre kbev-
komp, 2. mfljstaben, 2. mflj, 1. mröjavd, 1. mröjflj-
staben, I2. mröjlaget, 3. ubåtsflj med stab (tre ubåtar),
4. hkpdiv med stab, I2. vbdiv. Kustartilleriförband:
C NK med stab, spärrbat HÖ (Härnösand) och SL
(Sundsvall), 1. muldiv, två rbbatt. Summa marin-
förband: 6 463 man.

Flygförband: 41. sektorstaben, 41. stribat,
och 43. jdiv (J 35 D), 53. sflY88rP, 41. tpflyggrp,

41. sbflyggrp, 41. hkpgrp och fyra basbataljoner.
Summa flygvapnet: 7 469 man.

Totalt antal man i grundalternativet i milo NN-
personaltabellstyrka: 51063.

MB NN territoriellt och markoperativt under-
lydande förband:
Grundalternativet 2:

Arm4förband: IB 33. Summa strategiska reserver
i alt 2: 6 723 man.

Marinförband: Inga.
Flygvapenförband: 51. ladiv (SK 6o).

Förstärkningsalternativet 2 ö:
Armeförband: IB r 7, IB 33.

Förstärkningsalternatiu 2 S (alt 2 S)
Inga förband underställs eller utgår utöver förband
enligt alt 2.

Förstärkningsalternatiu 2 Ö (alt 2 Ö)
Förband som underställs MB NN utöver alt 2:

Arméförband: IB 47, 8. fördstrvkomp.
Marinförband: 3. jagfljstaben, I3. jagdiv,

12. tbdiv (—), 1. mtbdiv och 1. mtblaget.
MB NN utför förberedande planläggning för att

utöver förband enligt förstärkningsalternativet 2 Ö
mottaga följande förband. Planläggningen skall inte
föranleda åtgärder i fredstid som kräver ekonomiska
resurser.

Förband Enheter A n m

Sjöstridskrafter E n  jagflj
En mtbdiv

Kaförband E t t  kabatt
En rön spärrbat

15,2 cm
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Uppgifter till MB ÖN

Militärbefälhavaren (MB ÖN):
– avvärjer invasion av milo ÖN; vid anfall över 

gränsen mot FINLAND avvärjs framträngande 
senast i ”främre värjningszonen” och ”norra $ank-
zonen”: främre avvärjningszonen = ett område 
inom Fo %& i anslutning till och med huvuddelen ost 
KALIXÄLVEN; norra $ankzonen = ett område inom 
Fo %% i anslutning till TORNE (nord Svappavaara), 
TÄRENDÖ och KALIX älvar med anknytning i syd 
till främre avvärjningszonen,

– hindrar eller stör angriparens och skyddar våra 
för$yttningar sjöledes genom NORRA KVARKEN,

– stör angriparens sjötra'k inom i övrigt tilldelat 
havsområde,

– luftförsvarar milo ÖN inom sektor ÖN(,
– luftförsvarar milo ÖN (med undantag för luft-

bevakning samt jakt- och lvrbförsvar) utanför 
sektor N(,

– luftbevakar samt jakt- och lvrbförsvarar delarna 
av sektor ÖN( utanför milo ÖN område (i lvrbförsvar 
innefattas inte rb %)).

Militärbefälhavaren (MB ÖN) är beredd att efter 
order:

– fördröja framträngande från ”främre avvärjnings-
zonen” och ”norra $ankzonen” väst- och sydvästvart, 
varvid angriparen i det längsta hindras att ta malm-
banan mot NARVIK samt

– avvärja framträngande i ”bakre avvärjnings-
zonen”: bakre avvärjningszonen = ett område inom 
främst Fo %( och %* i anslutning till och med huvud-
delen nord och nordost STORA LULEÄLVEN–
LULEÄLVEN,

– överlämna Fo %" (södra delen) och motsvarande 
del av Bo ! (syd lat E (#) till MB NN. Efter överläm-
ning lyder C Bo ! under MB NN beträffande ledning 
av verksamhet inom överlämnade delar.

Avtransportförband

Förband som vid mobilisering snarast avtransporteras 
från milo NN:

Arméförband: "!. fördstaben, IB ++, NB (*, 
NB *", (.–+. fältjbat och två jkomp till milo ÖN.

Marinförband: Kustartilleriförband: +. spärrbat och 
&. kjkomp till milo ÖN.

Flygvapenförband: +". jdiv (J (* D) till milo ÖN.

Omfördelning av !ygstridskrafter

Omfördelning av $ygstridskrafter mellan MB beord-
ras av ÖB med hänsyn till aktuellt läge. Särskilda för-
beredelser skall vara vidtagna så att omfördelning av 
enbart jakt$ygdivisioner (del av division) bestående 
av förare och laddade $ygplan men utan basförband 
skall kunna ske med mycket kort varsel. MB förbere-
der överlämnande/mottagande av jakt$ygdivisioner:

Omfördelning av en spanings$ygdivision (delar av 
division) S (! med erforderliga klargöringsresurser 
från MB S eller MB Ö till MB NN eller MB ÖN skall 
kunna ske med kort varsel.

 Antal j!ygdiv Till Från

Alt 2 S En j!ygdiv 35 A/F MB S MB Ö

 En j!ygdiv 35 D MB S/ÖN MB NN

 En j!ygdiv 35 A/F MB ÖN MB Ö

Alt 2 Ö En j!ygdiv 35 F MB Ö MB S

 En j!ygdiv 35 F MB NN/ÖN MB S

 En j!ygdiv 35 F MB ÖN MB S
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Autransportftirband
Förband som vid mobilisering snarast avtransporteras
från milo NN:

Arm0örband: 12. fördstaben, IB 44, NB 35,
NB 5t, 3.-4. fältjbat och två jkomp till milo ÖN.

Marinförband: Kustartilleriförband: 4. spärrbat och
7. kjkomp till milo ÖN.

Flygvapenförband: 41. jdiv (J 35 D) till milo ÖN.

Omfördelning au flygstridskrafter
Omfördelning av flygstridskrafter mellan MB beord-
ras av ÖB med hänsyn till aktuellt läge. Särskilda för-
beredelser skall vara vidtagna så att omfördelning av
enbart jaktflygdivisioner (del av division) bestående
av förare och laddade flygplan men utan basförband
skall kunna ske med mycket kort varsel. MB förbere-
der överlämnande/mottagande av jaktflygdivisioner:

Antal jflygdiv T i l l  F r å n

Alt 2 S E n  jflygdiv 35 A/F M B  S
En jflygdiv 35 D M B  S/ÖN
En jflygdiv 35 A/F M B  ÖN

MB Ö
MB NN
MB Ö

Alt 2 Ö E n  jflygdiv 35 F
En jflygdiv 35 F
En jflygdiv 35 F

MB Ö
MB NN/ÖN
MB ÖN

MB S
MB S
MB S

Omfördelning av en spaningsflygdivision (delar av
division) S 32 med erforderliga klargöringsresurser
från MB S eller MB Ö till MB NN eller MB ÖN skall
kunna ske med kort varsel.

Uppgifter till MB ÖN
Militärbefälhavaren (MB ÖN):
— avvärjer invasion av milo ÖN; vid anfall över

gränsen mot FINLAND avvärjs framträngande
senast i "främre värjningszonen" och "norra flank-
zonen": främre avvärjningszonen = ett område
inom Fo 67 i anslutning till och med huvuddelen ost
KALIXÄLVEN; norra flankzonen = ett område inom
Fo 66 i anslutning till TORNE (nord Svappavaara),
TÄRENDÖ och KAL IX  älvar med anknytning i syd
till främre avvärjningszonen,

— hindrar eller stör angriparens och skyddar våra
förflyttningar sjöledes genom NORRA KVARKEN,

— stör angriparens sjötrafik inom i övrigt tilldelat
havsområde,

— luftförsvarar milo ÖN inom sektor ÖN3,
— luftförsvarar milo ÖN (med undantag för luft-

bevakning samt jakt- och lvrbförsvar) utanför
sektor N3,

— luftbevakar samt jakt- och lvrbförsvarar delarna
av sektor ÖN3 utanför milo ÖN område (i lvrbförsvar
innefattas inte rb 69).

Militärbefälhavaren (MB ÖN) är beredd att efter
order:

—fördröja framträngande från "främre avvärjnings-
zonen" och "norra flankzonen" väst- och sydvästvart,
varvid angriparen i det längsta hindras att ta malm-
banan mot NARVIK samt

— avvärja framträngande i "bakre avvärjnings-
zonen": bakre avvärjningszonen = ett område inom
främst Fo 63 och 65 i anslutning till och med huvud-
delen nord och nordost STORA LULEÄLVEN—
LULEÄLVEN,

— överlämna Fo 61 (södra delen) och motsvarande
del av Bo 2 (syd lat E 3o) till MB NN. Efter överläm-
ning lyder C Bo 2 under MB NN beträffande ledning
av verksamhet inom överlämnade delar.
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MB ÖN territoriellt och markoperativt under-
lydande förband:
Grundalternativet !:

Arméförband: IB !. Grupperas till försvar med 
huvuddelen vid Umeå och mindre del (bat) vid 
Skelleteå. MB må ge brigchefen planläggningsuppgift 
för insats även inom annan del av milo ÖN.

Marinförband: Inga.
Flygvapenförband: "#". adiv (AJ $%), !"". och 

"$". ladiv (SK &').
I förstärkningsalternativen ! S och ! Ö inga ändringar.

Särskilda bestämmelser

MB ÖN utför förberedande planläggning för 
insättande inom milo – främst vintertid – av ytter-
ligare förband enligt nedanstående exempel. För-
banden beräknas inte kunna anlända till milo ÖN 
förrän tidigast omedelbart efter det att planlagda 
koncentreringstrans porter genomförts..420

Uppgifter som löses av annan MB

MB NN
– utövar vid behov operativ ledning av kortvariga 

företag med sjöstridskrafter inom milo ÖN.
C Bo ! kan därvid tillfälligt komma att i vissa 

avseenden lyda under MB NN. Företag av angivet 
slag genomförs efter överenskommelse med MB ÖN.

Ålagda uppgifter skall lösas även om ÖB ledning inte 
kan göra sig gällande.

Underställda samt territoriellt och markoperativt 
underlydande förband

Grundalternativ (alt 2)

MB ÖN underställda förband:
Arméförband: $., "!. och "#. fördstaberna, fyra 

grpstaber (varav en med G- och F-del). IB ($, IB ((, 
NB "), NB $#, NB #' och NB #". "".–"$. nskbat, 
".–(. fältjbat, ". och !. strvbat, femton jkomp, nio 
gjkomp, fem fskjplut, två sskv. !. a*ygkompstaben, 
sex hkpplut. Tio cskbatstaber ÖN, tio cskbat, ca !' 
cskkomp ÖN och ca !& vkomp (*era innehållande 
A- och B-omgångar), vkanplut m m. Summa: ""+ "!% 
man varav lfförband $' $#& man.

Marinförband: C Bo " och Bo ! med staber, två 
kbevkomp, (". hkpbasplut, "". mröj*j, "". mröj laget, 
"'.–"". vbdiv. Kustartilleriförband: Spärrbat LU 
(Luleå), HO (Holmsund) och (. spärrbat, %. kjkomp, 
två rbbatt. Summa marinförband: $ "%" man.

Flygvapenförband: !"". sektorstaben, tre stribat, 
åtta basbat, (". och !"". jdiv (J $# D), !"!.–!"$. sdiv 
(S $#), ##. sgrp, !"". tp*yggrp, !"". sb*yggrp, 
!"". och !"$. hkpgrp. Summa *ygvapenförband: 
"! %#" man.

Totalt antal man i grundalternativet i milo ÖN-
personaltabellstyrka: "$( '() man.

Förband Enheter Anm

Fördelningsförband En fördstab m m

 En fördhaubbat 15,5 cm haub F

 En lvbat

 En ingbat

 En tpbat

 Ett trfkomp

Brigadförband Två infbrig

Lokalförsvarsförband Två cskbat

Etappörband En etbat

Sjöstridskrafter En mtbdiv

 Ett mtblag
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Förband Enheter Anm

Fördelningsförband En fördstab m m
En fördhaubbat
En lvbat
En ingbat
En tpbat
Ett trfkomp

15,5 cm haub F

Brigadförband Två infbrig

Lokalförsvarsförband Två cskbat

Etappörband En etbat

Sjöstridskrafter En mtbdiv
Ett mtblag

Uppgifter som löses au annan MB
MB NN
— utövar vid behov operativ ledning av kortvariga

företag med sjöstridskrafter inom milo ÖN.
C Bo 2 kan därvid tillfälligt komma att i vissa

avseenden lyda under MB NN. Företag av angivet
slag genomförs efter överenskommelse med MB ÖN.

Alagda uppgifter skall lösas även om ÖB ledning inte
kan göra sig gällande.

Underställda samt territoriellt och markoperativt
underlydande förband

Grundalternativ (alt 2)
MB ÖN underställda förband:
Arm0örband: 3., 12. och i5. fördstaberna, fyra

grpstaber (varav en med G- och F-del). IB 43, IB 44,
NB 19, NB 35, NB 5o och NB 51. I1.-13. nskbat,
I.-4. fältjbat, 1. och 2. strvbat, femton jkomp, nio
gjkomp, fem fskjplut, två sskv. 2. aflygkompstaben,
sex hkpplut. Tio cskbatstaber ÖN, tio cskbat, ca 2o
cskkomp ÖN och ca 26 vkomp (flera innehållande
A- och B-omgångar), vkanplut m m. Summa: 118 127
man varav lfförband 3o356 man.

Marinförband: C Bo i  och Bo 2 med staber, två
kbevkomp, 41. hkpbasplut, I  I. mröjflj, I  I. mröjlaget,
io.—i 1. vbdiv. Kustartilleriförband: Spärrbat LU
(Luleå), HO (Holmsund) och 4. spärrbat, 7. kjkomp,
två rbbatt. Summa marinförband: 3 17' man.

Flygvapenförband: 2I I .  sektorstaben, tre stribat,
åtta basbat, 41. och 211. jdiv (J 35 D), 212.-213. sdiv
(S 35), 55. sgrp, 211. tpflyggrp, 211. sbflyggrp,
2 .  och 213. hkpgrp. Summa flygvapenförband:
12'751 man.

Totalt antal man i grundalternativet i milo ÖN-
personaltabellstyrka: 134 049 man.

MB ÖN territoriellt och markoperativt under-
lydande förband:
Grundalternativet 2:

Arm0örband: IB 2. Grupperas till försvar med
huvuddelen vid Umeå och mindre del (bat) vid
Skelleteå. MB må ge brigchefen planläggningsuppgift
för insats även inom annan del av milo ÖN.

Marinförband: Inga.
Flygvapenförband: i 5 i .  adiv (AJ 37), 2 .  och

131. ladiv (SK 6o).
I  förstärkningsalternativen 2 S och 2 Ö inga ändringar.

Särskilda bestämmelser
MB ÖN utför förberedande planläggning för
insättande inom milo — främst vintertid — av ytter-
ligare förband enligt nedanstående exempel. För-
banden beräknas inte kunna anlända till milo ÖN
förrän tidigast omedelbart efter det att planlagda
koncentreringstransporter genomförts.. 420
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Omfördelning av en spanings#ygdivision (delar av 
division) S $! med erforderliga klargöringsresurser 
från MB S eller MB Ö till MB NN eller MB ÖN skall 
kunna ske med kort varsel.

Uppgifter till CE 1

Chefen för !. "ygeskadern (CE !):
– bekämpar i samverkan med övriga stridskrafter 

en angripare som söker invadera landet,
– håller största möjliga antal attackförband insats-

beredda,
– är beredd att med erforderliga ledningsresurser 

och hela eller delar av eskadern tilldelas MB (i första 
hand MB S, Ö, NN eller ÖN), varvid CE " underställs 
eller lyder under MB, som därvid utövar operativ 
ledning,

– är beredd att underställa MB (i första hand 
MB S, Ö, NN eller ÖN) attackförband samt vissa 
ledningskapaciteter för att förstärka MB lednings-
resurser,

– är väl insatt i MB operationsplaner och de önske-
mål om insats av attackförband som främst kan 
komma att framställas av respektive MB,

– planlägger insats i stort av attackförband inom 
respektive milo med hänsyn till de basresurser och 
övriga resurser som kan komma att disponeras.

Om ÖB ledning inte kan göra sig gällande, sam-
verkar CE " med i första hand MB S, Ö, NN och ÖN 
samt avgör i ett sådant läge vid behov prioritering 
mellan från dessa framförda önskemål om attack-
understöd, såvida inte ÖB för viss period anbefallt 
annorlunda.

Underställda samt territoriellt och markoperativt 
underlydande förband

CE ! underställda förband:
Attackeskaderstaben, %"., %!. och "&!. adiv (A $!), 

'"., '!., '$. och "&". adiv (AJ $'), &"., !"". och "$". 

Förstärkningsalternativ 2 S (alt 2 S)

Inga förband underställs eller utgår i förhållande 
till alt !.

Förstärkningsalternativ 2 Ö (alt 2 Ö)

Inga förband underställs eller utgår i förhållande 
till alt !.

Avtransportförband

Förband som vid mobilisering snarast avtransporteras 
från milo ÖN:

Flygvapenförband: !"!. hkpgrp.

Omfördelning av !ygstridskrafter

Omfördelning av #ygstridskrafter mellan MB beord-
ras av ÖB med hänsyn till aktuellt läge. Särskilda för-
beredelser skall vara vidtagna så att:

– omfördelning av enbart jakt#ygdivisioner (del 
av division) bestående av förare och laddade #ygplan 
men utan basförband skall kunna ske med mycket 
kort varsel. 

– MB förbereder överlämnande/mottagande av 
jakt#ygdivisioner enligt följande:

 Antal j!ygdiv Till Från

Alt 2 S En j!ygdiv 35 A/F MB S MB Ö

 En j!ygdiv 35 D MB S/ÖN MB NN

 En j!ygdiv 35 A/F MB ÖN MB Ö

Alt 2 Ö En j!ygdiv 35 F MB Ö MB S

 En j!ygdiv 35 F MB NN/ÖN MB S

 En j!ygdiv 35 F MB ÖN MB S
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Förstärkningsalternatiu 2 S (alt 2 S)
Inga förband underställs eller utgår i förhållande
till alt 2.

Förstärkningsalternatiu 2 Ö (alt 2 Ö)
Inga förband underställs eller utgår i förhållande
till alt 2.

Autransportftirband
Förband som vid mobilisering snarast avtransporteras
från milo ÖN:

Flygvapenförband: 212. hkpgrp.

Omfördelning au flygstridskrafter
Omfördelning av flygstridskrafter mellan MB beord-
ras av ÖB med hänsyn till aktuellt läge. Särskilda för-
beredelser skall vara vidtagna så att:

— omfördelning av enbart jaktflygdivisioner (del
av division) bestående av förare och laddade flygplan
men utan basförband skall kunna ske med mycket
kort varsel.

-  MB förbereder överlämnande/mottagande av
jaktflygdivisioner enligt följande:

Antal jflygdiv Till F r å n

Alt 2 S E n  jflygdiv 35 A/F M B  S
En jflygdiv 35 D M B  S/ÖN
En jflygdiv 35 A/F M B  ÖN

MB Ö
MB NN
MB Ö

Alt 2 Ö E n  jflygdiv 35 F
En jflygdiv 35 F
En jflygdiv 35 F

MB Ö
MB NN/ÖN
MB ÖN

MB S
MB S
MB S

Omfördelning av en spaningsflygdivision (delar av
division) S 32 med erforderliga klargöringsresurser
från MB S eller MB Ö till MB NN eller MB ÖN skall
kunna ske med kort varsel.

Uppgifter till CE 1
Chefen för 1. flygeskadern (CE 1):
— bekämpar i samverkan med övriga stridskrafter

en angripare som söker invadera landet,
— håller största möjliga antal attackförband insats-

beredda,
— är beredd att med erforderliga ledningsresurser

och hela eller delar av eskadern tilldelas MB (i första
hand MB S, Ö, NN eller ÖN), varvid CE i  underställs
eller lyder under MB, som därvid utövar operativ
ledning,

— är beredd att underställa MB (i första hand
MB S, Ö, NN eller ÖN) attackförband samt vissa
ledningskapaciteter för att förstärka MB lednings-
resurser,

— är väl insatt i MB operationsplaner och de önske-
mål om insats av attackförband som främst kan
komma att framställas av respektive MB,

— planlägger insats i stort av attackförband inom
respektive milo med hänsyn till de basresurser och
övriga resurser som kan komma att disponeras.

Om ÖB ledning inte kan göra sig gällande, sam-
verkar CE i  med i första hand MB S, Ö, NN och ÖN
samt avgör i ett sådant läge vid behov prioritering
mellan från dessa framförda önskemål om attack-
understöd, såvida inte ÖB för viss period anbefallt
annorlunda.

Underställda samt territoriellt och markoperativt
underlydande förband

CE z underställda förband:
Attackeskaderstaben, 6i., 62. och 152. adiv (A 32),

71., 72., 73. och 151. adiv (AJ 37), 51., 2 1 1 . och 131.
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Transportönskemål

Transportönskemål för sjuktransporttåg, sjuktrans-
portmotorvagnar och tvättåg insänds endast vid för-
$yttning mellan militärområdena.

Transportönskemål för BRB-enheter och de 
underhållatransporter MB önskar planlagda som 
koncentreringstransporter insänds till försvarsstaben, 
innehållande uppgifter om avtransporttider, transport-
gruppindelning, ilastningsområde och urlastnings-
område.423

Önskemål om $ygtransport översänds av mot-
tagande MB till avsändande MB före "% nov. Denne 
insänder, efter komplettering med mobtider och 
avsändnings$ygplatser, de sammanställda transport-
önskemålen före "% dec.

Transporter till milo ÖN och NN

Följande krav beträffande transporter skall ligga till 
grund för transportorganisationen samt fördelningen 
av personal och förband på inryckningstransporter, 
transporter av B-omgångar och koncentrerings-
transporter:

– Transporter till milo ÖN och NN skall kunna 
genomföras med maximalt utnyttjande av disponibla 
transportmedel och kunna påbörjas snarast efter order 
om mobilisering.

– Inryckningstransporter skall därvid pågå 
intill dess att B-omgångar kan påbörja avtransport 
(#&–'& h efter order om mobilisering). Inrycknings-
transporterna (med $yg och jvg) skall avse befäl 
och övrig personal, som är av vital betydelse för 
i inlednings skedet erforderliga funktioner inom milo 
ÖN och NN. Förband avsedda för milo ÖN och 
för skydd m m av förbindelserna till milo ÖN, inom 
milo NN område, prioriteras.

– Avtransport av B-omgångar skall påbörjas 
#&–'& h efter order om mobilisering och om möjligt 
vara avslutad (& h efter order. Vid behov prioriteras 
milo ÖN.

ladiv (SK (&), )". tp$yggrp och (". sb$yggrp. Summa: 
))* man, varav attack$yg )"% och tp$yg (# man.

Anm: Attackeskaderstaben löd territoriellt 
under MB B. Vad gällde divisisonerna lydde )#. 
under MB S; %"., ("., (!., )". och )!. under MB V; 
"%!. under MB Ö, %". under MB NN och "%"., "#". 
och !"". divisionerna under MB ÖN.

15. Kommunikationstjänst (utdrag)

Koncentreringstransporter

För transporter till GOTLAND vid mobilisering 
gäller bestämmelser enligt Fst/Sekt " */+ "+() 
nr H #"& samt i särskild ordning meddelade före-
skrifter om den transportkapacitet som kan beräknas 
disponibel för ändamålet. Förband som vid mobi-
lisering (krigsfall !) skall avtransporteras och under-
ställas annan militärbefälhavare.

Koncentreringstransport av artilleri$ygpluton 
sker jämlikt bilaga "( till koncentreringsplanen 
Bestämmelser för !ygtransporter för krigsmakten 
i samband med allmän mobilisering (inrycknings- 
och koncentrerings transporter).

Omgrupperingstransporter

Omgrupperingstransporter för intagande av 
förstärknings alternativ ! S och ! Ö planläggs och 
genomförs enligt TpR K.421 Order om utförande av 
förberedda omgrupperingstransporter utfärdas senast 
"! h 422 före igångsättandet och innehåller bl a uppgift 
om första transportdygn (T ").

Underhållstransporter

Underhållstransporter mobdygn "–"% planläggs och 
genomförs enligt TpR K.
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ladiv (SK 6o), 71. tpflyggrp och 6i. sbflyggrp. Summa:
778 man, varav attackflyg 715 och tpflyg 63 man.

Anm: Attackeskaderstaben löd territoriellt
under MB B. Vad gällde divisisonerna lydde 73.
under MB S; 5i., 6i., 62., 71. och 72. under MB V;
152. under MB Ö, 51. under MB NN och i5 i . ,  131.
och 211. divisionerna under MB ÖN.

15. Kommunikationstjänst (utdrag)

Koncentreringstransporter
För transporter till GOTLAND vid mobilisering
gäller bestämmelser enligt Fst/Sekt i  8/9 1967
nr H 310 samt i särskild ordning meddelade före-
skrifter om den transportkapacitet som kan beräknas
disponibel för ändamålet. Förband som vid mobi-
lisering (krigsfall 2) skall avtransporteras och under-
ställas annan militärbefälhavare.

Koncentreringstransport av artilleriflygpluton
sker jämlikt bilaga 16 till koncentreringsplanen
Bestämmelser för flygtransporter för krigsmakten
i samband med allmän mobilisering (inrycknings-
och koncentreringstransporter).

Omgrupperingstransporter
Omgrupperingstransporter för intagande av
förstärkningsalternativ 2 S och 2 Ö planläggs och
genomförs enligt TpR K.4" Order om utförande av
förberedda omgrupperingstransporter utfärdas senast
12 h 422 före igångsättandet och innehåller bl a uppgift
om första transportdygn (T 1).

Underhållstransporter
Underhållstransporter mobdygn 1-15 planläggs och
genomförs enligt TpR K.

Transportönskemål
Transportönskemål för sjuktransporttåg, sjuktrans-
portmotorvagnar och tvättåg insänds endast vid för-
flyttning mellan militärområdena.

Transportönskemål för BRB-enheter och de
underhållatransporter MB önskar planlagda som
koncentreringstransporter insänds till försvarsstaben,
innehållande uppgifter om avtransporttider, transport-
gruppindelning, ilastningsområde och urlastnings-
område.423

Önskemål om flygtransport översänds av mot-
tagande MB til l avsändande MB före 15 nov. Denne
insänder, efter komplettering med mobtider och
avsändningsflygplatser, de sammanställda transport-
önskemålen före 15 dec.

Transporter till milo ÖN och NN
Följande krav beträffande transporter skall ligga till
grund för transportorganisationen samt fördelningen
av personal och förband på inryckningstransporter,
transporter av B-omgångar och koncentrerings-
transporter:

— Transporter till milo ÖN och NN skall kunna
genomföras med maximalt utnyttjande av disponibla
transportmedel och kunna påbörjas snarast efter order
om mobilisering.

— Inryckningstransporter skall därvid pågå
intill dess att B-omgångar kan påbörja avtransport
(3o-4o h efter order om mobilisering). Inrycknings-
transporterna (med flyg och jvg) skall avse befäl
och övrig personal, som är av vital betydelse för
i inledningsskedet erforderliga funktioner inom milo
ÖN och NN. Förband avsedda för milo ÖN och
för skydd m m av förbindelserna till milo ÖN, inom
milo NN område, prioriteras.

— Avtransport av B-omgångar skall påbörjas
3 o-4 o h efter order om mobilisering och om möjligt
vara avslutad 6o h efter order. Vid behov prioriteras
milo ÖN.
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Sjötransporter

Nedan lämnade uppgifter, skall betraktas som rikt-
värden. MB skall genom kontakt med CB och veder-
börande länsstyrelser söka ernå precisering av civila 
sjötransportbehov.

Isbrytartjänsten leds centralt av SjöV och regionalt 
av vederbörande lotsdirektör med vilken MB har att 
samverka.425

Import
I avvaktan på nya riktvärden skall importtra$ken 
beräknas uppgå till samma omfattning som tidigare 
planlagts.

Inrikes sjötra!k
Kusttra$ken samt omlastningstransporter i VÄSTER-
HAVET skall planläggas för högst nedanstående antal 
fartyg i kontinuerlig fart.

Av angivet antal fartyg större än % &&& brt skall 
hälften beräknas ha en storlek mellan % &&& och 
' &&& brt och resten över ' &&& brt. Det minsta ton-
naget, under "&& brt, skall normalt förutsättas utnytt-
jat inom ett eller inom två närliggande örlogsbas- och 
bevakningsområden.

– Koncentreringstransporter skall, liksom enligt 
nuvarande planer, påbörjas omkring (& h efter order 
om mobilisering för förband med korta mobtider.

Landtransporter

Tågsätt
Tågsätt för koncentreringstransport ingående 
i alternativ ! kommer att uppställas på ilastnings-
stationer eller i deras närhet ca ett dygn före planlagd 
avtransportidpunkt. För strategiska reserver som 
ej planlagts för för)yttning i alt ! S och ! Ö och för 
omgrupperingstransporter i alt ! S och ! Ö kommer 
tågsätt på motsvarande sätt att uppställas ett dygn 
före den tidpunkt mobilisering enligt plan skall vara 
genomförd. För förband med korta mobiliseringstider 
(#'–!# h) kommer tågsätt att uppställas "'–"! h före 
planlagd avtransporttidpunkt, alternativt före den tid-
punkt mobilisering enligt plan skall vara genomförd. 
För IB %%, IB #! och IB #( uppställs tågsätt endast på 
särskild order.

Transport förbi avbrottsställe på järnvägslinje
Transporter förbi avbrottställe på järnvägslinje plan-
läggs enligt Fst/K !"/"" "*(+ nr +,&.

Övergång från järnvägs- till landsvägstransport
I avvaktan på Transportnämndens anvisningar till 
länsstyrelserna för tillhandahållande av civila fordon 
med förare för övergång från järnvägs- till landsvägs-
transport (Fst/K "*/, "*(+ nr H ,"") vidtar MB i 
samråd med CB förberedelser för ianspråktagande 
av civila fordon och förare.424 Härvid skall gällande 
koncentrerings planer (jvg) tjäna som ledning vid fast-
ställande av behoven.

Under gång, lastning Antal fartyg Antal fartyg
eller lossning under 3000 brt.426 över 3000 brt

Nord om N Kvarken Totalt intill ca 200 10–15

N Kvarken–Väddö  20–30

Väddö–Ölands N udde  20–30
med Mälaren

Ölands N udde–Kullen  10–20

Västerhavet med Vänern 50–60
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— Koncentreringstransporter skall, liksom enligt
nuvarande planer, påbörjas omkring 6o h efter order
om mobilisering för förband med korta mobtider.

Landtransporter

Tågsätt
Tågsätt för koncentreringstransport ingående
i alternativ 2 kommer att uppställas på ilastnings-
stationer eller i deras närhet ca ett dygn före planlagd
avtransportidpunkt. För strategiska reserver som
ej planlagts för förflyttning i alt 2 S och 2 Ö och för
omgrupperingstransporter i alt 2 S och 2 Ö kommer
tågsätt på motsvarande sätt att uppställas ett dygn
före den tidpunkt mobilisering enligt plan skall vara
genomförd. För förband med korta mobiliseringstider
(48-24 h) kommer tågsätt att uppställas 18-12 h före
planlagd avtransporttidpunkt, alternativt före den tid-
punkt mobilisering enligt plan skall vara genomförd.
För IB 33, IB 42 och IB 46 uppställs tågsätt endast på
särskild order.

Transport förbi avbrottsställe på järnvägslinje
Transporter förbi avbrottställe på järnvägslinje plan-
läggs enligt Fst/K 21/I 11967 nr 750.

Övergång från järnvägs- til l landsvägstransport
I  avvaktan på Transportnämndens anvisningar till
länsstyrelserna för tillhandahållande av civila fordon
med förare för övergång från järnvägs- till landsvägs-
transport (Fst/K 19/5 1967 nr H 511) vidtar MB i
samråd med CB förberedelser för ianspråktagande
av civila fordon och förare.424 Härvid skall gällande
koncentreringsplaner (jvg) tjäna som ledning vid fast-
ställande av behoven.

Sjötransporter
Nedan lämnade uppgifter, skall betraktas som rikt-
värden. MB skall genom kontakt med CB och veder-
börande länsstyrelser söka ernå precisering av civila
sjötransportbehov.

Isbrytartjänsten leds centralt av SjöV och regionalt
av vederbörande lotsdirektör med vilken MB har att
samverka.425

Import
I  avvaktan på nya riktvärden skall importtrafiken
beräknas uppgå til l samma omfattning som tidigare
planlagts.

Inrikes sjötrafik
Kusttrafiken samt omlastningstransporter i VÄSTER-
HAVET skall planläggas för högst nedanstående antal
fartyg i kontinuerlig fart.

Av angivet antal fartyg större än 3 000 brt skall
hälften beräknas ha en storlek mellan 3 000 och
8 000 brt och resten över 8 000 brt. Det minsta ton-
naget, under ioo brt, skall normalt förutsättas utnytt-
jat inom ett eller inom två närliggande örlogsbas- och
bevakningsområden.

Under gång, lastning A n t a l  fartyg A n t a l  fartyg
eller lossning u n d e r  3000 brt.426 ö v e r  3000 brt

Nord om N Kvarken
N Kvarken-Väddö
Väddö-Ölands N udde
med Mälaren
Ölands N udde-Kullen
Västerhavet med Vänern

Totalt intill ca 200 10-15
20-30
20-30

10-20
50-60
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överens kommelse mellan MB S och MB V. Omfatt-
ningen skall beräknas i ÖSTERSJÖN till ca $% fartyg 
om totalt $%% %%% brt med hälften inom milo Ö och 
S och hälften inom milo ÖN och NN. I VÄSTER-
HAVET är motsvarande värden ca $% fartyg om totalt 
&%% %%% brt.

SJ tågfärjor

SJ tågfärjor som normalt tra'kerar hamnar inom milo 
S, skall med hänsyn till deras betydelse för import- 
och exporttra'ken vid behov kunna undanföras till 
skyddade ankrings- och förtöjningsområden inom 
såväl milo V som milo Ö.

Fartyg avsedda för inrycknings- och 
koncentreringstransporter till milo ÖN

Fartyg avsedda för inrycknings- och koncentrerings-
transporter till GOTLAND skall efter slutfört upp-
drag kunna insättas inom BOTTNISKA VIKEN som 
komplement till övriga transportmedel för motsva-
rande transporter till milo ÖN.

Anm: Utdrag ur orderpunkten ”"#. Kommunikations-
tjänst” har gjorts relativt fylligt med hänsyn till att 
just förmågan till rörlighet i vid bemärkelse var 
mycket central.

Inrikes sjötransportvolym
Viktmässigt kan de inrikes sjötransporterna av mili-
tärt gods samt av militär och civil personal beräknas 
uppgå till följande värden:

Mobdygn "–"#
Militär materiel (företrädesvis cement)
Inom milo Ö "# %%% ton
Milo Ö–milo ÖN $% %%% ton
Milo Ö–milo NN ( %%% ton
Inom milo S "# %%% ton
Militär personal och materiel till GOTLAND enligt 
särskild order. Utrymning av civila från GOTLAND 
till inkvarteringsområden civo Ö/S utgör ca "% %%% 
personer.

Efter mobdygn "#
Militär materiel
Inom milo Ö $% %%% ton/mån
Milo Ö–milo ÖN !# %%% ton/mån
Milo Ö–milo NN "% %%% ton/mån

För militära transporter kommer del av ovan angivet 
tonnage inrikes sjötra'k att utnyttjas (tilldelas).

Överraskande krigsutbrott

Risk föreligger att visst svenskt större tonnage (ocean-
tonnage) vid överraskande krigsutbrott kan bli kvar-
liggande i svenska farvatten. Sådant tonnage skall av 
MB, innan vidare order om dess utnyttjande erhålls, 
snabbt kunna fördelas till ankrings- och förtöjnings-
platseri första hand i skärgårdsområden. Större fartyg 
i ÖRESUND fördelas av MB S i första hand till 
ankrings- och förtöjningsplatser inom milo V, enligt 
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Inrikes sjötransportvolym
Viktmässigt kan de inrikes sjötransporterna av mili-
tärt gods samt av militär och civil personal beräknas
uppgå till följande värden:

Mobdygn I-15
Militär materiel (företrädesvis cement)
Inom milo Ö 1 5  000 ton
Milo Ö—milo ÖN 3 o  0 0 o  ton
Milo Ö—milo NN 8  000 ton
Inom milo S 1 5  000 ton
Militär personal och materiel till GOTLAND enligt
särskild order. Utrymning av civila från GOTLAND
till inkvarteringsområden civo Ö/S utgör ca io 000
personer.

Efter mobdygn i5
Militär materiel
Inom milo Ö
Milo Ö—milo ÖN
Milo Ö—milo NN

3o 00o ton/mån
25 000 ton/mån
io 000 ton/mån

För militära transporter kommer del av ovan angivet
tonnage inrikes sjötrafik att utnyttjas (tilldelas).

Överraskande krigsutbrott
Risk föreligger att visst svenskt större tonnage (ocean-
tonnage) vid överraskande krigsutbrott kan bli kvar-
liggande i svenska farvatten. Sådant tonnage skall av
MB, innan vidare order om dess utnyttjande erhålls,
snabbt kunna fördelas till ankrings- och förtöjnings-
platseri första hand i skärgårdsområden. Större fartyg
i ÖRESUND fördelas av MB S i första hand till
ankrings- och förtöjningsplatser inom milo V, enligt

överenskommelse mellan MB S och MB V. Omfatt-
ningen skall beräknas i ÖSTERSJÖN till ca 3o fartyg
om totalt 300 000 brt med hälften inom milo Ö och
S och hälften inom milo ÖN och NN. I  VÄSTER-
HAVET är motsvarande värden ca 3o fartyg om totalt
400000 brt.

SJ tågfärjor
SJ tågfärjor som normalt trafikerar hamnar inom milo
S, skall med hänsyn till deras betydelse för import-
och exporttrafiken vid behov kunna undanföras till
skyddade ankrings- och förtöjningsområden inom
såväl milo V som milo Ö.

Fartyg avsedda för inrycknings- och
koncentreringstransporter till milo ÖN
Fartyg avsedda för inrycknings- och koncentrerings-
transporter till GOTLAND skall efter slutfört upp-
drag kunna insättas inom BOTTNISKA VIKEN som
komplement till övriga transportmedel för motsva-
rande transporter till milo ÖN.

Anm: Utdrag ur orderpunkten "i5. Kommunikations-
tjänst" har gjorts relativt fylligt med hänsyn till att
just förmågan till rörlighet i vid bemärkelse var
mycket central.
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Det s k operationsplanesystemets uppbyggnad

Regeringens operativa anvisningar. Konsekvenser

Av regeringens anvisningar för det operativa krigs-
förberedelsearbetet framgick bl a att ”Planläggningen 
skall inriktas så att invasionsförsvaret kan genomföras 
som ett djupförsvar, där vår militärgeogra$ med %era 
försvarsbetingelser tillvaratas såväl utanför och vid 
gräns och kust som landets hela territoriella djup”. 
Planläggningen skulle alltså täcka både de lägen då 
möjlighet fanns att möta och hejda angriparen inom 
gräns- och kustområden och andra för vårt försvar 
vitala områden, och de lägen där invasionsförsvar 
måste genomföras över hela djupet av det svenska 
landterritoriet, dvs både operationsavsikten ”möta, 
hejda och slå” och operationsavsikten ”försvåra angri-
parens operationer”, var aktuella. Organiserat mot-
stånd skulle dessutom i det längsta kunna genomföras, 
och inom av angriparen ockuperade områden skulle 
fortsatt aktivt motstånd ske. Syftet var att ”till det 
yttersta bevara landets frihet”. Vad som sägs i rege-
ringens anvisningar innebar sålunda i princip krav på 
planläggning för två ”krigsfall” (två operationsavsik-
ter) inom varje operatonsområde/milo.428

I och för sig är här redovisade principer – opera-
tionsavsikter – inget nytt om man studerar ÖB:s 
tidigare operationsorder. Som exempel hade MB ÖN 
– på slutet av "&'(-talet !. armékåren, senare milo 
VI/ÖN – i norra Sverige under hela den studerade 
perioden haft som beredduppgift att på ÖB:s order 
föra fördröjningsstrid från främre avvärjnings-

I förarbetena, dvs de studier och och analyser som 
föregick ÖB:s operativa verk "&)*, framträder de 
principer som skulle komma att ligga till grund för hur 
verket kom att utformas. Framför allt gäller detta den 
”operativa studien !” eller ”opstudie !” som den van-
ligen benämndes och de utvärderingar som gjordes av 
denna mycket omfattande studie. Nedan följer ett kort 
sammandrag av de principer som efter hand lades fast 
och som hade sin grund i det studie- och planerings-
arbete som främst genomfördes åren "&)+–"&)*.

Inledningsvis är det dock angeläget att framhålla 
att ÖB efter "&)! års försvarsbeslut uttalade att en 
ny operativ inriktning nu krävdes, eller om man så 
vill att nya operativa principer krävdes för landets 
försvar. Märkligt nog gjordes, trots ÖB:s ställnings-
tagande, trots detta aldrig någon förutsättningslös 
och övergripande strategisk studie, av t ex den typ 
ÖB Helge Jung på regeringens uppdrag genomförde 
"&''–"&'+, vilket hade varit både nödvändigt och 
logiskt. Man gick i stället i princip direkt på det 
opera tiva studiearbe tet, vilket sannolikt var en av 
orsakerna till att den krigsplanläggningen som trädde 
i kraft "&)& inte kom att präglas av någon egentlig 
ny operativ inriktning eller några nya operativa prin-
ciper. Den operativa princip man till slut lade fast 
kan kort karakteriseras som ”både/och”, dvs man 
satsade både på ett slags ”balanserat djupförsvar eller 
pereferi försvar”, där avgörandet skulle sökas vid gräns 
och kust, och – om detta försvar misslyckades – på 
möjligheterna att genomföra försvårandeoperationer 
över i princip hela landets yta. Några av orsakerna till 
denna utveckling har ovan berörts.427

Den reviderade krigsplanläggningen "&)&
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Den reviderade krigsplanläggningen 1979

I förarbetena, dvs de studier och och analyser som
föregick ÖB:s operativa verk 1978, framträder de
principer som skulle komma att ligga till grund för hur
verket kom att utformas. Framför allt gäller detta den
"operativa studien 2" eller "opstudie 2" som den van-
ligen benämndes och de utvärderingar som gjordes av
denna mycket omfattande studie. Nedan följer ett kort
sammandrag av de principer som efter hand lades fast
och som hade sin grund i det studie- och planerings-
arbete som främst genomfördes åren 1975-1978.

Inledningsvis är det dock angeläget att framhålla
att ÖB efter 197 2 års försvarsbeslut uttalade att en
ny operativ inriktning nu krävdes, eller om man så
vill att nya operativa principer krävdes för landets
försvar. Märkligt nog gjordes, trots ÖB:s ställnings-
tagande, trots detta aldrig någon förutsättningslös
och övergripande strategisk studie, av t ex den typ
ÖB Helge Jung på regeringens uppdrag genomförde
1944-1945 , vilket hade varit både nödvändigt och
logiskt. Man gick i stället i princip direkt på det
operativa studiearbetet, vilket sannolikt var en av
orsakerna till att den krigsplanläggningen som trädde
i kraft 197 9 inte kom att präglas av någon egentlig
ny operativ inriktning eller några nya operativa prin-
ciper. Den operativa princip man till slut lade fast
kan kort karakteriseras som "både/och", dvs man
satsade både på ett slags "balanserat djupförsvar eller
pereferiförsvar", där avgörandet skulle sökas vid gräns
och kust, och — om detta försvar misslyckades — på
möjligheterna att genomföra försvårandeoperationer
över i princip hela landets yta. Några av orsakerna till
denna utveckling har ovan berörts.4"

Det s k operationsplanesystemets uppbyggnad

Regeringens operativa anvisningar. Konsekvenser
Av regeringens anvisningar för det operativa krigs-
förberedelsearbetet framgick bl a att "Planläggningen
skall inriktas så att invasionsförsvaret kan genomföras
som ett djupförsvar, där vår militärgeografi med flera
försvarsbetingelser tillvaratas såväl utanför och vid
gräns och kust som landets hela territoriella djup".
Planläggningen skulle alltså täcka både de lägen då
möjlighet fanns att möta och hejda angriparen inom
gräns- och kustområden och andra för vårt försvar
vitala områden, och de lägen där invasionsförsvar
måste genomföras över hela djupet av det svenska
landterritoriet, dvs både operationsavsikten "möta,
hejda och slå" och operationsavsikten "försvåra angri-
parens operationer", var aktuella. Organiserat mot-
stånd skulle dessutom i det längsta kunna genomföras,
och inom av angriparen ockuperade områden skulle
fortsatt aktivt motstånd ske. Syftet var att "till det
yttersta bevara landets frihet". Vad som sägs i rege-
ringens anvisningar innebar sålunda i princip krav på
planläggning för två "krigsfall" (två operationsavsik-
ter) inom varje operatonsområde/milo.428

I  och för sig är här redovisade principer — opera-
tionsavsikter — inget nytt om man studerar ÖB:s
tidigare operationsorder. Som exempel hade MB ÖN
— på slutet av 1940-talet 2. armskåren, senare milo
VI/ÖN — i norra Sverige under hela den studerade
perioden haft som beredduppgift att på ÖB:s order
föra fördröjningsstrid från främre avvärjnings-
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tillräckligt väl belyste operationernas genomförande 
– stridskrafternas samordnade utnyttjande – och de 
krav detta ställde. Detta innebar vidare att de måste 
utgå från, och således gälla för, relativt preciserade 
antaganden. Planernas tillämpbarhet i rådande läge 
måste kunna fastställas. Även detta krävde relativt 
preciserade antaganden. Planläggningen måste kunna 
utnyttjas i många olika lägen. Detta krävde i sin tur 
antingen en mångfald planer eller ett system där det 
inom varje operationsområde planlades för just det 
eller de mest angelägna lägena. Eftersom kraven 
delvis är motstridiga och planläggningskapaciteten 
är begränsad, måste en noggrann avvägning göras 
mellan planläggningens ”bredd” och ”djup”, som man 
uttryckte det.430

zonen mot bakre avvärjningszonen – om främre 
avvärjnings zonen nåddes i tid – och i krigsplanlägg-
ningen "$%&/%' ännu längre väster och söderut om 
så krävdes, t ex då angriparen genomförde en (ank-
operation över Bottenviken. Därtill anbefallde ÖB, 
som nämnts, "$%# att ). armékåren i södra Sverige 
(milo I) skulle studera fördröjningsoperationer i rikt-
ning Göteborg respektive Jönköping.

I samtliga här redovisade operationsorder har man, 
i de avsnitt där ÖB:s anvisningar för operationernas 
genomförande redovisats, räknat med att en angripare 
kunde ta landområden i norr och brohuvuden längs 
kusterna genom en kombination av luftlandsättningar 
och kustinvasioner. Angriparen skulle då fördröjas, 
med det uttalade syftet att efter kraftsamling av egna 
stridskrafter söka återta ockuperade områden. Men 
detta uttalades som regel explicit endast i ÖB:s all-
männa anvisningar i operationsordern, med undantag 
för !. armékåren, MB VI/ÖN, i orderna till de olika 
militärbefälhavarna. Så sker nu. Samtliga MB skulle 
– förutom avvärjningsoperationer vid gräns och kust 
– planlägga för försvårandeoperationer över stort djup 
och om så krävdes hela territoriet. Däri ligger främst 
det nya. Det är således inte tal om en helt ny princip 
för operationernas genomförande utan snarare en 
tyngdpunktsförskjutning i uppgiftsställningarna till 
militärbefälhavarna från ÖB:s sida, eller om man så 
vill en anpassning till de reella styrkeförhållandena, 
bl a våra egna minskande resurser, som framtvingade 
att även fördröjningsoperationer skulle planläggas 
redan i fred.429

Krav på operationsplanesystemet

För att den operativa planläggningen skulle utgöra 
en tillräcklig grund för genomförandet av operationer 
i krig fordrades att bl a följande krav blev tillgodo-
sedda. Planläggningen måste vara hanterbar. Detta 
innebar begränsningar antingen av antalet opera-
tionsplaner eller hur genomarbetade planerna blev. 
Planerna måste dock vara så genomarbetade att de 
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zonen mot bakre avvärjningszonen — om främre
avvärjningszonen nåddes i tid — och i krigsplanlägg-
ningen 1945/46 ännu längre väster och söderut om
så krävdes, t ex då angriparen genomförde en flank-
operation över Bottenviken. Därtill anbefallde ÖB,
som nämnts, 1947 att 3. armskåren i södra Sverige
(milo I) skulle studera fördröjningsoperationer i rikt-
ning Göteborg respektive Jönköping.

I  samtliga här redovisade operationsorder har man,
i de avsnitt där ÖB:s anvisningar för operationernas
genomförande redovisats, räknat med att en angripare
kunde ta landområden i norr och brohuvuden längs
kusterna genom en kombination av luftlandsättningar
och kustinvasioner. Angriparen skulle då fördröjas,
med det uttalade syftet att efter kraftsamling av egna
stridskrafter söka återta ockuperade områden. Men
detta uttalades som regel explicit endast i ÖB:s all-
männa anvisningar i operationsordern, med undantag
för 2. armskåren, MB VI/ÖN, i orderna till de olika
militärbefälhavarna. Så sker nu. Samtliga MB skulle
— förutom avvänjningsoperationer vid gräns och kust
— planlägga för försvårandeoperationer över stort djup
och om så krävdes hela territoriet. Däri ligger främst
det nya. Det är således inte tal om en helt ny princip
för operationernas genomförande utan snarare en
tyngdpunktsförskjutning i uppgiftsställningarna till
militärbefälhavarna från ÖB:s sida, eller om man så
vill en anpassning till de reella styrkeförhållandena,
bl a våra egna minskande resurser, som framtvingade
att även fördröjningsoperationer skulle planläggas
redan i fred.429

Krav på operationsplanesystemet
För att den operativa planläggningen skulle utgöra
en tillräcklig grund för genomförandet av operationer
i krig fordrades att bl a följande krav blev tillgodo-
sedda. Planläggningen måste vara hanterbar. Detta
innebar begränsningar antingen av antalet opera-
tionsplaner eller hur genomarbetade planerna blev.
Planerna måste dock vara så genomarbetade att de

tillräckligt väl belyste operationernas genomförande
— stridskrafternas samordnade utnyttjande — och de
krav detta ställde. Detta innebar vidare att de måste
utgå från, och således gälla för, relativt preciserade
antaganden. Planernas tillämpbarhet i rådande läge
måste kunna fastställas. Även detta krävde relativt
preciserade antaganden. Planläggningen måste kunna
utnyttjas i många olika lägen. Detta krävde i sin tur
antingen en mångfald planer eller ett system där det
inom varje operationsområde planlades för just det
eller de mest angelägna lägena. Eftersom kraven
delvis är motstridiga och planläggningskapaciteten
är begränsad, måste en noggrann avvägning göras
mellan planläggningens "bredd" och "djup", som man
uttryckte det.43°
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Vinterkrigföring var en svensk 
specialitet som även brit-
ter och amerikaner (marin-
kåren) intresserade sig för.  De 
svenska norrlandsbrigaderna, 
tillsammans med det fasta 
försvaret i Boden och längs 
älvarna, var tänkta att stoppa 
upp ett  sovjetiskt anfall över 
landgränsen i norr. Även stabs-
funktionerna var anpassade till 
vinterkriget i Norrland.
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Principiell uppbyggnad av ÖB OpV del 2

ÖB OpV del ! bestod av fyra olika s k operations-
planer. Operationsplanerna fyllde ett dubbelt syfte. 
De skulle dels utgöra underlag för MB:s krigsplan-
läggning och dels utnyttjas som ett underlag för ÖB:s 
operativa ledning i krig. För att utgöra tillräcklig 
grund för MB:s planläggning måste ÖB:s operations-
planer överblicka minst samma tidsperiod som den 
eller de operationsplan(er) berörda MB hade behov att 
planlägga för. Vidare måste samtliga ÖB:s operations-
planer som direkt eller indirekt berörde en militär-
befälhavare kunna särskiljas, bland annat för att 
planläggningsarbetet och andra fredsförberedelser 
skulle kunna prioriteras. ÖB:s operationsplaner måste 
därför vara preciserade så långt som erfordrades för 
att sammanhanget över milogränserna skulle kunna 
säkerställas.

ÖB:s operationsplaner behövde, för att utgöra en 
grund för MB:s planläggning, därför ha karaktären 
av riksplaner i den meningen att riksintressen och 
riks förhållanden, som direkt påverkade operationerna 
inom det operationsområde operationsplanen avsåg, 
beaktades och beskrevs. Då ÖB:s operationsplaner 
togs fram och prioriteringar mellan olika planer gjor-
des måste varje operationsområdes speciella situa-
tion också beaktas. ÖB:s operationsplan för ett givet 
operations område kunde därför betraktas som en 
sammanvägning av ÖB:s krav på planläggning och 
behovet av planläggning inom aktuellt operations-
område. Problematiken framgår av skisser.432

Innehållsförteckning i stort

Preliminär disposition av ÖB:s underlag och order  
för operativt krigsförberedelsearbete.

Del !. ÖB strategiska och operativa grundsyn  
(ÖB strat/op grundsyn)
") Analys av det militärpolitiska läget
!) Angriparens operativa syften, resurser och

handlingsmöjligheter
#) Våra syften, resurser och handlingsmöjligheter
$) Analys av ömsesidiga handlingsmöjligheter
%) Operativ grundsyn

Del ". ÖB underlag och order för operativ plan- 
läggning och operativ ledning (ÖB opo)
") ÖB bedömande och beslut i stort som grund

för operativ planläggning och operativ ledning
!) Grundläggande bestämmelser för den operativa

planläggningen
#) Operationsplaner (opplan "–$)
$) Förberedande oporder för operationsplan "
%) Förbandstilldelningsplan

Del #. ÖB bestämmelser och order för beredskap  
(ÖB Ber O)
") Grunder
!) Generella beredskapsbestämmelser (Ber B)
#) Bestämmelser för insatsberedskap med

fredsorganisationens resurser
$) Grundläggande order för P-mob
%) Bestämmelser för mobiliseringsberedskap

ÖB:s operativa verk "&'(
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ÖB:s operativa verk 1978

Innehållsförteckning i stort
Preliminär disposition av ÖB:s underlag och order
för operativt krigsförberedelsearbete.

Del 1. ÖB strategiska och operativa grundsyn
(ÖB stratIop grundsyn)
1) Analys av det militärpolitiska läget
2) Angriparens operativa syften, resurser och

handlingsmöjligheter
3) Våra syften, resurser och handlingsmöjligheter
4) Analys av ömsesidiga handlingsmöjligheter
5) Operativ grundsyn

Del 2. ÖB underlag och order för operativ plan-
läggning och operativ ledning (ÖB opo)
1) ÖB bedömande och beslut i stort som grund

för operativ planläggning och operativ ledning
2) Grundläggande bestämmelser för den operativa

planläggningen
3) Operationsplaner (opplan 1-4)
4) Förberedande oporder för operationsplan 1
5) Förbandstilldelningsplan

Del 3. ÖB bestämmelser och order för beredskap
(ÖB Ber 0)
1) Grunder
2) Generella beredskapsbestämmelser (Ber B)
3) Bestämmelser för insatsberedskap med

fredsorganisationens resurser
4) Grundläggande order för P-mob
5) Bestämmelser för mobiliseringsberedskap

Principiell uppbyggnad av ÖB OpV del 2
ÖB OpV del 2 bestod av fyra olika s k operations-
planer. Operationsplanerna fyllde ett dubbelt syfte.
De skulle dels utgöra underlag för MB:s krigsplan-
läggning och dels utnyttjas som ett underlag för ÖB:s
operativa ledning i krig. För att utgöra tillräcklig
grund för MB:s planläggning måste ÖB:s operations-
planer överblicka minst samma tidsperiod som den
eller de operationsplan(er) berörda MB hade behov att
planlägga för. Vidare måste samtliga ÖB:s operations-
planer som direkt eller indirekt berörde en militär-
befälhavare kunna särskiljas, bland annat för att
planläggningsarbetet och andra fredsförberedelser
skulle kunna prioriteras. ÖB:s operationsplaner måste
därför vara preciserade så långt som erfordrades för
att sammanhanget över milogränserna skulle kunna
säkerställas.

ÖB:s operationsplaner behövde, för att utgöra en
grund för MB:s planläggning, därför ha karaktären
av riksplaner i den meningen att riksintressen och
riksförhållanden, som direkt påverkade operationerna
inom det operationsområde operationsplanen avsåg,
beaktades och beskrevs. Då ÖB:s operationsplaner
togs fram och prioriteringar mellan olika planer gjor-
des måste varje operationsområdes speciella situa-
tion också beaktas. ÖB:s operationsplan för ett givet
operationsområde kunde därför betraktas som en
sammanvägning av ÖB:s krav på planläggning och
behovet av planläggning inom aktuellt operations-
område. Problematiken framgår av skisser.432
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i ÖB OpV del ! – se nedan.436 Denna order gällde – 
om ÖB inte annat beordrade (eller inte var i stånd 
att utöva ledning) – från den tidpunkt då rege ringen 
tillkännagivit att Sverige befann sig i krig eller 
dessför innan vid beredskapslarm och/eller vid order 
om allmän mobili sering. Operationsplan " kan för 
huvuddelen av militärbefälhavarna sägas ha varit 
den styrande operations planen.437

ÖB operativa verk del 2 (OpV del 2)

ÖB:s operativa verk del ! skiljer sig relativt radikalt 
från ÖB:s tidigare utgivna operativa order, t ex ÖB 
opo från "#$%, som gällde till juni "#$#. De äldre 
operations orderna utgick sedan "#&! från ett grund-
alternativ där militärbefälhavarna från början till-
delades ett antal kvali'cerade förband. Därtill kom 
två s k förstärkningsalternativ, nämligen alternativen 
S och Ö. Direkt under ÖB:s ledning stod ett relativt 
stort antal förband – t ex brigader – som s k strategiska 
reserver. I övrigt förutsattes mer oväntade händelse-
utvecklingar mötas med sedvanlig operativ ledning 
från ÖB och de operativa chefernas sida.

Huvudtanken i ÖB OpV "#$( var att kunna möta 
olika hotsituationer utgående från olika omvärlds-
kontexter. Det operativa verket bygger därför på 
ett antal s k operationsplaner – operationsplan "–) 
med underalternativ – som ansågs ge relativt stor 
spännvidd i planläggningen – såväl geogra'skt som 
tids mässigt – och därmed också önskvärd handlings-
frihet för ÖB. I samband med mobilisering avsåg ÖB 
att fatta beslut om vilken operationsplan som skulle 
gälla. I varje operationsplan fanns – enligt OpV 
del ! – underlag för de operativa cheferna att snabbt 
kunna utarbeta erforderliga operativa order både 
för avvärjande- och försvårandeoperationer. Vissa 
delar i de olika operationsplanerna, som tidigare varit 
orderpunkter i ÖB:s operationsorder – som t ex punk-
ten: ”Indelning, gruppering/basering och uppgifter” 
– redovisas inte i OpV del ! i orderform. Dessa delar 
är i stället formulerade som underlag till order. Under-

ÖB:s operativa verk 1978

ÖB:s operativa verk (ÖB OpV) "#$( innehöll, som 
ovan redovisats, tre delar, nämligen ÖB OpV del ": 
”Strategiska och operativa grunder”, ÖB OpV del !: 
”Operationsplaner och operationsorder” samt ÖB 
OpV del %: ”Bestämmelser för insats- och mobilise-
ringsberedskapen”. ÖB Opv del " avsågs bli fastställd 
under hösten "#$(.433 ÖB OpV del ! utsändes med 
missiv daterat den ! oktober "#$( och fastställdes 
att gälla från den " juli "#$#. ÖB OpV del % skulle 
enligt nämnda missiv bli föremål för fortsatt över-
arbetning för att därefter utsändas.434 ÖB OpV del " 
har inte i sin helhet kunnat åter'nnas i HKV:s arkiv, 
men delar av det 'nns i utkast redovisat i olika för-
arbeten till ÖB OpV, där del *: ”Operativ grundsyn” 
eller ”ÖB operativa grundsyn” till sina huvuddelar 
åter'nns i utkast. OpV del ", som innehöll fem del-
avsnitt, utgjorde inte en förutsättningslös strategisk 
studie i egentlig mening. Den redovisade ”grunder 
och grundläggande värderingar av strategiska och 
operativa förhållanden samt ÖB syn på försvarets 
förande”.435

OpV del ! inleds med en bilaga ", som benämns 
”Inriktning av den operativa planläggningen”. Denna 
kan då möjligen ses som ett sammandrag av OpV 
del ", då det i den inledande bilagan i del ! anges att 
den bygger på ”sakförhållanden samt de strategiska 
och operativa värderingar” som redovisas i ”Strate-
giska och operativa grunder”, som åter'nns i ÖB OpV 
del ". I varje fall torde den ha fyllt en sådan funktion 
och därmed påverkat de operativa chefernas krigs-
planläggningsarbete, då den utgavs före ÖB OpV del ", 
som kan sägas ha kommit som ”jästen efter degen”.

ÖB:s operationsverk utgjorde grunden för det 
opera tiva krigsförberedelsearbetet. Av särskild vikt 
var ÖB:s operationsorder (ÖB opo), som ingick i 
ÖB OpV del !. För att öka säkerheten i ÖB:s order-
givning vid en överraskande krigsöppning hade denna 
operationsorder utarbetats. Den utgick från gällande 
militärpolitiska läge och byggde på operations plan " 
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ÖB:s operativa verk 1978
ÖB:s operativa verk (ÖB OpV) 1978 innehöll, som
ovan redovisats, tre delar, nämligen ÖB OpV del I:
"Strategiska och operativa grunder", ÖB OpV del 2:
"Operationsplaner och operationsorder" samt ÖB
OpV dela: "Bestämmelser för insats- och mobilise-
ringsberedskapen". ÖB Opv del 1 avsågs bli fastställd
under hösten 19 7 8.433 ÖB OpV del 2 utsändes med
missiv daterat den 2 oktober 1978 och fastställdes
att gälla från den 1 juli 1979.    ÖB OpV del 3 skulle
enligt nämnda missiv bli föremål för fortsatt över-
arbetning för att därefter utsändas.434 ÖB OpV del 1
har inte i sin helhet kunnat återfinnas i HKV:s arkiv,
men delar av det finns i utkast redovisat i olika för-
arbeten till ÖB OpV, där del 5: "Operativ grundsyn"
eller "ÖB operativa grundsyn" till sina huvuddelar
återfinns i utkast. OpV del 1, som innehöll fem del-
avsnitt, utgjorde inte en förutsättningslös strategisk
studie i egentlig mening. Den redovisade "grunder
och grundläggande värderingar av strategiska och
operativa förhållanden samt ÖB syn på försvarets
förande".435

OpV del 2 inleds med en bilaga 1, som benämns
"Inriktning av den operativa planläggningen". Denna
kan då möjligen ses som ett sammandrag av OpV
del 1, då det i den inledande bilagan i del 2 anges att
den bygger på "sakförhållanden samt de strategiska
och operativa värderingar" som redovisas i "Strate-
giska och operativa grunder", som återfinns i ÖB OpV
del 1. I varje fall torde den ha fyllt en sådan funktion
och därmed påverkat de operativa chefernas krigs-
planläggningsarbete, då den utgavs före ÖB OpV del 1,
som kan sägas ha kommit som "jästen efter degen".

ÖB:s operationsverk utgjorde grunden för det
operativa krigsförberedelsearbetet. Av särskild vikt
var ÖB:s operationsorder (ÖB opo), som ingick i
ÖB OpV del 2. För att öka säkerheten i ÖB:s order-
givning vid en överraskande krigsöppning hade denna
operationsorder utarbetats. Den utgick från gällande
militärpolitiska läge och byggde på operationsplan 1

i ÖB OpV del 2 — se nedan.436 Denna order gällde —
om ÖB inte annat beordrade (eller inte var i stånd
att utöva ledning) — från den tidpunkt då regeringen
tillkännagivit att Sverige befann sig i krig eller
dessförinnan vid beredskapslarm och/eller vid order
om allmän mobilisering. Operationsplan 1 kan för
huvuddelen av militärbefälhavarna sägas ha varit
den styrande operationsplanen.437

ÖB operativa verk del 2 (OpV del 2)
ÖB:s operativa verk del 2 skiljer sig relativt radikalt
från ÖB:s tidigare utgivna operativa order, t ex ÖB
opo från 19 7 3, som gällde till juni 19 7 9. De äldre
operationsorderna utgick sedan 1962 från ett grund-
alternativ där militärbefälhavarna från början till-
delades ett antal kvalificerade förband. Därtill kom
två s k förstärkningsalternativ, nämligen alternativen
S och Ö. Direkt under ÖB:s ledning stod ett relativt
stort antal förband — t ex brigader — som s k strategiska
reserver. I  övrigt förutsattes mer oväntade händelse-
utvecklingar mötas med sedvanlig operativ ledning
från ÖB och de operativa chefernas sida.

Huvudtanken i ÖB OpV 1978 var att kunna möta
olika hotsituationer utgående från olika omvärlds-
kontexter. Det operativa verket bygger därför på
ett antal s k operationsplaner — operationsplan 1-4
med underalternativ — som ansågs ge relativt stor
spännvidd i planläggningen — såväl geografiskt som
tidsmässigt — och därmed också önskvärd handlings-
frihet för ÖB. I  samband med mobilisering avsåg ÖB
att fatta beslut om vilken operationsplan som skulle
gälla. I  varje operationsplan fanns — enligt OpV
del 2 — underlag för de operativa cheferna att snabbt
kunna utarbeta erforderliga operativa order både
för avvärjande- och försvårandeoperationer. Vissa
delar i de olika operationsplanerna, som tidigare varit
orderpunkter i ÖB:s operationsorder — som t ex punk-
ten: "Indelning, gruppering/basering och uppgifter"
— redovisas inte i OpV del 2 i orderform. Dessa delar
är i stället formulerade som underlag till order. Under-
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kontexter, dvs till olika hypotetiska militärpolitiska 
lägen i vår omvärld, som t ex att del av Danmark eller 
Finland med Åland disponerades av angripare. Se 
nedan.

För att ge läsaren en uppfattning om de operativa 
planernas omfattning redovisas översiktligt innehålls-
rubrikerna i operationsplan #.

Innehåll i stort i operationsplan 1

#) Förutsättningar
!) Överväganden

Angriparens handlingsmöjligheter
– Invasion över landgräns
– Invasion över havet
Våra handlingsmöjligheter

") Beslut i stort
$) Underlag för opo (operationsorder)

– Uppgifter: Huvuduppgift och särskilda uppgifter  
i opplan #

– Resursfördelning
%) Anvisningar för operationernas planläggning

– Förutsättningar för planläggningen
– Anvisningar för utgångsgruppering
Invasion mot milo Ö söder Mälaren
– Planläggning för försvarets förande med  
mål sättningen att hejda och slå angriparen
– Planläggning för försvarets förande med  

målsättningen att försvåra angriparens  
framträngande
– Operationsfaser med tids- och resursförhållanden
Invasion mot milo Ö norr Mälaren
– Planläggning för försvarets förande med  
målsättningen att hejda och slå angriparen
– Planläggning för försvarets förande med  
målsättningen att försvåra angriparens  
framträngande
– Operationsfaser med tids- och resursförhållanden
Invasion mot milo S
– Planläggning för försvarets förande med  
målsättningen att hejda och slå angriparen

lagen kompletteras i förekommande fall med exem-
pel på händelseutvecklingar och även med vad som 
benämns hypoteser. Undantag utgör ÖB operations-
order (ÖB opo) som var skriven i direkt orderform.

När det gällde de s k stödfunktionerna var huvud-
delen av dessa dock skrivna i direkt orderform och 
redovisades i underbilagor under rubriken ”Gemen-
samma bestämmelser m m för operativ planläggning”. 
Detta gällde punkterna ") Samordning, &) Sjömin-
tjänst, ') Lednings- och stabstjänst, #() Underrättelse- 
och säkerhetstjänst, ##) Vädertjänst och hydrogra), 
#!) Sambandstjänst, #") Fältarbeten, #$) Bas- och 
underhållstjänst, #%) Kommunikationstjänst, #*) 
Personal tjänst, #+) Informationstjänst och #&) Kart-
tjänst. Vissa detaljbestämmelser, som t ex tilldelning 
av olika mintyper i ett visst läge, åter)nns ibland som 
särskilda underbilagor i de olika operationsplanerna.

Underlag för operativt krigsförberedelsearbete  
– ÖB:s operativa verk (ÖB OpV del 2)438

Operationsplaner och operationsorder (ÖB OpV del 2).

Sju bilagor samt appendix.
Inriktning av den operativa planläggningen: Bilaga #.
Gemensamma bestämmelser m m för den operativa 
planläggningen: Bilaga !.

ÖB:s operationsplaner
Operationsplan # Bilaga "
Operationsplan ! Bilaga $
Operationsplan " Bilaga %
Operationsplan $ Bilaga *
ÖB operationsorder Bilaga +

Förbandstilldelningsplaner: Appendix

ÖB OpV del ! är en kvali)cerat hemlig handling.439

Operationsplan $ var egentligen två olika planer, 
nämligen operationsplanerna $.# och $.!. De olika 
operations planerna var knutna till olika omvärlds-
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lagen kompletteras i förekommande fall med exem-
pel på händelseutvecklingar och även med vad som
benämns hypoteser. Undantag utgör ÖB operations-
order (ÖB opo) som var skriven i direkt orderform.

När det gällde de s k stödfunktionerna var huvud-
delen av dessa dock skrivna i direkt orderform och
redovisades i underbilagor under rubriken "Gemen-
samma bestämmelser m m för operativ planläggning".
Detta gällde punkterna 3) Samordning, 8) Sjömin-
tjänst, 9) Lednings- och stabstjänst, o )  Underrättelse-
och säkerhetstjänst, I  i) Vädertjänst och hydrografi,
12) Sambandstjänst, 13) Fältarbeten, 14) Bas- och
underhållstjänst, i  5) Kommunikationstjänst, i  6)
Personaltjänst, i  7) Informationstjänst och 18) Kart-
tjänst. Vissa detaljbestämmelser, som t ex tilldelning
av olika mintyper i ett visst läge, återfinns ibland som
särskilda underbilagor i de olika operationsplanerna.

Underlag for operativt krigsförberedelsearbete
-  ÖB:s operativa verk (ÖB OpV del 2)438

Operationsplaner och operationsorder (ÖB OpV del 2).
Sju bilagor samt appendix.
Inriktning av den operativa planläggningen: Bilaga 1.
Gemensamma bestämmelser m m för den operativa
planläggningen: Bilaga 2.

ÖB:s operationsplaner
Operationsplan
Operationsplan 2
Operationsplan 3
Operationsplan 4
ÖB operationsorder

Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7

Förbandstilldelningsplaner: Appendix

ÖB OpV del 2 är en kvalificerat hemlig handling.439
Operationsplan 4 var egentligen två olika planer,

nämligen operationsplanerna 4.1 och 4.2. De olika
operationsplanerna var knutna till olika omvärlds-

kontexter, dvs till olika hypotetiska militärpolitiska
lägen i vår omvärld, som t ex att del av Danmark eller
Finland med Åland disponerades av angripare. Se
nedan.

För att ge läsaren en uppfattning om de operativa
planernas omfattning redovisas översiktligt innehålls-
rubrikerna i operationsplan i.

Innehåll i stort i operationsplan 1
i) Förutsättningar
2) Överväganden

Angriparens handlingsmöjligheter
-  Invasion över landgräns
-  Invasion över havet
Våra handlingsmöjligheter

3) Beslut i stort
4) Underlag för opo (operationsorder)

-  Uppgifter: Huvuduppgift och särskilda uppgifter
i opplan

-  Resursfördelning
5) Anvisningar för operationernas planläggning

-  Förutsättningar för planläggningen
-  Anvisningar för utgångsgruppering
Invasion mot milo Ö söder Mälaren
-  Planläggning för försvarets förande med
målsättningen att hejda och slå angriparen
-  Planläggning för försvarets förande med

målsättningen att försvåra angriparens
framträngande
-  Operationsfaser med tids- och resursförhållanden
Invasion mot milo Ö norr Mälaren
-  Planläggning för försvarets förande med
målsättningen att hejda och slå angriparen
-  Planläggning för försvarets förande med
målsättningen att försvåra angriparens
framträngande
-  Operationsfaser med tids- och resursförhållanden
Invasion mot milo S
-  Planläggning för försvarets förande med
målsättningen att hejda och slå angriparen
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Fas #
– Operativ målsättning

Underbilaga !
Fas $
– Mål: ” försvåra framträngande genom Skåne och  

Öresund under minst en vecka …”
– Resursförhållanden
Fas !
– Mål: ” försvåra framträngande och hejda  

angriparen i linjen Lygnern–Bolmen–Möckeln–
– Karlshamn …”
– Resursförhållanden
Fas #
– Mål: ” försvåra framträngande mot och hejda  

framträngande över Jönköping–Vänersborg– 
– Uddevalla …”
– Resursförhållanden 441

Kommentarer

För förståelsen av ÖB:s operativa verk del ! är den 
de%nition av begreppet försvar som görs i verket cen-
tral. Den återkommer i de olika operationsplanerna 
under punkten ”Underlag för opo”. Där de%nieras för-
svar på följande sätt:

Med försvar (kurs här) avses i operativa samman-
hang åtgärder för att:

– begränsa och om möjligt förhindra skador och för-
luster vid angriparens anfall,

– möta och hejda och om möjligt slå en angripare 
som anfaller och tränger in på vårt territorium,

– försvåra angriparens operationer inom hela vårt 
territorium.

Den nya de%nitionen är i sig anmärkningsvärd då 
den använder ett begrepp – försvar – som sedan länge 
fanns och %nns reglementerat på taktisk nivå, bl a i det 
då gällande reglementet för armén, Arméreglementet 
del II $&'# (och även i det kommande Arméregle-
mentet del ! $&(!), i en helt annan betydelse än det 
nu får på operativ nivå.442 I $&")/"' års planläggning 

– Planläggning för försvarets förande med  
målsättningen att försvåra angriparens  
framträngande
– Operationsfaser med tids- och resursförhållanden
Invasion mot milo ÖN
– Planläggning för försvarets förande med  
målsättningen att hejda och slå angriparen

') Handlingsregler för de lägen, då vårt försvar inte är  
mobiliserat och utgångsgrupperat
– Försvarets genomförande milo ÖN-milo NN
– Övriga landet
– Särskilda uppgifter

*) Operationsfaser med tids- och resursförhållanden  
(underbilagor)

Till dessa hänvisas i alla ovan nämnda operativa 
alternativ och underalternativ. De utgör hypoteser 
för olika operationsfaser som skall underlätta ”sam-
ordnande planläggning” mellan de operativa cheferna 
(MB, CE $) med syftet att uppnå de mål som angivits 
i olika alternativ.

Underbilaga " 440

Fas $
– Mål: ” försvåra framträngande inom södra delen av 
milo Ö minst två till tre veckor …”
– Ledningsförhållanden
– Resursförhållanden
Fas !
– Operativ målsättning
Fas #
– Målsättning

Underbilaga #
Fas $
– Mål: ” försvåra framträngande inom milo Ö norra  

del minst två till tre veckor …”
– Ledningsförhållanden
– Resursförhållanden
Fas !
– Operativ målsättning
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— Planläggning för försvarets förande med
målsättningen att försvåra angriparens
framträngande
— Operationsfaser med tids- och resursförhållanden
Invasion mot milo ÖN
— Planläggning för försvarets förande med
målsättningen att hejda och slå angriparen

6) Handlingsregler för de lägen, då vårt försvar inte är
mobiliserat och utgångsgrupperat
— Försvarets genomförande milo ÖN-milo NN
— Övriga landet
— Särskilda uppgifter

7) Operationsfaser med tids- och resursförhållanden
(underbilagor)

Til l  dessa hänvisas i alla ovan nämnda operativa
alternativ och underalternativ. De utgör hypoteser
för olika operationsfaser som skall underlätta "sam-
ordnande planläggning" mellan de operativa cheferna
(MB, CE i)  med syftet att uppnå de mål som angivits
i olika alternativ.

Underbilaga 1 '
Fas i
— Mål: "försvåra framträngande inom södra delen av
milo Ö minst två till tre veckor ..."
— Ledningsförhållanden
— Resursförhållanden
Fas 2
— Operativ målsättning
Fas 3
— Målsättning

Underbilaga 2
Fas i
— Mål: "försvåra framträngande inom milo Ö norra

del minst två till tre veckor ..."
— Ledningsförhållanden
— Resursförhållanden
Fas 2
— Operativ målsättning

Fas 3
— Operativ målsättning

Underbilaga 3
Fas i
— Mål: "försvåra framträngande genom Skåne och

Öresund under minst en vecka ..."
— Resursförhållanden
Fas 2
— Mål: "försvåra framträngande och hejda

angriparen i linjen Lygnern—Bolmen—Möckeln-
-  Karlshamn ..."
— Resursförhållanden
Fas 3
— Mål: "försvåra framträngande mot och hejda

framträngande över Jönköping—Vänersborg-
-  Uddevalla ..."
— Resursförhållanden 441

Kommentarer
För förståelsen av ÖB:s operativa verk del 2 är den
definition av begreppetförsvar som görs i verket cen-
tral. Den återkommer i de olika operationsplanerna
under punkten "Underlag för opo". Där definieras för-
svar på följande sätt:

Med försvar (kurs här) avses i operativa samman-
hang åtgärder för att:

— begränsa och om möjligt förhindra skador och för-
luster vid angriparens anfall,

— möta och hejda och om möjligt slå en angripare
som anfaller och tränger in på vårt territorium,

— försvåra angriparens operationer inom hela vårt
territorium.

Den nya definitionen är i sig anmärkningsvärd då
den använder ett begrepp — försvar — som sedan länge
fanns och finns reglementerat på taktisk nivå, bl a i det
då gällande reglementet för armen, Arm&eglementet
del I I  1963 (och även i det kommande Arm&egle-
mentet del 2 1982), i  en helt annan betydelse än det
nu får på operativ nivå.442 I 1945/46 års planläggning
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man fråga sig varför ÖB inte samordnar verksam-
heten mellan olika MB. Det #nns exempel på då fyra 
olika MB skall samverka. Man kan ifrågasätta om de 
som utarbetat dessa planer begrep vad de i praktiken 
ställde för krav på milostaberna.

I det operativa verket användes begreppet resurs-
fördelningasalternativ för att beskriva hur resurserna 
fördelats i den aktuella operationsplanen mellan de 
olika militärområdena. Versalerna S, Ö, V etc syf-
tade på de aktuella militärområdena. Det var här 
fråga om en s k grundtilldelning av förband i en 
given operations plan där – om utvecklingen inte gick 
drama tiskt fort – operationsplan $ framstår som den 
inledningsvis styrande operationsplanen. Till skillnad 
från tidigare operationsplaner var nu samtliga för-
band från början underställda eller lydde under någon 
av militärbefälhavarna, attackeskadern undantagen. 
Några strategiska reserver (SR) direkt underställda 
ÖB fanns inte. Detta är dock delvis en chimär. I tidi-
gare operationsorder hade ÖB inledningsvis många 
SR sig direkt underställda. Formellt var det inte 
så längre. Men ÖB ålägger inte sällan i stället MB 
restrik tioner – t ex till tid och rum – när det gäller 
MB:s handlingsfrihet med de förband han grundtill-
delats, samtidigt som ÖB i vissa fall även detaljstyr 
förband – t ex brigaders – utgångsgruppering och 
tänkta verksamhet, dvs i praktiken #ck det samma 
effekt, ibland t o m en hårdare styrning från ÖB:s sida, 
som om de inledningsvis varit ÖB:s SR.

Den övergripande tanken var att de resurser som 
fanns i de militärområden som inte direkt dragits in 
i strid i angriparens huvudanfallsriktningar i prak-
tiken representerade ÖB:s ”strategiska reserver”, 
eller om man så vill ÖB:s ”handlingsfrihet”, i den 
meningen att de t ex skulle vara beredda att förstärka 
och understödja de militärområden som direkt var 
engagerade i strider, med delar av sina egna resurser, 
vilket bl a innebar att de skulle kunna överlämna 
egna stridande förband och andra resurser till de 
militärbefälhavare som var indragna i direkta strider. 
De skulle även kunna överta ledningen av delar av de 

användes orderuttrycket – i regel ställt till armékårs-
chefer – ”försvarar kårområdet avvärjande”. I $%&! års 
operativa planläggning användes begreppet ”MB … 
stridskrafter avvärjer invasion av milo …”.443 Samma 
sak gällde i ÖB:s operativa order $%&' och $%'(.

Med den ovan nämnda nya operativa de#nitionen 
av begreppet ”försvar”, kom varje operationsplan att 
i praktiken kräva planering för såväl avvärjningsstrid 
(möta, hejda och om möjligt slå) som försvårande-
operationer eller fördröjningsstrid, dvs var och en av 
ÖB:s operationsplaner kom på MB-nivå att kräva 
minst två, ibland )era, operationsplaner. Det senare 
gällde t ex operationsplan i milo Ö, där planering för 
ett angrepp både norr och söder om Mälaren skulle 
ske, i båda områdena med operationsavsikterna att 
dels möta och hejda en angripare, dels försvåra en 
angriparens operationer på djupet, dvs fördröjnings-
strid. I praktiken innebar det att MB Ö bara för att 
leva upp till kraven i operationsplan $ måste utarbeta 
fyra olika operationsplaner på militärområdesstabs-
nivå. Lägg därtill att de andra operationsplanerna 
liksom ÖB operationsorder (opo) också krävde sina 
planer. De av t ex MB Ö utarbetade operations-
planerna berörde dessutom inte bara MB Ö. Även 
angränsande militärområden kom att beröras av 
MB Ö:s olika deloperationsplaner. Förhållandet att 
)er än en MB berördes av en eller )era andra MB:s 
planer var närmast rutin. Man kan här göra re)exio-
nen vilken tidsåtgång bara samverkan mellan de olika 
militärområdena kom att kräva.

Vidare var den normala gången, då två eller )er 
militärområden samtidigt var berörda av samma 
operation, att ÖB samordnade verksamheten (ett 
skäl för att ÖB-institutionen inrättades). Men denna 
de#nition av begreppet försvar var uppenbarligen 
avsiktlig. Härmed trodde sig ÖB uttrycka sin vilja att 
de operativa cheferna skulle planera för ”både/och”, 
dvs både avvärjnings- och försvårandeoperationer. 
Man kan fråga sig varför ÖB inte uttryckte sin vilja 
i direkt orderform, vilket tidigare alltid gjorts. Nu sker 
det i underlag till MB:s operationsordrar. Vidare kan 
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användes orderuttrycket — i regel ställt till arm6kårs-
chefer —'försvarar kårområdet avvärjande". I  1962 års
operativa planläggning användes begreppet "MB ...
stridskrafter avvärjer invasion av milo ...".443 Samma
sak gällde i ÖB:s operativa order 1967 och 1974.

Med den ovan nämnda nya operativa definitionen
av begreppet "försvar", kom varje operationsplan att
i praktiken kräva planering för såväl avvärjningsstrid
(möta, hejda och om möjligt slå) som försvårande-
operationer eller fördröjningsstrid, dvs var och en av
ÖB:s operationsplaner kom på MB-nivå att kräva
minst två, ibland flera, operationsplaner. Det senare
gällde t ex operationsplan i milo Ö, där planering för
ett angrepp både norr och söder om Mälaren skulle
ske, i båda områdena med operationsavsikterna att
dels möta och hejda en angripare, dels försvåra en
angriparens operationer på djupet, dvs fördröjnings-
strid. I  praktiken innebar det att MB Ö bara för att
leva upp till kraven i operationsplan 1 måste utarbeta
fyra olika operationsplaner på militärområdesstabs-
nivå. Lägg därtill att de andra operationsplanerna
liksom ÖB operationsorder (opo) också krävde sina
planer. De av t ex MB Ö utarbetade operations-
planerna berörde dessutom inte bara MB Ö. Även
angränsande militärområden kom att beröras av
MB Ö:s olika deloperationsplaner. Förhållandet att
fler än en MB berördes av en eller flera andra MB:s
planer var närmast rutin. Man kan här göra reflexio-
nen vilken tidsåtgång bara samverkan mellan de olika
militärområdena kom att kräva.

Vidare var den normala gången, då två eller fler
militärområden samtidigt var berörda av samma
operation, att ÖB samordnade verksamheten (ett
skäl för att ÖB-institutionen inrättades). Men denna
definition av begreppet försvar var uppenbarligen
avsiktlig. Härmed trodde sig ÖB uttrycka sin vilja att
de operativa cheferna skulle planera för "både/och",
dvs både avvärjnings- och försvårandeoperationer.
Man kan fråga sig varför ÖB inte uttryckte sin vilja
i direkt orderform, vilket tidigare alltid gjorts. Nu sker
det i underlag till MB:s operationsordrar. Vidare kan

man fråga sig varför ÖB inte samordnar verksam-
heten mellan olika MB. Det finns exempel på då fyra
olika MB skall samverka. Man kan ifrågasätta om de
som utarbetat dessa planer begrep vad de i praktiken
ställde för krav på milostaberna.

I  det operativa verket användes begreppet resurs-
fördelningasalternativ för att beskriva hur resurserna
fördelats i den aktuella operationsplanen mellan de
olika militärområdena. Versalerna S, Ö, V etc syf-
tade på de aktuella militärområdena. Det var här
fråga om en s k grundtilldelning av förband i en
given operationsplan där — om utvecklingen inte gick
dramatiskt fort — operationsplan 1 framstår som den
inledningsvis styrande operationsplanen. Til l  skillnad
från tidigare operationsplaner var nu samtliga för-
band från början underställda eller lydde under någon
av militärbefälhavarna, attackeskadern undantagen.
Några strategiska reserver (SR) direkt underställda
ÖB fanns inte. Detta är dock delvis en chimär. I  tidi-
gare operationsorder hade ÖB inledningsvis många
SR sig direkt underställda. Formellt var det inte
så längre. Men ÖB ålägger inte sällan i stället MB
restriktioner — t ex till tid och rum — när det gäller
MB:s handlingsfrihet med de förband han grundtill-
delats, samtidigt som ÖB i vissa fall även detaljstyr
förband — t ex brigaders — utgångsgruppering och
tänkta verksamhet, dvs i praktiken fick det samma
effekt, ibland tom en hårdare styrning från ÖB:s sida,
som om de inledningsvis varit ÖB:s SR.

Den övergripande tanken var att de resurser som
fanns i de militärområden som inte direkt dragits in
i strid i angriparens huvudanfallsriktningar i prak-
tiken representerade ÖB:s "strategiska reserver",
eller om man så vill ÖB:s "handlingsfrihet", i den
meningen att de t ex skulle vara beredda att förstärka
och understödja de militärområden som direkt var
engagerade i strider, med delar av sina egna resurser,
vilket bl a innebar att de skulle kunna överlämna
egna stridande förband och andra resurser till de
militärbefälhavare som var indragna i direkta strider.
De skulle även kunna överta ledningen av delar av de
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av dessa förstärkningar – fördelningsstaber, brigader, 
sjö- och #ygstridskrafter m m – skulle endast planläg-
gas på milostabsnivå av MB NN respektive MB ÖN. 
Operationsplan $.! förutsatte att resursfördelnings-
alternativet S + V i stort intagits och att därutöver 
förstärkningar succesivt kunde tillföras MB S, MB V 
respektive MB Ö, från MB ÖN och MB NN. Mot-
tagande av dessa förstärkningar – fördelningsstab, 
brigader, sjö- och #ygstridskrafter m m – skulle endast 
planläggas på milostabsnivå av MB S, MB V respek-
tive MB Ö.445

Som framgår ovan är t ex operationsplan % mycket 
omfattande: ca &$ maskinskrivna A$-sidor jämte 
skisser. Övriga operationsplaner var uppbyggda på 
principiellt samma sätt. Två drag är framträdande 
i operations planerna. Samtidigt som ÖB i princip 
i varje operationsplan gör en form av ”bedömmande 
med beslut i stort”, som följs av anvisningar och rikt-
linjer – oftast också kompletterat med s k exempel 
och hypoteser – överlämnar ÖB åt MB att sinsemel-
lan samverka i olika lägen. Exempelvis anges under 
rubri ken ”Operationsfaser med tids- och resursförhål-
landen” i #era av operationsplanerna följande anvis-
ning:

”Planläggningen av att försvåra framträngande 
i södra Sverige skall ske i samverkan mellan MB S, 
MB V, MB B och MB Ö och så att samordning kan 
ske till tid och plats av t ex upptagsställningar och 
områden där angriparen kan hejdas och/eller åter-
tagande av ockuperade områden.” 446

Bortsett från att svenskan ingalunda är glasklar 
brukar det normalt vara en huvuduppgift för en högre 
chef – i detta fall ÖB – att just samordna verksam-
heten mellan två eller #era direkt underlydande chefer 
(MB), särskilt när det som i här redovisat exempel 
rörde sig om fyra militärbefälhavare som var direkt 
inblandade, med stabsplatser ”i fält” kanske '( mil 
från varandra. Vidare används begreppet ”upptags-
ställning”, ett mycket gammalt begrepp som sannolikt 
inte många of)cerare var bekanta med på %*+(-talet 
och som inte heller fanns reglementerat i t ex Nomen 

angripna militär områdenas operationsområden, i syfte 
att avlasta dessa, eller själva överlämna områden till 
andra militärbefälhavare. En annan nog så makt-
påliggande uppgift var att de skulle kunna reorgani-
sera andra militärbefälhavares förband inom eget 
militärområde. 

Det huvudsakliga skälet till att ÖB redan 
inlednings vis underställde MB i princip alla krigs-
förband var det ökande #yg- och robothotet i kom-
bination med sabotagehoten, som bl a kunde riktas 
mot våra kommunikationsleder i vid bemärkelse, 
och därmed tidigt lamslå vår förmåga till operativa 
omgrupperingar av bl a förband och underhåll. Man 
hoppades sannolikt att på detta sätt tidigt efter mobili-
sering få stridskrafterna koncentrerade till respektive 
militärområden, och utgick då från de ”hotbilder” 
som kan sägas representeras av de olika operations-
planerna och hoppades i övrigt på att man även under 
störda förhållanden, som t ex #ygangrepp, skulle 
kunna omgruppera stridskrafter och undanföra t ex 
underhåll m m från hotade områden.

Resursfördelningsalternativen var S + Ö, Ö + NN 
samt S + V. 444 Operationsplan % byggde på resurs-
fördelningsalternativet S + Ö, operationsplan ! på 
resursfördelningsalternativet Ö + NN och operations-
plan & på resursfördelningsalternativet S + V. För 
att beskriva kraftsamlingsriktningar eller kraft-
samlingsområden (huvudkraftsamlingsområden), 
dvs omfördelning av stridskrafter till hotade områ-
den, användes begreppet förstärkningsalternativ. 
Förstärkningsalter nativen var i operationsplan % 
förstärkningsalternati ven S respektive Ö, i opera-
tionsplan ! förstärknings alternativet NN samt i 
operations plan & förstärk ningsalternativet V.

I operationsplan $ – operationsplanerna $.% 
respek tive $.! – ges även anvisningar för omfördel-
ning av resurser, dock inte i form av explicit uttalade 
förstärknings alternativ. Operationsplan $.% förutsatte 
att resursfördelningsalternativet Ö + NN intagits och 
att därutöver förstärkningar kunde tillföras MB NN 
respektive MB ÖN, främst från MB Ö. Mottagande 
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angripna militärområdenas operationsområden, i syfte
att avlasta dessa, eller själva överlämna områden till
andra militärbefälhavare. En annan nog så makt-
påliggande uppgift var att de skulle kunna reorgani-
sera andra militärbefälhavares förband inom eget
militärområde.

Det huvudsakliga skälet till att ÖB redan
inledningsvis underställde MB i princip alla krigs-
förband var det ökande flyg- och robothotet i kom-
bination med sabotagehoten, som bl a kunde riktas
mot våra kommunikationsleder i vid bemärkelse,
och därmed tidigt lamslå vår förmåga till operativa
omgrupperingar av bl a förband och underhåll. Man
hoppades sannolikt att på detta sätt tidigt efter mobili-
sering få stridskrafterna koncentrerade till respektive
militärområden, och utgick då från de "hotbilder"
som kan sägas representeras av de olika operations-
planerna och hoppades i övrigt på att man även under
störda förhållanden, som t ex flygangrepp, skulle
kunna omgruppera stridskrafter och undanföra t ex
underhåll m m från hotade områden.

Resursfördelningsalternativen var S + Ö, Ö + NN
samt S + V.444 Operationsplan 1 byggde på resurs-
fördelningsalternativet S + Ö, operationsplan 2 på
resursfördelningsalternativet Ö + NN och operations-
plan 3 på resursfördelningsalternativet S + V. För
att beskriva kraftsamlingsriktningar eller kraft-
samlingsområden (huvudkraftsamlingsområden),
dvs omfördelning av stridskrafter till hotade områ-
den, användes begreppet förstärkningsalternativ.
Förstärkningsalternativen var i operationsplan 1
förstärkningsalternativen S respektive Ö, i opera-
tionsplan 2 förstärkningsalternativet NN samt i
operationsplan 3 förstärkningsalternativet V.

I  operationsplan 4 — operationsplanerna 4.1
respektive 4.2 — ges även anvisningar för omfördel-
ning av resurser, dock inte i form av explicit uttalade
förstärkningsalternativ. Operationsplan 4.1 förutsatte
att resursfördelningsalternativet Ö + NN intagits och
att därutöver förstärkningar kunde tillföras MB NN
respektive MB ÖN, främst från MB Ö. Mottagande

av dessa förstärkningar — fördelningsstaber, brigader,
sjö- och flygstridskrafter m m — skulle endast planläg-
gas på milostabsnivå av MB NN respektive MB ÖN.
Operationsplan 4.2 förutsatte att resursfördelnings-
alternativet S + V i stort intagits och att därutöver
förstärkningar succesivt kunde tillföras MB S, MB V
respektive MB Ö, från MB ÖN och MB NN. Mot-
tagande av dessa förstärkningar — fördelningsstab,
brigader, sjö- och flygstridskrafter m m — skulle endast
planläggas på milostabsnivå av MB S, MB V respek-
tive MB 05.445

Som framgår ovan är t ex operationsplan 1 mycket
omfattande: ca 34 maskinskrivna A4-sidor jämte
skisser. Övriga operationsplaner var uppbyggda på
principiellt samma sätt. Två drag är framträdande
i operationsplanerna. Samtidigt som ÖB i  princip
i varje operationsplan gör en form av "bedömmande
med beslut i stort", som följs av anvisningar och rikt-
linjer — oftast också kompletterat med s k exempel
och hypoteser — överlämnar ÖB åt MB att sinsemel-
lan samverka i olika lägen. Exempelvis anges under
rubriken "Operationsfaser med tids- och resursförhål-
landen" i flera av operationsplanerna följande anvis-
ning:

"Planläggningen av att försvåra framträngande
i södra Sverige skall ske i samverkan mellan MB S,
MB V, MB B och MB Ö och så att samordning kan
ske till tid och plats av t ex upptagsställningar och
områden där angriparen kan hejdas och/eller åter-
tagande av ockuperade områden."446

Bortsett från att svenskan ingalunda är glasklar
brukar det normalt vara en huvuduppgift för en högre
chef — i detta fall ÖB — att just samordna verksam-
heten mellan två eller flera direkt underlydande chefer
(MB), särskilt när det som i här redovisat exempel
rörde sig om fyra militärbefälhavare som var direkt
inblandade, med stabsplatser "i fält" kanske 5 o mil
från varandra. Vidare används begreppet "upptags-
ställning", ett mycket gammalt begrepp som sannolikt
inte många officerare var bekanta med på i980-talet
och som inte heller fanns reglementerat i t ex Nomen
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ser. Vi skall därför i planeringen förutsätta att vår 
underrättelsetjänst ger oss sådan förvarning att vi kan 
hinna genomföra mobilisering och inta vald utgångs-
gruppering, innan en angripare tränger in på svenskt 
territorium. Hänsyn skall dock tas till att anfall kan 
påbörjas före eller under pågående mobilisering och 
utgångsgruppering.450 WP:s tillgång samt nuvarande 
geogra#ska fördelning av stridskrafter bedöms ge 
gynnsamma förutsättningar både för att anfalla mot, 
alternativt möta anfall från, Nato i Europa. WP 
bedöms därvid kunna avdela stridskrafter som utan 
omfattande och tidskrävande förberedelser kan sättas 
in för anfall mot Skandinavien.

Vår operativa planläggning för försvar mot inva-
sion skall utgå från att WP för anfall mot Sverige 
avdelar resurser som medger invasion i två riktningar 
samtidigt varav en över landgränsen. Det skall dock 
inte uteslutas att WP med ett antal veckors tids-
inter vall kan försöka genomföra kustinvasion i två 
riktningar (t ex först mot östra Mellansverige och 
senare mot Skåne eller först mot Skåne och senare mot 
Hallands kusten). Härutöver kan WP avdela resurser 
för begränsade företag i andra riktningar över lands-
gränsen, över havet och genom luften.

Transportkapaciteten till sjöss och genom luften 
samt rörligheten till lands ger WP stor frihet att välja 
anfallstidpunkt, anfallsområden och kraftsamlings-
riktning. Härutöver har WP goda möjligheter att 
upprätthålla hot om invasion även i andra riktningar 
än den eller de valda invasionsriktningarna. Dessa 
förhållanden kan ge WP möjligheter att påbörja inva-
sion innan huvuddelen av våra stridskrafter är kraft-
samlade i av angriparen valt invasionsområde samt 
att redan under ett anfalls inledningsskede insätta 
stridskrafter innanför våra gränser och kuster.

WP kan försöka nå strategiska mål i Skandi na-
vien genom att från nuvarande utgångsgruppering 
inlednings vis anfalla mot Sydsverige, östra Mellan-
sverige och övre Norrland. Vid anfall mot övre Norr-
land kan förbandens täter – i för oss ogynnsammaste 
fall – nå #nsk-svenska gränsen inom ett dygn.

K $%.447 Vill man tolka skrivningen positivt kan det 
möjligen vara ett sätt att ge militärbefälhavarna ökad 
handlingsfrihet på sikt i de fall ÖB:s ledning av något 
skäl fallerade.448

Inriktningen av den operativa planläggningen 449

Inriktningen grundas på sakförhållanden samt strate-
giska och operativa värderingar som redovisas i ”Stra-
tegiska och operativa grunder” (ÖB OpV del !).

WP torde i &ertalet situationer vid krig mot Nato 
sträva efter att förbättra sitt läge i norra Skandinavien 
och kring Östersjöutloppen. Vid operationer i Skandi-
navien bedöms därvid WP uppnå fördelar om vårt 
land eller delar därav disponeras som genomgångs- 
och basområde. WP bedöms vid &ertalet tänkbara 
kon&ikter med Nato kunna avdela stora resurser för 
anfall mot Sverige.

Nato torde vid akut risk för eller under en kon&ikt 
med WP under nu överskådlig tid inte kunna avdela 
resurser för ett stort upplagt anfall mot vårt land. 
Strids krafter bedöms i vissa lägen dock kunna avdelas 
för att förekomma eller försvåra WP operationer 
i Sverige eller vårt närområde.

Vid krig kan både WP och Nato sätta in &yg- och 
fjärrvapenanfall över vårt territorium. WP respektive 
Nato har vid krig i Europa följaktligen skilda behov 
av att utnyttja svenskt territorium och avsevärt 
skiljaktiga möjligheter att avdela resurser för anfall 
mot oss. Förutsättningarna att skapa den erforder-
liga tiden för att samla stridskrafter mot oss är också 
olika. Under nu rådande politiska och militära förhål-
landen är det nödvändigt för oss att prioritera vår 
omedelbara planläggning på försvar mot invasion från 
WP. Planer måste emellertid även utarbetas för lägen 
då Nato eller en kombination av Nato-anslutna stater 
kan avdela och insätta stridskrafter mot Sverige (kurs 
här).

Anfall mot oss bedöms komma att föregås av ökad 
politisk spänning i Europa samt militära förberedel-
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K  69.447 Vill man tolka skrivningen positivt kan det
möjligen vara ett sätt att ge militärbefälhavarna ökad
handlingsfrihet på sikt i de fall ÖB:s ledning av något
skäl fallerade.448

Inriktningen av den operativa planläggningen 449
Inriktningen grundas på sakförhållanden samt strate-
giska och operativa värderingar som redovisas i "Stra-
tegiska och operativa grunder" (ÖB OpV del 1).

WP torde i flertalet situationer vid krig mot Nato
sträva efter att förbättra sitt läge i norra Skandinavien
och kring Östersjöutloppen. Vid operationer i Skandi-
navien bedöms därvid WP uppnå fördelar om vårt
land eller delar därav disponeras som genomgångs-
och basområde. WP bedöms vid flertalet tänkbara
konflikter med Nato kunna avdela stora resurser för
anfall mot Sverige.

Nato torde vid akut risk för eller under en konflikt
med WP under nu överskådlig tid inte kunna avdela
resurser för ett stort upplagt anfall mot vårt land.
Stridskrafter bedöms i vissa lägen dock kunna avdelas
för att förekomma eller försvåra WP operationer
i Sverige eller vårt närområde.

Vid krig kan både WP och Nato sätta in flyg- och
fjärrvapenanfall över vårt territorium. WP respektive
Nato har vid krig i Europa följaktligen skilda behov
av att utnyttja svenskt territorium och avsevärt
skiljaktiga möjligheter att avdela resurser för anfall
mot oss. Förutsättningarna att skapa den erforder-
liga tiden för att samla stridskrafter mot oss är också
olika. Under nu rådande politiska och militära förhål-
landen är det nödvändigt för oss att prioritera vår
omedelbara planläggning pet försvar mot invasion från
WP. Planer måste emellertid även utarbetas för lägen
då Nato eller en kombination av Nato-anslutna stater
kan avdela och insätta stridskrafter mot Sverige (kurs
här).

Anfall mot oss bedöms komma att föregås av ökad
politisk spänning i Europa samt militära förberedel-

ser. Vi skall därför i planeringen förutsätta att vår
underrättelsetjänst ger oss sådan förvarning att vi kan
hinna genomföra mobilisering och inta vald utgångs-
gruppering, innan en angripare tränger in på svenskt
territorium. Hänsyn skall dock tas till att anfall kan
påbörjas före eller under pågående mobilisering och
utgångsgruppering.45° WP:s tillgång samt nuvarande
geografiska fördelning av stridskrafter bedöms ge
gynnsamma förutsättningar både för att anfalla mot,
alternativt möta anfall från, Nato i Europa. WP
bedöms därvid kunna avdela stridskrafter som utan
omfattande och tidskrävande förberedelser kan sättas
in för anfall mot Skandinavien.

Vår operativa planläggning för försvar mot inva-
sion skall utgå från att WP för anfall mot Sverige
avdelar resurser som medger invasion i två riktningar
samtidigt varav en över landgränsen. Det skall dock
inte uteslutas att WP med ett antal veckors tids-
intervall kan försöka genomföra kustinvasion i två
riktningar (t ex först mot östra Mellansverige och
senare mot Skåne eller först mot Skåne och senare mot
Hallandskusten). Härutöver kan WP avdela resurser
för begränsade företag i andra riktningar över lands-
gränsen, över havet och genom luften.

Transportkapaciteten till sjöss och genom luften
samt rörligheten till lands ger WP stor frihet att välja
anfallstidpunkt, anfallsområden och kraftsamlings-
riktning. Härutöver har WP goda möjligheter att
upprätthålla hot om invasion även i andra riktningar
än den eller de valda invasionsriktningarna. Dessa
förhållanden kan ge WP möjligheter att påbörja inva-
sion innan huvuddelen av våra stridskrafter är kraft-
samlade i av angriparen valt invasionsområde samt
att redan under ett anfalls inledningsskede insätta
stridskrafter innanför våra gränser och kuster.

WP kan försöka nå strategiska mål i Skandina-
vien genom att från nuvarande utgångsgruppering
inledningsvis anfalla mot Sydsverige, östra Mellan-
sverige och övre Norrland. Vid anfall mot övre Norr-
land kan förbandens täter — i för oss ogynnsammaste
fall — nå finsk-svenska gränsen inom ett dygn.
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östra Mellansverige och övre Norrland (ÖB opera-
tionsplan #).

– Försvar mot anfall från WP i ett läge då WP 
disponerar hela eller huvuddelen av Finland. Härvid 
förutsätts invasionshot mot i första hand östra Mellan-
sverige, nedre och övre Norrland (ÖB operations - 
plan !).

– Försvar mot anfall från WP i ett läge då WP 
disponerar hela eller delar av Danmark. Härvid för-
utsätts invasionshot mot i första hand Syd- och Väst-
sverige samt övre Norrland (ÖB operationsplan $).

Härutöver skall planläggning i begränsad omfatt-
ning ske även för lägen då WP bedöms kunna genom-
föra invasion mot endera Norrland eller övriga delar 
av landet – operationsplan %.451

(Anm: Planen är uppdelad i två olika planer näm-
ligen operationsplan %.#, som förutsatte att Finland 
med Åland disponerades av angriparen, och opera-
tionsplan %.!, som förutsatte att angriparen från Dan-
mark förberedde invasion mot Skåne och Västkusten.)

Planläggning och övriga förberedelser skall medge 
att våra stridskrafter direkt efter mobilisering kan 
grupperas och utnyttjas enligt operationsplanerna #–$ 
samt möjliggöra snabb övergång från en operations-
plan till en annan.

För att vid ett överraskande krigsutbrott säker-
ställa att försvar upptas även om ÖB tillfälligtvis inte 
kan utöva operativ ledning kommer en för detta läge 
avsedd ÖB operationsorder (ÖB opo) att utarbetas. 
Den skall avse försvar mot anfall från WP från nuva-
rande utgångsgruppering med en samling av våra 
resurser för att uppta invasionsförsvar främst i Syd-
sverige, östra Mellansverige och övre Norrland. För 
lägen då akut hot om invasion inte föreligger samt för 
lägen då Nato kunde avdela stridskrafter för insats 
mot Sverige eller mot WP över eller från svenskt 
territorium skall vissa förberedelser vidtas och erfor-
derlig planering för våra stridskrafters utnyttjande 
ske.452

Om WP anfaller direkt mot norra och mellersta 
Norge kan dessutom efter viss tid begränsade opera-
tioner sättas in mot oss från Norge. Om WP kan 
utnyttja hela eller delar av Finland får man ökade 
möjligheter att understödja en invasion av östra 
Mellan sverige samtidigt som bättre förutsättningar 
för kustinvasion av övre och nedre Norrland kan 
skapas. WP bedöms i för oss ogynnsammaste fall 
– begränsat motstånd i Finland – kunna påbörja inva-
sion från Finland över Bottenhavet och Bottenviken 
någon eller några veckor efter det att inmarsch i Fin-
land inletts. WP bedöms även kunna inleda en inva-
sion av begränsad omfattning mot Norrlandskusten 
som inledningsvis utgår från området söder Ålands-
förträngningen. Frambasering av &ygstridskrafter till 
Finland bedöms dock behöva ske för att verksamt 
understödja en sådan invasion. Ombasering av &yg 
till Finland kan ske på någon vecka. Avsevärd del av 
året är invasion över Bottenhavet och Bottenviken 
normalt  inte möjlig på grund av ishinder.

Om WP kan utnyttja hela eller delar av Danmark 
får man ökade möjligheter att understödja en invasion 
av Sydsverige samtidigt som bättre förutsättningar 
för invasion av Västsverige kan skapas. Invasion av 
svenska västkusten torde kunna bli aktuell tidigast 
när passage genom Östersjöutloppen säkrats samt när 
luftförsvar och understöd av operationen kan ske från 
danskt territorium. Minst två veckor torde erfordras 
för att säkra tillgång till samt vidta erforderliga åtgär-
der på danskt territorium.

Vår försvarsplanering skall avse våra stridskrafters 
och övriga resursers utnyttjande både för att möta 
hejda och om möjligt slå en angripares stridskrafter 
inom våra gräns- och kustområden och för att för-
svåra hans fortsatta operationer.

Med hänsyn till WP och Nato handlingsmöjligheter 
samt vårt behov av handlingsfrihet utarbetas planer 
för följande lägen:

– Försvar mot anfall från WP, utgående från ett i 
huvudsak oförändrat militärgeogra'skt läge. Härvid 
förutsätts invasionshot mot i första hand Sydsverige, 
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Om WP anfaller direkt mot norra och mellersta
Norge kan dessutom efter viss tid begränsade opera-
tioner sättas in mot oss från Norge. Om WP kan
utnyttja hela eller delar av Finland får man ökade
möjligheter att understödja en invasion av östra
Mellansverige samtidigt som bättre förutsättningar
för kustinvasion av övre och nedre Norrland kan
skapas. WP bedöms i för oss ogynnsammaste fall
— begränsat motstånd i Finland — kunna påbörja inva-
sion från Finland över Bottenhavet och Bottenviken
någon eller några veckor efter det att inmarsch i Fin-
land inletts. WP bedöms även kunna inleda en inva-
sion av begränsad omfattning mot Norrlandskusten
som inledningsvis utgår från området söder Ålands-
förträngningen. Frambasering av flygstridskrafter till
Finland bedöms dock behöva ske för att verksamt
understödja en sådan invasion. Ombasering av flyg
till Finland kan ske på någon vecka. Avsevärd del av
året är invasion över Bottenhavet och Bottenviken
normalt inte möjlig på grund av ishinder.

Om WP kan utnyttja hela eller delar av Danmark
får man ökade möjligheter att understödja en invasion
av Sydsverige samtidigt som bättre förutsättningar
för invasion av Västsverige kan skapas. Invasion av
svenska västkusten torde kunna bli aktuell tidigast
när passage genom Östersjöutloppen säkrats samt när
luftförsvar och understöd av operationen kan ske från
danskt territorium. Minst två veckor torde erfordras
för att säkra tillgång till samt vidta erforderliga åtgär-
der på danskt territorium.

Vår försvarsplanering skall avse våra stridskrafters
och övriga resursers utnyttjande både för att möta
hejda och om möjligt slå en angripares stridskrafter
inom våra gräns- och kustområden och för att för-
svåra hans fortsatta operationer.

Med hänsyn till WP och Nato handlingsmöjligheter
samt vårt behov av handlingsfrihet utarbetas planer
för följande lägen:

— Försvar mot anfall från WP, utgående från ett i
huvudsak oförändrat militärgeografiskt läge. Härvid
förutsätts invasionshot mot i första hand Sydsverige,

östra Mellansverige och övre Norrland (ÖB opera-
tionsplan 1).

— Försvar mot anfall från WP i ett läge då WP
disponerar hela eller huvuddelen av Finland. Härvid
förutsätts invasionshot mot i första hand östra Mellan-
sverige, nedre och övre Norrland (ÖB operations-
plan 2).

— Försvar mot anfall från WP i ett läge då WP
disponerar hela eller delar av Danmark. Härvid för-
utsätts invasionshot mot i första hand Syd- och Väst-
sverige samt övre Norrland (ÖB operationsplan 3).

Härutöver skall planläggning i begränsad omfatt-
ning ske även för lägen då WP bedöms kunna genom-
föra invasion mot endera Norrland eller övriga delar
av landet — operationsplan 4.4"

(Anm: Planen är uppdelad i två olika planer näm-
ligen operationsplan 4.1, som förutsatte att Finland
med Åland disponerades av angriparen, och opera-
tionsplan 4.2, som förutsatte att angriparen från Dan-
mark förberedde invasion mot Skåne och Västkusten.)

Planläggning och övriga förberedelser skall medge
att våra stridskrafter direkt efter mobilisering kan
grupperas och utnyttjas enligt operationsplanerna 1-3
samt möjliggöra snabb övergång från en operations-
plan till en annan.

För att vid ett överraskande krigsutbrott säker-
ställa att försvar upptas även om ÖB tillfälligtvis inte
kan utöva operativ ledning kommer en för detta läge
avsedd ÖB operationsorder (ÖB opo) att utarbetas.
Den skall avse försvar mot anfall från WP från nuva-
rande utgångsgruppering med en samling av våra
resurser för att uppta invasionsförsvar främst i Syd-
sverige, östra Mellansverige och övre Norrland. För
lägen då akut hot om invasion inte föreligger samt för
lägen då Nato kunde avdela stridskrafter för insats
mot Sverige eller mot WP över eller från svenskt
territorium skall vissa förberedelser vidtas och erfor-
derlig planering för våra stridskrafters utnyttjande
ske.452
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Anm: Dessa underbilagor för tjänstegrenarna eller de 
s k stödfunktionerna var som regel skrivna i direkt 
orderform, i likhet med tidigare operationsorder 
utgivna av ÖB. Orderpunkterna som åter#nns ovan 
var ”standardiserade”. Punkterna $) och !) mot svarar 
punkten $) ”Orientering” respektive punkten !) ”Indel-
ning, gruppering/basering och uppgifter” i standard-
mallarna för order. Dessa punkter representeras här 
av de olika operationsplanerna. Varför punkterna 
%–& inte redovisas kan bero på 'era saker: att de inte 
var aktuella, något som sannolikt gällde punkten % 
”Understöd”, alternativt att de redovisas i andra sam-
manhang eller annat dokument. I sådana fall var det 
vanligt att man markerade detta med orden ”Ej här” 
eller hänvisade till det aktuella dokumentet. Så har 
inte skett! Självfallet kan också tidsbrist ha varit en 
anledning, men då var det brukligt att man skrev 
”Utsänds senare”.453

Gemensamma bestämmelser m m för  
operativ planlägggning (tolv underbilagor)

$) –
!) –
() Samordning Underbilaga !.(
%) Understöd –
)) Luftförsvar –
*) Skydd –
&) Beredskap –
+) Sjömintjänst Underbilaga !.+
") Lednings- och stabstjänst Underbilaga !."
$,) Underrättelse- och Underbilaga !.$,

säkerhetstjänst
$$) Vädertjänst och Underbilaga !.$$

hydrogra#
$!) Sambandstjänst Underbilaga !.$!
$() Fältarbeten Underbilaga !.$(
$%) Bas- och underhållstjänst Underbilaga !.$%
$)) Kommunikationstjänst Underbilaga !.$)
$*) Personaltjänst Underbilaga !.$*
$&) Informationstjänst Underbilaga !.$&
$+) Karttjänst Underbilaga !.$+
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Gemensamma bestämmelser m m för
operativ planlägggning (tolv underbilagor)

I ) -
2 ) -
3) Samordning
4) Understöd
5) Luftförsvar
6) Skydd
7) Beredskap
8) Sjömintjänst
9) Lednings- och stabstjänst
io) Underrättelse- och

säkerhetstjänst
I I) Vädertjänst och

hydrografi
12) Sambandstjänst
I 3) Fältarbeten
14) Bas- och underhållstjänst
15) Kommunikationstjänst
16) Personaltjänst
I 7) Informationstjänst
i8) Karttjänst

Underbilaga 2.3

Underbilaga 2.8
Underbilaga 2.9
Underbilaga 2.10

Underbilaga 2.11

Underbilaga 2.12
Underbilaga 2.13
Underbilaga 2.14
Underbilaga 2.15
Underbilaga 2.16
Underbilaga 2.17
Underbilaga 2.18

Anm: Dessa underbilagor för tjänstegrenarna eller de
s k stödfunktionerna var som regel skrivna i direkt
orderform, i likhet med tidigare operationsorder
utgivna av ÖB. Orderpunkterna som återfinns ovan
var "standardiserade". Punkterna 1) och 2) motsvarar
punkten 1) "Orientering" respektive punkten 2) "Indel-
ning, gruppering/basering och uppgifter" i standard-
mallarna för order. Dessa punkter representeras här
av de olika operationsplanerna. Varför punkterna
4-7 inte redovisas kan bero på flera saker: att de inte
var aktuella, något som sannolikt gällde punkten 4
"Understöd", alternativt att de redovisas i andra sam-
manhang eller annat dokument. I  sådana fall var det
vanligt att man markerade detta med orden "Ej här"
eller hänvisade till det aktuella dokumentet. Så har
inte skett! Självfallet kan också tidsbrist ha varit en
anledning, men då var det brukligt att man skrev
"Utsänds senare".453
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– Östra Mellansverige söder Mälaren.
– Småland.
– Skåne–västra Blekinge.
Kustinvasion mot milo Ö norr Mälaren och Ålands 

hav kan ske direkt ur angriparens fredsgruppering.
Alternativet kan skapa bra geogra$skt utgångsläge 

för angriparen att nå slutmål i södra Norge. Möjlig-
heter $nns att upprätthålla %ankskydd i Östersjön 
mot Nato sjö- och %ygstridskrafter. Lättförsvarade 
skärgårdsområden och begränsade områden för land-
stigning med specialtonnage inverkar försvårande på 
angriparens operationer. Kustinvasion mot milo Ö 
söder Mälaren kan ske direkt ur angriparens freds-
gruppering. Invasion mot detta område har i stort 
samma för- och nackdelar som i föregående anfalls-
riktning. Goda urlastningsmöjligheter över kaj före-
ligger dock.

Kustinvasion mot Småland kan ske direkt ur 
angriparens fredsgruppering. Kustinvasion mot detta 
område ger dock ett relativt dåligt utgångsläge för 
slutmål i södra Norge alternativt Danmark. Hamn-
kapaciteten är dålig och landstigningsområden är 
mindre lämpliga. Öland kan även utgöra ett geogra-
$skt hinder.

Kustinvasion mot Skåne och västra Blekinge kan 
ske direkt ur angriparens fredsgruppering. Alterna-
tivet kan skapa ett bra utgångsläge för att nå slutmål 
i Danmark och Norge. Möjligheter till urlastning såväl 
över strand som över kaj är goda. Överskeppnings-
tider är relativt korta. WP måste ta stor hänsyn till 
eventuell inverkan från Nato.

Huvudanfallsriktningarna östra Mellansverige norr 

Operationsplan för planläggning av våra försvars-
operationer vid hot om invasion mot övre Norrland 
samt mot östra Mellansverige och/eller Sydsverige.

1. Förutsättningar

De förutsättningar som gäller för denna operations-
plan är att:

– nuvarande militärpolitiska läge i vårt närområde 
i huvudsak är oförändrat;

– angriparens mål, resurser och handlingsmöjlig-
heter i stort är de som framgår av ÖB OpV del &;

– vår mobilisering, koncentrering och uppmarsch 
är genomförd, men att anfall kan ha inletts dessför-
innan;

– hot om gränsinvasion föreligger mot milo ÖN;
– hot om kustinvasion föreligger främst inom 

området från Ålands hav till Öresund.

2. Överväganden

Angriparens handlingsmöjligheter

Invasion över landgräns. Angriparen kan antingen 
anfalla direkt mot Norge över Kiruna eller söderut 
inom milo ÖN och därefter mot Norge. I båda alterna-
tiven torde anfall med syfte att ta området intill Lule 
älv antingen som %ankskydd eller som utgångsläge för 
fortsatt anfall söderut behöva genomföras.

Invasion över havet. Följande huvudanfalls-
riktningar är möjliga:

– Östra Mellansverige norr Mälaren.

ÖB:s operationsplan &
454
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ÖB:s operationsplan 1454

Operationsplan för planläggning av våra försvars-
operationer vid hot om invasion mot övre Norrland
samt mot östra Mellansverige och/eller Sydsverige.

1. Förutsättningar
De förutsättningar som gäller för denna operations-
plan är att:

— nuvarande militärpolitiska läge i vårt närområde
i huvudsak är oförändrat;

— angriparens mål, resurser och handlingsmöjlig-
heter i stort är de som framgår av ÖB OpV del i;

— vår mobilisering, koncentrering och uppmarsch
är genomförd, men att anfall kan ha inletts dessför-
innan;

— hot om gränsinvasion föreligger mot milo ÖN;
— hot om kustinvasion föreligger främst inom

området från Ålands hav till Öresund.

2. Överväganden

Angriparens handlingsmöjligheter
Invasion över landgräns. Angriparen kan antingen

anfalla direkt mot Norge över Kiruna eller söderut
inom milo ÖN och därefter mot Norge. I  båda alterna-
tiven torde anfall med syfte att ta området intill Lule
älv antingen som flankskydd eller som utgångsläge för
fortsatt anfall söderut behöva genomföras.

Invasion över havet. Följande huvudanfalls-
riktningar är möjliga:

— Östra Mellansverige norr Mälaren.

— Östra Mellansverige söder Mälaren.
— Småland.
— Skåne—västra Blekinge.
Kustinvasion mot milo Ö norr Mälaren och Ålands

hav kan ske direkt ur angriparens fredsgruppering.
Alternativet kan skapa bra geografiskt utgångsläge

för angriparen att nå slutmål i södra Norge. Möjlig-
heter finns att upprätthålla flankskydd i Östersjön
mot Nato sjö- och flygstridskrafter. Lättförsvarade
skärgårdsområden och begränsade områden för land-
stigning med specialtonnage inverkar försvårande på
angriparens operationer. Kustinvasion mot milo Ö
söder Mälaren kan ske direkt ur angriparens freds-
gruppering. Invasion mot detta område har i stort
samma för- och nackdelar som i föregående anfalls-
riktning. Goda urlastningsmöjligheter över kaj före-
ligger dock.

Kustinvasion mot Småland kan ske direkt ur
angriparens fredsgruppering. Kustinvasion mot detta
område ger dock ett relativt dåligt utgångsläge för
slutmål i södra Norge alternativt Danmark. Hamn-
kapaciteten är dålig och landstigningsområden är
mindre lämpliga. Öland kan även utgöra ett geogra-
fiskt hinder.

Kustinvasion mot Skåne och västra Blekinge kan
ske direkt ur angriparens fredsgruppering. Alterna-
tivet kan skapa ett bra utgångsläge för att nå slutmål
i Danmark och Norge. Möjligheter till urlastning såväl
över strand som över kaj är goda. Överskeppnings-
tider är relativt korta. WP måste ta stor hänsyn till
eventuell inverkan från Nato.

Huvudanfallsriktningarna östra Mellansverige norr
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samt läge uppstår ta initiativet och återta ockuperade 
områden.

Våra stridskrafter skall utgångsgrupperas för för-
svar mot invasion med tyngdpunkt i övre Norrland, 
östra Mellansverige och Sydsverige. Stridskrafterna 
skall kunna kraftsamlas till ett eller två av dessa 
områden genom att transportleder upprätthålls och 
förband utgångsgrupperas för att tidigt möta luftland-
sättningar i områden där stor styrketillväxt genom 
luften kan erhållas. Transportlederna till och från övre 
Norrland samt i passen Mälaren–Vättern–Vänern 
skall därvid upprätthållas. I inte primärt hotade områ-
den skall förband utgångsgrupperas i en omfattning 
som hindrar angriparen att utan omfattande förbere-
delser genomföra invasion. Försvar mot anfall som 
inleds före eller under pågående mobilisering, skall 
inledningsvis föras med syfte att säkra denna samt att 
skydda vår koncentrering och uppmarsch och så att 
angriparens styrketillväxt begränsas. Mobili serade 
förband skall successivt omgrupperas till de områden 
där vi med kraft vill möta angriparen och genomföra 
samlade försvarsoperationer.

4. Underlag för opo

Kommentar till den förbandstilldelning (utdrag) som 
redovisas under orderna till respektive MB och CE !.

När förbandstilldelningen i de olika operativa pla-
nerna nedan redovisas är uppgifterna relativa, i den 
meningen att det hela tiden pågår en krigsorgani-
sationsprocess, främst omorganiseringar och redu-
ceringar av vissa typförband i krigsorganisationen, 
men även nyorganiseringar av krigsförband. Vissa 
förband utgick redan kort tid efter det att ÖB OpV 
trätt i kraft den # juli #$%$, andra utgick successivt 
under &'-talet. Ytterligare andra nyorganiserades 
först en bit in på &'-talet, men redovisades ändå som 
krigsförband i ÖB OpV:s förbandstilldelningsplaner 
#$%&, trots att de ännu inte existerade i praktiken. 
Exempel på detta är norrlandsjägarbataljonerna, där 

respektive söder Mälaren samt Skåne–Blekinge bör 
vara styrande för den operativa planläggningen i detta 
läge.

Våra handlingsmöjligheter

Gränsinvasion inom milo ÖN kan ske samtidigt som 
kustinvasion mot milo Ö eller milo S. Huvuddelen av 
våra stridskrafter bör därför avses för dessa områden.

Vid kustinvasion över Östersjön torde vi i vissa 
lägen först sent kunna fastställa invasionsriktning. 
För att inledningsvis kunna bjuda hårt motstånd och 
för att framtvinga bekämpning måste både milo S 
och milo Ö kunna tillgodoses med utgångsgrupperade 
(-baserade) stridskrafter.

Huvuddelen av våra stridskrafter bör kunna kraft-
samlas till endera av de sistnämnda områdena vid 
behov direkt efter mobilisering. Sådan kraftsamling 
kräver tillgång till transportleder och transport-
resurser. Det är sålunda av avgörande betydelse att 
åtgärder vidtas för att skydda transportlederna till 
dessa tre invasionsområden. Dessutom bör enheter 
utgångsgrupperas så att handlingsfrihet skapas för att 
kunna genomföra försvaret över djupet av vårt land-
territorium. Härutöver krävs att icke primärt hotade 
områden tilldelas resurser för att hindra angriparen 
att utan omfattande förberedelser genomföra invasion.

3. Beslut i stort

Hela landet skall försvaras. Angriparen skall i det 
längsta hindras att ockupera svenskt territorium. För-
svaret skall planläggas som ett djupförsvar där våra 
naturliga försvarsbetingelser tillvaratas så väl utanför 
som inom vårt territorium. Den operativa planlägg-
ningen skall bygga på nedan angivna riktlinjer:

Angriparen skall tidigt mötas samt hejdas och om 
möjligt slås inom våra gräns- och kustområden samt 
inom övriga för vårt försvar vitala områden. Försva-
ret skall även kunna fullföljas över landets hela djup. 
Strävan skall därvid vara att vinna tid och när gynn-
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respektive söder Mälaren samt Skåne—Blekinge bör
vara styrande för den operativa planläggningen i detta
läge.

Våra handlingsmöjligheter
Gränsinvasion inom milo ÖN kan ske samtidigt som
kustinvasion mot milo Ö eller milo S. Huvuddelen av
våra stridskrafter bör därför avses för dessa områden.

Vid kustinvasion över Östersjön torde vi i vissa
lägen först sent kunna fastställa invasionsriktning.
För att inledningsvis kunna bjuda hårt motstånd och
för att framtvinga bekämpning måste både milo S
och milo Ö kunna tillgodoses med utgångsgrupperade
(-baserade) stridskrafter.

Huvuddelen av våra stridskrafter bör kunna kraft-
samlas till endera av de sistnämnda områdena vid
behov direkt efter mobilisering. Sådan kraftsamling
kräver tillgång till transportleder och transport-
resurser. Det är sålunda av avgörande betydelse att
åtgärder vidtas för att skydda transportlederna till
dessa tre invasionsområden. Dessutom bör enheter
utgångsgrupperas så att handlingsfrihet skapas för att
kunna genomföra försvaret över djupet av vårt land-
territorium. Härutöver krävs att icke primärt hotade
områden tilldelas resurser för att hindra angriparen
att utan omfattande förberedelser genomföra invasion.

3. Beslut i stort
Hela landet skall försvaras. Angriparen skall i det
längsta hindras att ockupera svenskt territorium. För-
svaret skall planläggas som ett djupförsvar där våra
naturliga försvarsbetingelser tillvaratas så väl utanför
som inom vårt territorium. Den operativa planlägg-
ningen skall bygga på nedan angivna riktlinjer:

Angriparen skall tidigt mötas samt hejdas och om
möjligt slås inom våra gräns- och kustområden samt
inom övriga för vårt försvar vitala områden. Försva-
ret skall även kunna fullföljas över landets hela djup.
Strävan skall därvid vara att vinna tid och när gynn-

samt läge uppstår ta initiativet och återta ockuperade
områden.

Våra stridskrafter skall utgångsgrupperas för för-
svar mot invasion med tyngdpunkt i övre Norrland,
östra Mellansverige och Sydsverige. Stridskrafterna
skall kunna kraftsamlas till ett eller två av dessa
områden genom att transportleder upprätthålls och
förband utgångsgrupperas för att tidigt möta luftland-
sättningar i områden där stor styrketillväxt genom
luften kan erhållas. Transportlederna till och från övre
Norrland samt i passen Mälaren—Vättern—Vänern
skall därvid upprätthållas. I inte primärt hotade områ-
den skall förband utgångsgrupperas i en omfattning
som hindrar angriparen att utan omfattande förbere-
delser genomföra invasion. Försvar mot anfall som
inleds före eller under pågående mobilisering, skall
inledningsvis föras med syfte att säkra denna samt att
skydda vår koncentrering och uppmarsch och så att
angriparens styrketillväxt begränsas. Mobiliserade
förband skall successivt omgrupperas till de områden
där vi med kraft vill möta angriparen och genomföra
samlade försvarsoperationer.

4. Underlag för opo
Kommentar till den förbandstilldelning (utdrag) som
redovisas under orderna till respektive MB och CE 1.

När förbandstilldelningen i de olika operativa pla-
nerna nedan redovisas är uppgifterna relativa, i den
meningen att det hela tiden pågår en krigsorgani-
sationsprocess, främst omorganiseringar och redu-
ceringar av vissa typförband i krigsorganisationen,
men även nyorganiseringar av krigsförband. Vissa
förband utgick redan kort tid efter det att ÖB OpV
trätt i kraft den i  juli 1979, andra utgick successivt
under 8o-talet. Ytterligare andra nyorganiserades
först en bit in på 8o-talet, men redovisades ändå som
krigsförband i ÖB OpV:s förbandstilldelningsplaner
1978, trots att de ännu inte existerade i praktiken.
Exempel på detta är norrlandsjägarbataljonerna, där
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resurser fastställs av ÖB medan uppgifterna ställs av 
MB V,

– förbereder överlämning av ansvaret för ledningen 
av #ygstridskrafter till MB V.

Särskilda uppgifter i opplan !. MB S:
– skyddar våra stridskrafters och vår sjötra$ks pas-

sage av Kalmarsund, Bornholmsgattet och Öresund,
– hindrar angriparens passage sjöledes genom Öre-

sund.
MB S skall på särskild order genomföra operatio-

ner i angränsande delar av milo V och milo Ö.

Förbandstilldelning i resursfördelningsalternativet S + Ö

Grundtilldelade och/eller alternativplanlagda för-
band: 456

Arméförband: %., %%. och %". fördstaberna, 
!%. fördch.457, IB %%, IB %!, IB %&, IB '%, IB '!, 
IB '(, PB ), PB * och PB !(.458 Ca !' cskbat och 
ca %+) vkomp m # lfförband m #.

Marinförband: C ÖrlB S med stab, ". ytattack#j 
med stab, %'. jagdivstaben (två jag; utgår *+/*%), 
%". tbdiv, !. ptrbdiv, &. och (. mftg#j, '+. och 
&+. vbdiv, &. ub#j med stab, '. mröjavd, ',. mröj#j, 
'',. röjdykdiv och ". hkpdiv. Kustartilleriförband: 
C BK med stab, KAB ', spärrbat KH, KM, YD, TE 
och HB, %. kabat, %. och ". spärrbat, (. och ). muldiv, 
fyra lrbbatt m #.

Flygvapenförband: %+%. #ygstrilstaben, tre sektor-
staber, %+%., %+!., %+"., %!!. och %)%. jdiv (J "& F) 
(%+". jdiv utgår "+/( *+ och %!!. jdiv utgår "+/, ),). 
%)!. och %)&. sdiv (S ")), &(. och &!. sb#yggrp, 
tp#yggrp, fyra hkpgrp och femton basbat m #.

Förbandstilldelning i förstärkningsalternativet S

Arméförband: %., %%., %". och %'. fördstaberna, 
!%. fördch, IB %%, IB %!, IB %&, IB "", IB '%, IB '!, 
IB '(, PB ), PB *, PB , och PB !(. Ca !' cskbat 
och ca %+) vkomp m # lfförband. Ca !' cskbat och 
ca %+) vkomp m # lfförband.

grundutbildningen påbörjades först %,*+/*% på K ' 
i Arvidsjaur. Slutligen pågick närmast en kontinuerlig 
omorganisation av krigsförband, vilket i princip gällde 
alla försvarsgrenar och vapenslag.

Vidare fanns i t ex #ottans krigsorganisation för-
band i s k materielberedskap !, dvs fartygen var inte 
rustade men stod kvar i krigsorganisationen. Hela det 
f d jagarbeståndet utgick som exempel under första 
halvan på *+-talet. Även #ygvapnets divisioner redu-
cerades. Tio av brigaderna omorganiserades efter 
hand till brigad )), samtidigt som brigad (( R (senare 
(( M) kvarstod i krigsorganisationen. Den förbands-
redovisning som återges är därför att betrakta som ett 
vid en given tidpunkt ”fryst läge”, ett läge som till del 
inte fullt ut speglar den aktuella verkligheten i den 
meningen att vissa krigsförband t ex ännu inte organi-
serats, eller redan utgått. Att man förfar på detta sätt 
är i sig inget anmärkningsvärt. Av försvarsgrenarnas 
krigsorganisationsplaner (motsv) framgick den årligen 
inplanerade krigsorganisationen över en längre tids-
period, upp till tio år, liksom vid vilka tidpunkter olika 
krigsförband skulle utgå, tillkomma eller omorga-
niseras m m.455 ÖB OpV var framåtsyftande och gällde 
för en relativt lång tidsperiod. Resurs tillgången över 
tiden var därför en viktig parameter i MB/CE %:s 
opera tiva planering. Härigenom $ck dessa chefer en 
uppfattning om vilka resurser som de kunde påräkna 
över tiden, även om krigsorganisations planerna inte 
i alla delar kunde innehållas, t ex till följd av nya 
försvars beslut, tidsbrist m m.

Uppgifter

MB S

Huvuduppgift. MB S:
– försvarar milo S med kraftsamling till Skåne 

(uppgiften något annorlunda i opplan !),
– luftbevakar och jaktförsvarar milo V,
– #ygspanar och leder attackföretag inom MB V 

operationsområde varvid omfattningen av avdelade 

Den hemliga svenska krigsplanen.indb   232 2016-02-29   14:20

232  O P E R A T I O N S P L A N E R  1  9  7 8

grundutbildningen påbörjades först 198o/81 på K 4
i Arvidsjaur. Slutligen pågick närmast en kontinuerlig
omorganisation av krigsförband, vilket i princip gällde
alla försvarsgrenar och vapenslag.

Vidare fanns i t ex flottans krigsorganisation för-
band i s k materielberedskap 2, dvs fartygen var inte
rustade men stod kvar i krigsorganisationen. Hela det
f  d jagarbeståndet utgick som exempel under första
halvan på 8o-talet. Även flygvapnets divisioner redu-
cerades. Tio av brigaderna omorganiserades efter
hand till brigad 77, samtidigt som brigad 66 R (senare
66 M) kvarstod i krigsorganisationen. Den förbands-
redovisning som återges är därför att betrakta som ett
vid en given tidpunkt "fryst läge", ett läge som till del
inte fullt ut speglar den aktuella verkligheten i den
meningen att vissa krigsförband t ex ännu inte organi-
serats, eller redan utgått. Att  man förfar på detta sätt
är i sig inget anmärkningsvärt. Av försvarsgrenarnas
krigsorganisationsplaner (motsv) framgick den årligen
inplanerade krigsorganisationen över en längre tids-
period, upp till tio år, liksom vid vilka tidpunkter olika
krigsförband skulle utgå, tillkomma eller omorga-
niseras m m.455 ÖB OpV var framåtsyftande och gällde
för en relativt lång tidsperiod. Resurstillgången över
tiden var därför en viktig parameter i MB/CE Es
operativa planering. Härigenom fick dessa chefer en
uppfattning om vilka resurser som de kunde påräkna
över tiden, även om krigsorganisationsplanerna inte
i alla delar kunde innehållas, t  ex till följd av nya
försvarsbeslut, tidsbrist m m.

Uppgifter

MB S
Huvuduppgift. MB S:
— försvarar milo S med kraftsamling till Skåne

(uppgiften något annorlunda i opplan 2),
— luftbevakar och jaktförsvarar milo V,
— flygspanar och leder attackföretag inom MB V

operationsområde varvid omfattningen av avdelade

resurser fastställs av ÖB medan uppgifterna ställs av
MB V,

— förbereder överlämning av ansvaret för ledningen
av flygstridskrafter till MB V.

Särskilda uppgifter i opplan 1. MB S:
— skyddar våra stridskrafters och vår sjötrafiks pas-

sage av Kalmarsund, Bornholmsgattet och Öresund,
— hindrar angriparens passage sjöledes genom Öre-

sund.
MB S skall på särskild order genomföra operatio-

ner i angränsande delar av milo V och milo Ö.

Förbandstilldelning i resursfiirdelningsalternatiuet S + Ö
Grundtilldelade och/eller alternativplanlagda för-
band: 456

ArnWörband: 1., I I .  och i3. fördstaberna,
21. fördch.457, IB 11, IB 12, IB 15, IB 41, IB 42,
IB 46, PB 7, PB 8 och PB 26.4" Ca 24 cskbat och
ca I07 vkomp mfl lfförband mfl.

Marinförband: C ÖrIB S med stab, 3. ytattackflj
med stab, 14. jagdivstaben (två jag; utgår 8o/8i),
13. tbdiv, 2. ptrbdiv, 5. och 6. mftgflj, 40. och
5o. vbdiv, 5. ubflj med stab, 4. mröjavd, 49. mröjflj,
449. röjdykdiv och 3. hkpdiv. Kustartilleriförband:
C BK med stab, KAB 4, spärrbat KH, KM, YD, TE
och HB, 1. kabat, 1. och 3. spärrbat, 6. och 7. muldiv,
fyra lrbbatt m fl.

Flygvapenförband: i o i .  flygstrilstaben, tre sektor-
staber, 1 o 1., 102., 103., 122. och 171. jdiv (J 35 F)
(103. jdiv utgår 3o/6 8o och 122. jdiv utgår 3o/9 79).
172. och i75. sdiv (S 37), 56. och 52. sbflyggrp,
tpflyggrp, fyra hkpgrp och femton basbat m fl.

Förbandstilldelning i förstärkningsalternatiuet S
Arrrkförband: I., I  I., 13. och 14. fördstaberna,

21. fördch, IB I1, IB 12, IB 15, IB 33, IB 41, IB 42,
IB 46, PB 7, PB 8, PB 9 och PB 26. Ca 24 cskbat
och ca 107 vkomp mfl lfförband. Ca 24 cskbat och
ca 107 vkomp mfl lfförband.
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MB V

Huvuduppgift. MB V:
– försvarar (utom vad avser luftbevakning, jakt-

försvar, #ygspaning samt attackföretag) milo V, varvid 
betydelsen av Göteborg, passet Vänern–Vättern och 
E $ basområde beaktas,

– leder och skyddar importsjöfarten till väst kusten, 
varvid skyddet begränsas till ost linjen Skagen–
Larvik,

– förbereder övertagande av ansvaret för ledningen 
av #ygstridskrafter från MB S.

MB V skall på särskild order medverka vid utlägg-
ning av mineringar inom milo S.

Särskilda uppgifter i opplan !:
– Handlingsfrihet skall skapas för att motta för-

band från i första hand milo Ö och S och att därefter 
leda för svaret enligt operationsplan ". 

– MB V skall på särskild order genomföra operatio-
ner inom angränsande delar av milo S och milo B.

Förbandstilldelning i resursfördelningsalternativet S + Ö

Grundtilldelade och/eller alternativplanerade förband:
Arméförband: !". fördch, IB %&, sju cskbat, vkomp 

m # llfförband.
Marinförband: C ÖrlB V med stab, kustbev-

komp, $. fre#jstaben, !. frediv (mtrlber), '., $(. tbdiv, 
). pbdiv, ". mftg#j, ). vb#jstaben och ). mröjavd. 
Kustartilleriförband: C GBK med stab, KAB $, 
spärrbat GG, BJ, LK och MD, *. och '. muldiv m m. 

Flygvapenförband: Inga.

Förbandstilldelning i förstärkningsalternativet S

Arméförband: !". fördch, IB %&, sju cskbat, vkomp 
m # llfförband.

Marinförband: C ÖrlB V med stab, kustbevkomp, 
$. fre#jstaben, !. frediv (mtrlber), $(. tbdiv, ). pbdiv, 
". mftg#j, ). vb#jstaben och ). mröjavd. Kustartilleri-
förband: C GBK med stab, KAB $, spärrbat GG, BJ, 

Marinförband: C ÖrlB S med stab, !. ytattack#j 
med stab, en jag, $!. tpbdiv, ". ytattack#j med stab, 
$%. jagdiv (två jag; utgår *+/*$), !. och %. ptrbdiv, 
(. och ). mftg#j, %+. och (+. vbdiv, !. och (. ub#j 
med staber, %. mröjavd, %'. mröj#j, %%'. röjdykdiv 
och ". hkpdiv. Kustartilleriförband: C BK med stab, 
KAB %, spärrbat KH, KM, YD, TE och HB, ). och 
&. muldiv, fem lrbbatt m #.

Flygvapenförband: $+$. #ygstrilstaben, tre sektor-
staber, $+$., $+!., $+"., $!!. och $&$. jdiv (J "( F) 
($+". jdiv utgår "+/) *+ och $!!. jdiv utgår "+/' &'). 
$&!. och $&(. sdiv (S "&), (). och (!. sb#yggrp, 
tp#yggrp, fyra hkpgrp och femton basbat m #. Vad 
gäller omgruppering av jakt- och spaningsförband 
så används generellt uttrycket ”jakt- och spanings-
#ygresurser (omfördelas) i den utsträckning läget 
medger”. 459

Förbandstilldelning i förstärkningsalternativet Ö

Arméförband: $., $$. och $". fördstaberna, 
!$. fördch, IB $$, IB $!, IB $(, IB %$, IB %!, IB %) 
och PB !).460 Ca !% cskbat och ca $+& vkomp m # 
lfförband m #.

Marinförband: C ÖrlB S med stab, !. ptrbdiv ()), 
(. och ). mftg#j, %+. och (+. vbdiv, !.–(. ub#j med 
staber, %. mröjavd, %'. mröj#j, %%'. röjdykdiv och 
". hkpdiv. Kustartilleriförband: C BK med stab, 
KAB %, spärrbat KH, KM, YD, TE och HB, ). och 
&. muldiv, '., $+., $*. och $'. lrbbatt m #.

Flygvapenförband: $+$. #ygstrilstaben, tre sektor-
staber, $+$., $+!., $+"., $!!. och $&$. jdiv (J "( F). 
($+". jdiv utgår "+/) *+ och $!!. jdiv utgår "+/' &'). 
$&!. och $&(. sdiv (S "&), (). och (!. sb#yggrp, 
tp#yggrp, fyra hkpgrp och femton basbat m #. Vad 
gäller omgruppering av jakt- och spaningsförband 
så används generellt uttrycket ”jakt- och spanings-
#ygresurser (omfördelas) i den utsträckning läget 
medger”.
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Marinförband: C ÖrIB S med stab, 2. ytattackflj
med stab, en jag, 12. tpbdiv, 3. ytattackflj med stab,
14. jagdiv (två jag; utgår 8o/8i), 2. och 4. ptrbdiv,
5. och 6. mftgflj, 40. och 5o. vbdiv, 2. och 5. ubflj
med staber, 4. mröjavd, 49. mröjflj, 449. röjdykdiv
och 3. hkpdiv. Kustartilleriförband: C BK med stab,
KAB 4, spärrbat KH, KM, YD, TE och HB, 6. och
7. muldiv, fem lrbbatt m fl.

Flygvapenförband: i o i .  flygstrilstaben, tre sektor-
staber, io i . ,  102., 103., 122. och 1 71. jdiv (J 35 F)
(103. jdiv utgår 3o/6 8o och I22. jdiv utgår 3o/9 79).
172. och 175. sdiv (S 37), 56. och 52. sbflyggrp,
tpflyggrp, fyra hkpgrp och femton basbat m fl. Vad
gäller omgruppering av jakt- och spaningsförband
så används generellt uttrycket "jakt- och spanings-
flygresurser (omfördelas) i den utsträckning läget
medger".459

Förbandstilldelning i förstärkningsalternativet Ö
Armdärband: 1., I I .  och i3. fördstaberna,

21. fördch, IB 1 1, IB 12, IB 15, IB 41, IB 42, IB 46
och PB 26.46° Ca 24 cskbat och ca 107 vkomp mfl
lfförband m fl.

Marinförband: C ÖrIB S med stab, 2. ptrbdiv (6),
5. och 6. mftgflj, 40. och 5o. vbdiv, 2.-5. ubflj med
staber, 4. mröjavd, 49. mröjflj, 449. röjdykdiv och
3. hkpdiv. Kustartilleriförband: C BK med stab,
KAB 4, spärrbat KH, KM, YD, TE och HB, 6. och
7. muldiv, 9., 1o., i8.  och 19. lrbbatt mfl.

Flygvapenförband: i o i .  flygstrilstaben, tre sektor-
staber, io i . ,  102., 103., 122. och 171. jdiv (J 35 F).
(103. jdiv utgår 3o/6 8o och I22. jdiv utgår 3o/9 79).
172. och i75. sdiv (S 37), 56. och 52. sbflyggrp,
tpflyggrp, fyra hkpgrp och femton basbat m fl. Vad
gäller omgruppering av jakt- och spaningsförband
så används generellt uttrycket "jakt- och spanings-
flygresurser (omfördelas) i den utsträckning läget
medger".

MB V
Huvuduppgift. MB V:
-  försvarar (utom vad avser luftbevakning, jakt-

försvar, flygspaning samt attackföretag) milo V, varvid
betydelsen av Göteborg, passet Vänern-Vättern och
E 1 basområde beaktas,

-  leder och skyddar importsjöfarten till västkusten,
varvid skyddet begränsas till ost linjen Skagen-
Larvik,

-  förbereder övertagande av ansvaret för ledningen
av flygstridskrafter från MB S.

MB V skall på särskild order medverka vid utlägg-
ning av mineringar inom milo S.

Särskilda uppgifter i opplan 1:
-  Handlingsfrihet skall skapas för att motta för-

band från i första hand milo Ö och S och att därefter
leda för svaret enligt operationsplan 3.

-  MB V skall på särskild order genomföra operatio-
ner inom angränsande delar av milo S och milo B.

Förbandstilldelning i resursfördelningsalternatiuet S + Ö
Grundtilldelade och/eller alternativplanerade förband:

Arméförband: 23. fördch, IB 47, sju cskbat, vkomp
m fl llfförband.

Marinförband: C ÖrIB V med stab, kustbev-
komp, 1. frefljstaben, 2. frediv (mtrlber), 9., 15. tbdiv,
6. pbdiv, 3. mftgflj, 6. vbfljstaben och 6. mröjavd.
Kustartilleriförband: C GBK med stab, KAB 1,
spärrbat GG, BJ, LK  och MD, 8. och 9. muldiv m m.

Flygvapenförband: Inga.

Förbandstilldelning i fiirstärkningsalternativet S
Arméförband: 23. fördch, IB 47, sju cskbat, vkomp

m fl llfförband.
Marinförband: C ÖrIB V med stab, kustbevkomp,

1. frefljstaben, 2. frediv (mtrlber), 15. tbdiv, 6. pbdiv,
3. mftgflj, 6. vbfljstaben och 6. mröjavd. Kustartilleri-
förband: C GBK med stab, KAB 1, spärrbat GG, BJ,
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– försvårar angriparens utnyttjande av Ålands och 
Åbo skärgårdar.

MB Ö skall på särskild order genomföra operatio-
ner i angränsande delar av milo S och milo B.

Förbandstilldelning i resursfördelningsalternativet S + Ö

Grundtilldelade och/eller alternativplanerade förband:
Arméförband: #. och $#. fördstaberna, !#. och 

"#. fördch, IB $, IB !, IB #, IB $#, IB $%, IB "", 
IB "&, IB #', PB (, PB $) och PB *, sex fördstrv-
komp, tre skbat Ö, skbat F, !! csktbat, vkomp m + 
lfförband.462

Marinförband: C ÖrlB O med stab, Örlogsbas 
NO,463 tio kbevkomp, $. ytattack+j, två jag, $$. 
tbdiv, !. ytattack+j, en jag, $!. tbdiv, $. m+j (Älvs-
borg och två hjälpmftg), #. m+j (Älvsnabben och två 
hjälpmftg), $. ub+j (fem ub), !. ub+j (fyra ub), ubbärg-
ningsftg Belos, !. mröjavd och ". mröjavd, "!. fem 
isbrytare och $. hkpdiv. Kustartilleriförband: Befäl-
havaren Fo #(/C SK med stab, KAB $ innehållande 
bl a spärrbat AH (Arholma), SÖ (Söderarm) och lfför-
band ur armén, KAB ! innehållande bl a spärrbat KO 
(Korsö) och lfförband ur armén, KAB " innehållande 
bl a spärrbat OR (Ornö), MS (Mellsten) och AÖ (Askö) 
och lfförband ur armén, Vidare fanns ". spärrbat och 
spärrbat GÄ (Gävle), RN (Roten) och BÅ (Bråviken), 
tre muldiv, åtta rbbatt, sex kjkomp m m.

Flygvapenförband: $!. ftjledstaben, två sektor-
staber, fem jdiv (J "' F), varav en – $"". – skulle utgå 
"$/$! %*, två sdiv, '#. s+yggrp, tio basbat m +.

MKG:
Arméförband: Brigad G (+), inkluderande F-delar, 

lfförband m m. Marinförband: !'. mröj+j, !'. mröj-
laget, (. mtblaget, två kbevkomp. Kustartilleriför-
band: C GK med stab, '. muldiv, %. kabatt, två rbbatt, 
fyra spärrbataljoner: spärrbat TG, BN, SE och 
$!. spärrbat och spärrkomp LN m +.

Flygvapenförband: $"". basbat, $"(. rrkomp och 
$"". resbasplut m +.

LK och MD, ". spärrbat SK ## och spärrbat "), &. och 
*. muldiv och tre lrbbatt m +.

Flygvapenförband: Inga.

Förbandstilldelning i förstärkningsalternativet Ö

Arméförband: !". fördch, IB #%, sju cskbat, vkomp 
m + llfförband.

Marinförband: C ÖrlB V med stab, kustbevkomp, 
$. fre+jstaben, !. frediv (mtrlber), $'. tbdiv, (. pbdiv, 
". mftg+j, (. vb+jstaben och (. mröjavd. Kustartilleri-
förband: C GBK med stab, KAB $, spärrbat GG, BJ, 
LK och MD, &. och *. muldiv och tre lrbbatt m +.

Flygvapenförband: Inga.

MB Ö

Huvuduppgift. MB Ö:
– försvarar milo Ö varvid betydelsen av Stockholm 

och Gotland beaktas (uppgiften något annorlunda i 
opplan "),

– upprätthåller transportleder till och från milo NN 
i samverkan med MB NN och MB B (uppgiften något 
annorlunda i opplan "),

– försvårar i det längsta angriparens utnyttjande av 
Gotland som bas för sjö- och +ygstridskrafter,

– skyddar våra sjöstridskrafters och vår sjötra,ks 
passage mellan egentliga Östersjön och Bottenhavet 
samt transporter till och från Gotland,461

– luftbevakar och jaktförsvarar milo B,
– leder attackföretag inom milo B operations-

område varvid omfattningen av avdelade resurser 
fastställs av ÖB medan uppgifterna ställs av MB B,

– +ygspanar inom MB NN operationsområde, så 
länge MB NN inte tilldelats egna resurser härför, och 
inom MB B operationsområde varvid omfattningen 
av avdelade resurser fastställs av ÖB medan uppgif-
terna fastställs av MB NN och MB B.

Särskilda uppgifter i opplan !. MB Ö:
– försvårar angriparens passage sjöledes i Ålands 

hav och södra Kvarken,

Den hemliga svenska krigsplanen.indb   234 2016-02-29   14:20

234 O P E R A T I O N S P L A N E R  1 9 7 8

L K  och MD, 3. spärrbat SK 44 och spärrbat 3o, 8. och
9. muldiv och tre lrbbatt mfl.

Flygvapenförband: Inga.

Förbandstilldelning i fiirstärkningsalternatiuet Ö
Arm0örband: 23. fördch, IB 47, sju cskbat, vkomp

m fl llfförband.
Marinförband: C ÖrIB V med stab, kustbevkomp,

1. frefljstaben, 2. frediv (mtrlber), 15. tbdiv, 6. pbdiv,
3. mftgflj, 6. vbfljstaben och 6. mröjavd. Kustartilleri-
förband: C GBK med stab, KAB 1, spärrbat GG, BJ,
L K  och MD, 8. och 9. muldiv och tre lrbbatt mfl.

Flygvapenförband: Inga.

MB Ö
Huvuduppgift. MB Ö:
-  försvarar milo Ö varvid betydelsen av Stockholm

och Gotland beaktas (uppgiften något annorlunda i
opplan 3),

-  upprätthåller transportleder till och från milo NN
i samverkan med MB NN och MB B (uppgiften något
annorlunda i opplan 3),

-  försvårar i det längsta angriparens utnyttjande av
Gotland som bas för sjö- och flygstridskrafter,

-  skyddar våra sjöstridskrafters och vår sjötrafiks
passage mellan egentliga Östersjön och Bottenhavet
samt transporter till och från Gotland,461

-  luftbevakar och jaktförsvarar milo B,
-  leder attackföretag inom milo B operations-

område varvid omfattningen av avdelade resurser
fastställs av ÖB medan uppgifterna ställs av MB B,

-  flygspanar inom MB NN operationsområde, så
länge MB NN inte tilldelats egna resurser härför, och
inom MB B operationsområde varvid omfattningen
av avdelade resurser fastställs av ÖB medan uppgif-
terna fastställs av MB NN och MB B.

Särskilda uppgifter i opplan 1. MB Ö:
-  försvårar angriparens passage sjöledes i Ålands

hav och södra Kvarken,

-  försvårar angriparens utnyttjande av Ålands och
Åbo skärgårdar.

MB Ö skall på särskild order genomföra operatio-
ner i angränsande delar av milo S och milo B.

Förbandstilldelning i resursfiirdelningsalternativet S + Ö
Grundtilldelade och/eller alternativplanerade förband:

Armeförband: 4. och 14. fördstaberna, 24. och
34. fördch, IB 1, IB 2, IB 4, IB 14, IB 17, IB 33,
IB 38, IB 45, PB 6, PB i  o och PB 9, sex fördstrv-
komp, tre skbat Ö, skbat F, 2 2 csktbat, vkomp mfl
lfförband.462

Marinförband: C ÖrIB 0  med stab, Örlogsbas
N0,463 tio kbevkomp, 1. ytattackflj, två jag, I I .
tbdiv, 2. ytattackflj, en jag, 12 . tbdiv, 1. mflj (Älvs-
borg och två hjälpmftg), 4. mflj (Älvsnabben och två
hjälpmftg), 1. ubflj (fem ub), 2. ubflj (fyra ub), ubbärg-
ningsftg Belos, 2. mröjavd och 3. mröjavd, 32. fem
isbrytare och 1. hkpdiv. Kustartilleriförband: Befäl-
havaren Fo 46/C SK med stab, KAB i  innehållande
bl a spärrbat AH (Arholma), SÖ (Söderarm) och lfför-
band ur armen, KAB 2 innehållande bl a spärrbat KO
(Korsö) och lfförband ur armen, KAB 3 innehållande
bl a spärrbat OR (Ornö), MS (Mellsten) och AÖ (Askö)
och lfförband ur armen, Vidare fanns 3. spärrbat och
spärrbat GÄ (Gävle), RN (Roten) och BÅ (Bråviken),
tre muldiv, åtta rbbatt, sex kjkomp m m.

Flygvapenförband: 12 . ftjledstaben, två sektor-
staber, fem jdiv (J 35 F), varav en -  133. -  skulle utgå
31/12 79, två sdiv, 54. sflyggrp, tio basbat mfl.

MKG:
Armeförband: Brigad G (+), inkluderande F-delar,

lfförband mm. Marinförband: 25. mröjflj, 25. mröj-
laget, 6. mtblaget, två kbevkomp. Kustartilleriför-
band: C GK med stab, 5. muldiv, 7. kabatt, två rbbatt,
fyra spärrbataljoner: spärrbat TG, BN, SE och
12 . spärrbat och spärrkomp LN m fl.

Flygvapenförband: 133. basbat, 136. rrkomp och
133. resbasplut mfl.
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och lfförband ur armén, KAB ! innehållande bl a 
spärrbat KO (Korsö) och lfförband ur armén, KAB " 
innehållande bl a spärrbat OR (Ornö), MS (Mellsten) 
och AÖ (Askö) och lfförband ur armén. Vidare fanns 
". spärrbat och $. spärrbat, spärrbat GÄ (Gävle), RN 
(Roten) och BÅ (Brå viken), tre muldiv, åtta rbbatt, sex 
kjkomp m %.

Flygvapenförband: &!. ftjledstaben, två sektor-
staber, fem jdiv (J "# F), varav en – &"". – skulle utgå 
"&/&! '(, två sdiv, #). s%yggrp, tio basbat m %.

MKG: Inga ändringar.

MB B

Huvuduppgift. MB B:
– försvarar (utom vad avser luftbevakning, jakt-

försvar, %ygspaning samt attackföretag) milo B varvid 
betydelsen av passet Hjälmaren–Vättern beaktas 
(uppgiften något annorlunda i opplan ! och "),

– bevakar gränsen mot Norge,
– upprätthåller transportleder genom milo B till 

och från milo NN i samverkan med MB NN och 
MB Ö.

Särskilda uppgifter i opplan !. MB B:
– understödjer milo Ö stridskrafter främst vad 

avser fältarbeten, underhållstjänst, kommunikations-
tjänst samt reorganisation av förband.

MB B skall på särskild order genomföra operatio-
ner i angränsande delar av milo V och milo Ö.

Förbandstilldelning i resursfördelningsalternativet S + Ö

Grundtilldelade och/eller alternativplanerade förband:
Arméförband: IB ", en skbat F, sju cskbat, vkomp 

m % lfförb.
Marinförband: Inga.
Flygvapenförband: Inga.

Förbandstilldelning i förstärkningsalternativet S

Arméförband: ). och &). fördstaberna, !). och 
"). fördch, IB &, IB !, IB &), IB &', IB "*, IB )#, 
PB $, PB &+, sex fördstrvkomp, tre skbat Ö, skbat F, 
!!. csktbat, vkomp m % lfförband.464

Marinförband: C ÖrlB O med stab, Örlogsbas NO, 
tio kbevkomp, &. ytattack%j, två jag, &&. tbdiv, &. m%j 
(Älvsborg och två hjälpmftg), ). m%j (Älvsnabben och 
två hjälpmftg), &. ubavd (elva ub jämte), &. ub%j (fem 
ub), ubbärgningsftg Belos, !. mröjavd och ". mröjavd, 
fem isbrytare och &. hkpdiv. Kustartilleriförband: 
Befälhavaren Fo )$/C SK med stab, KAB & inne-
hållande bl a spärrbat AH (Arholma), SÖ (Söderarm) 
och lfförband ur armén, KAB ! innehållande bl a 
spärrbat KO (Korsö) och lfförband ur armén, KAB " 
innehållande bl a spärrbat OR (Ornö), MS (Mellsten) 
och AÖ (Askö) och lfförband ur armén, Vidare fanns 
spärrbat GÄ (Gävle), RN (Roten) och BÅ (Bråviken), 
tre muldiv, åtta rbbatt, sex kjkomp m %.

Flygvapenförband: ftjledstaben, två sektorstaber, 
fem jdiv (J "# F), varav en – &"". – utgår "&/&! '(, 
två sdiv, #). s%yggrp, tio basbat m %.

MKG: Inga ändringar.

Förbandstilldelning i förstärkningsalternativet Ö

Arméförband: &. ). &". ch &). fördstaberna, 
!). och "). fördch, IB &, IB !, IB ), IB &), IB &', 
IB "", IB "*, IB )#, PB $, PB ', PB *, PB ( och 
PB &+, sex fördstrvkomp, tre skbat Ö, skbat F, !!. 
csktbat, vkomp m % lfförband.

Marinförband: C ÖrlB O med stab, Örlogsbas 
NO, tio kbevkomp, &. ytattack%j, två jag, &&. tbdiv, 
!. ytattack%j, en jag, &!. tbdiv, &.m%j (Älvsborg 
och två hjälpmftg), ). m%j (Älvsnabben och två 
hjälpmftg), &. ub%j (fem ub), !. ub%j (fyra ub), 
ub bärgningsftg Belos, !. mröjavd och ". mröjavd, 
fem isbrytare och &. hkpdiv. Kustartilleriförband: 
Befälhavaren Fo )$/C SK med stab, KAB & inne-
hållande bl a spärrbat AH (Arholma), SÖ (Söderarm) 
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Förbandstilldelning iförstärkningsalternatiuet S
Armdörband: 4. och 14. fördstaberna, 24. och

34. fördch, IB 1, IB 2, IB 14, IB 17, IB 38, IB 45,
PB 6, PB i  o, sex fördstrvkomp, tre skbat Ö, skbat F,
22. csktbat, vkomp m fl lfförband.464

Marinförband: C ÖrIB 0  med stab, Örlogsbas NO,
tio kbevkomp, 1. ytattackflj, två jag, I I .  tbdiv, 1. mflj
(Älvsborg och två hjälpmftg), 4. mflj (Älvsnabben och
två hjälpmftg), 1. ubavd (elva ub jämte), 1. ubflj (fem
ub), ubbärgningsftg Belos, 2. mröjavd och 3. mröjavd,
fem isbrytare och 1. hkpdiv. Kustartilleriförband:
Befälhavaren Fo 46/C SK med stab, KAB 1 inne-
hållande bl a spärrbat AH (Arholma), SÖ (Söderarm)
och lfförband ur armen, KAB 2 innehållande bl a
spärrbat KO (Korsö) och lfförband ur armen, KAB 3
innehållande bl a spärrbat OR (Ornö), MS (Mellsten)
och AÖ (Askö) och lfförband ur armen, Vidare fanns
spärrbat GÄ (Gävle), RN (Roten) och BA (Bråviken),
tre muldiv, åtta rbbatt, sex kjkomp mfl.

Flygvapenförband: ftjledstaben, två sektorstaber,
fem jdiv (J 35 F), varav en — 133. — utgår 31/12 79,
två sdiv, 54. sflyggrp, tio basbat mfl.

MKG: Inga ändringar.

Förbandstilldelning i förstärkningsalternativet Ö
Armdörband: I. 4. 13. ch 14. fördstaberna,

24. och 34. fördch, IB 1, IB 2, IB 4, IB 14, IB 17,
IB 33, IB 38, IB 45, PB 6, PB 7, PB 8, PB 9 och
PB 10, sex fördstrvkomp, tre skbat Ö, skbat F, 22.
csktbat, vkomp m fl lfförband.

Marinförband: C ÖrIB 0  med stab, Örlogsbas
NO, tio kbevkomp, 1. ytattackflj, två jag, I  I. tbdiv,
2. ytattackflj, en jag, I2. tbdiv, i.mflj (Älvsborg
och två hjälpmftg), 4. mflj (Älvsnabben och två
hjälpmftg), 1. ubflj (fem ub), 2. ubflj (fyra ub),
ubbärgningsftg Belos, 2. mröjavd och 3. mröjavd,
fem isbrytare och 1. hkpdiv. Kustartilleriförband:
Befälhavaren Fo 46/C SK med stab, KAB 1 inne-
hållande bl a spärrbat AH (Arholma), SÖ (Söderarm)

och lfförband ur armen, KAB 2 innehållande bl a
spärrbat KO (Korsö) och lfförband ur armen, KAB 3
innehållande bl a spärrbat OR (Ornö), MS (Mellsten)
och AÖ (Askö) och lfförband ur armen. Vidare fanns
3. spärrbat och 6. spärrbat, spärrbat GÄ (Gävle), RN
(Roten) och Bak (Bråviken), tre muldiv, åtta rbbatt, sex
kjkomp mfl.

Flygvapenförband: I2. ftjledstaben, två sektor-
staber, fem jdiv (J 35 F), varav en — 133. — skulle utgå
31/12 79, två sdiv, 54. sflyggrp, tio basbat mfl.

MKG: Inga ändringar.

MB B
Huvuduppgift. MB B:
— försvarar (utom vad avser luftbevakning, jakt-

försvar, flygspaning samt attackföretag) milo B varvid
betydelsen av passet Hjälmaren—Vättern beaktas
(uppgiften något annorlunda i opplan 2 och 3),

— bevakar gränsen mot Norge,
— upprätthåller transportleder genom milo B ti l l

och från milo NN i samverkan med MB NN och
MB Ö.

Särskilda uppgifter i opplan 1. MB B:
— understödjer milo Ö stridskrafter främst vad

avser fältarbeten, underhållstjänst, kommunikations-
tjänst samt reorganisation av förband.

MB B skall på särskild order genomföra operatio-
ner i angränsande delar av milo V och milo Ö.

Förbandstilldelning i resursfiirdelningsalternativet S + Ö
Grundtilldelade och/eller alternativplanerade förband:

Armdörband: IB 3, en skbat F, sju cskbat, vkomp
mfl lfförb.

Marinförband: Inga.
Flygvapenförband: Inga.
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stab, spärrbat HÖ (Härnösand) och SL (Sundsvall), 
$. muldiv, två lrbbatt.

Flygvapenförband: %!. jfdiv (J "& D), $#$. jfdiv.

Förbandstilldelning i förstärkningsalternativet Ö

Arméförband: !!. fördch, IB !$, tre jkomp, två 
gjkomp, en sskv, fem fördingkomp, nio cskbat, vkomp 
m ' lfförb.

Marinförband: C ÖrlB NN med stab, fyra kbev-
komp, $. ptrbdiv, !. m'jstaben, !. m'j, $. mröjavd, 
$. mröj'jstaben, $!. mröjlaget, ". ub'j med stab (tre 
ub), $!. vbdiv, %. hkpdiv. Kustartilleriförband: C NK 
med stab, spärrbat HÖ (Härnösand) och SL (Sund-
svall), $. muldiv, två lrbbatt. 

Flygvapenförband: %!. jfdiv (J "& D), $#$. jfdiv.

MB ÖN

Huvuduppgift. MB ÖN:
– försvarar milo ÖN varvid angriparen främst 

hindras att ta området intill Lule älv,
– försvårar angriparens anfall över Kiruna i västlig 

riktning,
– bevakar gränsen mot Norge,
– upprätthåller transportleder inom milo ÖN södra 

del i samverkan med MB NN.

Förbandstilldelning i resursfördelningsalternativet  
S + Ö

Grundtilldelade och/eller alternativplanerade förband:
Arméförband: "., $!. och $&. fördstaberna, IB $", 

IB %", IB %%, NB $(, NB "&, NB &) och NB &$, 
$. och !. strvbat, två nskbat, $.–%. fjbat, femton 
jkomp, nio gjkomp, fem fskjplut, två sskv, !. a'yg-
kompstaben, sex hkpplut, tio cskbatstaber ÖN, tio 
cskbat, ca !) cskkomp ÖN och ca !# vkomp ('era 
innehållande A- och B-omgångar) m ' lfförb.

Marinförband: C Bo $ och Bo ! med staber, två 
kbevkomp, %$. hkpbasplut, $$. mröj'j, $$. mröjlaget, 

MB NN

Huvuduppgift. MB NN:
– försvarar milo NN, varvid angriparen främst 

hindras avskära transportlederna till och från milo 
ÖN. Transportleder upprätthålls i samverkan med 
MB B, Ö och ÖN.

– bevakar gränsen mot Norge
– leder vid behov företag med sjöstridskrafter inom 

MB ÖN tilldelat havsområde.
Särskilda uppgifter i opplan !:
Handlingsfrihet skall skapas för att motta förband 

från i första hand milo S och Ö samt att därefter leda 
försvaret enligt operationsplan !. MB NN skall på 
särskild order genomföra operationer inom angrän-
sande delar av milo Ö, B och Ö.

Förbandstilldelning i resursfördelningsalternativet  
S + Ö

Grundtilldelade och/eller alternativplanerade förband:
Arméförband: !!. fördch, IB !$, tre jkomp, två 

gjkomp., en sskv, fem fördingkomp, nio cskbat, 
vkomp m ' lfförb.

Marinförband: C ÖrlB NN med stab, fyra kbev-
komp, $. ptrbdiv, !. m'jstaben, !. m'j, $. mröjavd, 
$. mröj'jstaben, $!. mröjlaget, ". ub'j med stab (tre 
ub), $!. vbdiv, %. hkpdiv. Kustartilleriförband: C NK 
med stab, spärrbat HÖ (Härnösand) och SL (Sund-
svall), $. muldiv, två lrbbatt. 

Flygvapenförband: %!. jfdiv (J "& D), $#$. jfdiv.

Förbandstilldelning i förstärkningsalternativet S

Arméförband: !!. fördch, IB !$, tre jkomp, två 
gjkomp., en sskv, fem fördingkomp, nio cskbat, 
vkomp m ' lfförb.

Marinförband: C ÖrlB NN med stab, fyra kbev-
komp, !. m'jstaben, !. m'j, $. mröjavd, $. mröj-
'j staben, $!. mröjlaget, ". ub'j med stab (tre ub), 
$!. vbdiv, %. hkpdiv. Kustartilleriförband: C NK med 
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MB NN
Huvuduppgift. MB NN:
-  försvarar milo NN, varvid angriparen främst

hindras avskära transportlederna till och från milo
ÖN. Transportleder upprätthålls i samverkan med
MB B, Ö och ÖN.

-  bevakar gränsen mot Norge
-  leder vid behov företag med sjöstridskrafter inom

MB ÖN tilldelat havsområde.
Särskilda uppgifter i opplan 1:
Handlingsfrihet skall skapas för att motta förband

från i första hand milo S och Ö samt att därefter leda
försvaret enligt operationsplan 2. MB NN skall på
särskild order genomföra operationer inom angrän-
sande delar av milo Ö, B och Ö.

Förbandstilldelning i resursfördelningsalternatiuet
S + Ö
Grundtilldelade och/eller alternativplanerade förband:

Arméförband: 22. fördch, IB 21, tre jkomp, två
gjkomp., en sskv, fem fördingkomp, nio cskbat,
vkomp m fl lfförb.

Marinförband: C ÖrIB NN med stab, fyra kbev-
komp, 1. ptrbdiv, 2. mfljstaben, 2. mflj, 1. mröjavd,
1. mröjfljstaben, 12. mröjlaget, 3. ubflj med stab (tre
ub), I2. vbdiv, 4. hkpdiv. Kustartilleriförband: C NK
med stab, spärrbat HÖ (Härnösand) och SL (Sund-
svall), 1. muldiv, två lrbbatt.

Flygvapenförband: 42. jfdiv (J 35 D), 161. jfdiv.

Förbandstilldelning i förstärkningsalternatiuet S
Arm0örband: 22. fördch, IB 21, tre jkomp, två

gjkomp., en sskv, fem fördingkomp, nio cskbat,
vkomp m fl lfförb.

Marinförband: C ÖrIB NN med stab, fyra kbev-
komp, 2. mfljstaben, 2. mflj, 1. mröjavd, 1. mröj-
fljstaben, I2. mröjlaget, 3. ubflj med stab (tre ub),
12. vbdiv, 4. hkpdiv. Kustartilleriförband: C NK med

stab, spärrbat HÖ (Härnösand) och SL (Sundsvall),
1. muldiv, två lrbbatt.

Flygvapenförband: 42. jfdiv (J 35 D), 161. jfdiv.

Förbandstilldelning i förstärkningsalternatiuet Ö
Arm4förband: 22. fördch, IB 21, tre jkomp, två

gjkomp, en sskv, fem fördingkomp, nio cskbat, vkomp
m fl lfförb.

Marinförband: C ÖrIB NN med stab, fyra kbev-
komp, 1. ptrbdiv, 2. mfljstaben, 2. mflj, 1. mröjavd,
1. mröjfljstaben, 12. mröjlaget, 3. ubflj med stab (tre
ub), I2. vbdiv, 4. hkpdiv. Kustartilleriförband: C NK
med stab, spärrbat HÖ (Härnösand) och SL (Sund-
svall), 1. muldiv, två lrbbatt.

Flygvapenförband: 42. jfdiv (J 35 D), 161. jfdiv.

MB ÖN
Huvuduppgift. MB ÖN:
-  försvarar milo ÖN varvid angriparen främst

hindras att ta området intill Lule älv,
-  försvårar angriparens anfall över Kiruna i västlig

riktning,
-  bevakar gränsen mot Norge,
-  upprätthåller transportleder inom milo ÖN södra

del i samverkan med MB NN.

Förbandstilldelning i resursfördelningsalternatiuet
S + Ö
Grundtilldelade och/eller alternativplanerade förband:

Armeförband: 3., I2. och i5. fördstaberna, IB 13,
IB 4 3 , IB 44, NB 19, NB 35, NB 5o och NB 51,
1. och 2. strvbat, två nskbat, I.-4. fjbat, femton
jkomp, nio gjkomp, fem fskjplut, två sskv, 2. aflyg-
kompstaben, sex hkpplut, tio cskbatstaber ÖN, tio
cskbat, ca 2o cskkomp ÖN och ca 26 vkomp (flera
innehållande A- och B-omgångar) m fl lfförb.

Marinförband: C Bo 1 och Bo 2 med staber, två
kbevkomp, 41. hkpbasplut, I I .  mröjflj, I  I. mröjlaget,
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(Luleå), HO (Holmsund) och $. spärrbat, kjkomp, två 
lrbbatt. Inga ändringar.

Flygvapenförband: !%%. sektorstaben, tre stri-
bat, åtta basbat, $%. och !%%. jdiv (J "& D), tre sdiv 
(S "& – fr o m %/%! #' S "#), &&. sgrp, !%%. tp(yggrp, 
!%%. sb(yggrp, !%%. och !%". hkpgrp. Inga ändringar.

CE 1

Huvuduppgift. CE !:
– håller största möjliga antal attackförband insats-

beredda,
– är beredd att med erforderliga ledningsresurser 

och hela eller delar av eskadern lyda under MB,
– lyder med lätta attack(ygdivisioner under MB ÖN,
– är beredd att underställa MB attackförband samt 

viss ledningskapacitet för att förstärka MB lednings-
resurser,

– förbereder insats i stort av attackförband inom 
respektive milo med hänsyn till de basresurser som 
kan komma att disponeras.

Grundtilldelade förband i alla operativa planer och 
förstärkningsalternativ

Attackeskstaben (terr i MB B) 465, )%. a(ygdiv 
(terr MB B), )!. a(ygdiv (terr MB V), #%. a(ygdiv 
(terr MB S), #!. a(ygdiv (terr MB V), %&%. a(ygdiv 
(terr MB ÖN) och %&!. a(yggrp (terr MB Ö). Samtliga 
AJ "#. &%. la(ygdiv (terr MB NN), &!. la(ygdiv (terr 
MB ÖN), %"%. la(ygdiv (terr MB ÖN), %)%. la(yg-
div (terr MB ÖN) och !*%. la(ygdiv (terr MB ÖN), 
samtliga SK )*. #%. tp(ygdiv (terr MB V) och 
%"%. sb(yggrp (terr MB V). 

Resursfördelning

Principer för resursfördelning i operationsplan % samt 
för övergång till operationsplan ! och " framgår av en 
skiss. Detaljerad förbandstilldelning framgår av sär-
skild förbandstilldelningplan (appendix).

%*. och %%. vbdiv. Kustartilleriförband: Spärrbat LU 
(Luleå), HO (Holmsund) och $. spärrbat, kjkomp, två 
lrbbatt. 

Flygvapenförband: !%%. sektorstaben, tre stri-
bat, åtta basbat, $%. och !%%. jdiv (J "& D), tre sdiv 
(S "& – fr o m %/%! #' S "#), &&. sgrp, !%%. tp(yggrp, 
!%%. sb(yggrp, !%%. och !%". hkpgrp. Inga ändringar.

Förbandstilldelning i förstärkningsalternativet S

Arméförband: "., %!. och %&. fördstaberna, IB %", 
IB $", IB $$, NB %', NB "&, NB &* och NB &%, 
%. och !. strvbat, två nskbat, %.–$. fjbat, femton 
jkomp, nio gjkomp, fem fskjplut, två sskv, !. a(yg-
kompstaben, sex hkpplut, tio cskbatstaber ÖN, tio 
cskbat, ca !* cskkomp ÖN och ca !) vkomp ((era 
innehållande A- och B-omgångar) m ( lfförb. Inga 
ändringar.

Marinförband: C Bo % och Bo ! med staber, två 
kbevkomp, $%. hkpbasplut, %%. mröj(j, %%. mröjlaget, 
%*. och %%. vbdiv. Kustartilleriförband: Spärrbat LU 
(Luleå), HO (Holmsund) och $. spärrbat, kjkomp, två 
lrbbatt. Inga ändringar.

Flygvapenförband: !%%. sektorstaben, tre stri-
bat, åtta basbat, $%. och !%%. jdiv (J "& D), tre sdiv 
(S "& – fr o m %/%! #' S "#), &&. sgrp, !%%. tp(yggrp, 
!%%. sb(yggrp, !%%. och !%". hkpgrp. Inga ändringar.

Förbandstilldelning i förstärkningsalternativet Ö

Arméförband: "., %!. och %&. fördstaberna, IB %", 
IB $", IB $$, NB %', NB "&, NB &* och NB &%, 
%. och !. strvbat, två nskbat, %.–$. fjbat, femton 
jkomp, nio gjkomp, fem fskjplut, två sskv, !. a(yg-
kompstaben, sex hkpplut, tio cskbatstaber ÖN, tio 
cskbat, ca !* cskkomp ÖN och ca !) vkomp ((era 
innehållande A- och B-omgångar) m ( lfförb. Inga 
ändringar.

Marinförband: C Bo % och Bo ! med staber, två 
kbevkomp, $%. hkpbasplut, %%. mröj(j, %%. mröjlaget, 
%*. och %%. vbdiv. Kustartilleriförband: Spärrbat LU 
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1o. och I I. vbdiv. Kustartilleriförband: Spärrbat LU
(Luleå), HO (Holmsund) och 4. spärrbat, kjkomp, två
lrbbatt.

Flygvapenförband: 211. sektorstaben, tre stri-
bat, åtta basbat, 41. och 2 i i .  jdiv (J 35 D), tre sdiv
(S 35 - f r o m  1/12 79 S 37), 55. sgrp, 2 I I. tpflyggrp,
2 i i .  sbflyggrp, 211. och 213. hkpgrp. Inga ändringar.

Förbandstilldelning i förstärkningsalternativet S
Arindbrband: 3., 12. och i5. fördstaberna, IB 13,

IB 43, IB 44, NB i9,  NB 35, NB 5o och NB 51,
1. och 2. strvbat, två nskbat, I.-4. fjbat, femton
jkomp, nio gjkomp, fem fskjplut, två sskv, 2. aflyg-
kompstaben, sex hkpplut, tio cskbatstaber ÖN, tio
cskbat, ca 2o cskkomp ÖN och ca 26 vkomp (flera
innehållande A- och B-omgångar) m fl lfförb. Inga
ändringar.

Marinförband: C Bo 1 och Bo 2 med staber, två
kbevkomp, 41. hkpbasplut, I  I. mröjflj, I  I. mröjlaget,
io. och I I. vbdiv. Kustartilleriförband: Spärrbat LU
(Luleå), HO (Holmsund) och 4. spärrbat, kjkomp, två
lrbbatt. Inga ändringar.

Flygvapenförband: 211. sektorstaben, tre stri-
bat, åtta basbat, 41. och 2 i i .  jdiv (J 35 D), tre sdiv
(S 35 - f r o m  1/12 79 S 37), 55. sgrp, 2 I I. tpflyggrp,
2 I I . sbflyggrp, 211. och 213. hkpgrp. Inga ändringar.

Förbandstilldelning i förstärkningsalternativet Ö
Armdbrband: 3., 12. och i5. fördstaberna, IB 13,

IB 43, IB 44, NB 19, NB 35, NB 5o och NB 51,
1. och 2. strvbat, två nskbat, I.-4. fjbat, femton
jkomp, nio gjkomp, fem fskjplut, två sskv, 2. aflyg-
kompstaben, sex hkpplut, tio cskbatstaber ÖN, tio
cskbat, ca 2o cskkomp ÖN och ca 26 vkomp (flera
innehållande A- och B-omgångar) m fl lfförb. Inga
ändringar.

Marinförband: C Bo 1 och Bo 2 med staber, två
kbevkomp, 41. hkpbasplut, I  I. mröjflj, I  I. mröjlaget,
io. och I I. vbdiv. Kustartilleriförband: Spärrbat LU
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(Luleå), HO (Holmsund) och 4. spärrbat, kjkomp, två
lrbbatt. Inga ändringar.

Flygvapenförband: 211. sektorstaben, tre stri-
bat, åtta basbat, 41. och 211. jdiv (J 35 D), tre sdiv
(S 35 -  f rom 1/12 79 S 37), 55. sgrp, 2 I I . tpflyggrp,
2 i i .  sbflyggrp, 211. och 213. hkpgrp. Inga ändringar.

CE 1
Huvuduppgift. CE 1:
-  håller största möjliga antal attackförband insats-

beredda,
-  är beredd att med erforderliga ledningsresurser

och hela eller delar av eskadern lyda under MB,
-  lyder med lätta attackflygdivisioner under MB ÖN,
-  är beredd att underställa MB attackförband samt

viss ledningskapacitet för att förstärka MB lednings-
resurser,

-  förbereder insats i stort av attackförband inom
respektive milo med hänsyn till de basresurser som
kan komma att disponeras.

Grundtilldelade förband i alla operativa planer och
förstärkningsalternativ
Attackeskstaben (terr i MB B) 465, 6i.  aflygdiv
(terr MB B), 62. aflygdiv (terr MB V), 71. aflygdiv
(terr MB S), 72. aflygdiv (terr MB V), i s i .  aflygdiv
(terr MB ÖN) och 152. aflyggrp (terr MB Ö). Samtliga
AJ 37. 51. laflygdiv (terr MB NN), 52. laflygdiv (terr
MB ÖN), 131. laflygdiv (terr MB ÖN), i 6 i .  laflyg-
div (terr MB ÖN) och 201. laflygdiv (terr MB ÖN),
samtliga SK 6o. 71. tpflygdiv (terr MB V) och
131. sbflyggrp (terr MB V).

Resursfördelning
Principer för resursfördelning i operationsplan 1 samt
för övergång till operationsplan 2 och 3 framgår av en
skiss. Detaljerad förbandstilldelning framgår av sär-
skild förbandstilldelningplan (appendix).
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Anvisningar för utgångsgruppering

Utgångsgrupperingen skall säkerställa möjligheterna 
att genomföra kraftsamling till olika invasions-
områ den samt för att medge övergång till annan 
operations plan. Brigad (motsv) inom milo S skall vara 
utgångsgrupperad i Småland för att säkerställa snabb 
insats mot främst Växjöområdet samt för att medge 
snabb förstärkning av milo Ö. Strävan skall vara att 
inom milo Ö utgångsgruppera förband som ingår i 
förstärkningsalternativ S i huvudsak söder Mälaren 
(söder och inom Ålandsförträngningen för sjöstrids-
krafter). Brigad skall vara utgångsgrupperad i norra 
delen av milo Ö för att säkerställa snabb insats mot 
Gävleområdet samt för att medge snabb insats mot 
milo NN.

Utgångsgruppering och stridskrafternas utnytt-
jande inom milo B skall syfta till att angriparens 
framträngande mot södra Norge försvåras under 
lång tid. Förband för förstärkning av milo NN utöver 
alternativ Ö + NN (jfr operationsplan !) kommer att 
till del behöva avdelas ur milo Ö, sannolikt främst 
förband grupperade S Mälaren. MB Ö skall därför 
även i ett läge då militärområdets kraftsamling är för-
lagd till N Mälaren upprätthålla härför erforderliga 
transport leder för kringgång av Mälaren. Inom milo V 
skall transportlederna i passet Vänern–Vättern och 
inom milo B transportlederna främst i passet Vättern–
Hjälma ren upprätthållas. Transportlederna till och 
från milo ÖN skall upprätthållas inom milo Ö, B, NN 
och ÖN.

Invasion mot milo Ö söder Mälaren

Planläggning för försvarets förande med målsättning att 
hejda och slå angriparen (söder Mälaren)

Till ledning för planeringen lämnas följande exempel 
vad gäller resurser och tidsförhållanden:

a) Södra Finland och Åland disponeras inte av 
angriparen.

5. Anvisningar för operationernas planläggning

Förutsättningarna för planläggningen

Opplanen bygger på att:
– fördelningsalternativ S + Ö är intaget,
– hot om gränsinvasion mot milo ÖN föreligger,
– hot om kustinvasion föreligger både mot milo S 

och Ö.
Försvaret skall kunna genomföras så att angri-

paren tidigt kan mötas, samt hejdas och om möjligt 
slås inom våra gräns- och kustområden samt andra 
för vårt försvar vitala områden. Huvuddelen av våra 
operativt rörliga stridskrafter skall kunna förstärka 
invaderat milo. Övriga MB som inte direkt berörs 
av invasion skall kunna lämna understöd avseende 
reorganisation av förband, baserings- och lednings-
stöd av $yg- och sjöstridskrafter samt överta ledning 
av område och/eller ledning i sekundära riktningar. 
Bekämpningens inriktning mot olika områden kan 
växla och det torde därför inte vara möjligt att med 
bekämpningsinriktningen som enda grund fatta beslut 
om omfattande omgrupperingar.

Tillräcklig säkerhet i bedömningen om var kust-
invasion kommer att ske torde i sämsta fall föreligga 
först när minröjning påbörjas och/eller när större luft-
landsättningar sker. Minröjningen kan vara den tidi-
gaste indikationen. Denna bedöms påbörjas ca en–två 
dygn före landstigning.

Försvaret skall även planläggas så att angriparens 
fortsatta operationer på vårt territorium försvåras när 
förutsättningar inte %nns att hejda och slå angripa-
ren. Beslut om att övergå till det operativa syftet att 
försvåra kan komma att fattas tidigt om tidsförhål-
landena för förstärkningsalternativens genomförande 
bedöms som ogynnsamma.

Målet för operationer med syfte att försvåra angri-
parens framträngande skall vara att kanalisera angri-
paren och att vinna tid för att om gynnsamt läge upp-
står hejda honom inom bakre områden och därefter 
övergå till anfall för att återta ockuperade områden.
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5. Anvisningar för operationernas planläggning

Förutsättningarna for planläggning en
Opplanen bygger på att:

— fördelningsalternativ S + Ö är intaget,
— hot om gränsinvasion mot milo ÖN föreligger,
— hot om kustinvasion föreligger både mot milo S

och Ö.
Försvaret skall kunna genomföras så att angri-

paren tidigt kan mötas, samt hejdas och om möjligt
slås inom våra gräns- och kustområden samt andra
för vårt försvar vitala områden. Huvuddelen av våra
operativt rörliga stridskrafter skall kunna förstärka
invaderat milo. Övriga MB som inte direkt berörs
av invasion skall kunna lämna understöd avseende
reorganisation av förband, baserings- och lednings-
stöd av flyg- och sjöstridskrafter samt överta ledning
av område och/eller ledning i sekundära riktningar.
Bekämpningens inriktning mot olika områden kan
växla och det torde därför inte vara möjligt att med
bekämpningsinriktningen som enda grund fatta beslut
om omfattande omgrupperingar.

Tillräcklig säkerhet i bedömningen om var kust-
invasion kommer att ske torde i sämsta fall föreligga
först när minröjning påbörjas och/eller när större luft-
landsättningar sker. Minröjningen kan vara den tidi-
gaste indikationen. Denna bedöms påbörjas ca en—två
dygn före landstigning.

Försvaret skall även planläggas så att angriparens
fortsatta operationer på vårt territorium försvåras när
förutsättningar inte finns att hejda och slå angripa-
ren. Beslut om att övergå till det operativa syftet att
försvåra kan komma att fattas tidigt om tidsförhål-
landena för förstärkningsalternativens genomförande
bedöms som ogynnsamma.

Målet för operationer med syfte att försvåra angri-
parens framträngande skall vara att kanalisera angri-
paren och att vinna tid för att om gynnsamt läge upp-
står hejda honom inom bakre områden och därefter
övergå till anfall för att återta ockuperade områden.

Anvisningar for utgångsgruppering
Utgångsgrupperingen skall säkerställa möjligheterna
att genomföra kraftsamling till olika invasions-
områden samt för att medge övergång till annan
operationsplan. Brigad (motsv) inom milo S skall vara
utgångsgrupperad i Småland för att säkerställa snabb
insats mot främst Växjöområdet samt för att medge
snabb förstärkning av milo Ö. Strävan skall vara att
inom milo Ö utgångsgruppera förband som ingår i
förstärkningsalternativ S i huvudsak söder Mälaren
(söder och inom Ålandsförträngningen för sjöstrids-
krafter). Brigad skall vara utgångsgrupperad i norra
delen av milo Ö för att säkerställa snabb insats mot
Gävleområdet samt för att medge snabb insats mot
milo NN.

Utgångsgruppering och stridskrafternas utnytt-
jande inom milo B skall syfta till att angriparens
framträngande mot södra Norge försvåras under
lång tid. Förband för förstärkning av milo NN utöver
alternativ Ö + NN (jfr operationsplan 2) kommer att
till del behöva avdelas ur milo Ö, sannolikt främst
förband grupperade S Mälaren. MB Ö skall därför
även i ett läge då militärområdets kraftsamling är för-
lagd till N Mälaren upprätthålla härför erforderliga
transportleder för kringgång av Mälaren. Inom milo V
skall transportlederna i passet Vänern—Vättern och
inom milo B transportlederna främst i passet Vättern—
Hjälmaren upprätthållas. Transportlederna till och
från milo ÖN skall upprätthållas inom milo Ö, B, N N
och ÖN.

Invasion mot milo Ö söder Mälaren

Planläggning för försvarets förande med målsättning att
hejda och slå angriparen (söder Mälaren)
Til l  ledning för planeringen lämnas följande exempel
vad gäller resurser och tidsförhållanden:

a) Södra Finland och Åland disponeras inte av
angriparen.
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Planläggning för försvarets förande med målsättning att 
försvåra angriparens framträngande (söder Mälaren)

Till ledning för planeringen lämnas följande exempel 
vad gäller resurser och tidsförhållanden:

a) Södra Finland och Åland disponeras inte av 
angriparen.

b) Beslut om omgruppering av stridskrafter enligt 
förstärkningsalternativet Ö (kurs här) kan komma 
att fattas sent. Tidigast ett dygn efter landstigningen 
kan förbanden omgruppera. Beroende på resultatet 
av angriparens bekämpning m m kan huvuddelen av 
dessa förband nå milo Ö tidigast tre–fem dygn efter 
att landstigningen har påbörjats.

c) Beroende på om våra stridskrafter inte lyckas 
möta, hejda och slå angriparen i kustområdet eller om 
styrkeförhållandena är ogynnsamma för vår del kan 
beslut fattas med operativ målsättning att försvåra 
angriparens framträngande. Tids- och resursförhållan-
den beskrivs i opfasbeskrivningarna nedan.

I ett läge då angriparens framträngande inom milo 
Ö kustområde inte kan eller bedöms kunna hejdas 
skall hans fortsatta inträngande och operationer för-
svåras. Stockholm skall i det längsta försvaras. Strä-
van skall vara att angriparens anfall skall kanaliseras 
till området mellan linjerna Lesjöfors–Kopparberg–
Mälaren och Vänern–Vättern–Västervik.

Förutsättningar att hejda och om möjligt slå angri-
paren skall skapas genom att försvar och anfall med 
från andra milon tillförda förstärkningar tidigt för-
bereds bl a i områdena

– Vättern-Hjälmaren-Mälaren,
– Vättern-Vänern-Kilsbergen.
Försvaret skall föras så att anfallsmöjligheter efter 

hand skapas:
– mellan Vättern och Östersjön,
– genom passet Vänern–Vättern,
– från Fo $" och Fo $! norra del i sydlig riktning,
– väster Vänern.

b) Omgruppering av stridskrafter enligt förstärk-
ningsalternativ Ö (kurs här) torde kunna påbörjas 
senast en–två dygn före landstigningen. Beroende på 
resultatet av angriparens bekämpning kan huvud-
delen av dessa förband komma att nå milo Ö tidigast 
inom ett dygn efter att landstigningen har påbörjats. 
Vissa stridskrafter – främst sjö- och %ygstridskrafter 
– torde dock kunna tilldelas MB Ö tidigare.

c) När huvudinvasionsområde har konstaterats 
beräknas huvuddelen av disponibla fältförband och 
några lokalförsvarsförband respektive ubåts- och 
ytattack förband i Mellan- och Sydsverige kunna 
under ställas MB Ö. Sannolik omfattning enligt 
nedan:

Markstridskrafter: Fördstab, fyra infbrig &&, haub-
bat, lvbat, sju–tio cskbat, etbat, kabatt, spärrbat/
komp m m.

Sjöstridskrafter: En ub%j (–), en ptrbdiv, en–två 
mröj%j, en hkpdiv m m.

Flygstridskrafter: Jakt- och spanings%ygresurser 
i den utsträckning läget medger.

Markstridskrafterna förutsätts nå milo Ö två–tre 
dygn efter order (två infbrig && dock efter ca ett och 
ett halvt dygn) och sjöstridskrafterna ett dygn efter 
order.

d) Av invasion inte direkt berörda MB skall stödja 
MB Ö enligt följande:

– MB S skall understödja MB Ö bl a genom base-
ring och ledning av sjö- och %ygstridskrafter och 
reorga nisation inom militärområdets norra del.

– MB V och MB B skall understödja MB Ö bl a 
genom reorganisation av förband. Dessutom skall 
MBB understödja med underhåll och ledning av 
fältarbeten i bakre delar av milo Ö.

– MB NN skall vara beredd överta ledning av 
mark- och sjöstridskrafter inom delar av milo Ö 
operations område norr Ålandsförträngningen-Dal-
älven.

– CE ' lyder under MB Ö med medeltunga 
attack%yg divisioner.
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b) Omgruppering av stridskrafter enligt förstärk-
ningsalternativ Ö (kurs här) torde kunna påbörjas
senast en—två dygn före landstigningen. Beroende på
resultatet av angriparens bekämpning kan huvud-
delen av dessa förband komma att nå milo Ö tidigast
inom ett dygn efter att landstigningen har påbörjats.
Vissa stridskrafter — främst sjö- och flygstridskrafter
— torde dock kunna tilldelas MB Ö tidigare.

c) När huvudinvasionsområde har konstaterats
beräknas huvuddelen av disponibla fältförband och
några lokalförsvarsförband respektive ubåts- och
ytattackförband i Mellan- och Sydsverige kunna
under ställas MB Ö. Sannolik omfattning enligt
nedan:

Markstridskrafter: Fördstab, fyra infbrig 77, haub-
bat, lvbat, sju—tio cskbat, etbat, kabatt, spärrhat/
komp m m.

Sjöstridskrafter: En ubflj (—), en ptrbdiv, en—två
mröjflj, en hkpdiv m m.

Flygstridskrafter: Jakt- och spaningsflygresurser
i den utsträckning läget medger.

Markstridskrafterna förutsätts nå milo Ö två—tre
dygn efter order (två infbrig 77 dock efter ca ett och
ett halvt  dygn) och sjöstridskrafterna ett dygn efter
order.

d) Av invasion inte direkt berörda MB skall stödja
MB Ö enligt följande:

— MB S skall understödja MB Ö bl a genom base-
ring och ledning av sjö- och flygstridskrafter och
reorganisation inom militärområdets norra del.

— MB V och MB B skall understödja MB Ö bl a
genom reorganisation av förband. Dessutom skall
MBB understödja med underhåll och ledning av
fältarbeten i bakre delar av milo Ö.

— MB NN skall vara beredd överta ledning av
mark- och sjöstridskrafter inom delar av milo Ö
operationsområde norr Ålandsförträngningen-Dal-
älven.

— CE i  lyder under MB Ö med medeltunga
attackflygdivisioner.

Planläggning för försuarets förande med målsättning att
försvåra angriparens framträngande (söder Mälaren)
Til l ledning för planeringen lämnas följande exempel
vad gäller resurser och tidsförhållanden:

a) Södra Finland och Åland disponeras inte av
angriparen.

b) Beslut om omgruppering av stridskrafter enligt
förstärkningsalternativet Ö (kurs här) kan komma
att fattas sent. Tidigast ett dygn efter landstigningen
kan förbanden omgruppera. Beroende på resultatet
av angriparens bekämpning m m kan huvuddelen av
dessa förband nå milo Ö tidigast tre—fem dygn efter
att landstigningen har påbörjats.

c) Beroende på om våra stridskrafter inte lyckas
möta, hejda och slå angriparen i kustområdet eller om
styrkeförhållandena är ogynnsamma för vår del kan
beslut fattas med operativ målsättning att försvåra
angriparens framträngande. Tids- och resursförhållan-
den beskrivs i opfasbeskrivningarna nedan.

I  ett läge då angriparens framträngande inom milo
Ö kustområde inte kan eller bedöms kunna hejdas
skall hans fortsatta inträngande och operationer för-
svåras. Stockholm skall i det längsta försvaras. Strä-
van skall vara att angriparens anfall skall kanaliseras
till området mellan linjerna Lesjöfors—Kopparberg—
Mälaren och Vänern—Vättern—Västervik.

Förutsättningar att hejda och om möjligt slå angri-
paren skall skapas genom att försvar och anfall med
från andra milon tillförda förstärkningar tidigt för-
bereds bl a i områdena

— Vättern-Hjälmaren-Mälaren,
— Vättern-Vänern-Kilsbergen.
Försvaret skall föras så att anfallsmöjligheter efter

hand skapas:
— mellan Vättern och Östersjön,
— genom passet Vänern—Vättern,
— från Fo 53 och Fo 52 norra del i sydlig riktning,
— väster Vänern.
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Flygstridskrafter: Jakt- och spaningsresurser i den 
utsträckning läget medger.

Markstridskrafterna förutsätts nå milo Ö två–fyra 
dygn efter order (två infbrig $$ dock efter ca två dygn) 
och sjöstridskrafterna ett dygn efter order.

d) Av invasion inte direkt berörda MB skall stödja 
MB Ö enligt följande:

– MB S skall kunna understödja MB Ö bl a genom 
basering av sjö- och %ygstridskrafter samt över-
tagande av milo Ö södra del.

– MB V och MB B skall understödja MB Ö genom 
bl a reorganisation av förband, dessutom skall MB B 
understödja med underhåll och ledning av fältarbeten 
i bakre delar av milo Ö.

– MB NN skall vara beredd överta ledning av hela 
Fo "& samt operationsområde norr Ålandsförträng-
ningen. Här utöver skall MB NN kunna basera ubåts- 
och ytattackförband i milo NN för insats inom milo Ö 
operationsområde samt understödja MB Ö genom bl a 
reorganisation av förband.

– CE ' lyder under MB Ö med medeltunga attack-
%ygdivisioner.

Planläggning för försvarets förande med målsättning att 
försvåra angriparens framträngande (norr Mälaren)

Till ledning för planeringen lämnas följande exempel 
vad gäller resurser och tidsförhållanden:

a) Södra Finland och Åland disponeras inte av 
angriparen.

b) Beslut om omgruppering av stridskrafter enligt 
förstärkningsalternativ Ö (kurs här) kan komma 
att fattas sent. Tidigast ett dygn efter angriparens 
landstigning kan förbanden påbörja omgruppering. 
Beroende på resultatet av angriparens bekämpning 
m m kan huvud delen av dessa förband nå milo Ö 
tidigast tre–sex dygn efter att landstigningen har 
påbörjats.

c) Beroende på om våra stridskrafter inte lyckas 
möta, hejda och slå angriparen i kustområdet eller om 
styrkeförhållandena är ogynnsamma för vår del kan 

Operationsfaser med  
tids- och resursförhållanden
Planläggningen att försvåra framträngande söder 
Mälaren skall ske i samverkan med MB S, MB B och 
MB V och så att samordning kan ske till tid och plats 
av t ex upptagsställningar och områden där angripa-
ren kan hejdas och/eller vi återtar ockuperade områ-
den. Som grund för den samordnade planläggningen 
lämnas i underbilaga en hypotes (kurs här) för olika 
operationsfaser som syftar till att uppnå det mål som 
angivits ovan.

Invasion mot milo Ö norr Mälaren

Planläggning för försvarets förande med målsättning att 
hejda och slå angriparen (norr Mälaren).

Till ledning för planeringen lämnas följande exempel 
vad gäller resurser och tidsförhållanden:

a) Södra Finland och Åland disponeras inte av 
angriparen.

b) Omgruppering av stridskrafter enligt förstärk-
ningsalternativ Ö torde kunna påbörjas senast en–två 
dygn före landstigningen. Beroende på resultatet av 
angriparens bekämpning kan huvuddelen av dessa 
förband nå milo Ö norra del inom två dygn efter att 
landstigningen har påbörjats. Vissa stridskrafter, 
främst sjö- och %ygstridskrafter, torde dock kunna till-
delas MB Ö tidigare.

c) När huvudinvasionsområde har konstaterats 
beräknas huvuddelen av de fältförband och några 
lokalförsvarsförband respektive ubåts- och ytattack-
förband i Mellan- och Sydsverige kunna underställas 
MB Ö. Sannolik omfattning enligt nedan:

Markstridskrafter: Fördstab, fyra infbrig $$, 
haubbat, lvbat, sju–tio cskbat m m, etbat, kabatt, 
spärrbat/-komp m m.

Sjöstridskrafter: Ub%j (–), ptrbdiv, en–två mröj%j, 
hkpdiv m m.
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Operationsfaser med
tids- och resursförhållanden
Planläggningen att försvåra framträngande söder
Mälaren skall ske i samverkan med MB S, MB B och
MB V och så att samordning kan ske till tid och plats
av t ex upptagsställningar och områden där angripa-
ren kan hejdas och/eller vi återtar ockuperade områ-
den. Som grund för den samordnade planläggningen
lämnas i underbilaga en hypotes (kurs här) för olika
operationsfaser som syftar till att uppnå det mål som
angivits ovan.

Invasion mot milo Ö norr Mälaren

Planläggning för försvarets förande med målsättning att
hejda och slå angriparen (norr Mälaren).
Til l  ledning för planeringen lämnas följande exempel
vad gäller resurser och tidsförhållanden:

a) Södra Finland och Åland disponeras inte av
angriparen.

b) Omgruppering av stridskrafter enligt förstärk-
ningsalternativ Ö torde kunna påbörjas senast en—två
dygn före landstigningen. Beroende på resultatet av
angriparens bekämpning kan huvuddelen av dessa
förband nå milo Ö norra del inom två dygn efter att
landstigningen har påbörjats. Vissa stridskrafter,
främst sjö- och flygstridskrafter, torde dock kunna till-
delas MB Ö tidigare.

c) När huvudinvasionsområde har konstaterats
beräknas huvuddelen av de fältförband och några
lokalförsvarsförband respektive ubåts- och ytattack-
förband i Mellan- och Sydsverige kunna underställas
MB Ö. Sannolik omfattning enligt nedan:

Markstridskrafter: Fördstab, fyra infbrig 77,
haubbat, lvbat, sju—tio cskbat mm, etbat, kabatt,
spärrbat/-komp m m.

Sjöstridskrafter: Ubflj (—), ptrbdiv, en—två mröjflj,
hkpdiv m m.

Flygstridskrafter: Jakt- och spaningsresurser i den
utsträckning läget medger.

Markstridskrafterna förutsätts nå milo Ö två—fyra
dygn efter order (två infbrig 77 dock efter ca två dygn)
och sjöstridskrafterna ett dygn efter order.

d) Av invasion inte direkt berörda MB skall stödja
MB Ö enligt följande:

— MB S skall kunna understödja MB Ö bl a genom
basering av sjö- och flygstridskrafter samt över-
tagande av milo Ö södra del.

— MB V och MB B skall understödja MB Ö genom
bl a reorganisation av förband, dessutom skall MB B
understödja med underhåll och ledning av fältarbeten
i bakre delar av milo Ö.

— MB NN skall vara beredd överta ledning av hela
Fo 49 samt operationsområde norr Ålandsförträng-
ningen. Här utöver skall MB NN kunna basera ubåts-
och ytattackförband i milo NN för insats inom milo Ö
operationsområde samt understödja MB Ö genom bl a
reorganisation av förband.

— CE i  lyder under MB Ö med medeltunga attack-
flygdivisioner.

Planläggning för försvarets förande med målsättning att
försvåra angriparens framträngande (norr Mälaren)
Til l  ledning för planeringen lämnas följande exempel
vad gäller resurser och tidsförhållanden:

a) Södra Finland och Åland disponeras inte av
angriparen.

b) Beslut om omgruppering av stridskrafter enligt
förstärkningsalternativ Ö (kurs här) kan komma
att fattas sent. Tidigast ett dygn efter angriparens
landstigning kan förbanden påbörja omgruppering.
Beroende på resultatet av angriparens bekämpning
m m kan huvuddelen av dessa förband nå milo Ö
tidigast tre—sex dygn efter att landstigningen har
påbörjats.

c) Beroende på om våra stridskrafter inte lyckas
möta, hejda och slå angriparen i kustområdet eller om
styrkeförhållandena är ogynnsamma för vår del kan
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a) Södra Finland disponeras inte av angriparen.
b) Omgruppering av stridskrafter enligt förstärk-

ningsalternativ S (kurs här) påbörjas ett–två dygn före 
landstigningen. Beroende på resultatet av angriparens 
bekämpning kan dessa förband med huvuddel då 
nå milo S inom ett dygn efter att landstigningen har 
påbörjats. Vissa stridskrafter, främst sjö- och $yg-
stridskrafter, torde kunna tilldelas MB S tidigare.

c) När huvudinvasionsområde konstaterats beräk-
nas huvuddelen av disponibla fältförband och några 
lokalförsvarsförband respektive ubåts- och ytattack-
förband kunna underställas MB S. Sannolik omfatt-
ning enligt nedan:

Markstridskrafter: Fördstab, tre infbrig %%, 
haubbat, lvbat, sju–tio cskbat m m, etbat, kabatt, 
spärrbat/-komp.

Sjöstridskrafter: Tbdiv, två ptrbdiv, ub$j, en–två 
mröj$j, hkpdiv m m.

Flygstridskrafter: Jakt- och spanings$ygresurser 
i den utsträckning läget medger.

Markstridskrafterna förutsätts nå milo S två–tre 
dygn efter order (två infbrig %% dock efter ca ett och 
ett halvt dygn), sjöstridskrafterna ett dygn efter order.

d) Av invasion inte direkt berörda MB skall stödja 
MB S enligt följande:

– MB V och MB Ö skall kunna understödja 
MB S bl a genom basering av sjö- och $ygstridskraf-
ter, reorga nisation samt övertagande av Fo #% och/
eller #&.

– CE # lyder under MB S med medeltunga attack-
$ygdivisioner.

Förutsättningar skall skapas så att huvuddelen av 
landets kvali'cerade förband skall kunna kraftsamlas 
till invasionsområdet.

Planläggning för försvarets förande med målsättning att 
försvåra angriparens framträngande

Till ledning för planeringen lämnas följande exempel 
vad gäller resurser och tidsförhållanden:

a) Beslut om omgruppering av stridskrafter enligt 

beslut fattas med operativ målsättning att försvåra 
angriparens framträngande. Tids- och resursförhållan-
den beskrivs i operationsfaserna nedan.

I ett läge då angriparens framträngande inom 
milo Ö kustområde inte kan hejdas skall hans fort-
satta inträngande och operationer försvåras. Stock-
holm skall i det längsta försvaras. Strävan skall vara 
att angriparens anfall skall kanaliseras till området 
mellan linjerna Vänern–Vättern–Hjälmaren–Mälaren 
och Malung–Ludvika–Avesta–Dalälven.

Förutsättningar att hejda och om möjligt slå angri-
paren skall skapas genom att försvar och anfall med 
ifrån andra milon tillförda förstärkningar tidigt för-
bereds bl a i områdena:

– Åmänningen-Kolbäcksån,
– Åmänningen-Sverkestaån-Hjälmaren,
– Barkensjöarna-Kilsbergen-Vänern-Hjälmaren.
Försvaret skall föras så att anfallsmöjligheter skap-

pas inledningsvis i angriparens norra $ark, i senare 
skede även genom passen Vänern–Vättern och 
Vättern–Hjälmaren.

Operationsfaser med  
tids- och resursförhållanden
Planläggningen av att försvåra framträngande norr 
Mälaren skall ske i samverkan med MB NN, MB 
B och MB V och så att samordning kan ske till tid 
och plats av t ex upptagsställningar och områden där 
angriparens kan hejdas och/eller vi återtar ockupe-
rade områden. Som grund för den samordnade plan-
läggningen lämnas i underbilaga en hypotes för olika 
operationsfaser som syftar till att uppnå det mål som 
angivits ovan.

Invasion mot milo S

Planläggning för försvarets förande med målsättning att 
hejda och slå angriparen

Till ledning för planläggningen lämnas följande 
exempel  vad gäller resurser och tidsförhållanden:
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beslut fattas med operativ målsättning att försvåra
angriparens framträngande. Tids- och resursförhållan-
den beskrivs i operationsfaserna nedan.

I  ett läge då angriparens framträngande inom
milo Ö kustområde inte kan hejdas skall hans fort-
satta inträngande och operationer försvåras. Stock-
holm skall i det längsta försvaras. Strävan skall vara
att angriparens anfall skall kanaliseras till området
mellan linjerna Vänern—Vättern—Hjälmaren—Mälaren
och Malung—Ludvika—Avesta—Dalälven.

Förutsättningar att hejda och om möjligt slå angri-
paren skall skapas genom att försvar och anfall med
ifrån andra milon tillförda förstärkningar tidigt för-
bereds bl a i områdena:

— Åmänningen-Kolbäcksån,
— Åmänningen-Sverkestaån-Hjälmaren,
— Barkensjöarna-Kilsbergen-Vänern-Hjälmaren.
Försvaret skall föras så att anfallsmöjligheter skap-

pas inledningsvis i angriparens norra flark, i senare
skede även genom passen Vänern—Vättern och
Vättern—Hjälmaren.

Operationsfaser med
tids- och resursförhållanden
Planläggningen av att försvåra framträngande norr
Mälaren skall ske i samverkan med MB NN, MB
B och MB V och så att samordning kan ske till tid
och plats av t ex upptagsställningar och områden där
angriparens kan hejdas och/eller vi återtar ockupe-
rade områden. Som grund för den samordnade plan-
läggningen lämnas i underbilaga en hypotes för olika
operationsfaser som syftar till att uppnå det mål som
angivits ovan.

Invasion mot milo S

Planläggning för försvarets förande med målsättning att
hejda och slå angriparen
Til l ledning för planläggningen lämnas följande
exempel vad gäller resurser och tidsförhållanden:

a) Södra Finland disponeras inte av angriparen.
b) Omgruppering av stridskrafter enligt förstärk-

ningsalternativ S (kurs här) påbörjas ett—två dygn före
landstigningen. Beroende på resultatet av angriparens
bekämpning kan dessa förband med huvuddel då
nå milo S inom ett dygn efter att landstigningen har
påbörjats. Vissa stridskrafter, främst sjö- och flyg-
stridskrafter, torde kunna tilldelas MB S tidigare.

c) När huvudinvasionsområde konstaterats beräk-
nas huvuddelen av disponibla fältförband och några
lokalförsvarsförband respektive ubåts- och ytattack-
förband kunna underställas MB S. Sannolik omfatt-
ning enligt nedan:

Markstridskrafter: Fördstab, tre infbrig 77,
haubbat, lvbat, sju—tio cskbat mm, etbat, kabatt,
spärrbat/-komp.

Sjöstridskrafter: Tbdiv, två ptrbdiv, ubflj, en—två
mröjflj, hkpdiv m m.

Flygstridskrafter: Jakt- och spaningsflygresurser
i den utsträckning läget medger.

Markstridskrafterna förutsätts nå milo S två—tre
dygn efter order (två infbrig 77 dock efter ca ett och
ett halvt dygn), sjöstridskrafterna ett dygn efter order.

d) Av invasion inte direkt berörda MB skall stödja
MB S enligt följande:

— MB V och MB Ö skall kunna understödja
MB S bl a genom basering av sjö- och flygstridskraf-
ter, reorganisation samt övertagande av Fo 17 och/
eller 18.

— CE i  lyder under MB S med medeltunga attack-
flygdivisioner.

Förutsättningar skall skapas så att huvuddelen av
landets kvalificerade förband skall kunna kraftsamlas
till invasionsområdet.

Planläggning för försuarets förande med målsättning att
försvåra angriparens framträngande
Till ledning för planeringen lämnas följande exempel
vad gäller resurser och tidsförhållanden:

a) Beslut om omgruppering av stridskrafter enligt
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Invasion mot milo ÖN

Förutsättningar

a) Hot om invasion föreligger mot milo S och/eller Ö.
b) Angriparen utnyttjar transportleder genom Fin-

land. Åland disponeras dock inte av angriparen och 
förutsättningar för invasionsföretag över Bottenhavet 
och Bottenviken #nns inledningsvis inte.

Planläggning för försvarets förande med målsättning att 
hejda och slå angriparen

a) Målet för försvaret av milo ÖN skall vara att 
angriparen hindras att ta området intill Lule älv 
och att, om tids- och styrkeförhållandena är ogynn-
samma, angriparens framträngande i sydlig riktning 
skall försvåras. Framrycker angriparen enbart längs 
mellan riksvägen Pajala–Kiruna–Narvik (när denna 
är färdig) och genom området norr därom skall del av 
vägen kunna återtas.466

b) Förband för försvar i riktning Kiruna–Riks-
gränsen skall avdelas i sådan omfattning att operatio-
ner söder Lule älv med syfte att försvåra angriparens 
framträngande i sydlig riktning inte äventyras genom 
att förband och övriga resurser innesluts.

c) Om angriparen förutsätts inte kunna hejdas 
senast i anslutning till Lule älv skall säkerställas att 
milo stridskrafter inte innesluts. MB ÖN avgör var 
upptagsställningar skall förberedas, vilken insats som 
skall göras över tiden osv. När striden förs inom Fo $% 
kommer MB NN att understödja MB ÖN bl a genom 
reorganisation av förband.

d) Samordning mellan MB ÖN och MB NN av en 
eventuell försvarsoperation inom milo ÖN södra del 
sker genom att MB i samverkan förbereder genom-
förande av operationer i milo gränsområden.

e) Lägen då MB ÖN kan tillföras ytterligare resur-
ser beskrivs i operationsplan ". Ytterligare resurser 
kan även tilldelas MB ÖN i denna opplan genom 
opera tiv ledning.

förstärkningsalternativ S (kurs här) kan komma att 
fattas sent. Senast ett–tre dygn efter landstigningen 
kan förbanden omgruppera. Beroende på resultatet av 
angriparens bekämpningsläge m m kan huvuddelen 
av dessa förband nå milo S tidigast tre–fem dygn efter 
att landstigningen har påbörjats.

b) Beroende på om våra stridskrafter inte lyckas 
möta, hejda och slå angriparen i kustområdet eller om 
styrkeförhållandena är ogynnsamma för vår del kan 
beslut fattas med operativ målsättning att försvåra 
angriparens framträngande. Tids- och resursförhållan-
den beskrivs i operationsfasbeskrivningarna nedan. 
I ett läge då angriparens framträngande inom milo S 
kustområde inte kan hejdas eller bedöms kunna 
hejdas skall hans fortsatta inträngande och operatio-
ner försvåras. Strävan skall vara att:

– angriparen skall kanaliseras till området väster 
linjen Karlshamn–Vätterns sydspets–Vänern.

Förutsättningar att hejda angriparen skall skapas 
genom att försvar och anfall med ifrån andra milon 
tillförda förstärkningar tidigt förbereds i områdena:

– Sölvesborg-Markaryd-Bjärehalvön,
– Karlshamn-Möckeln-Bolmen-Lygnern,
– Jönköping-Vänersborg-Uddevalla.
Försvaret skall föras så att anfallsmöjligheter efter 

hand skapas:
– från småländska höglandet i sydvästlig riktning,
– mellan Vättern–Vänern,
– mellan Vänern–norska gränsen.

Operationsfaser med  
tids- och resursförhållanden
Planläggningen av att försvåra framträngande i södra 
Sverige skall ske i samverkan med MB S, MB V, 
MB B, MB Ö och så att samordning kan ske till tid 
och plats av t ex upptagsställningar och områden där 
angriparen kan hejdas och/eller vi återtar ockuperade 
områden. Som grund för den samordnande plan-
läggningen lämnas i underbilaga en hypotes för olika 
operationsfaser som syftar till att uppnå det mål som 
angivits ovan.
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förstärkningsalternativ S (kurs här) kan komma att
fattas sent. Senast ett—tre dygn efter landstigningen
kan förbanden omgruppera. Beroende på resultatet av
angriparens bekämpningsläge m m kan huvuddelen
av dessa förband nå milo S tidigast tre—fem dygn efter
att landstigningen har påbörjats.

b) Beroende på om våra stridskrafter inte lyckas
möta, hejda och slå angriparen i kustområdet eller om
styrkeförhållandena är ogynnsamma för vår del kan
beslut fattas med operativ målsättning att försvåra
angriparens framträngande. Tids- och resursförhållan-
den beskrivs i operationsfasbeskrivningarna nedan.
I  ett läge då angriparens framträngande inom milo S
kustområde inte kan hejdas eller bedöms kunna
hejdas skall hans fortsatta inträngande och operatio-
ner försvåras. Strävan skall vara att:

— angriparen skall kanaliseras till området väster
linjen Karlshamn—Vätterns sydspets—Vänern.

Förutsättningar att hejda angriparen skall skapas
genom att försvar och anfall med ifrån andra milon
tillförda förstärkningar tidigt förbereds i områdena:

— Sölvesborg-Markaryd-Bjärehalvön,
— Karlshamn-Möckeln-Bolmen-Lygnern,
— Jönköping-Vänersborg-Uddevalla.
Försvaret skall föras så att anfallsmöjligheter efter

hand skapas:
— från småländska höglandet i sydvästlig riktning,
— mellan Vättern—Vänern,
— mellan Vänern—norska gränsen.

Operationsfaser med
tids- och resursförhållanden
Planläggningen av att försvåra framträngande i södra
Sverige skall ske i samverkan med MB S, MB V,
MB B, MB Ö och så att samordning kan ske till tid
och plats av t ex upptagsställningar och områden där
angriparen kan hejdas och/eller vi återtar ockuperade
områden. Som grund för den samordnande plan-
läggningen lämnas i underbilaga en hypotes för olika
operationsfaser som syftar till att uppnå det mål som
angivits ovan.

Invasion mot milo ÖN

Förutsättningar
a) Hot om invasion föreligger mot milo S och/eller Ö.
b) Angriparen utnyttjar transportleder genom Fin-

land. Åland disponeras dock inte av angriparen och
förutsättningar för invasionsföretag över Bottenhavet
och Bottenviken finns inledningsvis inte.

Planläggning for försvarets förande med målsättning att
hejda och slå angriparen

a) Målet för försvaret av milo ÖN skall vara att
angriparen hindras att ta området intill Lule älv
och att, om tids- och styrkeförhållandena är ogynn-
samma, angriparens framträngande i sydlig riktning
skall försvåras. Framrycker angriparen enbart längs
mellanriksvägen Pajala—Kiruna—Narvik (när denna
är färdig) och genom området norr därom skall del av
vägen kunna återtas.4"

b) Förband för försvar i riktning Kiruna—Riks-
gränsen skall avdelas i sådan omfattning att operatio-
ner söder Lule älv med syfte att försvåra angriparens
framträngande i sydlig riktning inte äventyras genom
att förband och övriga resurser innesluts.

c) Om angriparen förutsätts inte kunna hejdas
senast i anslutning till Lule älv skall säkerställas att
milo stridskrafter inte innesluts. MB ÖN avgör var
upptagsställningar skall förberedas, vilken insats som
skall göras över tiden osv. När striden förs inom Fo
kommer MB NN att understödja MB ÖN bl a genom
reorganisation av förband.

d) Samordning mellan MB ÖN och MB NN av en
eventuell försvarsoperation inom milo ÖN södra del
sker genom att MB i samverkan förbereder genom-
förande av operationer i milo gränsområden.

e) Lägen då MB ÖN kan tillföras ytterligare resur-
ser beskrivs i operationsplan 4. Ytterligare resurser
kan även tilldelas MB ÖN i denna opplan genom
operativ ledning.
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– transport- (lednings-) organisation inom hela 
landet ges hög prioritet,

– stridande förband tidigt kraftsamlas till primärt 
hotade områden,

– lokalförsvarsförband kraftsamlas till $ygfält och 
hamnar inom primärt hotade områden,

– sjö- och kustartilleristridskrafter samt vår attack 
kraftsamlas till att reducera angriparens styrke tillväxt,

– luftförsvaret kraftsamlas till att avvärja luft-
landsättning.

Särskilda uppgifter  
(utöver dem som redovisats i p 4 ovan)

MB S:
– försvaret inriktas främst till Skåne och Öresund.
MB V:
– åtgärder vidtas för skydd av E % basområde,
– åtgärder vidtas för att upprätthålla transport-

lederna i passet Vänern–Vättern,
– åtgärder vidtas for skydd av Stockholm med riks-

ledningen,
– åtgärder vidtas för snabb förstärkning av Got-

land.
MB B:
– åtgärder vidtas för att tidigt upprätthålla 

transport lederna i passet Hjälmaren–Vättern,
– åtgärder vidtas enligt särskild planläggning,
– åtgärder vidtas för att upprätthålla genom gående 

transportleder till milo NN för inrycknings- och 
koncentrerings transporter.

MB NN:
– åtgärder vidtas för att upprätthålla genom gående 

transportleder till milo ÖN för inrycknings- och 
koncentrerings transporter.

MB ÖN:
– åtgärder vidtas för att upprätthålla transportleder 

för tilltransporten av inryckande personal och mobili-
serande förband.

f) CE % med lätta attackdivisioner lyder under 
MB ÖN.

6. Handlingsregler för lägen då vårt försvar  
inte är mobiliserat och utgångsgrupperat

Grunder

Inom ramen för denna operationsplan, som har 
nuvarande militärpolitiska läge som grund, måste 
beaktas möjligheterna för att insätta anfall mot övre 
Norrland, efter genommarsch av norra Finland, samt 
östra Mellan sverige eller Sydsverige innan vi hunnit 
mobili sera krigsorganisationens resurser. Om angri-
paren anfaller Finland och/eller Danmark bedöms 
vi få tid att åtminstone vidta partiella mobiliserings-
åtgärder.

De åtgärder som vidtas vid ett överraskande inlett 
anfall skall syfta till att snarast genomföra operationer 
enligt denna operationsplan. Detta sker bl a genom att 
vår mobilisering och för vår koncentrering betydelse-
fulla kommunikationer skyddas genom att angripa-
rens styrketillväxt begränsas främst genom försvar av 
hamnar och $ygfält samt genom att för angriparens 
fortsatta anfall och för vårt försvar fortsatta viktiga 
områden försvaras.

Försvarets genomförande

Milo ÖN-milo NN:
Försvaret av Norrland är framför allt beroende 

av våra möjligheter att säkerställa gynnsam styrke-
tillväxt. Våra möjligheter att påverka angriparens 
styrketillväxt vid ett överraskande inlett anfall över 
vår landgräns är begränsade. Vår strävan skall därför 
vara att inledningsvis fördröja &enden samtidigt 
som vi skapar förutsättningar för att säkerställa vår 
koncen trering och uppmarsch till milo ÖN.

Övriga landet:
 ÖB (och MB) handlingsfrihet skall säkerställas. 

Detta skall ske främst genom att:
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f) CE I med lätta attackdivisioner lyder under
MB ÖN.

6. Handlingsregler för lägen då vårt försvar
inte är mobiliserat och utgångsgrupperat

Grunder
Inom ramen för denna operationsplan, som har
nuvarande militärpolitiska läge som grund, måste
beaktas möjligheterna för att insätta anfall mot övre
Norrland, efter genommarsch av norra Finland, samt
östra Mellansverige eller Sydsverige innan vi hunnit
mobilisera krigsorganisationens resurser. Om angri-
paren anfaller Finland och/eller Danmark bedöms
vi få tid att åtminstone vidta partiella mobiliserings-
åtgärder.

De åtgärder som vidtas vid ett överraskande inlett
anfall skall syfta til l att snarast genomföra operationer
enligt denna operationsplan. Detta sker bl a genom att
vår mobilisering och för vår koncentrering betydelse-
fulla kommunikationer skyddas genom att angripa-
rens styrketillväxt begränsas främst genom försvar av
hamnar och flygfält samt genom att för angriparens
fortsatta anfall och för vårt försvar fortsatta viktiga
områden försvaras.

Försvarets genomförande
Milo ÖN-milo NN:
Försvaret av Norrland är framför allt beroende

av våra möjligheter att säkerställa gynnsam styrke-
tillväxt. Våra möjligheter att påverka angriparens
styrketillväxt vid ett överraskande inlett anfall över
vår landgräns är begränsade. Vår strävan skall därför
vara att inledningsvis fördröja fienden samtidigt
som vi skapar förutsättningar för att säkerställa vår
koncentrering och uppmarsch till milo ÖN.

Övriga landet:
ÖB (och MB) handlingsfrihet skall säkerställas.

Detta skall ske främst genom att:

— transport- (lednings-) organisation inom hela
landet ges hög prioritet,

— stridande förband tidigt kraftsamlas till primärt
hotade områden,

— lokalförsvarsförband kraftsamlas till flygfält och
hamnar inom primärt hotade områden,

— sjö- och kustartilleristridskrafter samt vår attack
kraftsamlas till att reducera angriparens styrketillväxt,

— luftförsvaret kraftsamlas till att avvärja luft-
landsättning.

Särskilda uppgifter
(utöver dem som redovisats i p 4 ovan)

MB S:
— försvaret inriktas främst till Skåne och Öresund.
MB V:
— åtgärder vidtas för skydd av E i  basområde,
— åtgärder vidtas för att upprätthålla transport-

lederna i passet Vänern—Vättern,
— åtgärder vidtas for skydd av Stockholm med riks-

ledningen,
— åtgärder vidtas för snabb förstärkning av Got-

land.
MB B:
— åtgärder vidtas för att tidigt upprätthålla

transportlederna i passet Hjälmaren—Vättern,
— åtgärder vidtas enligt särskild planläggning,
— åtgärder vidtas för att upprätthålla genomgående

transportleder till milo NN för inrycknings- och
koncentreringstransporter.

MB NN:
— åtgärder vidtas för att upprätthålla genomgående

transportleder till milo ÖN för inrycknings- och
koncentreringstransporter.

MB ÖN:
— åtgärder vidtas för att upprätthålla transportleder

för tilltransporten av inryckande personal och mobili-
serande förband.
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– överta ledning av markstridskrafter inom Fo "# 
och "$ bakre delar,

– överlämna ledning av markstridskrafter inom 
Fo %# sydvästra del till MB V.

MB NN skall vara beredd att:
– överta ledning av markstridskrafter inom hela 

Fo "& samt ledning av sjöstridskrafter i södra Botten-
havet,

– överta 'ygstridskrafter i norra delen av milo Ö 
och B.

CE ! skall i detta läge med medeltunga attack'yg-
divisioner lyda under MB Ö och med lätta attack'yg-
divisioner lyda under MB ÖN.

Resursförhållanden
Följande planeringsantagande gäller:

Förstärkningsalternativ Ö (kurs här) är under verk-
ställande. Förbanden kan komma att nå milo Ö avse-
värt senare än vad som framgår ovan.

Följande principer kan vara styrande för föränd-
ringar i resursfördelningen:

– MB Ö behåller resurser enligt förstärknings-
alternativ Ö. Under fasens senare del är MB Ö 
beredd att överlämna fördelning med två–tre brig 
m m till MB S och MB B. Fördelningen skall efter 
reorganisation inom mottagande milo kunna insättas 
i strid.

– MB S överlämnar snarast infbrig ((, ca fem sk- 
eller cskbat, en jägarbat m m till vardera MB V och 
MB B. Bl a tre infbrig )) behålls inom milo S för att 
medge handlingsfrihet att anfalla i nordlig riktning 
inom milo Ö.

– MB S överlämnar fördelningsstab m m till MB B. 
MB skall vara beredd att överlämna pbrig alternativt 
en eller två infbrig )) till MB V alternativt MB B.

– MB NN skall vara beredd att överlämna främst 
luftvärnsförband till MB B.

Under denna fas sker kraftsamling av disponibla 
sjö-, ka- och 'ygstridskrafter till milo Ö.

7. Operationsfaser med tids- och resursförhållande

Försvåra framträngande inom södra delen av milo Ö

Fas 1

Målet skall vara att försvåra framträngande inom 
södra delen av milo Ö under minst två till tre veckor 
(kurs här) och om möjligt hejda framträngande genom 
passet Mälaren–Hjälmaren. Möjligheter skall skapas 
för att ta initiativet.

Härvid skall:
– MB S sträva efter att hejda framträngande över 

Jönköping–Växjö–Kalmar. MB S skall vara beredd 
att anfalla i nordlig riktning mellan Vättern och Öster-
sjön.

– MB V sträva efter att hejda framträngande 
genom passet Vänern–Vättern.

– MB B sträva efter att hejda framträngande 
i passet Vättern–Hjälmaren.

Ledningsförhållanden
MB Ö skall vara beredd att:
– överlämna ledning av markstridskrafter i södra 

delen av milo Ö operationsområde till MB S,
– överlämna ledning av markstridskrafter i norra 

delen av milo Ö operationsområde till MB NN,
– överlämna ledning av markstridskrafter inom 

bakre delar av Fo "# och "$ till MB B.
– överlämna ledning av 'ygstridskrafter i norra 

delen av milo Ö och B till MB NN.
MB S skall vara beredd att:
– överta ledning av marina stridskrafter i milo Ö 

södra del,
– överta ledning av markstridskrafter inom Fo "# 

södra del.
MBV skall vara beredd att:
– överta ledning av markstridskrafter inom Fo %# 

sydvästra del.
MB B skall vara beredd att:
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7. Operationsfaser med tids- och resursförhållande

Försvåra framträngande inom södra delen av milo Ö

Fas 1
Målet skall vara att försvåra framträngande inom
södra delen av milo Ö under minst två till tre veckor
(kurs här) och om möjligt hejda framträngande genom
passet Mälaren—Hjälmaren. Möjligheter skall skapas
för att ta initiativet.

Härvid skall:
— MB S sträva efter att hejda framträngande över

Jönköping—Växjö—Kalmar. MB S skall vara beredd
att anfalla i nordlig riktning mellan Vättern och Öster-
sjön.

— MB V sträva efter att hejda framträngande
genom passet Vänern—Vättern.

— MB B sträva efter att hejda framträngande
i passet Vättern—Hjälmaren.

Ledningsförhållanden
MB Ö skall vara beredd att:
— överlämna ledning av markstridskrafter i södra

delen av milo Ö operationsområde till MB S,
— överlämna ledning av markstridskrafter i norra

delen av milo Ö operationsområde till MB NN,
— överlämna ledning av markstridskrafter inom

bakre delar av Fo 41 och 43 til l MB B.
— överlämna ledning av flygstridskrafter i norra

delen av milo Ö och B til l MB NN.
MB S skall vara beredd att:
— överta ledning av marina stridskrafter i milo Ö

södra del,
— överta ledning av markstridskrafter inom Fo 41

södra del.
MBV skall vara beredd att:
— överta ledning av markstridskrafter inom Fo 51

sydvästra del.
MB B skall vara beredd att:

— överta ledning av markstridskrafter inom Fo 41
och 43 bakre delar,

— överlämna ledning av markstridskrafter inom
Fo 51 sydvästra del till MB V.

MB NN skall vara beredd att:
— överta ledning av markstridskrafter inom hela

Fo 49 samt ledning av sjöstridskrafter i södra Botten-
havet,

— överta flygstridskrafter i norra delen av milo Ö
och B.

CE 1 skall i detta läge med medeltunga attackflyg-
divisioner lyda under MB Ö och med lätta attackflyg-
divisioner lyda under MB ÖN.

Resursförhållanden
Följande planeringsantagande gäller:

Förstärkningsalternativ Ö (kurs här) är under verk-
ställande. Förbanden kan komma att nå milo Ö avse-
värt senare än vad som framgår ovan.

Följande principer kan vara styrande för föränd-
ringar i resursfördelningen:

— MB Ö behåller resurser enligt förstärknings-
alternativ Ö. Under fasens senare del är MB Ö
beredd att överlämna fördelning med två—tre brig
m m till MB S och MB B. Fördelningen skall efter
reorganisation inom mottagande milo kunna insättas
i strid.

— MB S överlämnar snarast infbrig 66, ca fem sk-
eller cskbat, en jägarbat m m till vardera MB V och
MB B. Bl a tre infbrig 77 behålls inom milo S för att
medge handlingsfrihet att anfalla i nordlig riktning
inom milo Ö.

— MB S överlämnar fördelningsstab m m till MB B.
MB skall vara beredd att överlämna pbrig alternativt
en eller två infbrig 77 ti l l  MB V alternativt MB B.

— MB NN skall vara beredd att överlämna främst
luftvärnsförband till MB B.

Under denna fas sker kraftsamling av disponibla
sjö-, ka- och flygstridskrafter till milo Ö.
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Försvåra framträngande inom norra delen av milo Ö

Fas 1

Målet skall vara att försvåra framträngande inom 
milo Ö norra del under minst två–tre veckor (kurs här) 
och om möjligt hejda framträngande över Mälaren 
i sydlig riktning, genom passet Hjälmaren–Mälaren 
och i höjd med Kolbäcksån-Åmänningen. Möjligheter 
skall skapas för att slå angriparen.

Härvid skall:
– MB Ö sträva efter att försvåra framträngande 

mot Västerås-Sala-Forsmark och skapa möjligheter 
för att hejda angriparen norr Mälaren.

– MB B skall vara beredd att försvåra framträng-
ande i västlig riktning.

– MB NN skall sträva efter att tidigt anfalla inom 
Fo "$.

Ledningsförhållanden
MB Ö skall vara beredd att:
– överlämna ledning av markstridskrafter inom 

norra delen av milo Ö operationsområde till MB NN,
– överlämna ledning av %ygstridskrafter i norra 

delen av milo Ö och B till MB NN,
– överlämna ledning av markstridskrafter inom 

bakre delar av Fo "& till MB B,
– överta ledning av markstridskrafter inom syd-

östra delen av Fo #'.
MB S skall vara beredd att:
– överta ledning av markstridskrafter inom Fo "' 

(eventuellt del av),
– överta ledning av sjöstridskrafter i milo Ö södra 

del.
MB B skall vara beredd att:
– överta ledning av markstridskrafter inom bakre 

delar av Fo "&,
– överlämna ledning av markstridskrafter inom 

sydöstra delen av Fo #' till MB Ö och sydvästra delen 
av Fo #' till MB V.

Fas 2

Operativ målsättning
Målet skall vara att om våra stridskrafter inte kan 
hejda angriparen i passet Mälaren–Hjälmaren skall 
MB B försvåra framträngande mot Vättern–Skagern–
Kilsbergen. Möjligheter skall skapas för att hejda 
angriparens framträngande och ta initiativet.

Härvid skall strävan vara att:
– MB Ö skall hejda framträngande i passet 

Mälaren –Hjälmaren.
– MB V skall vara beredd att anfalla genom passet 

Vänern–Vättern.
– MB S skall vara beredd att anfalla öster Vättern.
Under fas ! kan följande principer ligga till grund 

för omfördelning av resurser:
– MB Ö behåller en fördelning med tre–fyra brig 

m m för striden Mälaren–Hjälmaren. MB överlämnar 
fördelning med tre–fyra infbrig m m till MB B samt 
förd med två–tre infbrig m m till MB V.

– MB S överlämnar en–två infbrig/pbrig till MB V 
alternativt MB B.

– Lfförband omgrupperas från milo S/NN till 
milo V/B.

Fas 3

Operativ målsättning
Målet i fas ( skall vara att MB B fortsätter att för-
svåra framträngande och hejdar tillfälligt eller för 
längre tid angriparens framträngande i Kilsbergen. 
MB V och MB Ö anfaller inom milo B. Anfallen om 
möjligt tidsmässigt samordnade. Resurser i stort enligt 
fas !.
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Fas 2

Operativ målsättning
Målet skall vara att om våra stridskrafter inte kan
hejda angriparen i passet Mälaren—Hjälmaren skall
MB B försvåra framträngande mot Vättern—Skagern—
Kilsbergen. Möjligheter skall skapas för att hejda
angriparens framträngande och ta initiativet.

Härvid skall strävan vara att:
— MB Ö skall hejda framträngande i passet

Mälaren—Hjälmaren.
— MB V skall vara beredd att anfalla genom passet

Vänern—Vättern.
— MB S skall vara beredd att anfalla öster Vättern.
Under fas 2 kan följande principer ligga till grund

för omfördelning av resurser:
— MB Ö behåller en fördelning med tre—fyra brig

m m för striden Mälaren—Hjälmaren. MB överlämnar
fördelning med tre—fyra infbrig m m till MB B samt
förd med två—tre infbrig m m till MB V.

— MB S överlämnar en—två infbrig/pbrig till MB V
alternativt MB B.

— Lfförband omgrupperas från milo S/NN till
milo V/B.

Fas 3

Operativ målsättning
Målet i fas 3 skall vara att MB B fortsätter att för-
svåra framträngande och hejdar tillfälligt eller för
längre tid angriparens framträngande i Kilsbergen.
MB V och MB Ö anfaller inom milo B. Anfallen om
möjligt tidsmässigt samordnade. Resurser i stort enligt
fas 2.
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Försvåra framträngande inom norra delen av milo Ö

Fas 1
Målet skall vara att försvåra framträngande inom
milo Ö norra del under minst två—tre veckor (kurs här)
och om möjligt hejda framträngande över Mälaren
i sydlig riktning, genom passet Hjälmaren—Mälaren
och i höjd med Kolbäcksån-Åmänningen. Möjligheter
skall skapas för att slå angriparen.

Härvid skall:
— MB Ö sträva efter att försvåra framträngande

mot Västerås-Sala-Forsmark och skapa möjligheter
för att hejda angriparen norr Mälaren.

— MB B skall vara beredd att försvåra framträng-
ande i västlig riktning.

— MB NN skall sträva efter att tidigt anfalla inom
Fo 47.

Ledningsförhållanden
MB Ö skall vara beredd att:
— överlämna ledning av markstridskrafter inom

norra delen av milo Ö operationsområde till MB NN,
— överlämna ledning av flygstridskrafter i norra

delen av milo Ö och B til l MB NN,
— överlämna ledning av markstridskrafter inom

bakre delar av Fo 48 till MB B,
— överta ledning av markstridskrafter inom syd-

östra delen av Fo 5r.
MB S skall vara beredd att:
— överta ledning av markstridskrafter inom Fo 4r

(eventuellt del av),
— överta ledning av sjöstridskrafter i milo Ö södra

del.
MB B skall vara beredd att:
— överta ledning av markstridskrafter inom bakre

delar av Fo 48,
— överlämna ledning av markstridskrafter inom

sydöstra delen av Fo 5r ti l l  MB Ö och sydvästra delen
av Fo 5r ti l l  MB V.
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– MB S skall vara beredd att överlämna pbrig till 
MB V samt ytterligare lfförband mm till MB B.

– MB Ö skall vara beredd att överlämna fördel-
ning om en till två brig m m (kräver upp till en veckas 
reorga nisation) till MB V samt fördelningsstab, inf-
brig $$ och resterande resurser till MB B.

Fas 3

Operativ målsättning
Målet i fas % skall vara att MB B fortsätter att för-
svåra framträngande mot Kilsbergen. MB Ö och 
MB V anfaller mot väg E &'. Resurser i stort enligt 
fas !.

Försvåra framträngande i södra Sverige

Fas 1

Målet i skall vara att försvåra framträngande genom 
Skåne och Öresund under minst en vecka (kurs här) 
mot gränslinjen Skåne–Småland. Möjligheter att 
hejda angriparen skall skapas. Striden samordnas 
mellan MB S och MB V.

Resursförhållanden
Förstärkningsalternativ S är under verkställande. 
För ytterligare resursfördelninq under denna fas gäller 
att MB V tidigt måste ges resurser för att förbereda 
sin fördröjningsstrid. Därför skall MB Ö snarast 
överlämna resurser motsvarande förband till milo 
V i alternativ S + V till MB V. Under denna fas sker 
kraftsamling av disponibla sjö-, ka- och (ygstrids-
krafter till milo S.

!"#  $
Målet skall vara att försvåra framträngande och hejda 
angriparen i linjen Lygnern–Bolmen–Möckeln–Karls-
hamn. Om möjligheter kan skapas, skall angriparen 
slås.

MB NN skall vara beredd att:
– överta ledning av markstridskrafter inom Fo ") 

södra del,
– överta ledning av sjöstridskrafter i södra Botten-

havet och (ygstridskrafter i norra delen av milo Ö 
och B.

CE ! skall i detta läge med medeltunga attack(yg-
divisioner lyda under MB Ö samt med lätta attack-
(ygdivisioner under MB ÖN.

Resursförhållanden
Förstärkningsalternativ Ö (kurs här) är under verk-
ställande. För ytterligare förändringar i resursfördel-
ningen under denna fas kommer följande principer att 
vara styrande för resursfördelningen:

– MB Ö behåller resurser enligt förstärkningsalter-
nativ Ö. Först avlösta anfallsförband reorganiseras 
genom MB Ö egen försorg i princip inom kommande 
stridsområden på djupet (med understöd av i första 
hand MB B).

– MB S överlämnar snarast följande markstrids-
krafter till MB B: Fördstab, två infbrig $$, två infbrig 
##, fyra–sex sk- eller cskbat, två jägarbat m m; MB V: 
Infbrig $$, tre–fyra sk- eller cskbat m m.

Under denna fas sker kraftsamling av disponibla 
sjö-, ka- och (ygstridskrafter till milo Ö.

Fas 2

Operativ målsättning
Målet skall vara att om våra stridskrafter inte kan 
hejda angriparen under fas & så skall MB B och 
MB Ö försvåra framträngande mot Åmänningen–
Sverkesta ån–Hjälmaren och om möjligt hejda fram-
trängande.

– MB B skall vara beredd att anfalla inom Fo "' 
alternativt Fo *&,

– MB NN skall vara beredd att anfalla inom Fo "$.
Resursfördelning under denna fas:
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MB NN skall vara beredd att:
— överta ledning av markstridskrafter inom Fo 49

södra del,
— överta ledning av sjöstridskrafter i södra Botten-

havet och flygstridskrafter i norra delen av milo Ö
och B.

CE 1 skall i detta läge med medeltunga attackflyg-
divisioner lyda under MB Ö samt med lätta attack-
flygdivisioner under MB ÖN.

Resursförhållanden
Förstärkningsalternativ Ö (kurs här) är under verk-
ställande. För ytterligare förändringar i resursfördel-
ningen under denna fas kommer följande principer att
vara styrande för resursfördelningen:

— MB Ö behåller resurser enligt förstärkningsalter-
nativ Ö. Först avlösta anfallsförband reorganiseras
genom MB Ö egen försorg i princip inom kommande
stridsområden på djupet (med understöd av i första
hand MB B).

— MB S överlämnar snarast följande markstrids-
krafter till MB B: Fördstab, två infbrig 77, två infbrig
66, fyra—sex sk- eller cskbat, två jägarbat m m; MB V:
Infbrig 77, tre—fyra sk- eller cskbat m m.

Under denna fas sker kraftsamling av disponibla
sjö-, ka- och flygstridskrafter till milo Ö.

Fas 2

Operativ målsättning
Målet skall vara att om våra stridskrafter inte kan
hejda angriparen under fas 1 så skall MB B och
MB Ö försvåra framträngande mot Åmänningen—
Sverkestaån—Hjälmaren och om möjligt hejda fram-
trängande.

— MB B skall vara beredd att anfalla inom Fo 48
alternativt Fo 5 I,

— MB NN skall vara beredd att anfalla inom Fo 47.
Resursfördelning under denna fas:

— MB S skall vara beredd att överlämna pbrig till
MB V samt ytterligare lfförband mm till MB B.

— MB Ö skall vara beredd att överlämna fördel-
ning om en till två brig m m (kräver upp till en veckas
reorganisation) till MB V samt fördelningsstab, inf-
brig 77 och resterande resurser till MB B.

Fas 3

Operativ målsättning
Målet i fas 3 skall vara att MB B fortsätter att för-
svåra framträngande mot Kilsbergen. MB Ö och
MB V anfaller mot väg E 18. Resurser i stort enligt
fas 2.

Försvåra framträngande i södra Sverige

Fas 1
Målet i skall vara att försvåra framträngande genom
Skåne och Öresund under minst en vecka (kurs här)
mot gränslinjen Skåne—Småland. Möjligheter att
hejda angriparen skall skapas. Striden samordnas
mellan MB S och MB V.

Resursförhållanden
Förstärkningsalternativ S är under verkställande.
För ytterligare resursfördelning under denna fas gäller
att MB V tidigt måste ges resurser för att förbereda
sin fördröjningsstrid. Därför skall MB Ö snarast
överlämna resurser motsvarande förband till milo
V i alternativ S + V till MB V. Under denna fas sker
kraftsamling av disponibla sjö-, ka- och flygstrids-
krafter till milo S.

FA S  2

Målet skall vara att försvåra framträngande och hejda
angriparen i linjen Lygnern—Bolmen—Möckeln—Karls-
hamn. Om möjligheter kan skapas, skall angriparen
slås.
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Resursförhållanden

– MB S enligt fas $ jämte fyra–sex sk- eller cskbat 
m m från milo Ö samt utom fördelningsstab och två 
pbrig.

– MB V enligt fas $ jämte en infbrig ##, två inf-
brig %%, fyra–sex sk- eller cskbat m m från milo Ö, 
en fördningsstab, två pbrig m m från milo S.

Fas 3

Målet skall vara att försvåra framträngande mot 
och hejda framträngande över Jönköping-Vänersborg-
Uddevalla. MB Ö alt MB B anfaller i sydvästlig 
riktning. MB Ö och B reorganiserar förband. Fas & 
omfattar minst två veckor efter fas !.

Resursförhållanden
– MB Ö/B vardera en fördning om två–tre brig 

m m från milo S/V (för anfall efter genomförd 
reorgani sering).

– MB S skall sträva efter att försvåra framträng-
ande och hejda angriparen i linjen Bolmen–Möckeln–
Karlshamn. MB S skall härutöver vara beredd att 
anfalla inom milo V södra delar,

– MB V skall sträva efter att försvåra framträng-
ande inom Fo &$. Förberedelser skall vidtas så att 
framträngande kan hejdas Lygnern–Bolmen. MB 
V skall kunna anfalla i sydostlig riktning inom Fo. 
Luftlandsättningar på Västgötaslätten skall kunna 
avvärjas.

– MB Ö skall vara beredd att anfalla i sydvästlig 
riktning mellan Vättern–Vänern,

–MB B skall vara beredd att anfalla i sydvästlig 
riktning väster Vänern.

Ledningsförhållanden
 MB V skall vara beredd att:
– överlämna ledning av markstridskrafter inom 

norra delarna av Fo &! och Fo &" till MB B,
MB Ö skall vara beredd att:
– överta ledning av markstridskrafter inom Fo '$,
– överta ledning av markstridskrafter inom norra 

delen av milo S.
MB B skall vara beredd att:
– överta ledning av markstridskrafter inom norra 

delarna av Fo &! och Fo &",
– överlämna ledning av markstridskrafter inom 

Fo '$ till MB Ö.
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— MB S skall sträva efter att försvåra framträng-
ande och hejda angriparen i linjen Bolmen—Möckeln—
Karlshamn. MB S skall härutöver vara beredd att
anfalla inom milo V södra delar,

— MB V skall sträva efter att försvåra framträng-
ande inom Fo 31. Förberedelser skall vidtas så att
framträngande kan hejdas Lygnern—Bolmen. MB
V skall kunna anfalla i sydostlig riktning inom Fo.
Luftlandsättningar på Västgötaslätten skall kunna
avvärjas.

— MB Ö skall vara beredd att anfalla i sydvästlig
riktning mellan Vättern—Vänern,

—MB B skall vara beredd att anfalla i sydvästlig
riktning väster Vänern.

Ledningsförhållanden
MB V skall vara beredd att:
— överlämna ledning av markstridskrafter inom

norra delarna av Fo 32 och Fo 34 till MB B,
MB Ö skall vara beredd att:
— överta ledning av markstridskrafter inom Fo 51,
— överta ledning av markstridskrafter inom norra

delen av milo S.
MB B skall vara beredd att:
— överta ledning av markstridskrafter inom norra

delarna av Fo 32 och Fo 34,
— överlämna ledning av markstridskrafter inom

Fo 5i ti l l MB Ö.
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Resursförhållanden
— MB S enligt fas 1 jämte fyra—sex sk- eller cskbat

m m från milo Ö samt utom fördelningsstab och två
pbrig.

— MB V enligt fas 1 jämte en infbrig 77, två inf-
brig 66, fyra—sex sk- eller cskbat m m från milo Ö,
en fördningsstab, två pbrig m m från milo S.

Fas 3
Målet skall vara att försvåra framträngande mot
och hejda framträngande över Jönköping-Vänersborg-
Uddevalla. MB Ö alt MB B anfaller i sydvästlig
riktning. MB Ö och B reorganiserar förband. Fas 3
omfattar minst två veckor efter fas 2.

Resursförhållanden
— MB Ö/B vardera en fördning om två—tre brig

m m från milo S/V (för anfall efter genomförd
reorganisering).
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Invasion över havet. Följande huvudanfalls-
riktningar är möjliga:

– Östra Mellansverige söder Mälaren
– Östra Mellansverige norr Mälaren
– Nedre Norrland
– Övre Norrland
Kustinvasion mot milo Ö söder Mälaren kan ske 

såväl direkt ur fredsgruppering som då Finland 
behärskas av angriparen. Alternativet åter$nns 
i operations plan % och redovisas därför inte vidare.

Kustinvasion mot milo Ö norr Mälaren och i 
Ålands hav kan ske direkt ur angriparens fredsgrup-
pering. Inom denna huvudanfallsriktning föreligger 
även hot mot Gävleområdet, eftersom angriparen 
disponerar Finland (inklusive Åland) enligt förutsätt-
ningarna ovan.

Alternativet kan skapa bra utgångsläge för att nå 
slutmål i södra Norge. Goda räckviddsförhållanden 
föreligger för &ygstridskrafter baserade (T-bas) i Finland 
liksom korta omloppstider från $nska hamnar för trans-
porttonnage. Möjligheter $nns att upprätthålla &ank-
skydd i Östersjön mot Nato sjö- och &ygstridskrafter.468

Lättförsvarade skärgårdsområden och mindre goda 
urlastningsmöjligheter över kaj inverkar för svårande 
på angriparens operationer. Dalälven bedöms inte 
utgöra något avgörande hinder för angriparens 
handlings möjligheter.

Kustinvasion mot nedre Norrland kan skapa bra 
utgångsläge för att nå slutmål i mellersta Norge. 
Möjligheter att utnyttja i Finland framgrupperade 
förband är en stor fördel även i detta alternativ. Goda 
urlastningsmöjligheter över kaj föreligger.

ÖB operationsplan för planläggning av våra försvars-
operationer vid hot om invasion mot övre Norrland 
samt mot östra Mellansverige och/eller nedre Norrland.

1. Förutsättningar

De förutsättningar som gäller för denna operations-
plan är att:

– Finland (inkl Åland) disponeras av angriparen 
och att uppladdning där pågår;

– angriparens mål, resurser och handlings-
möjlig heter i stort i detta läge är de som framgår 
av ÖB OpV del %;

– vår mobilisering, koncentrering och uppmarsch 
kan ha inletts dessförinnan;

– hot om gränsinvasion föreligger mot milo ÖN;
– hot om kustinvasion föreligger främst inom 

området  från Luleå till Bråviken.

2. Överväganden

Angriparens handlingsmöjligheter

Invasion över landgräns. Angriparen kan antingen 
anfalla direkt mot Norge över Kiruna eller söderut 
inom milo ÖN och därefter mot Norge. I båda 
alternativen torde anfall med syfte att ta området 
intill Lule älv antingen som &ankskydd eller som 
utgångsläge för fortsatt anfall söderut behöva 
genomföras. Angriparens eventuella möjligheter 
att inleda gränsinvasion från Norge mot milo NN 
beaktas.

ÖB:s operationsplan !
467
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ÖB:s operationsplan 246/

ÖB operationsplan för planläggning av våra försvars-
operationer vid hot om invasion mot övre Norrland
samt mot östra Mellansverige och/eller nedre Norrland.

1. Förutsättningar
De förutsättningar som gäller för denna operations-
plan är att:

— Finland (inkl Åland) disponeras av angriparen
och att uppladdning där pågår;

— angriparens mål, resurser och handlings-
möjligheter i stort i detta läge är de som framgår
av ÖB OpV del t;

— vår mobilisering, koncentrering och uppmarsch
kan ha inletts dessförinnan;

— hot om gränsinvasion föreligger mot milo ÖN;
— hot om kustinvasion föreligger främst inom

området från Luleå till Bråviken.

2. Överväganden

Angriparens handlingsmöjligheter
Invasion över landgräns. Angriparen kan antingen

anfalla direkt mot Norge över Kiruna eller söderut
inom milo ÖN och därefter mot Norge. I  båda
alternativen torde anfall med syfte att ta området
intill Lule älv antingen som flankskydd eller som
utgångsläge för fortsatt anfall söderut behöva
genomföras. Angriparens eventuella möjligheter
att inleda gränsinvasion från Norge mot milo NN
beaktas.

Invasion över havet. Följande huvudanfalls-
riktningar är möjliga:

— Östra Mellansverige söder Mälaren
— Östra Mellansverige norr Mälaren
— Nedre Norrland
— Övre Norrland
Kustinvasion mot milo Ö söder Mälaren kan ske

såväl direkt ur fredsgruppering som då Finland
behärskas av angriparen. Alternativet återfinns
i operationsplan i  och redovisas därför inte vidare.

Kustinvasion mot milo Ö norr Mälaren och i
Ålands hav kan ske direkt ur angriparens fredsgrup-
pering. Inom denna huvudanfallsriktning föreligger
även hot mot Gävleområdet, eftersom angriparen
disponerar Finland (inklusive Åland) enligt förutsätt-
ningarna ovan.

Alternativet kan skapa bra utgångsläge för att nå
slutmål i södra Norge. Goda räckviddsförhållanden
föreligger för flygstridskrafter baserade (T-bas) i Finland
liksom korta omloppstider från finska hamnar för trans-
porttonnage. Möjligheter finns att upprätthålla flank-
skydd i Östersjön mot Nato sjö- och flygstridskrafter.4"

Lättförsvarade skärgårdsområden och mindre goda
urlastningsmöjligheter över kaj inverkar försvårande
på angriparens operationer. Dalälven bedöms inte
utgöra något avgörande hinder för angriparens
handlingsmöjligheter.

Kustinvasion mot nedre Norrland kan skapa bra
utgångsläge för att nå slutmål i mellersta Norge.
Möjligheter att utnyttja i Finland framgrupperade
förband är en stor fördel även i detta alternativ. Goda
urlastningsmöjligheter över kaj föreligger.
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ser för hamnblockering måste tidigt tillföras milo NN 
från andra milon.

3. Beslut i stort

Hela landet skall försvaras. Angriparen skall i det 
längsta hindras att ockupera svenskt territorium.

Försvaret skall planläggas som ett djupförsvar 
där våra naturliga försvarsbetingelser tillvaratas 
såväl utanför som inom vårt territorium. Den opera-
tiva planläggningen skall bygga på nedan angivna 
rikt linjer.

Angriparen skall tidigt mötas samt hejdas och om 
möjligt slås inom våra gräns- och kustområden samt 
inom övriga för vårt försvar vitala områden. Försva-
ret skall även kunna fullföljas över landets hela djup. 
Strävan skall därvid vara att vinna tid och när gynn-
samt läge uppstå ta initiativet och återta ockuperade 
områden.

Våra stridskrafter skall utgångsgrupperas för för-
svar mot invasion med tyngdpunkt i övre Norrland, 
nedre Norrland och östra Mellansverige.

Stridskrafterna skall kunna kraftsamlas till något 
av dessa områden genom att transportleder upprätt-
hålls och förband utgångsgrupperas för att tidigt möta 
luftlandsättningar i områden där stor styrketillväxt 
genom luften kan erhållas. Transportlederna till och 
från Norrland samt i passen Mälaren–Vättern–Vänern 
skall därvid upprätthållas.

I inte primärt hotade områden skall förband 
utgångsgrupperas i en omfattning som hindrar angri-
paren att utan omfattande förberedelser genomföra 
invasion.

Försvar mot anfall som inleds före eller under 
pågående mobilisering, skall inledningsvis föras med 
syfte att säkra denna samt att skydda vår koncentre-
ring och uppmarsch och så att angriparens styrketill-
växt begränsas. Mobiliserade förband skall successivt 
omgrupperas till de områden där vi med kraft vill 
möta angriparen och genomföra samlade försvars-
operationer.

Omfattande tillförsel av transporttonnage till 
Botten havet samt trupp och förnödenheter till Finland 
inverkar försvårande på operationerna. Mindre god 
anfallsterräng för mekaniserade förband kan begränsa 
handlingsmöjligheterna.

Kustinvasion mot övre Norrland kan ge angriparen 
goda möjligheter att sammanbinda kust- med gräns-
invasion för att nå slutmål i norra Norge. Invasion 
mot detta område har i stort samma för- och nack-
delar som i föregående anfallsriktning. Tillförsel av 
transport tonnage till Bottenviken kan utgöra ytter-
ligare en nackdel för detta alternativ.

Huvudanfallsriktningarna östra Mellansverige norr 
Mälaren, nedre Norrland samt övre Norrland bör vara 
styrande för den operativa planläggningen i detta läge.

Våra handlingsmöjligheter

Gränsinvasion inom milo ÖN kan ske samtidigt som 
kustinvasion mot milo Ö, NN eller ÖN äger rum. 
Huvuddelen av våra stridskrafter bör därför tilldelas 
dessa områden.

Vid kustinvasion över Östersjön torde vi i vissa 
lägen först sent kunna fastställa invasionsriktningen. 
För att inledningsvis kunna bjuda hårt motstånd och 
för att framtvinga förbekämpning måste både milo Ö 
och milo NN kunna tillgodoses med utgångsgruppe-
rade (-baserade) stridskrafter.

Huvuddelen av våra stridskrafter bör kunna kraft-
samlas till endera området, vid behov direkt efter 
mobilisering. Sådan kraftsamling kräver tillgång till 
transportleder och transportresurser. Det är sålunda 
av avgörande betydelse att åtgärder vidtas för att 
upprätt hålla transportlederna till och från Norrland 
samt i passen Mälaren–Vättern–Vänern.

Dessutom bör enheter utgångsgrupperas så att 
handlingsfrihet skapas för att genomföra försvaret 
över djupet av vårt landterritorium.

Härutöver krävs att inte primärt hotade områden 
tilldelas resurser för att hindra angriparen att utan 
omfattande förberedelser genomföra invasion. Resur-
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Omfattande tillförsel av transporttonnage till
Bottenhavet samt trupp och förnödenheter till Finland
inverkar försvårande på operationerna. Mindre god
anfallsterräng för mekaniserade förband kan begränsa
handlingsmöjligheterna.

Kustinvasion mot övre Norrland kan ge angriparen
goda möjligheter att sammanbinda kust- med gräns-
invasion för att nå slutmål i norra Norge. Invasion
mot detta område har i stort samma för- och nack-
delar som i föregående anfallsriktning. Tillförsel av
transporttonnage till Bottenviken kan utgöra ytter-
ligare en nackdel för detta alternativ.

Huvudanfallsriktningarna östra Mellansverige norr
Mälaren, nedre Norrland samt övre Norrland bör vara
styrande för den operativa planläggningen i detta läge.

Våra handlingsmöjligheter
Gränsinvasion inom milo ÖN kan ske samtidigt som
kustinvasion mot milo Ö, NN eller ÖN äger rum.
Huvuddelen av våra stridskrafter bör därför tilldelas
dessa områden.

Vid kustinvasion över Östersjön torde vi i vissa
lägen först sent kunna fastställa invasionsriktningen.
För att inledningsvis kunna bjuda hårt motstånd och
för att framtvinga förbekämpning måste både milo Ö
och milo NN kunna tillgodoses med utgångsgruppe-
rade (-baserade) stridskrafter.

Huvuddelen av våra stridskrafter bör kunna kraft-
samlas till endera området, vid behov direkt efter
mobilisering. Sådan kraftsamling kräver tillgång till
transportleder och transportresurser. Det är sålunda
av avgörande betydelse att åtgärder vidtas för att
upprätthålla transportlederna till och från Norrland
samt i passen Mälaren—Vättern—Vänern.

Dessutom bör enheter utgångsgrupperas så att
handlingsfrihet skapas för att genomföra försvaret
över djupet av vårt landterritorium.

Härutöver krävs att inte primärt hotade områden
tilldelas resurser för att hindra angriparen att utan
omfattande förberedelser genomföra invasion. Resur-

ser för hamnblockering måste tidigt tillföras milo NN
från andra milon.

3. Beslut i stort
Hela landet skall försvaras. Angriparen skall i det
längsta hindras att ockupera svenskt territorium.

Försvaret skall planläggas som ett djupförsvar
där våra naturliga försvarsbetingelser tillvaratas
såväl utanför som inom vårt territorium. Den opera-
tiva planläggningen skall bygga på nedan angivna
riktlinjer.

Angriparen skall tidigt mötas samt hejdas och om
möjligt slås inom våra gräns- och kustområden samt
inom övriga för vårt försvar vitala områden. Försva-
ret skall även kunna fullföljas över landets hela djup.
Strävan skall därvid vara att vinna tid och när gynn-
samt läge uppstå ta initiativet och återta ockuperade
områden.

Våra stridskrafter skall utgångsgrupperas för för-
svar mot invasion med tyngdpunkt i övre Norrland,
nedre Norrland och östra Mellansverige.

Stridskrafterna skall kunna kraftsamlas till något
av dessa områden genom att transportleder upprätt-
hålls och förband utgångsgrupperas för att tidigt möta
luftlandsättningar i områden där stor styrketillväxt
genom luften kan erhållas. Transportlederna till och
från Norrland samt i passen Mälaren—Vättern—Vänern
skall därvid upprätthållas.

I  inte primärt hotade områden skall förband
utgångsgrupperas i en omfattning som hindrar angri-
paren att utan omfattande förberedelser genomföra
invasion.

Försvar mot anfall som inleds före eller under
pågående mobilisering, skall inledningsvis föras med
syfte att säkra denna samt att skydda vår koncentre-
ring och uppmarsch och så att angriparens styrketill-
växt begränsas. Mobiliserade förband skall successivt
omgrupperas till de områden där vi med kraft vill
möta angriparen och genomföra samlade försvars-
operationer.
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stab, KAB $, spärrbat KH, KM, YD, TE och HB, 
%. och &. muldiv, fyra lrbbatt m '.

Flygvapenförband: (#(. 'ygstrilstaben, tre sektor-
staber, (#(., (#!., (#)., (!!. och (&(. jdiv (J )" F). 
((#). jdiv utgår )(/% *# och (!!. jdiv utgår )#/+ &+). 
(&!. och (&". sdiv (S )&), "%. och "!. sb'yggrp, tp'yg-
grp, fyra hkpgrp och femton basbat m '.

Förändringar i förstärkningsalternativet NN

Arméförband: en IB %% och en cskbat m ' förband 
utgår till MB NN.470

MB V

Huvuduppgift. MB V:
– försvarar (utom vad avser luftbevakning, jakt-

försvar, 'ygspaning samt attackföretag) milo V varvid 
betydelsen av Göteborg, passet Vänern–Vättern och 
E ( basområde beaktas,

– leder och skyddar importsjöfarten till väst kusten, 
varvid skyddet begränsas till ost linjen Skagen–Larvik,

– förbereder övertagande av ansvaret för ledningen 
av 'ygstridskrafter från MB S.

MB V skall på särskild order medverka vid utlägg-
ning av mineringar inom milo S.

Särskild uppgift i opplan !:
MB V skall på särskild order genomföra operatio-

ner i angränsande delar av milo B.

Förbandstilldelning i resursfördelningsalternativet 
Ö + NN

Grundtilldelade och/eller alternativplanlagda förband:
Arméförband: 
Marinförband: 
Flygvapenförband:

Förändringar i förstärkningsalternativet NN

Arméförband:

4. Underlag för OPO

Med försvar avses i operativa sammanhang åtgärder 
för att:

– begränsa och om möjligt förhindra skador och 
förluster vid angripa rens anfall,

– möta och hejda samt om möjligt slå en angripare 
som anfaller mot och tränger in på vårt territorium,

– försvåra angriparens operationer inom hela vårt 
territorium.

Uppgifter

MB S

Huvuduppgift. MBS:
– försvarar milo S varvid angriparens möjligheter 

att genomföra 'ankoperationer mot milo nordöstra 
del uppmärksammas (uppgiften något annorlunda 
i opplan ( och )),

– luftbevakar och jaktförsvarar milo V,
– 'ygspanar och leder attackföretag inom MB V 

operationsområde varvid omfattningen av avdelade 
resurser fastställs av ÖB medan uppgifterna ställs av 
MB V,

– förbereder överlämning av ansvaret för ledningen 
av 'ygstridskrafter till MB V.

Särskild uppgift i opplan !:
MB S skall på särskild order genomföra operatio-

ner i angränsande delar av milo Ö.

Förbandstilldelning i resursfördelningsalternativet Ö + NN

Grundtilldelade och/eller alternativplanlaggda för-
band: 469

Arméförband: !(. fördch, (. foförstärkningskomp, 
IB (!, IB (" och PB !%, ca !$ cskbat och ca (#& 
vkomp m ' lfförband.

Marinförband: C ÖrlB S med stab, (). tbdiv, 
!. ptrb div, ". och %. mftg'j, $#. och "#. vbdiv, $. mröj-
avd, och ). hkpdiv. Kustartilleriförband: C BK med 

Den hemliga svenska krigsplanen.indb   250 2016-02-29   14:20

2 5 0  O P E R A T I O N S P L A N E R  1 9 7 8

4. Underlag för OPO
Med försvar avses i operativa sammanhang åtgärder
för att:

— begränsa och om möjligt förhindra skador och
förluster vid angripa rens anfall,

— möta och hejda samt om möjligt slå en angripare
som anfaller mot och tränger in på vårt territorium,

— försvåra angriparens operationer inom hela vårt
territorium.

Uppgifter

MB S
Huvuduppgift. MBS:
— försvarar milo S varvid angriparens möjligheter

att genomföra flankoperationer mot milo nordöstra
del uppmärksammas (uppgiften något annorlunda
i opplan 1 och 3),

— luftbevakar och jaktförsvarar milo V,
— flygspanar och leder attackföretag inom MB V

operationsområde varvid omfattningen av avdelade
resurser fastställs av ÖB medan uppgifterna ställs av
MB V,

— förbereder överlämning av ansvaret för ledningen
av flygstridskrafter till MB V.

Särskild uppgift i opplan 2:
MB S skall på särskild order genomföra operatio-

ner i angränsande delar av milo Ö.

Förbandstilldelning i resursfördelningsalternatiuet Ö + NN
Grundtilldelade och/eller alternativplanlaggda för-
band: 469

Arméförband: 21. fördch, 1. foförstärkningskomp,
IB 12, IB 15 och PB 26, ca 24 cskbat och ca 107
vkomp m fl lfförband.

Marinförband: C ÖrlB S med stab, 13. tbdiv,
2. ptrbdiv, 5. och 6. mftgflj, 40. och 50. vbdiv, 4. mröj-
avd, och 3. hkpdiv. Kustartilleriförband: C BK med

stab, KAB 4, spärrbat KH, KM, YD, TE och HB,
6. och 7. muldiv, fyra lrbbatt m fl.

Flygvapenförband: 101. flygstrilstaben, tre sektor-
staber, IOI., 102., 103., 122. och 171. jdiv (J 35 F).
(103. jdiv utgår 31/6 8o och 122. jdiv utgår 3o/9 79).
172. och 17 5. sdiv (S 37), 56. och 5 2. sbflyggrp, tpflyg-
grp, fyra hkpgrp och femton basbat m fl.

Förändringar i förstärkningsalternatiuet NN
Arméförband: en IB 66 och en cskbat m fl förband

utgår till MB NN.47°

MB V
Huvuduppgift. MB V
— försvarar (utom vad avser luftbevakning, jakt-

försvar, flygspaning samt attackföretag) milo V varvid
betydelsen av Göteborg, passet Vänern—Vättern och
E basområde beaktas,

— leder och skyddar importsjöfarten till västkusten,
varvid skyddet begränsas till ost linjen Skagen—Larvik,

— förbereder övertagande av ansvaret för ledningen
av flygstridskrafter från MB S.

MB V skall på särskild order medverka vid utlägg-
ning av mineringar inom milo S.

Särskild uppgift i opplan 2:
MB V skall på särskild order genomföra operatio-

ner i angränsande delar av milo B.

Förbandstilldelning i resursfördelningsalternatiuet
Ö + NN
Grundtilldelade och/eller alternativplanlagda förband:

Arméförband:
Marinförband:
Flygvapenförband:

Förändringar i förstärkningsalternatiuet NN
Arméförband:
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MB B

Huvuduppgifter. MB B:
– försvarar (utom vad avser luftbevakning, jakt-

försvar, $ygspaning samt attackföretag) milo B varvid 
transportlederna i första hand till och från milo NN 
beaktas (uppgiften något annorlunda i opplan # och %),

– bevakar gränsen mot Norge,
– upprätthåller transportleder genom milo B till 

och från milo NN i samverkan med MB NN och 
MB Ö.

Särskilda uppgifter i opplan !. MB B:
– understödjer milo Ö stridskrafter främst vad 

avser fältarbeten, underhållstjänst, komrnunikations-
tjänst samt reorganisation av förband.

MB B skall på särskild order genomföra operatio-
ner i angränsande delar av milo Ö och milo NN.

Förbandstilldelning i resursfördelningsalternativet 
Ö + NN

Grundtilldelade och/eller alternativplanlagda förband:
Arméförband:
Marinförband:
Flygvapenförband:

Förändringar i förstärkningsalternativet NN

Arméförband:

MB NN

Huvuduppgift. MB NN:
– försvarar milo NN, varvid angriparen främst 

hind ras avskära transportlederna till och från 
milo ÖN. Transportleder upprätthålls i samverkan 
med MB B, Ö och ÖN,

– bevakar gränsen mot Norge,
– leder vid behov företag med sjöstridskrafter inom 

MB ÖN tilldelat havsområde.

MB Ö

Huvuduppgift. MB Ö:
– försvarar milo Ö varvid betydelsen av Stockholm 

och Gotland beaktas (uppgiften något annorlunda i 
opplan %),

– upprätthåller transportleder till och från milo NN 
i samverkan med MB NN och MB B (uppgiften något 
annorlunda i opplan %),

– försvårar i det längsta angriparens utnyttjande av 
Gotland som bas för sjö- och $ygstridskrafter,

– skyddar våra sjöstridskrafters och vår sjötra&ks 
passage mellan egentliga Östersjön och Bottenhavet 
samt transporter till och från Gotland,

– luftbevakar och jaktförsvarar milo B,
– leder attackföretag inom MB B operationsområde 

varvid omfattningen av avdelade resurser fastställs av 
ÖB medan uppgifterna ställs av MB B,

– $ygspanar inom MB NN operationsområde, så 
länge MB NN inte tilldelats egna resurser härför, och 
inom MB B operationsområde varvid omfattningen 
av avdelade resurser fastställs av ÖB medan upp-
gifterna fastställs av MB NN och MB B.

Särskilda uppgifter i opplan !. MB Ö:
– hindrar angriparens passage sjöledes i Ålands hav 

och södra Kvarken,
– försvårar angriparens utnyttjande av Ålands och 

Åbo skärgårdar,
MB Ö skall på särskild order genomföra operatio-

ner i angränsande delar av milo NN och milo B.

Förbandstilldelning i resursfördelnings   alternativet Ö + NN

Grundtilldelade och/eller alternativplanlagda förband:
Arméförband: 
Marinförband:
Flygvapenförband:

Förändringar i förstärkningsalternativet NN

Arméförband:
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MB Ö
Huvuduppgift. MB Ö:
— försvarar milo Ö varvid betydelsen av Stockholm

och Gotland beaktas (uppgiften något annorlunda i
opplan 3),

— upprätthåller transportleder till och från milo NN
i samverkan med MB NN och MB B (uppgiften något
annorlunda i opplan 3),

— försvårar i det längsta angriparens utnyttjande av
Gotland som bas för sjö- och flygstridskrafter,

— skyddar våra sjöstridskrafters och vår sjötrafiks
passage mellan egentliga Östersjön och Bottenhavet
samt transporter till och från Gotland,

— luftbevakar och jaktförsvarar milo B,
— leder attackföretag inom MB B operationsområde

varvid omfattningen av avdelade resurser fastställs av
ÖB medan uppgifterna ställs av MB B,

— flygspanar inom MB NN operationsområde, så
länge MB NN inte tilldelats egna resurser härför, och
inom MB B operationsområde varvid omfattningen
av avdelade resurser fastställs av ÖB medan upp-
gifterna fastställs av MB NN och MB B.

Särskilda uppgifter i opplan 2. MB Ö:
— hindrar angriparens passage sjöledes i Ålands hav

och södra Kvarken,
— försvårar angriparens utnyttjande av Ålands och

Åbo skärgårdar,
MB Ö skall på särskild order genomföra operatio-

ner i angränsande delar av milo NN och milo B.

Förbandstilldelning i resursfiirdelningsalternatiuet Ö + NN
Grundtilldelade och/eller alternativplanlagda förband:

Arméförband:
Marinförband:
Flygvapenförband:

Förändringar i förstärkningsalternatiuet NN
Arméförband:

MB B
Huvuduppgifter. MB B:
— försvarar (utom vad avser luftbevakning, jakt-

försvar, flygspaning samt attackföretag) milo B varvid
transportlederna i första hand till och från milo NN
beaktas (uppgiften något annorlunda i opplan i  och 3),

— bevakar gränsen mot Norge,
— upprätthåller transportleder genom milo B ti l l

och från milo NN i samverkan med MB NN och
MB Ö.

Särskilda uppgifter i opplan 2. MB B:
— understödjer milo Ö stridskrafter främst vad

avser fältarbeten, underhållstjänst, komrnunikations-
tjänst samt reorganisation av förband.

MB B skall på särskild order genomföra operatio-
ner i angränsande delar av milo Ö och milo NN.

Förbandstilldelning i resursfiirdelningsalternatiuet
Ö + NN
Grundtilldelade och/eller alternativplanlagda förband:

Arm0örband:
Marinförband:
Flygvapenförband:

Förändringar i förstärkningsalternatiuet NN
ArnWörband:

MB NN
Huvuduppgift. MB NN:
— försvarar milo NN, varvid angriparen främst

hindras avskära transportlederna till och från
milo ÖN. Transportleder upprätthålls i samverkan
med MB B, Ö och ÖN,

— bevakar gränsen mot Norge,
— leder vid behov företag med sjöstridskrafter inom

MB ÖN tilldelat havsområde.
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CE 1

Huvuduppgift. CE !:
– håller största möjliga antal attackförband insats-

beredda,
– är beredd att med erforderliga ledningsresurser 

och hela eller delar av eskadern lyda under MB,
– lyder med lätta attack#ygdivisioner under 

MB ÖN,
– är beredd att underställa MB attackförband samt 

viss ledningskapacitet för att förstärka MB lednings-
resurser,

– förbereder insats i stort av attackförband inom 
respektive milo med hänsyn till de basresurser som 
kan komma att disponeras.

Resursfördelning

Principer för resursfördelning i operationsplan ! 
framgår av en skiss. Detaljerad förbandstilldelning 
framgår av särskild för förbandstilldelningsplan, 
som redovisar förbandstilldelningenen i operations-
plan $–%. Härutöver skall, i ett läge då angriparen 
genomför omfattande uppladdning i södra och meller-
sta Finland samt då hot mot milo Ö söder Mälaren är 
begränsat, MB NN kunna motta följande förband i 
förstärknings alternativ NN. Till detta kommer plan-
lagd omfördelning av spräng- och minmateriel.

Markstridskrafter

Från milo Ö:
En fördstab med stabsbat
Ett foförstärkningskomp
Artlednkomp
Två jägarbat
Två fördhaubbat
En lvbat
En ingbat
Tre fördingkomp
Fem fortgrp

Särskild uppgift i opplan ":
MB NN skall på särskild order genomföra opera-

tioner i angränsande delar av milo Ö, B och ÖN.

Förbandstilldelning i resursfördelningsalternativet 
Ö + NN

Grundtilldelade och/eller alternativplanlagda förband:
Arméförband:
Marinförband:
Flygvapenförband:

Förändringar i förstärkningsalternativet NN

Arméförband:

MB ÖN

Huvuduppgift. MB ÖN:
– försvarar milo ÖN varvid angriparen främst 

hind ras att ta området intill Lule älv,
– försvårar angriparens anfall över Kiruna i västlig 

riktning,
– bevakar gränsen mot Norge,
– upprätthåller transportleder inom milo ÖN södra 

del i samverkan med MB NN.

Förbandstilldelning i resursfördelningsalternativet 
Ö + NN

Grundtilldelade och/eller alternativplanlagda förband :
Arméförband:
Marinförband:
Flygvapenförband:

Förändringar i förstärkningssalternativet NN

Arméförband:
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Särskild uppgift i opplan 2:
MB NN skall på särskild order genomföra opera-

tioner i angränsande delar av milo Ö, B och ÖN.

Förbandstilldelning i resursfördelningsalternatiuet
Ö + NN
Grundtilldelade och/eller alternativplanlagda förband:

Arméförband:
Marinförband:
Flygvapenförband:

Förändringar i förstärkningsalternativet NN
Arméförband:

MB ÖN
Huvuduppgift. MB ÖN:
— försvarar milo ÖN varvid angriparen främst

hindras att ta området intill Lule älv,
— försvårar angriparens anfall över Kiruna i västlig

riktning,
— bevakar gränsen mot Norge,
— upprätthåller transportleder inom milo ÖN södra

del i samverkan med MB NN.

Förbandstilldelning i resursfördelningsalternatiuet
Ö + NN
Grundtilldelade och/eller alternativplanlagda förband:

Arméförband:
Marinförband:
Flygvapenförband:

Förändringar i förstärkningssalternatiuet NN
Arméförband:

CE 1
Huvuduppgift. CE 1:
— håller största möjliga antal attackförband insats-

beredda,
— är beredd att med erforderliga ledningsresurser

och hela eller delar av eskadern lyda under MB,
— lyder med lätta attackflygdivisioner under

MB ÖN,
— är beredd att underställa MB attackförband samt

viss ledningskapacitet för att förstärka MB lednings-
resurser,

— förbereder insats i stort av attackförband inom
respektive milo med hänsyn till de basresurser som
kan komma att disponeras.

Resursfördelning
Principer för resursfördelning i operationsplan 2
framgår av en skiss. Detaljerad förbandstilldelning
framgår av särskild för förbandstilldelningsplan,
som redovisar förbandstilldelningenen i operations-
plan 1-3. Härutöver skall, i ett läge då angriparen
genomför omfattande uppladdning i södra och meller-
sta Finland samt då hot mot milo Ö söder Mälaren är
begränsat, MB NN kunna motta följande förband i
förstärkningsalternativ NN. Til l  detta kommer plan-
lagd omfördelning av spräng- och minmateriel.

Markstridskrafter
Från milo Ö:

En fördstab med stabsbat
Ett foförstärkningskomp
Artlednkomp
Två jägarbat
Två fördhaubbat
En lvbat
En ingbat
Tre fördingkomp
Fem fortgrp
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slås inom våra gräns- och kustområden samt andra 
för vårt försvar vitala områden. Huvuddelen av våra 
operativt rörliga stridskrafter skall kunna förstärka 
invaderat milo. Övriga MB som inte direkt berörs 
av invasion skall kunna lämna understöd avseende 
reorganisation av förband, baserings- och ledningsstöd 
av $yg- och sjöstridskrafter samt överta ledning av 
område och/eller ledning i sekundära riktningar.

Försvaret skall även planläggas så att angriparens 
fortsatta operationer på vårt territorium försvåras när 
förutsättningar inte %nns att hejda och slå angripa-
ren. Beslut om att övergå till operativ målsättning att 
försvåra angriparens framträngande kan komma att 
fattas tidigt om tidsförhållandena för förstärknings-
alternativens genomförande bedöms som ogynn-
samma.

Målet för operationer med syfte att försvåra 
angriparens framträngande skall vara att kanalisera 
angriparen och att vinna tid för att när gynnsamt läge 
uppstår hejda honom inom bakre områden och återta 
ockuperade områden. Bekämpningens inriktning mot 
olika områden kan växla och det torde därför inte 
vara möjligt att med bekämpningsinriktningen som 
enda grund fatta beslut om omfattande omgruppe-
ringar.

Tillräcklig säkerhet i bedömningen om var kust-
invasion kommer att ske torde i sämsta fall föreligga 
först när minröjning påbörjas och/eller när större luft-
landsättningar sker. Minröjningen kan vara den tidi-
gaste indikationen. Denna bedöms påbörjas ca ett–två 
dygn före landstigning.

Anvisningar för utgångsgrupperingen

Utgångsgrupperingen skall säkerställa möjligheterna 
att genomföra kraftsamling till olika invasionsområ-
den samt för att medge övergång till annan opera-
tionsplan. Inom milo S skall utgångsgruppering och 
stridskrafternas utnyttjande medge att en angripare 
med begränsad resursinsats ($ankföretag) inte kan ta 
och hålla ett brohuvud. Snabb förstärkning av främst 

En etbat
En tpstab
Två tpkomp
Två–fyra sjhkomp (från milo Ö och B)
En infbrig &&
En infbrig ''
Två spärrbat

Från milo V:
En infbrig &&
En skbat F
En cskbat

Från milo S:
En infbrig ''
(En infbrig '' underställs milo V)
En cskbat
En etbat

Sjöstridskrafter

Från milo Ö:
En ytattack$ij
En ptrbdiv
En ub$j

Dessutom tilldelas milo ÖN två cskbat från milo Ö.
Planläggning för förstärkningsalternativ NN (kurs 

här) skall bara ske på högre och lägre regional nivå 
och således inte omsättas i krigsplanläggning för för-
band. Transportplanläggning genomförs inte.

5. Anvisningar för operationernas planläggning

Förutsättningar för planläggningen

Opplanen bygger på att:
– angriparen behärskar Finland (inkl Åland),
– alternativ Ö + NN är intaget,
– hot om gränsinvasion mot milo ÖN föreligger,
– hot om kustinvasion från Finland föreligger mot 

milo Ö norr Mälaren, milo NN och milo ÖN södra del.
Försvaret skall kunna genomföras så att angri-

paren tidigt kan mötas, samt hejdas och om möjligt 
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En etbat
En tpstab
Två tpkomp
Två—fyra sjhkomp (från milo Ö och B)
En infbrig 77
En infbrig 66
Två spärrbat

Från milo V:
En infbrig 77
En skbat F
En cskbat

Från milo S:
En infbrig 66
(En infbrig 66 underställs milo V)
En cskbat
En etbat

Sjöstridskrafter
Från milo Ö:

En ytattackflij
En ptrbdiv
En ubflj

Dessutom tilldelas milo ÖN två cskbat från milo Ö.
Planläggning för förstärkningsalternativ NN (kurs

här) skall bara ske på högre och lägre regional nivå
och således inte omsättas i krigsplanläggning för för-
band. Transportplanläggning genomförs inte.

5. Anvisningar för operationernas planläggning

Förutsättningar för planläggningen
Opplanen bygger på att:

— angriparen behärskar Finland (inkl Åland),
— alternativ Ö + NN är intaget,
— hot om gränsinvasion mot milo ÖN föreligger,
— hot om kustinvasion från Finland föreligger mot

milo Ö norr Mälaren, milo NN och milo ÖN södra del.
Försvaret skall kunna genomföras så att angri-

paren tidigt kan mötas, samt hejdas och om möjligt

slås inom våra gräns- och kustområden samt andra
för vårt försvar vitala områden. Huvuddelen av våra
operativt rörliga stridskrafter skall kunna förstärka
invaderat milo. Övriga MB som inte direkt berörs
av invasion skall kunna lämna understöd avseende
reorganisation av förband, baserings- och ledningsstöd
av flyg- och sjöstridskrafter samt överta ledning av
område och/eller ledning i sekundära riktningar.

Försvaret skall även planläggas så att angriparens
fortsatta operationer på vårt territorium försvåras när
förutsättningar inte finns att hejda och slå angripa-
ren. Beslut om att övergå till operativ målsättning att
försvåra angriparens framträngande kan komma att
fattas tidigt om tidsförhållandena för förstärknings-
alternativens genomförande bedöms som ogynn-
samma.

Målet för operationer med syfte att försvåra
angriparens framträngande skall vara att kanalisera
angriparen och att vinna tid för att när gynnsamt läge
uppstår hejda honom inom bakre områden och återta
ockuperade områden. Bekämpningens inriktning mot
olika områden kan växla och det torde därför inte
vara möjligt att med bekämpningsinriktningen som
enda grund fatta beslut om omfattande omgruppe-
ringar.

Tillräcklig säkerhet i bedömningen om var kust-
invasion kommer att ske torde i sämsta fall föreligga
först när minröjning påbörjas och/eller när större luft-
landsättningar sker. Minröjningen kan vara den tidi-
gaste indikationen. Denna bedöms påbörjas ca ett—två
dygn före landstigning.

Anvisningar för utgångsgrupperingen
Utgångsgrupperingen skall säkerställa möjligheterna
att genomföra kraftsamling till olika invasionsområ-
den samt för att medge övergång till annan opera-
tionsplan. Inom milo S skall utgångsgruppering och
stridskrafternas utnyttjande medge att en angripare
med begränsad resursinsats (flankföretag) inte kan ta
och hålla ett brohuvud. Snabb förstärkning av främst
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Markstridskrafter: Fördstab, tre infbrig $$, haub-
bat, lvbat, sju–tio cskbat, etbat, kabatt, spärrbat/
komp m %.

Sjöstridskrafter: Ub%j (–), ptrbdiv, hkpdiv m %.
Flygstridskrafter: Jakt- och spanings%yg i den 

utsträckning läget medger.
Markstridskrafterna förutsätts nå milo Ö två–tre 

dygn efter order (två infbrig efter ca ett och ett halvt 
dygn) och sjöstridskrafterna ett dygn efter order.

d) Av invasion inte direkt berörda MB skall under-
stödja MB Ö enligt följande:

– MB S skall kunna understödja MB Ö bl a genom 
basering och ledning av sjö- och %ygstridskrafter, 
reorgani sation samt övertagande av milo Ö södra del.

– MB V och MB B skall understödja MB Ö genom 
bl a reorganisation av förband och fältarbeten. Fo "& 
sydöstra del (Avesta cfo) överlämnas till MB Ö efter 
särskild order.

– MB NN skall understödja MB Ö bl a genom 
basering och ledning av %yg- och sjöstridskrafter samt 
reorganisation. MB NN skall vara beredd att anfalla 
inom milo Ö norra del.

– CE ' lyder under MB Ö med medeltunga attack-
%ygdivisioner.

Planläggning för försvarets förande vid målsättning att 
försvåra angriparens framträngande

Till ledning för planering lämnas följande exempel 
gällande resurser och tidsförhållanden:

a) Södra Finland och Åland disponeras av angri paren.
b) Beroende på om våra stridskrafter inte lyckas 

möta, hejda och slå angriparen i kustområdet eller om 
styrkeförhållandena är ogynnsamma för vår del kan 
beslut fattas med operativ målsättning att försvåra 
angriparens framträngande.

Tids- och resursförhållanden beskrivs i opfas-
beskrivningen nedan.

I ett läge då angriparens framträngande inom 
milo Ö kustområde inte kan eller bedöms kunna 
hejdas skall hans fortsatta inträngande och operatio-

milo Ö och NN men även milo B och V skall vara 
möjlig.

Inom milo V skall transportlederna i passet 
Vänern–Vättern upprätthållas.

Utgångsgruppering och stridskrafternas utnytt-
jande inom milo B skall syfta till att angriparens fram-
trängande mot södra Norge fördröjs under lång tid.

Inom milo Ö skall utgångsgrupperingen snabbt 
medge förstärkning med förband till milo NN och 
milo ÖN södra del. Förbanden väljs främst bland de 
som grupperats söder Mälaren. MB Ö måste därför 
även i ett läge då milo kraftsamling är förlagd norr 
Mälaren upprätthålla transportleder för kringgång 
av Mälaren.

Brigad skall vara utgångsgrupperad i norra 
delen av milo Ö för att säkerställa snabb insats mot 
Gävle området samt för att medge snabb insats mot 
milo NN.

Härutöver skall inom milo Ö, B och ÖN utgångs-
grupperingen och stridskrafternas utnyttjande syfta till 
att upprätthålla transportleder till och från milo ÖN.

Förband skall vara utgångsgrupperade i södra milo 
ÖN för snabb insats mot Umeå- och Skellefteåområ-
det samt mot Sundsvalls- eller Örnsköldsviksområdet.

Invasion mot milo Ö norr Mälaren

Planläggning för försvarets förande med målsättning att 
hejda och slå angriparen

Till ledning för planeringen lämnas följande exempel 
vad gäller resurser och tidsförhållanden:

a) Finland och Åland disponeras av angriparen.
b) Utöver resursfördelningsalternativ Ö + NN har 

MB Ö före landstigningen tilldelats ytterligare sjö- och 
%ygstridskrafter.

c) När huvudinvasionsområde har konstaterats 
beräknas huvuddelen av disponibla och några lokal-
försvarsförband respektive ubåts- och ytattackför-
band i Mellan- och Sydsverige kunna underställas 
MB Ö. Sannolik omfattning enligt nedan:

Den hemliga svenska krigsplanen.indb   254 2016-02-29   14:20

254 O P E R A T I O N S P L A N E R  1 9 7 8

milo Ö och NN men även milo B och V skall vara
möjlig.

Inom milo V skall transportlederna i passet
Vänern—Vättern upprätthållas.

Utgångsgruppering och stridskrafternas utnytt-
jande inom milo B skall syfta till att angriparens fram-
trängande mot södra Norge fördröjs under lång tid.

Inom milo Ö skall utgångsgrupperingen snabbt
medge förstärkning med förband till milo NN och
milo ÖN södra del. Förbanden väljs främst bland de
som grupperats söder Mälaren. MB Ö måste därför
även i ett läge då milo kraftsamling är förlagd norr
Mälaren upprätthålla transportleder för kringgång
av Mälaren.

Brigad skall vara utgångsgrupperad i norra
delen av milo Ö för att säkerställa snabb insats mot
Gävleområdet samt för att medge snabb insats mot
milo NN.

Härutöver skall inom milo Ö, B och ÖN utgångs-
grupperingen och stridskrafternas utnyttjande syfta till
att upprätthålla transportleder till och från milo ÖN.

Förband skall vara utgångsgrupperade i södra milo
ÖN för snabb insats mot Umeå- och Skellefteåområ-
det samt mot Sundsvalls- eller Örnsköldsviksområdet.

Invasion mot milo Ö norr Mälaren

Planläggning för försvarets förande med målsättning att
hejda och slå angriparen
Til l ledning för planeringen lämnas följande exempel
vad gäller resurser och tidsförhållanden:

a) Finland och Åland disponeras av angriparen.
b) Utöver resursfördelningsalternativ Ö + NN har

MB Ö före landstigningen tilldelats ytterligare sjö- och
flygstridskrafter.

c) När huvudinvasionsområde har konstaterats
beräknas huvuddelen av disponibla och några lokal-
försvarsförband respektive ubåts- och ytattackför-
band i Mellan- och Sydsverige kunna underställas
MB Ö. Sannolik omfattning enligt nedan:

Markstridskrafter: Fördstab, tre infbrig 77, haub-
bat, lvbat, sju—tio cskbat, etbat, kabatt, spärrbat/
komp m fl.

Sjöstridskrafter: Ubflj (—), ptrbdiv, hkpdiv m fl.
Flygstridskrafter: Jakt- och spaningsflyg i den

utsträckning läget medger.
Markstridskrafterna förutsätts nå milo Ö två—tre

dygn efter order (två infbrig efter ca ett och ett halvt
dygn) och sjöstridskrafterna ett dygn efter order.

d) Av invasion inte direkt berörda MB skall under-
stödja MB Ö enligt följande:

— MB S skall kunna understödja MB Ö bl a genom
basering och ledning av sjö- och flygstridskrafter,
reorganisation samt övertagande av milo Ö södra del.

— MB V och MB B skall understödja MB Ö genom
bl a reorganisation av förband och fältarbeten. Fo 53
sydöstra del (Avesta cfo) överlämnas till MB Ö efter
särskild order.

— MB NN skall understödja MB Ö bl a genom
basering och ledning av flyg- och sjöstridskrafter samt
reorganisation. MB NN skall vara beredd att anfalla
inom milo Ö norra del.

— CE 1 lyder under MB Ö med medeltunga attack-
flygdivisioner.

Planläggning för försvarets förande vid målsättning att
försvåra angriparens framträngande
Til l ledning för planering lämnas följande exempel
gällande resurser och tidsförhållanden:

a) Södra Finland och Åland disponeras av angriparen.
b) Beroende på om våra stridskrafter inte lyckas

möta, hejda och slå angriparen i kustområdet eller om
styrkeförhållandena är ogynnsamma för vår del kan
beslut fattas med operativ målsättning att försvåra
angriparens framträngande.

Tids- och resursförhållanden beskrivs i opfas-
beskrivningen nedan.

I  ett läge då angriparens framträngande inom
milo Ö kustområde inte kan eller bedöms kunna
hejdas skall hans fortsatta inträngande och operatio-
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två dygn före landstigningen. Beroende på resultatet 
av angriparens bekämpning kan huvuddelen av dessa 
förband nå milo NN inom ett dygn efter att land-
stigningen har påbörjats. Vissa stridskrafter, främst 
sjö- och #ygstridskrafter, torde dock kunna tilldelas 
MB NN tidigare.

c) När huvudinvasionsområde konstaterats beräk-
nas huvuddelen av disponibla fältförband och några 
lokalförsvarsförband respektive ubåts- och ytattack-
förband i Mellan- och Sydsverige kunna underställas 
MB NN. Sannolik omfattning enligt nedan:

Markstridskrafter: En–två fördstaber, två inf-
brig $$, två infbrig %%, två haubbat, två lvbat, två 
skbat F, fyra–sex cskbat, två spärrbat.

Sjöstridskrafter: Två ytattackförband, ub#j, 
hkpdiv.

Flygstridskrafter: Jakt- och spanings#yg i den 
utsträckning läget medger. Markstridskrafterna förut-
sätts nå milo NN två–fyra dygn efter order och sjö-
stridskrafterna ett dygn efter order.

d) Av invasion inte direkt berörda MB skall under-
stödja MB NN enligt följande:

– MB Ö skall kunna understödja MB NN bl a 
genom basering och ledning av sjö- och #ygstrids-
krafter, reorganisation inom milo norra delar samt 
övertagande av Fo &' norra del.

– MB V och MB B skall understödja MB NN 
genom bl a reorganisation av förband.

– CE ( lyder under MB NN med medeltunga 
attackdivisioner.

Planläggning för försvarets förande vid målsättning att 
försvåra angriparens framträngande

Till ledning för planering lämnas följande exempel 
gällande resurser och tidsförhållanden:

a) Södra Finland och Åland disponeras av angri-
paren.

b) Beslut om omgruppering av stridskrafter enligt 
förstärkningsalternativ NN kan komma att fattas 
sent. Senast ett–tre dygn efter angriparens land-

ner försvåras. Stockholm skall i det längsta försvaras. 
Strävan skall vara att angriparens anfall skall kana-
liseras till området mellan linjerna Malung–Siljan–
Söderhamn och Hjälmaren–Mälaren.

Förutsättningar att hejda och om möjligt slå angri-
paren skall skapas genom att försvar och anfall med 
ifrån andra milon tillförda förstärkningar tidigt för-
bereds bland annat i områdena:

– Hofors-Horndal-Dalälven,
– Runn-Väsman-Kolbäcksån,
– Kilsbergen-Vänern-Vättern,
– Klarälven/Frykenområdet.
Försvaret skall föras så att anfallsmöjligheter 

skapas inledningsvis i angriparens södra och norra 
#ank och i ett senare skede även genom passen 
Vänern–Vättern och Vättern–Hjälmaren.

Operationsfaser med  
tids- och resursförhållanden
Planläggningen av att försvåra framträngande inom 
milo Ö norra del och om möjligt hejda framträngande 
över Mälaren i sydlig riktning skall ske i samverkan 
med andra MB.

Samordning skall ske till tid och plats av t ex 
upptagsställningar och områden där angriparen kan 
hejdas och/eller vi återtar ockuperade områden.

Som grund för den samordnande planläggningen 
lämnas (i underbilaga) en hypotes för olika operations-
faser som syftar till att uppnå det mål som angivits 
ovan.

Invasion mot milo NN

Planläggning för försvarets förande med målsättning att 
hejda och slå angriparen

Till ledning för planeringen lämnas följande exempel 
vad gäller resurser och tidsförhållanden:

a) Finland och Åland disponeras av angriparen.
b) Omgruppering av stridskrafter enligt förstärk-

ningsalternativ NN torde kunna påbörjas senast ett–
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ner försvåras. Stockholm skall i det längsta försvaras.
Strävan skall vara att angriparens anfall skall kana-
liseras till området mellan linjerna Malung—Siljan—
Söderhamn och Hjälmaren—Mälaren.

Förutsättningar att hejda och om möjligt slå angri-
paren skall skapas genom att försvar och anfall med
ifrån andra milon tillförda förstärkningar tidigt för-
bereds bland annat i områdena:

— Hofors-Horndal-Dalälven,
— Runn-Väsman-Kolbäcksån,
— Kilsbergen-Vänern-Vättern,
— Klarälven/Frykenområdet.
Försvaret skall föras så att anfallsmöjligheter

skapas inledningsvis i angriparens södra och norra
flank och i ett senare skede även genom passen
Vänern—Vättern och Vättern—Hjälmaren.

Operationsfaser med
tids- och resursförhållanden
Planläggningen av att försvåra framträngande inom
milo Ö norra del och om möjligt hejda framträngande
över Mälaren i sydlig riktning skall ske i samverkan
med andra MB.

Samordning skall ske till tid och plats av t ex
upptagsställningar och områden där angriparen kan
hejdas och/eller vi återtar ockuperade områden.

Som grund för den samordnande planläggningen
lämnas (i underbilaga) en hypotes för olika operations-
faser som syftar till att uppnå det mål som angivits
ovan.

Invasion mot milo NN

Planläggning för försvarets förande med målsättning att
hejda och slå angriparen
Til l ledning för planeringen lämnas följande exempel
vad gäller resurser och tidsförhållanden:

a) Finland och Åland disponeras av angriparen.
b) Omgruppering av stridskrafter enligt förstärk-

ningsalternativ NN torde kunna påbörjas senast ett-
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två dygn före landstigningen. Beroende på resultatet
av angriparens bekämpning kan huvuddelen av dessa
förband nå milo NN inom ett dygn efter att land-
stigningen har påbörjats. Vissa stridskrafter, främst
sjö- och flygstridskrafter, torde dock kunna tilldelas
MB NN tidigare.

c) När huvudinvasionsområde konstaterats beräk-
nas huvuddelen av disponibla fältförband och några
lokalförsvarsförband respektive ubåts- och ytattack-
förband i Mellan- och Sydsverige kunna underställas
MB NN. Sannolik omfattning enligt nedan:

Markstridskrafter: En—två fördstaber, två inf-
brig 77, två infbrig 66, två haubbat, två lvbat, två
skbat F, fyra—sex cskbat, två spärrbat.

Sjöstridskrafter: Två ytattackförband, ubflj,
hkpdiv.

Flygstridskrafter: Jakt- och spaningsflyg i den
utsträckning läget medger. Markstridskrafterna förut-
sätts nå milo NN två—fyra dygn efter order och sjö-
stridskrafterna ett dygn efter order.

d) Av invasion inte direkt berörda MB skall under-
stödja MB NN enligt följande:

— MB Ö skall kunna understödja MB NN bl a
genom basering och ledning av sjö- och flygstrids-
krafter, reorganisation inom milo norra delar samt
övertagande av Fo 49 norra del.

— MB V och MB B skall understödja MB NN
genom bl a reorganisation av förband.

— CE i  lyder under MB NN med medeltunga
attackdivisioner.

Planläggning för försuarets förande vid målsättning att
försvåra angriparens framträngande
Till ledning för planering lämnas följande exempel
gällande resurser och tidsförhållanden:

a) Södra Finland och Åland disponeras av angri-
paren.

b) Beslut om omgruppering av stridskrafter enligt
förstärkningsalternativ NN kan komma att fattas
sent. Senast ett—tre dygn efter angriparens land-
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Kustinvasion mot milo ÖN södra del

Planläggning för försvarets förande med målsättning att 
hejda och slå angriparen

Till ledning för planeringen lämnas följande exempel 
vad gäller resurser och tidsförhållanden:

a) Finland och Åland disponeras av angriparen.
b) MB ÖN skall vara beredd överlämna ledning av 

markstridskrafter inom Fo #$ södra del (alt hela) led-
ningen av sjöstridskrafter inom Bo ! (syd lat E %&) och 
ledningen av E $ mot sjömål till MB NN.

c) Omgruppering av stridskrafter enligt förstärk-
ningsalternativ NN torde påbörjas senast ett–två 
dygn före landstigningen. Beroende på resultatet av 
angriparens bekämpning kan huvuddelen av dessa 
förband nå milo NN inom ett dygn efter att land-
stigningen har påbörjats. Vissa stridskrafter, främst 
sjö- och 'ygstridskrafter, torde dock kunna tilldelas 
MB NN tidigare.

d) När huvudinvasionsområde konstaterats beräk-
nas huvuddelen av disponibla fältförband och vissa 
lokalförsvarsförband respektive ubåts- och ytattack-
förband i Mellan- och Sydsverige kunna understäl-
las (lyda under) MB NN. Sannolik omfattning enligt 
nedan:

Markstridskrafter: En till två fördstaber, två inf-
brig ((, två infbrig ##, två haubbat, två lvbat, två 
skbat F, fyra–sex cskbat, två spärrbat.

Sjöstridskrafter: Två ytattackförband, en ub'j, 
hkpdiv.

Flygstridskrafter: Jakt- och spanings'yg i den ut 
sträckning läget medger.

Markstridskrafterna förutsätts nå milo NN två–
fyra dygn och sjöstridskrafterna ett dygn efter order.

e) – MB Ö skall understödja MB NN bl a genom 
basering och ledning av 'yg- och sjöstridskrafter, 
reorgani sation inom milo norra delar samt över-
tagande av Fo )* norra del.

– MB V och MB B skall understödja MB NN 
genom bl a reorganisation av förband.

stigning kan förbanden komma att omgruppera. 
Beroende på resultatet av angriparens bekämpning 
m m kan huvuddelen av dessa förband nå milo NN 
tidigast tre–sex dygn efter att landstigningen har 
på börjats.

c) Beroende på om våra stridskrafter inte lyckas 
möta, hejda och slå angriparen i kustområdet eller om 
styrkeförhållandena är ogynnsamma för vår del kan 
beslut fattas med operativ målsättning att försvåra 
angriparens framträngande. Tids- och resursförhållan-
den beskrivs i opfaserna nedan.

I ett läge då angriparens framträngande inom 
milo NN kustområde inte kan hejdas skall hans fort-
satta inträngande och operationer försvåras. Strävan 
skall vara att angriparens utbredning ur taget bro-
huvud kanaliseras mellan älvlinjerna. Förutsättningen 
att hejda och om möjligt slå angriparen skall skapas 
i terränglinjer som är gynnsamma för vårt försvar 
och som medger övergång till anfall med ifrån andra 
milon tillförda förstärkningar.

Försvaret skall föras så att transportlederna till 
milo NN och ÖN i det längsta upprätthålls och så att 
anfallsmöjligheter i angriparens 'anker, främst den 
södra, bibehålls.

Strävan skall vara att försvåra framträngande mot 
norska gränsen varvid två genomgående nord–sydliga 
järnvägs- respektive landsvägstransportleder upprätt-
hålls i minst två veckor samt därefter en järnvägs- och 
en landsvägstransportled upprätthålls.

Operationsfaser med  
tids- och resursförhållanden
Planläggningen av att försvåra och om möjligt hejda 
framträngande inom milo NN, skall ske i samverkan 
med andra MB. Samordning skall ske till tid och plats 
av t ex upptagsställningar och områden där angri paren 
kan hejdas och/eller vi återtar ockuperade områden.

Som grund för den samordnande planläggningen 
lämnas en hypotes (i underbilaga) för olika operations-
faser som syftar till att uppnå det mål som angivits 
ovan.
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stigning kan förbanden komma att omgruppera.
Beroende på resultatet av angriparens bekämpning
m m kan huvuddelen av dessa förband nå milo NN
tidigast tre—sex dygn efter att landstigningen har
påbörjats.

c) Beroende på om våra stridskrafter inte lyckas
möta, hejda och slå angriparen i kustområdet eller om
styrkeförhållandena är ogynnsamma för vår del kan
beslut fattas med operativ målsättning att försvåra
angriparens framträngande. Tids- och resursförhållan-
den beskrivs i opfaserna nedan.

I  ett läge då angriparens framträngande inom
milo NN kustområde inte kan hejdas skall hans fort-
satta inträngande och operationer försvåras. Strävan
skall vara att angriparens utbredning ur taget bro-
huvud kanaliseras mellan älvlinjerna. Förutsättningen
att hejda och om möjligt slå angriparen skall skapas
i terränglinjer som är gynnsamma för vårt försvar
och som medger övergång till anfall med ifrån andra
milon tillförda förstärkningar.

Försvaret skall föras så att transportlederna till
milo NN och ÖN i det längsta upprätthålls och så att
anfallsmöjligheter i angriparens flanker, främst den
södra, bibehålls.

Strävan skall vara att försvåra framträngande mot
norska gränsen varvid två genomgående nord—sydliga
järnvägs- respektive landsvägstransportleder upprätt-
hålls i minst två veckor samt därefter en järnvägs- och
en landsvägstransportled upprätthålls.

Operationsfaser med
tids- och resursförhållanden
Planläggningen av att försvåra och om möjligt hejda
framträngande inom milo NN, skall ske i samverkan
med andra MB. Samordning skall ske till tid och plats
av t ex upptagsställningar och områden där angriparen
kan hejdas och/eller vi återtar ockuperade områden.

Som grund för den samordnande planläggningen
lämnas en hypotes (i underbilaga) för olika operations-
faser som syftar till att uppnå det mål som angivits
ovan.

Kustinvasion mot milo ÖN södra del

Planläggning för försvarets förande med målsättning att
hejda och slå angriparen
Til l ledning för planeringen lämnas följande exempel
vad gäller resurser och tidsförhållanden:

a) Finland och Åland disponeras av angriparen.
b) MB ÖN skall vara beredd överlämna ledning av

markstridskrafter inom Fo 6i södra del (alt hela) led-
ningen av sjöstridskrafter inom Bo 2 (syd lat E 3o) och
ledningen av E i  mot sjömål till MB NN.

c) Omgruppering av stridskrafter enligt förstärk-
ningsalternativ NN torde påbörjas senast ett—två
dygn före landstigningen. Beroende på resultatet av
angriparens bekämpning kan huvuddelen av dessa
förband nå milo NN inom ett dygn efter att land-
stigningen har påbörjats. Vissa stridskrafter, främst
sjö- och flygstridskrafter, torde dock kunna tilldelas
MB NN tidigare.

d) När huvudinvasionsområde konstaterats beräk-
nas huvuddelen av disponibla fältförband och vissa
lokalförsvarsförband respektive ubåts- och ytattack-
förband i Mellan- och Sydsverige kunna understäl-
las (lyda under) MB NN. Sannolik omfattning enligt
nedan:

Markstridskrafter: En till två fördstaber, två inf-
brig 77, två infbrig 66, två haubbat, två lvbat, två
skbat F, fyra—sex cskbat, två spärrbat.

Sjöstridskrafter: Två ytattackförband, en ubflj,
hkpdiv.

Flygstridskrafter: Jakt- och spaningsflyg i den ut
sträckning läget medger.

Markstridskrafterna förutsätts nå milo NN två—
fyra dygn och sjöstridskrafterna ett dygn efter order.

e) — MB Ö skall understödja MB NN bl a genom
basering och ledning av flyg- och sjöstridskrafter,
reorganisation inom milo norra delar samt över-
tagande av Fo 49 norra del.

— MB V och MB B skall understödja MB NN
genom bl a reorganisation av förband.
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Planläggning för försvarets förande med målsättning att 
hejda och slå angriparen

a) Målet för försvaret av milo ÖN skall vara att 
angriparen hindras ta området intill Lule älv och att 
om tids- och styrkeförhållandena medger, angriparens 
framträngande i sydlig riktning försvåras. Framrycker 
angriparen enbart längs mellanriksvägen Pajala–
Kiruna–Narvik och genom området norr därom skall 
del av vägen kunna återtas.

b) Förband för försvar i riktning Kiruna–Riksgrän-
sen skall avdelas i sådan omfattning att operationer 
söder Lule älv med syfte att försvåra angriparens 
framträngande i sydlig riktning inte äventyras genom 
att förband och övriga resurser innesluts.

c) Om angriparen förutsätts inte kunna hejdas 
senast i anslutning till Lule älv skall säkerställas att 
milo stridskrafter inte innesluts. MB ÖN avgör var 
upptagsställningar skall förberedas, vilken insats som 
skall göras över tiden o s v. När striden förs inom 
Fo $% kommer MB NN att understödja MB ÖN bl a 
genom reorganisation av förband.

d) Samordning mellan MB ÖN och MB NN av 
en eventuell försvarsoperation inom milo ÖN södra 
del sker genom att MB i samverkan förbereder över-
tagande av ledning i milo gränsområden.

e) Lägen då MB ÖN kan tillföras ytterligare resur-
ser beskrivs i operationsplan &. Ytterligare resurser 
kan även tilldelas MB ÖN i denna opplan genom 
opera tiv ledning.

f) CE % med lätta attackdivisioner lyder under 
MB ÖN.

6. Handlingsregler för lägen då vårt försvar inte är 
mobiliserat och utgångsgrupperat

Grunder

Operationsplan ! har som förutsättning bl a att 
an griparen behärskar Finland (inkl Åland). Angripa-
rens möjligheter att insätta anfall mot milo Ö, NN och 

CE % lyder under MB NN med medeltunga attack-
'ygdivisioner.

Planläggning för försvarets förande vid målsättning att 
försvåra angriparens framträngande

Till ledning för planeringen lämnas följande exempel 
gällande resurser och tidsförhållanden:

a) Finland och Åland disponeras av angriparen.
b) Ledning av markstridskrafter inom Fo $% södra 

del (alt hela) och ledning av sjöstridskrafter inom Bo ! 
(syd lat E ()) har överlämnats till MB NN.

c) Beslut omgruppering av stridskrafter enligt 
förstärknings alternativ NN kan komma att fattas 
sent. Senast ett–tre dygn efter angriparens land-
stigning kan förbanden komma att omgruppera. 
Beroende på resultatet av angriparens bekämpning 
mm kan huvuddelen av dessa förband nå milo NN 
tidigast tre–sex dygn efter att landstigningen har 
påbörjats.

d) Beroende på om våra stridskrafter inte lyckas 
möta, hejda och slå angriparen i kustområdet eller 
om styrkeförhållandena är ogynnsamma för vår del 
kan beslut fattas med operativ målsättning att för-
svåra angriparens framträngande. Strävan skall vara 
att angriparens anfall skall kanaliseras till området 
mellan Ångermanälven och Skellefte älv. Försvaret 
skall föras så att transportlederna till milo NN och 
ÖN i det längsta upprätthålls och så att anfallsmöjlig-
heter i angriparens 'anker bibehålls.

Tids- och resursförhållanden beskrivs i opfas-
beskrivningarna ovan.

Invasion mot milo ÖN

Förutsättningar

a) Kustinvasionshot föreligger mot milo Ö, NN 
och ÖN södra delar.

b) Angriparen behärskar Finland och Åland.
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CE i  lyder under MB NN med medeltunga attack-
flygdivisioner.

Planläggning för försvarets förande vid målsättning att
försvåra angriparens framträngande
Til l ledning för planeringen lämnas följande exempel
gällande resurser och tidsförhållanden:

a) Finland och Åland disponeras av angriparen.
b) Ledning av markstridskrafter inom Fo 6i södra

del (alt hela) och ledning av sjöstridskrafter inom Bo 2
(syd lat E 3o) har överlämnats till MB NN.

c) Beslut omgruppering av stridskrafter enligt
förstärkningsalternativ NN kan komma att fattas
sent. Senast ett—tre dygn efter angriparens land-
stigning kan förbanden komma att omgruppera.
Beroende på resultatet av angriparens bekämpning
mm kan huvuddelen av dessa förband nå milo NN
tidigast tre—sex dygn efter att landstigningen har
påbörjats.

d) Beroende på om våra stridskrafter inte lyckas
möta, hejda och slå angriparen i kustområdet eller
om styrkeförhållandena är ogynnsamma för vår del
kan beslut fattas med operativ målsättning att för-
svåra angriparens framträngande. Strävan skall vara
att angriparens anfall skall kanaliseras till området
mellan Ångermanälven och Skellefte älv. Försvaret
skall föras så att transportlederna till milo NN och
ÖN i det längsta upprätthålls och så att anfallsmöjlig-
heter i angriparens flanker bibehålls.

Tids- och resursförhållanden beskrivs i opfas-
beskrivningarna ovan.

Invasion mot milo ÖN

Förutsättningar
a) Kustinvasionshot föreligger mot milo Ö, NN

och ÖN södra delar.
b) Angriparen behärskar Finland och Åland.

Planläggning för försvarets förande med målsättning att
hejda och slå angriparen

a) Målet för försvaret av milo ÖN skall vara att
angriparen hindras ta området intill Lule älv och att
om tids- och styrkeförhållandena medger, angriparens
framträngande i sydlig riktning försvåras. Framrycker
angriparen enbart längs mellanriksvägen Pajala—
Kiruna—Narvik och genom området norr därom skall
del av vägen kunna återtas.

b) Förband för försvar i riktning Kiruna—Riksgrän-
sen skall avdelas i sådan omfattning att operationer
söder Lule älv med syfte att försvåra angriparens
framträngande i sydlig riktning inte äventyras genom
att förband och övriga resurser innesluts.

c) Om angriparen förutsätts inte kunna hejdas
senast i anslutning till Lule älv skall säkerställas att
milo stridskrafter inte innesluts. MB ÖN avgör var
upptagsställningar skall förberedas, vilken insats som
skall göras över tiden o s v. När striden förs inom
Fo 6 i kommer MB NN att understödja MB ÖN bl a
genom reorganisation av förband.

d) Samordning mellan MB ÖN och MB NN av
en eventuell försvarsoperation inom milo ÖN södra
del sker genom att MB i samverkan förbereder över-
tagande av ledning i milo gränsområden.

e) Lägen då MB ÖN kan tillföras ytterligare resur-
ser beskrivs i operationsplan 4. Ytterligare resurser
kan även tilldelas MB ÖN i denna opplan genom
operativ ledning.

f) CE i  med lätta attackdivisioner lyder under
MB ÖN.

6. Handlingsregler for lägen då vårt försvar inte är
mobiliserat och utgångsgrupperat

Grunder
Operationsplan 2 har som förutsättning bl a att
angriparen behärskar Finland (inkl Åland). Angripa-
rens möjligheter att insätta anfall mot milo Ö, NN och
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ligt hejda framträngande över Mälaren i sydlig rikt-
ning genom passet Mälaren–Hjälmaren och i linjen 
Hofors–Horndal–Dalälven. Härvid skall:

– MB Ö sträva efter att försvåra framträngande 
genom Fo $% södra del, Fo $& och $# och skapa möjlig-
heter att hejda angriparen norr Mälaren.

– MB B vara beredd försvåra framträngande 
i västlig riktning.

– MB NN vidta sådana förberedelser att anfall kan 
tidigt ske inom Fo $% södra del.

Ledningsförhållanden
MB Ö skall vara beredd att:
– överlämna ledning av markstridskrafter inom 

norra delen av milo Ö operationsområde till MB NN
– överlämna ledning av 'ygstridskrafter i norra 

delen av milo Ö och B till MB NN,
– överlämna ledning av markstridskrafter inom 

bakre delar av Fo $# till MB B,
– överta ledning av markstridskrafter inom syd-

östra delen av Fo "(.
MB S skall vara beredd att:
– överta ledning av markstridskrafter inom Fo $( 

(ev del av),
– överta ledning av sjöstridskrafter i milo Ö södra 

del.
MB B skall vara beredd att:
– överta ledning av markstridskrafter inom bakre 

delen av Fo $#,
– överlämna ledning av markstridskrafter inom 

sydvästra delen av Fo "( till MB Ö.
MB NN skall vara beredd att:
– överta ledning av markstridskrafter inom delar 

av Fo $%,
– överta ledning av sjöstridskrafter i södra Botten-

havet och 'ygstridskrafter i norra delen av milo Ö 
och B.

CE ! skall i detta läge lyda under MB Ö med 
medel tunga attack'ygdivisioner samt lyda under 
MB ÖN med lätta attack'ygdivisioner.

ÖN innan vi hunnit höja vår beredskap torde vara 
små. Vi bedöms åtminstone ha fått tid att vidta par-
tiella mobiliserings åtgärder. De åtgärder som vidtas 
vid ett anfall mot ett partiellt mobiliserat försvar, skall 
syfta till att snarast kunna genomföra operationer 
enligt denna operationsplan. Därvid skall stridskrafter 
utnyttjas enligt de grunder som redovisas i ÖB opera-
tiva grundsyn.471

Särskilda MB uppgifter i inledningsskedet 
(Utöver vad ovan angivits under p 4)

MBV:
– åtgärder vidtas för skydd av E ( basområde.
– åtgärder vidtas för att upprätthålla transport-

lederna i passet Vänern – Vättern.
MBÖ:
– åtgärder vidtas för skydd av Stockholm med riks-

ledningen.
– åtgärder vidtas för snabb förstärkning av Got-

land.
MBB:
– åtgärder vidtas för att upprätthålla transport-

lederna i passet Hjälmaren–Vättern.
MB NN:
– åtgärder vidtas för att upprätthålla genom-

gående tra)k till milo ÖN som berör inrycknings- 
och koncentrerings transporter.

MB ÖN:
– åtgärder vidtas för att upprätthålla tilltransporter 

av inryckande förband samt förnödenheter.

7. Operationsfaser och resursförhållanden

Försvåra framträngande inom milo Ö norra del 
under minst två veckor

Fas 1

Målet skall vara att försvåra framträngande inom 
milo Ö norra del under minst två veckor och om möj-
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ÖN innan vi hunnit höja vår beredskap torde vara
små. Vi bedöms åtminstone ha fått tid att vidta par-
tiella mobiliseringsåtgärder. De åtgärder som vidtas
vid ett anfall mot ett partiellt mobiliserat försvar, skall
syfta till att snarast kunna genomföra operationer
enligt denna operationsplan. Därvid skall stridskrafter
utnyttjas enligt de grunder som redovisas i ÖB opera-
tiva grundsyn.471

Särskilda MB uppgifter i inledningsskedet
(Utöver uad ovan angivits under p 4)

MBV:
— åtgärder vidtas för skydd av E i  basområde.
— åtgärder vidtas för att upprätthålla transport-

lederna i passet Vänern — Vättern.
MBÖ:
— åtgärder vidtas för skydd av Stockholm med riks-

ledningen.
— åtgärder vidtas för snabb förstärkning av Got-

land.
MBB:
— åtgärder vidtas för att upprätthålla transport-

lederna i passet Hjälmaren—Vättern.
MB NN:
— åtgärder vidtas för att upprätthålla genom-

gående trafik till milo ÖN som berör inrycknings-
och koncentreringstransporter.

MB ÖN:
— åtgärder vidtas för att upprätthålla tilltransporter

av inryckande förband samt förnödenheter.

7. Operationsfaser och resursförhållanden

Försvåra framträngande inom milo Ö norra del
under minst två veckor

Fas 1
Målet skall vara att försvåra framträngande inom
milo Ö norra del under minst två veckor och om möj-

ligt hejda framträngande över Mälaren i sydlig rikt-
ning genom passet Mälaren—Hjälmaren och i linjen
Hofors—Horndal—Dalälven. Härvid skall:

— MB Ö sträva efter att försvåra framträngande
genom Fo 49 södra del, Fo 47 och 48 och skapa möjlig-
heter att hejda angriparen norr Mälaren.

— MB B vara beredd försvåra framträngande
i västlig riktning.

— MB NN vidta sådana förberedelser att anfall kan
tidigt ske inom Fo 49 södra del.

Ledningsförhållanden
MB Ö skall vara beredd att:
— överlämna ledning av markstridskrafter inom

norra delen av milo Ö operationsområde till MB NN
— överlämna ledning av flygstridskrafter i norra

delen av milo Ö och B til l MB NN,
— överlämna ledning av markstridskrafter inom

bakre delar av Fo 48 till MB B,
— överta ledning av markstridskrafter inom syd-

östra delen av Fo
MB S skall vara beredd att:
— överta ledning av markstridskrafter inom Fo 41

(ev del av),
— överta ledning av sjöstridskrafter i milo Ö södra

del.
MB B skall vara beredd att:
— överta ledning av markstridskrafter inom bakre

delen av Fo 48,
— överlämna ledning av markstridskrafter inom

sydvästra delen av Fo 5r ti l l MB Ö.
MB NN skall vara beredd att:
— överta ledning av markstridskrafter inom delar

av Fo 49,
— överta ledning av sjöstridskrafter i södra Botten-

havet och flygstridskrafter i norra delen av milo Ö
och B.

CE z skall i detta läge lyda under MB Ö med
medeltunga attackflygdivisioner samt lyda under
MB ÖN med lätta attackflygdivisioner.
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Fas 3

Målet i fas $ skall vara att MB B fortsätter att för-
svåra framträngande och hejda tillfälligt eller för 
längre tid angriparens framträngande mot Kilsbergen. 
MB Ö och MB V anfaller mot E %&. MB NN anfaller 
i angriparens norra 'ank. Resurser i stort enligt fas !

Försvåra framträngande inom milo NN östra delar 
under minst två veckor

Fas 1

Målet skall vara att försvåra framträngande inom 
milo NN östra delar under minst två veckor så att 
två genomgående järnvägs- respektive landsvägs-
transportleder upprätthålls. Strävan skall vara att 
hejda angriparen.

Härvid skall:
– MB Ö vidta sådana förberedelser att anfall tidigt 

kan ske inom Fo (# norra del.
– MB B upprätthålla förbindelser till och från milo 

NN (även i senare skeden).

Ledningsförhållanden
MB NN skall vara beredd att:
– överta ledning av markstridskrafter inom (del av) 

Fo (# S från MB Ö,
– överta ledning av markstridskrafter inom Fo )% 

södra del (hela) från MB ÖN,
– överlämna milo NN operationsområde till MB Ö.
– överlämna ledning av 'ygstridskrafter i södra 

delen av milo NN till MB Ö,
– överlämna ledning av markstridskrafter inom 

Fo (# norra del och Fo !$ södra och Fo !! norra del 
till MB Ö.

MB Ö skall vara beredd att:
– överta ledning av markstridskrafter inom hela 

Fo (# och Fo !$ södra del,
– överta ledning av sjöstridskrafter inom Botten-

havet från MB NN,

Resursförhållanden
Följande planeringsantaganden gäller:

Fördelningsalternativ Ö + NN är under verk-
ställande. Följande principer kan vara styrande för 
förändringar i resurs fördelningen:

– MB Ö och MB NN bibehåller resurser enligt 
fördelningsalternativ Ö + NN. Först avlösta anfalls-
förband reorganiseras genom resp MB egen försorg.

– MB Ö beredd överlämna följande markstrids-
krafter till MB B: Fördstab, tre infbrig **.

– MB S överlämnar snarast följande markstrids-
krafter till: MB B: Två infbrig )), fyra–sex sk/csk bat 
m m; MB V: Tre–fyra sk/cskbat m m.

Under denna fas sker kraftsamling av disponibla 
sjö-, ka- och 'ygstridskrafter till milo Ö och NN.

Fas 2

Målet skall vara att om våra stridskrafter inte kan 
hejda angriparen under fas % så skall MB B och MB Ö 
försvåra framträngande mot Åmänningen-Sverkesta-
ån-Hjälmaren och om möjligt hejda angriparens 
framträngande. Möjligheter skall skapas att anfalla 
angriparen i norra 'anken.

Resursförhållanden
– MB Ö överlämnar snarast följande stridskrafter 

till MB B: Fördstab, två infbrig **, två infbrig )), 
fyra–sex sk/cskbat, jägarbat.

Först avlösta anfallsförband reorganiseras genom 
MB Ö egen försorg söder Mälaren (med understöd av 
MB S)

– MB S överlämnar snarast följande stridskrafter 
till MB V: infbrig )), tre–fyra sk/cskbat m m.

– MB NN beredd överlämna infbrig till MB B.
Under denna fas sker kraftsamling av disponibla 

sjö-, ka- och 'ygstridskrafter till milo Ö.
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Resursförhållanden
Följande planeringsantaganden gäller:

Fördelningsalternativ Ö + NN är under verk-
ställande. Följande principer kan vara styrande för
förändringar i resurs fördelningen:

— MB Ö och MB NN bibehåller resurser enligt
fördelningsalternativ Ö + NN. Först avlösta anfalls-
förband reorganiseras genom resp MB egen försorg.

— MB Ö beredd överlämna följande markstrids-
krafter till MB B: Fördstab, tre infbrig 77.

— MB S överlämnar snarast följande markstrids-
krafter till: MB B: Två infbrig 66, fyra—sex sk/cskbat
m m; MB V: Tre—fyra sk/cskbat m m.

Under denna fas sker kraftsamling av disponibla
sjö-, ka- och flygstridskrafter till milo Ö och NN.

Fas 2
Målet skall vara att om våra stridskrafter inte kan
hejda angriparen under fas i  så skall MB B och MB Ö
försvåra framträngande mot Åmänningen-Sverkesta-
ån-Hjälmaren och om möjligt hejda angriparens
framträngande. Möjligheter skall skapas att anfalla
angriparen i norra flanken.

Resursförhållanden
— MB Ö överlämnar snarast följande stridskrafter

till MB B: Fördstab, två infbrig 77, två infbrig 66,
fyra—sex sk/cskbat, jägarbat.

Först avlösta anfallsförband reorganiseras genom
MB Ö egen försorg söder Mälaren (med understöd av
MB S)

— MB S överlämnar snarast följande stridskrafter
till MB V: infbrig 66, tre—fyra sk/cskbat m m.

— MB NN beredd överlämna infbrig till MB B.
Under denna fas sker kraftsamling av disponibla

sjö-, ka- och flygstridskrafter till milo Ö.

Fas 3

259

Målet i fas 3 skall vara att MB B fortsätter att för-
svåra framträngande och hejda tillfälligt eller för
längre tid angriparens framträngande mot Kilsbergen.
MB Ö och MB V anfaller mot E 18. MB NN anfaller
i angriparens norra flank. Resurser i stort enligt fas 2

Försvåra framträngande inom milo NN östra delar
under minst två veckor

Fas 1
Målet skall vara att försvåra framträngande inom
milo NN östra delar under minst två veckor så att
två genomgående järnvägs- respektive landsvägs-
transportleder upprätthålls. Strävan skall vara att
hejda angriparen.

Härvid skall:
— MB Ö vidta sådana förberedelser att anfall tidigt

kan ske inom Fo 49 norra del.
— MB B upprätthålla förbindelser till och från milo

N N  (även i senare skeden).

Ledningsförhållanden
MB NN skall vara beredd att:
— överta ledning av markstridskrafter inom (del av)

Fo 49 S från MB Ö,
— överta ledning av markstridskrafter inom Fo 61

södra del (hela) från MB ÖN,
— överlämna milo NN operationsområde till MB Ö.
— överlämna ledning av flygstridskrafter i södra

delen av milo NN till MB Ö,
— överlämna ledning av markstridskrafter inom

Fo 49 norra del och Fo 2 3 södra och Fo 22 norra del
till MB Ö.

MB Ö skall vara beredd att:
— överta ledning av markstridskrafter inom hela

Fo 49 och Fo 2 3 södra del,
— överta ledning av sjöstridskrafter inom Botten-

havet från MB NN,
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Resursförhållanden
– MB Ö överlämnar snarast följande stridskrafter 

till MB NN: tre–fyra brigader (motsv).
Reorganisation av upp till fem brigader som varit 

insatta i milo NN bedöms vara under reorganisation 
inom milo Ö och B. MB B genomför reorganisation av 
en–tre av dessa brigader.

Lokalförsvarsförband från milo S/V omgrupperas 
till milo NN och B.

Fas 3

Målet skall vara att angriparen hindras att helt 
avskära förbindelserna till milo ÖN.

MB B och MB Ö anfaller inom milo NN. MB ÖN 
anfaller eventuellt inom milo NN, alternativt ställer 
förband till MB NN förfogande. Resurser i stort enligt 
fas !.

Ledningsförhållanden
MB NN skall vara beredd att:
– överlämna ledning av markstridskrafter i Fo !! 

södra del till MB B,
– överlämna ledning av markstridskrafter i Fo !$ 

och Fo !! norra delar till MB ÖN.
MB B skall vara beredd att:
– överta ledning av markstridskrafter Fo !! södra 

del från MB NN.
MB ÖN skall vara beredd att:
– överta ledning av markstridskrafter i Fo !$ och 

Fo !! norra delar av MB NN.

– överta ledningen av %ygstridskrafter i södra delen 
av milo NN.

MB ÖN skall vara beredd att:
– överlämna ledning av markstridskrafter inom 

Fo "& södra del (hela) till MB NN.
CE ! skall i detta läge lyda under MB NN med 

medeltunga attack%ygdivisioner samt lyda under 
MB ÖN med lätta attack%ygdivisioner.

Resursförhållanden
Följande planeringsantaganden gäller. Förstärk-
ningsalternativ NN är under verkställande. Följande 
principer kan vara styrande för förändringar i resurs-
fördelningen:

– MB NN bibehåller resurser enligt alternativ Ö 
+ NN och förstärkningsalternativ NN. Under fasens 
andra vecka tillförs MB NN en–två fördelningar med 
tre–fyra infbrig '' och tre–fyra infbrig "" från främst 
MB Ö och V.

– MB Ö överlämnar snarast två fördstaber, två–tre 
infbrig '', ! infbrig "" ca sex sk/cskbat till MB NN. 
MB Ö skall kunna anfalla inom Fo () norra del.

– MB B skall vara beredd att överlämna främst 
lokalförsvarsförband till MB NN.

– MB V överlämnar brig, skbat F till MB NN.
– MB S överlämnar infbrig "" till MB V.
Under denna fas sker kraftsamling av disponibla 

sjö-, ka- och %ygstridskrafter till milo Ö och NN.

Fas 2

Målet skall vara att försvåra framträngande inom 
milo NN främst mot Ånge–V Sollefteå och upprätt-
hålla minst en genomgående järnvägs- respektive 
landsvägstransportled. Förberedelser skall vidtas så 
att MB ÖN kan omfördela resurser för att upprätt-
hålla en förbindelse. Strävan skall vara att MB Ö 
anfaller inom Fo () norra del och att angriparen 
hejdas.
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— överta ledningen av flygstridskrafter i södra delen
av milo NN.

MB ÖN skall vara beredd att:
— överlämna ledning av markstridskrafter inom

Fo 6i södra del (hela) till MB NN.
CE 1 skall i detta läge lyda under MB NN med

medeltunga attackflygdivisioner samt lyda under
MB ÖN med lätta attackflygdivisioner.

Resursförhållanden
Följande planeringsantaganden gäller. Förstärk-
ningsalternativ NN är under verkställande. Följande
principer kan vara styrande för förändringar i resurs-
fördelningen:

— MB NN bibehåller resurser enligt alternativ Ö
+ NN och förstärkningsalternativ NN. Under fasens
andra vecka tillförs MB NN en—två fördelningar med
tre—fyra infbrig 77 och tre—fyra infbrig 66 från främst
MB Ö och V.

— MB Ö överlämnar snarast två fördstaber, två—tre
infbrig 77, 2 infbrig 66 ca sex sk/cskbat till MB NN.
MB Ö skall kunna anfalla inom Fo 49 norra del.

— MB B skall vara beredd att överlämna främst
lokalförsvarsförband till MB NN.

— MB V överlämnar brig, skbat F ti l l MB NN.
— MB S överlämnar infbrig 66 till MB V.
Under denna fas sker kraftsamling av disponibla

sjö-, ka- och flygstridskrafter till milo Ö och NN.

Fas 2
Målet skall vara att försvåra framträngande inom
milo NN främst mot Ånge—V Sollefteå och upprätt-
hålla minst en genomgående järnvägs- respektive
landsvägstransportled. Förberedelser skall vidtas så
att MB ÖN kan omfördela resurser för att upprätt-
hålla en förbindelse. Strävan skall vara att MB Ö
anfaller inom Fo 49 norra del och att angriparen
hejdas.

Resursförhållanden
— MB Ö överlämnar snarast följande stridskrafter

till MB NN: tre—fyra brigader (motsv).
Reorganisation av upp till fem brigader som varit

insatta i milo NN bedöms vara under reorganisation
inom milo Ö och B. MB B genomför reorganisation av
en—tre av dessa brigader.

Lokalförsvarsförband från milo S/V omgrupperas
till milo NN och B.

Fas 3
Målet skall vara att angriparen hindras att helt
avskära förbindelserna till milo ÖN.

MB B och MB Ö anfaller inom milo NN. MB ÖN
anfaller eventuellt inom milo NN, alternativt ställer
förband till MB NN förfogande. Resurser i stort enligt
fas 2.

Ledningsförhållanden
MB NN skall vara beredd att:
— överlämna ledning av markstridskrafter i Fo 22

södra del till MB B,
— överlämna ledning av markstridskrafter i Fo 23

och Fo 22 norra delar till MB ÖN.
MB B skall vara beredd att:
— överta ledning av markstridskrafter Fo 22 södra

del från MB NN.
MB ÖN skall vara beredd att:
— överta ledning av markstridskrafter i Fo 23 och

Fo 22 norra delar av MB NN.



Invasion över havet. Följande huvudanfallsrikt-
ningar är tänkbara:

a) Skåne–Blekinge.
b) Hallands- och Bohuskusten.
Kustinvasion mot Skåne och Blekinge kan ske från 

ordinarie baser i Östersjöområdet och från Danmark. 
Alternativet innebär goda möjligheter till urlast-
ning över såväl strand som kaj. Angriparen erhåller 
mycket korta överskeppningstider (transporttider) när 
Själland  disponeras. Alternativet innebär liten risk 
vad avser inverkan från Nato.

Kustinvasion mot Hallands och Bohuskusten 
kan ske från baser i Danmark eller ordinarie baser 
i Polen/DDR. Alternativet innebär goda möjligheter 
till urlastning över såväl strand som kaj. Alternativet 
innebär risk för inverkan från Nato. Denna risk ökar 
ju längre norrut invasionsområdet väljs.

Båda huvudanfallsriktningarna Skåne–Blekinge 
samt Hallands- och Bohuskusten bör vara styrande 
för den operativa planläggningen i detta läge.

Våra handlingsmöjligheter

Gränsinvasion inom milo ÖN kan ske samtidigt som 
kustinvasion mot milo S eller milo V. Huvuddelen av 
våra stridskrafter bör därför avses för dessa områden. 
Vid kustinvasion över Östersjön eller Västerhavet 
torde vi i vissa lägen först sent kunna fastställa 
invasionsriktning. För att inledningsvis kunna bjuda 
hårt motstånd och för att framtvinga bekämpning 
måste både milo S och milo V kunna tillgodoses med 
utgångsgrupperade (-baserade) stridskrafter.

ÖB:s operationsplan för planläggning av våra 
försvars operationer vid hot om invasion mot övre 
Norrland samt mot Sydsverige och/eller svenska 
västkusten.

1. Förutsättningar

De förutsättningar som gäller för denna operations-
plan är att:

– angriparen i Danmark har skapat/håller på att 
skapa förutsättningar för en kustinvasion mot milo S 
och milo V;

– angriparens mål, resurser och handlingsmöjlig-
heter i stort i detta läge framgår av ÖB OpV del !;

– vår mobilisering, koncentrering och uppmarsch 
är genomförd men att anfall dock kan ha inletts dess-
förinnan;

– hot om gränsinvasion föreligger mot milo ÖN;
– hot om kustinvasion föreligger främst inom 

området  från Blekinge till Bohuslän.
 

2. Överväganden

Angriparens handlingsmöjligheter 

Invasion över landgränsen. Angriparen kan antingen 
anfalla direkt mot Norge över Kiruna eller söderut 
inom milo ÖN och därefter mot Norge. I båda 
alter nativen torde anfall med syfte att ta området 
intill Lule älv antingen som "ankskydd eller som 
utgångsläge för fortsatt anfall söderut behöva genom-
föras.

#$!

ÖB:s operationsplan %
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ÖB:s operationsplan 3

ÖB:s operationsplan för planläggning av våra
försvarsoperationer vid hot om invasion mot övre
Norrland samt mot Sydsverige och/eller svenska
västkusten.

1. Förutsättningar
De förutsättningar som gäller för denna operations-
plan är att:

— angriparen i Danmark har skapat/håller på att
skapa förutsättningar för en kustinvasion mot milo S
och milo V;

— angriparens mål, resurser och handlingsmöjlig-
heter i stort i detta läge framgår av ÖB OpV del 1;

— vår mobilisering, koncentrering och uppmarsch
är genomförd men att anfall dock kan ha inletts dess-
förinnan;

— hot om gränsinvasion föreligger mot milo ÖN;
— hot om kustinvasion föreligger främst inom

området från Blekinge till Bohuslän.

2. Överväganden

Angriparens handlingsmöjligheter
Invasion över landgränsen. Angriparen kan antingen
anfalla direkt mot Norge över Kiruna eller söderut
inom milo ÖN och därefter mot Norge. I  båda
alternativen torde anfall med syfte att ta området
intill Lule älv antingen som flankskydd eller som
utgångsläge för fortsatt anfall söderut behöva genom-
föras.

Invasion över havet. Följande huvudanfallsrikt-
ningar är tänkbara:

a) Skåne—Blekinge.
b) Hallands- och Bohuskusten.
Kustinvasion mot Skåne och Blekinge kan ske från

ordinarie baser i Östersjöområdet och från Danmark.
Alternativet innebär goda möjligheter till urlast-
ning över såväl strand som kaj. Angriparen erhåller
mycket korta överskeppningstider (transporttider) när
Själland disponeras. Alternativet innebär liten risk
vad avser inverkan från Nato.

Kustinvasion mot Hallands och Bohuskusten
kan ske från baser i Danmark eller ordinarie baser
i Polen/DDR. Alternativet innebär goda möjligheter
till urlastning över såväl strand som kaj. Alternativet
innebär risk för inverkan från Nato. Denna risk ökar
ju längre norrut invasionsområdet väljs.

Båda huvudanfallsriktningarna Skåne—Blekinge
samt Hallands- och Bohuskusten bör vara styrande
för den operativa planläggningen i detta läge.

Våra handlingsmöjligheter
Gränsinvasion inom milo ÖN kan ske samtidigt som
kustinvasion mot milo S eller milo V. Huvuddelen av
våra stridskrafter bör därför avses för dessa områden.
Vid kustinvasion över Östersjön eller Västerhavet
torde v i i  vissa lägen först sent kunna fastställa
invasionsriktning. För att inledningsvis kunna bjuda
hårt motstånd och för att framtvinga bekämpning
måste både milo S och milo V kunna tillgodoses med
utgångsgrupperade (-baserade) stridskrafter.
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hotade områden (milo Ö, milo B, milo NN) skall för-
band utgångsgrupperas i en omfattning som hindrar 
angriparen att utan omfattande förberedelser genom-
föra invasion.

Försvar mot anfall som inleds före eller under 
pågående mobilisering, koncentrering och uppmarsch 
skall inledningsvis föras med syfte att säkra vår 
mobi lisering och så att angriparens styrketillväxt 
begränsas. Mobiliserade förband skall successivt 
omgrupperas till de områden där vi med kraft vill 
möta angriparen och genomföra samlade försvars-
operationer.

4. Underlag för opo

Med försvar avses i operativa sammanhang åtgärder 
för att:

– begränsa och om möjligt förhindra skador och 
förluster vid angriparens anfall,

– möta och hejda samt om möjligt slå en angripare 
som anfaller mot och tränger in på vårt territorium,

– försvåra angriparens operationer inom hela vårt 
territorium.

MB S

Huvuduppgift. MB S:
– försvarar milo S med kraftsamling till Skåne 

(uppgiften något annorlunda i Opplan !),
– luftbevakar och jaktförsvarar milo V
– #ygspanar och leder attackföretag inom MB V 

operationsområde varvid omfattningen av avdelade 
resurser fastställs av ÖB medan uppgifterna ställs av 
MB V,

– förbereder överlämning av ansvaret för ledningen 
av #ygstridskrafter till MB V.

Särskild uppgift i opplan !:
MB S skall på särskild order genomföra operatio-

ner i angränsande delar av milo V.

Huvuddelen av våra stridskrafter bör kunna kraft-
samlas till ettdera området vid behov direkt efter 
mobilisering. Sådan kraftsamling kräver tillgång till 
transportleder och transportresurser. Det är sålunda 
av avgörande betydelse att åtgärder vidtas för att 
upprätthålla transportlederna till dessa två invasions-
områden.

Dessutom bör enheter utgångsgrupperas så att 
handlingsfrihet skapas för att kunna genomföra 
försvaret över djupet av vårt landterritorium. Här-
utöver krävs att inte primärt hotade områden tilldelas 
resurser för att hindra angriparen att utan omfattande 
förberedelser genomföra invasion. Resurser för hamn-
blockering måste tidigt tillföras milo V från andra 
milon.

3. Beslut i stort

Hela landet skall försvaras. Angriparen skall i det 
längsta hindras att ockupera svenskt territorium. För-
svaret skall planläggas för ett djupförsvar där våra 
naturliga försvarsbetingelser tillvaratas så väl utanför 
som inom vårt territorium.

Den operativa planläggningen skall bygga på 
nedan angivna riktlinjer. Angriparen skall tidigt 
mötas samt hejdas och om möjligt slås inom våra 
gräns- och kustområden samt inom övriga för vårt 
försvar vitala områden. Försvaret skall även kunna 
fullföljas över landets hela djup. Strävan skall därvid 
vara att vinna tid och när gynnsamt läge uppstår 
ta initiativet och återta ockuperade områden. Våra 
stridskrafter skall utgångsgrupperas för försvar mot 
invasion med kraftsamling till övre Norrland, Syd-
sverige och Västsverige.

Stridskrafterna skall kunna kraftsamlas till något 
av dessa områden genom att transportleder upprätt-
hålls och förband utgångsgrupperas för att tidigt 
möta luftlandsättningar i områden där styrketillväxt 
genom luften kan erhållas. Transportlederna i passen 
Vänern–Vättern–Mälaren samt till och från övre 
Norrland skall därvid upprätthållas. I inte primärt 
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Huvuddelen av våra stridskrafter bör kunna kraft-
samlas till ettdera området vid behov direkt efter
mobilisering. Sådan kraftsamling kräver tillgång till
transportleder och transportresurser. Det är sålunda
av avgörande betydelse att åtgärder vidtas för att
upprätthålla transportlederna till dessa två invasions-
områden.

Dessutom bör enheter utgångsgrupperas så att
handlingsfrihet skapas för att kunna genomföra
försvaret över djupet av vårt landterritorium. Här-
utöver krävs att inte primärt hotade områden tilldelas
resurser för att hindra angriparen att utan omfattande
förberedelser genomföra invasion. Resurser för hamn-
blockering måste tidigt tillföras milo V från andra
milon.

3. Beslut i stort
Hela landet skall försvaras. Angriparen skall i det
längsta hindras att ockupera svenskt territorium. För-
svaret skall planläggas för ett djupförsvar där våra
naturliga försvarsbetingelser tillvaratas så väl utanför
som inom vårt territorium.

Den operativa planläggningen skall bygga på
nedan angivna riktlinjer. Angriparen skall tidigt
mötas samt hejdas och om möjligt slås inom våra
gräns- och kustområden samt inom övriga för vårt
försvar vitala områden. Försvaret skall även kunna
fullföljas över landets hela djup. Strävan skall därvid
vara att vinna tid och när gynnsamt läge uppstår
ta initiativet och återta ockuperade områden. Våra
stridskrafter skall utgångsgrupperas för försvar mot
invasion med kraftsamling till övre Norrland, Syd-
sverige och Västsverige.

Stridskrafterna skall kunna kraftsamlas till något
av dessa områden genom att transportleder upprätt-
hålls och förband utgångsgrupperas för att tidigt
möta luftlandsättningar i områden där styrketillväxt
genom luften kan erhållas. Transportlederna i passen
Vänern—Vättern—Mälaren samt till och från övre
Norrland skall därvid upprätthållas. I  inte primärt

hotade områden (milo Ö, milo B, milo NN) skall för-
band utgångsgrupperas i en omfattning som hindrar
angriparen att utan omfattande förberedelser genom-
föra invasion.

Försvar mot anfall som inleds före eller under
pågående mobilisering, koncentrering och uppmarsch
skall inledningsvis föras med syfte att säkra vår
mobilisering och så att angriparens styrketillväxt
begränsas. Mobiliserade förband skall successivt
omgrupperas til l de områden där vi med kraft vill
möta angriparen och genomföra samlade försvars-
operationer.

4. Underlag for opo
Med försvar avses i operativa sammanhang åtgärder
för att:

— begränsa och om möjligt förhindra skador och
förluster vid angriparens anfall,

— möta och hejda samt om möjligt slå en angripare
som anfaller mot och tränger in på vårt territorium,

— försvåra angriparens operationer inom hela vårt
territorium.

MB S
Huvuduppgift. MB S:
— försvarar milo S med kraftsamling till Skåne

(uppgiften något annorlunda i Opplan 2),
— luftbevakar och jaktförsvarar milo V
— flygspanar och leder attackföretag inom MB V

operationsområde varvid omfattningen av avdelade
resurser fastställs av ÖB medan uppgifterna ställs av
MB V,

— förbereder överlämning av ansvaret för ledningen
av flygstridskrafter till MB V.

Särskild uppgift i opplan 3:
MB S skall på särskild order genomföra operatio-

ner i angränsande delar av milo V.
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Förbandstilldelning i förstärkningsalternativet V

Arméförband: 
Marinförband: 
Flygvapenförband:

MB Ö

Huvuduppgift. MB Ö:
– försvarar milo varvid angriparens möjligheter 

att genomföra $ankoperationer mot milo södra del 
uppmärksammas. Betydelsen av Stockholm och 
Gotland beaktas (uppgiften något annorlunda i 
op plan % och !),

– upprätthåller transportledarna genom passet 
Vättern –Mälaren samt till och från milo NN i sam-
verkan med MB NN och MB B (uppgiften något 
annorlunda i opplan % och !),

– försvårar i det längsta angriparens utnyttjande 
av Gotland som bas för sjö- och $ygstridskrafter,

– skyddar våra sjöstridskrafters och vår sjötra&ks 
passage mellan egentliga Östersjön och Bottenhavet 
samt transporter till och från Gotland,

– luftbevakar och jaktförsvarar milo B,
– leder attackföretag inom MB B operationsområde 

varvid omfattningen av avdelade resurser fastställs av 
ÖB medan uppgifterna ställs av MB B,

– $ygspanar inom MB NN operationsområde, så 
länge MB NN inte tilldelats egna resurser härför, och 
inom MB operationsområde varvid omfattningen av 
avdelade resurser fastställs av ÖB medan uppgifterna 
fasthålls av MB NN och MB B.

Förbandstilldelning i resursfördelningsalternativet S + V

Grundtilldelade och/eller alternativplanlagda förband:
Arméförband: 
Marinförband: 
Flygvapenförband: 

Förbandstilldelning i resursfördelningsalternativet S + V

Grundtilldelade och/eller alternativplanlagda förband:
Arméförband: 
Marinförband:
Flygvapenförband:

Förbandstilldelning i förstärkningsalternativet V

Arméförband:
Marinförband:
Flygvapenförband:

MB V

Huvuduppgift. MB V:
– försvarar (utom vad avser luftbevakning, 

jaktförsvar, $ygspaning samt attackföretag) milo V 
varvid betydelsen av Göteborg, passet Vänern–
Vättern och E % basområde beaktas,

– leder och skyddar importsjöfarten till västkus-
ten, varvid skyddet begränsas till ost linjen Skagen–
Larvik,

– förbereder övertagande av ansvaret för ledningen 
av $ygstridskrafter från MB S.

MB V skall på särskild order medverka vid utlägg-
ning av mineringar inom milo S.

Särskild uppgift i opplan !:
MB V skall på särskild order genomföra operatio-

ner i angränsande delar av milo S.

Förbandstilldelning i resursfördelningsalternativet S + V

Grundtilldelade och/eller alternativplanlagda förband :
Arméförband:
Marinförband:
Flygvapenförband:
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Förbandstilldelning i resursfördelningsalternatiuet S + V
Grundtilldelade och/eller alternativplanlagda förband:

Arméförband:
Marinförband:
Flygvapenförband:

Förbandstilldelning iförstärkningsalternativet V
Arméförband:
Marinförband:
Flygvapenförband:

MB V
Huvuduppgift. MB V
— försvarar (utom vad avser luftbevakning,

jaktförsvar, flygspaning samt attackföretag) milo V
varvid betydelsen av Göteborg, passet Vänern—
Vättern och E I  basområde beaktas,

— leder och skyddar importsjöfarten till västkus-
ten, varvid skyddet begränsas till ost linjen Skagen—
Larvik,

— förbereder övertagande av ansvaret för ledningen
av flygstridskrafter från MB S.

MB V skall på särskild order medverka vid utlägg-
ning av mineringar inom milo S.

Särskild uppgift i opplan 3:
MB V skall på särskild order genomföra operatio-

ner i angränsande delar av milo S.

Förbandstilldelning i resursfördelningsalternatiuet S + V
Grundtilldelade och/eller alternativplanlagda förband:

Arméförband:
Marinförband:
Flygvapenförband:

Förbandstilldelning i förstärkningsalternativet V
Arméförband:
Marinförband:
Flygvapenförband:

MB Ö
Huvuduppgift. MB Ö:
— försvarar milo varvid angriparens möjligheter

att genomföra flankoperationer mot milo södra del
uppmärksammas. Betydelsen av Stockholm och
Gotland beaktas (uppgiften något annorlunda i
opplan I och 2),

— upprätthåller transportledarna genom passet
Vättern—Mälaren samt till och från milo NN i sam-
verkan med MB NN och MB B (uppgiften något
annorlunda i opplan I  och 2),

— försvårar i det längsta angriparens utnyttjande
av Gotland som bas för sjö- och flygstridskrafter,

— skyddar våra sjöstridskrafters och vår sjötrafiks
passage mellan egentliga Östersjön och Bottenhavet
samt transporter till och från Gotland,

— luftbevakar och jaktförsvarar milo B,
— leder attackföretag inom MB B operationsområde

varvid omfattningen av avdelade resurser fastställs av
ÖB medan uppgifterna ställs av MB B,

— flygspanar inom MB NN operationsområde, så
länge MB NN inte tilldelats egna resurser härför, och
inom MB operationsområde varvid omfattningen av
avdelade resurser fastställs av ÖB medan uppgifterna
fasthålls av MB NN och MB B.

Förbandstilldelning i resursfördelningsalternativet S + V
Grundtilldelade och/eller alternativplanlagda förband:

Arméförband:
Marinförband:
Flygvapenförband:
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MB NN

Huvuduppgift. MB NN:
– försvarar milo NN, varvid angriparen främst 

hind ras avskära transportlederna till och från 
milo ÖN. Transportleder upprätthålls i samverkan 
med MB B, Ö och ÖN,

– bevakar gränsen mot Norge,
– leder vid behov företag med sjöstridskrafter inom 

MB ÖN tilldelat havsområde.
Särskild uppgift i opplan !:
MB NN skall på särskild order leda operationer 

i angränsande delar av milo ÖN.

Förbandstilldelning i resursfördelningsalternativet S + V

Grundtilldelade och/eller alternativplanlagda förband:
Arméförband:
Marinförband:
Flygvapenförband:

Förbandstilldelning i förstärkningsalternativet V

Arméförband:
Marinförband:
Flygvapenförband:

MB ÖN

Huvuduppgift. MB ÖN:
– försvarar milo ÖN varvid angriparen främst 

hind ras att ta området intill Lule älv,
– försvårar angriparens anfall över Kiruna i västlig 

riktning,
– bevakar gränsen mot Norge,
– upprätthåller transportleder inom milo ÖN södra 

del i samverkan med MB NN.

Förbandstilldelning i förstärkningsalternativet V

Arméförband: 
Marinförband: 
Flygvapenförband: 

MB B

Huvuduppgift. MB B:
– försvarar (utom vad avser luftbevakning, jakt-

försvar, $ygspaning samt attackföretag) milo B varvid 
betydelsen av passet Vänern–Vättern beaktas (upp-
giften något annorlunda i opplan % och !),

– bevakar gränsen mot Norge,
– upprätthåller transportleder genom milo B till 

och från milo NN i samverkan med MB NN och 
MB Ö.

Särskilda uppgifter i opplan !. MB B:
– understödjer milo V stridskrafter främst vad 

avser fältarbeten, underhållstjänst, kommunikations-
tjänst och reorganisation av förband.

MB B skall på särskild order genomföra operatio-
ner i angränsande delar av milo V.

Förbandstilldelning i resursfördelningsalternativet S + V

Grundtilldelade och/eller alternativplanlagda förband:
Arméförband:
Marinförband:
Flygvapenförband:

Förbandstilldelning i förstärkningsalternativet V

Arméförband:
Marinförband:
Flygvapenförband:
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Förbandstilldelning i förstärkningsalternativet V
Arméförband:
Marinförband:
Flygvapenförband:

MB B
Huvuduppgift. MB B:
— försvarar (utom vad avser luftbevakning, jakt-

försvar, flygspaning samt attackföretag) milo B varvid
betydelsen av passet Vänern—Vättern beaktas (upp-
giften något annorlunda i opplan 1 och 2),

— bevakar gränsen mot Norge,
— upprätthåller transportleder genom milo B ti l l

och från milo NN i samverkan med MB NN och
MB Ö.

Särskilda uppgifter i opplan 3. MB B:
— understödjer milo V stridskrafter främst vad

avser fältarbeten, underhållstjänst, kommunikations-
tjänst och reorganisation av förband.

MB B skall på särskild order genomföra operatio-
ner i angränsande delar av milo V.

Förbandstilldelning i resursfördelningsalternativet S + V
Grundtilldelade och/eller alternativplanlagda förband:

Arm0örband:
Marinförband:
Flygvapenförband:

Förbandstilldelning i förstärkningsalternativet V
Arméförband:
Marinförband:
Flygvapenförband:

MB NN
Huvuduppgift. MB NN:
— försvarar milo NN, varvid angriparen främst

hindras avskära transportlederna till och från
milo ÖN. Transportleder upprätthålls i samverkan
med MB B, Ö och ÖN,

— bevakar gränsen mot Norge,
— leder vid behov företag med sjöstridskrafter inom

MB ÖN tilldelat havsområde.
Särskild uppgift i opplan 3:
MB NN skall på särskild order leda operationer

i angränsande delar av milo ÖN.

Förbandstilldelning i resursfiirdelningsalternativet S + V
Grundtilldelade och/eller alternativplanlagda förband:

Arm0örband:
Marinförband:
Flygvapenförband:

Förbandstilldelning i förstärkningsalternativet V
Arm0örband:
Marinförband:
Flygvapenförband:

MB ÖN
Huvuduppgift. MB ÖN:
— försvarar milo ÖN varvid angriparen främst

hindras att ta området intill Lule älv,
— försvårar angriparens anfall över Kiruna i västlig

riktning,
— bevakar gränsen mot Norge,
— upprätthåller transportleder inom milo ÖN södra

del i samverkan med MB NN.



! " # $ % & ' ! ( ) " * % ( # $  + , - . !"#

Markstridskrafter

Från milo S:
Två fördstab med stabsbat jämte artlednkomp
Ett foförstärkningskomp
Två jägarbat
Två fördhaubbat
En lvbat rb $%
En ingbat
Tre fördingkomp
Fem fortgrp
En–två etbat
Två–fyra sjhkomp
En tpstab
Två tpkomp
Två infbrig $$
En infbrig ""
En pbrig (grupperas inom Fo &')
En kabat

Från milo Ö:
En fördhaubbat
En infbrig ""
Tre cskbat
En etbat
En rörlig spärrbat

Från milo NN:
Beroende på läget i milo ÖN eventuellt en etbat.

Sjöstridskrafter:

Från milo Ö:
En tbdiv
En ub(j

Planläggning för förstärkningsalternativ V skall 
endast ske på högre och lägre regional nivå och 
således  inte omsättas i krigsplanläggning för förband. 
Transportplanläggning genomförs inte.

Förbandstilldelning i resursfördelningsalternativet S + V

Grundtilldelade och/eller alternativplanlagda förband:
Arméförband:
Marinförband:
Flygvapenförband:

Förbandstilldelning i förstärkningsalternativet V

Arméförband:
Marinförband:
Flygvapenförband:

CE 1

Huvuduppgift. CE !:
– håller största möjliga antal attackförband insats-

beredda,
– är beredd att med erforderliga ledningsresurser 

och hela eller delar av eskadern lyda under MB,
– lyder med lätta attack(ygdivisioner under 

MB ÖN,
– är beredd att underställa MB attackförband samt 

viss ledningskapacitet för att förstärka MB lednings-
resurser,

– förbereder insats i stort av attackförband inom 
respektive milo med hänsyn till de basresurser som 
kan komma att disponeras.

Resursfördelning

Principer för resursfördelning i operationsplan & fram-
går av en skiss. Detaljerad förbandstilldelning framgår 
av särskild förbandstilldelningsplan (appendix) som 
redovisar förbandstilldelningen i operations plan '–&. 
Utöver resursfördelning enligt utgångsgruppering 
S + V skall MB V vara beredd motta förband enligt 
nedan. Förstärkningsalternativet V (kurs här):
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Förbandstilldelning i resursfördelningsalternativet S + V
Grundtilldelade och/eller alternativplanlagda förband:

Armdbrband:
Marinförband:
Flygvapenförband:

Förbandstilldelning i förstärkningsalternatiliet V
Arméförband:
Marinförband:
Flygvapenförband:

CE 1
Huvuduppgift. CE 1:
— håller största möjliga antal attackförband insats-

beredda,
— är beredd att med erforderliga ledningsresurser

och hela eller delar av eskadern lyda under MB,
— lyder med lätta attackflygdivisioner under

MB ÖN,
— är beredd att underställa MB attackförband samt

viss ledningskapacitet för att förstärka MB lednings-
resurser,

— förbereder insats i stort av attackförband inom
respektive milo med hänsyn till de basresurser som
kan komma att disponeras.

Resursfördelning
Principer för resursfördelning i operationsplan 3 fram-
går av en skiss. Detaljerad förbandstilldelning framgår
av särskild förbandstilldelningsplan (appendix) som
redovisar förbandstilldelningen i operationsplan i—s.
Utöver resursfördelning enligt utgångsgruppering
S + V skall MB V vara beredd motta förband enligt
nedan. Förstärkningsalternativet V (kurs här):

Markstridskrafter
Från milo S:

Två fördstab med stabsbat jämte artlednkomp
Ett foförstärkningskomp
Två jägarbat
Två fördhaubbat
En lvbat rb 7o
En ingbat
Tre fördingkomp
Fem fortgrp
En—två etbat
Två—fyra sjhkomp
En tpstab
Två tpkomp
Två infbrig 77
En infbrig 66
En pbrig (grupperas inom Fo 31)
En kabat

Från milo Ö:
En fördhaubbat
En infbrig 66
Tre cskbat
En etbat
En rörlig spärrbat

Från milo NN:
Beroende på läget i milo ÖN eventuellt en etbat.

Sjöstridskrafter:
Från milo Ö:

En tbdiv
En ubflj

Planläggning för förstärkningsalternativ V skall
endast ske på högre och lägre regional nivå och
således inte omsättas i krigsplanläggning för förband.
Transportplanläggning genomförs inte.
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Anvisningar för utgångsgrupperingen

Utgångsgrupperingen skall säkerställa möjligheterna 
att genomföra kraftsamling till olika invasionsområ-
den samt medge övergång till annan operationsplan. 
Brigad (motsv) inom milo S skall vara utgångsgrup-
perad i Småland för att säkerställa snabb insats 
mot främst Växjöområdet samt för att medge snabb 
förstärkning av milo V. Inom milo V skall utgångs-
grupperingen bl a syfta till att transporterna i passet 
Vänern–Vättern samt mellan milo V och milo S upp-
rätthålls. Inom milo Ö skall utgångsgrupperingen bl a 
syfta till att transportlederna i milo Ö västra delar till 
och från milo S och milo V upprätthålls för att möjlig-
göra en snabb omfördelning av resurser. Inom milo B 
skall transportlederna genom södra delen av Fo #$ 
upprätthållas. Transportlederna till och från milo ÖN 
skall upprätthållas inom milo Ö, B, NN och ÖN.

Invasion mot milo S

Förutsättningar och riktlinjer för försvarets genom-
förande med målsättning att hejda och slå eller för-
svåra angriparens framträngande är desamma som för 
motsvarande operationsriktning i opplan $. För denna 
operationsriktning sker därför hänvisning till opplan $.

Invasion mot milo V

Planläggning för försvarets förande med målsättning 
att hejda och slå angriparen. Till ledning för plane-
ringen lämnas följande exempel (kurs här) vad gäller 
resurser och tidsförhållanden:

a) Omgruppering av stridskrafter enligt förstärk-
ningsalternativ V torde kunna påbörjas senast ett–två 
dygn före landstigningen. Beroende på resultatet av 
angriparens bekämpning kan huvuddelen av dessa 
förband nå milo V tidigast inom ett dygn efter att 
land stigningen har påbörjats. Vissa stridskrafter, 
främst sjö- och %ygstridskrafter, torde dock kunna 
tilldelas MB V tidigare.

5. Anvisningar för operationernas planläggning

Förutsättningar för planläggningen

Opplanen bygger på att:
– alternativ S + V är intaget,
– hot om gränsinvasion mot milo ÖN föreligger,
– hot om kustinvasion föreligger både mot milo S 

och V.
Försvaret skall kunna genomföras så att angriparen 

tidigt kan mötas samt hejdas och om möjligt slås inom 
våra gräns- och kustområden samt andra för vårt för-
svar vitala områden. Huvuddelen av våra operativt 
rörliga stridskrafter skall kunna förstärka invaderat 
milo. Övriga MB, som inte direkt berörs av invasion, 
skall kunna lämna understöd avseende reorganisation 
av förband, baserings- och ledningsstöd av sjö- och 
%ygstridskrafter samt överta ledning av område och/
eller ledning i sekundära riktningar. Försvaret skall 
även planläggas så att angriparens fortsatta operatio-
ner på vårt territorium försvåras när förutsättningar 
inte &nns att hejda och slå angriparen.

Beslut om att övergå till operativ målsättning 
att försvåra (kurs här) kan komma att fattas tidigt 
om tidsförhållandena för förstärkningsalternativens 
genomförande bedöms som ogynnsamma. Målet för 
operationer med syfte att försvåra angriparens fram-
trängande skall vara att kanalisera angriparen och 
att vinna tid för att när gynnsamt läge uppstår hejda 
honom inom bakre områden och återta ockuperade 
områden. Förbekämpningens inriktning mot olika 
områden kan växla och det torde därför inte vara 
möjligt att med bekämpningsinriktningen som enda 
grund fatta beslut om väsentlig resursomfördelning. 
Tillräcklig säkerhet i bedömningen om var kustinva-
sion kommer att ske torde i sämsta fall föreligga först 
när minröjning påbörjas och/eller när större luftland-
sättningar sker. Minröjningen kan vara den tidigaste 
indikationen. Denna bedöms påbörjas ca ett–två dygn 
före landstigningstidpunkten.
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5. Anvisningar för operationernas planläggning

Förutsättningar för planläggningen
Opplanen bygger på att:

— alternativ S + V är intaget,
— hot om gränsinvasion mot milo ÖN föreligger,
— hot om kustinvasion föreligger både mot milo S

och V.
Försvaret skall kunna genomföras så att angriparen

tidigt kan mötas samt hejdas och om möjligt slås inom
våra gräns- och kustområden samt andra för vårt för-
svar vitala områden. Huvuddelen av våra operativt
rörliga stridskrafter skall kunna förstärka invaderat
milo. Övriga MB, som inte direkt berörs av invasion,
skall kunna lämna understöd avseende reorganisation
av förband, baserings- och ledningsstöd av sjö- och
flygstridskrafter samt överta ledning av område och/
eller ledning i sekundära riktningar. Försvaret skall
även planläggas så att angriparens fortsatta operatio-
ner på vårt territorium försvåras när förutsättningar
inte finns att hejda och slå angriparen.

Beslut om att övergå till operativ målsättning
att försvåra (kurs här) kan komma att fattas tidigt
om tidsförhållandena för förstärkningsalternativens
genomförande bedöms som ogynnsamma. Målet för
operationer med syfte att försvåra angriparens fram-
trängande skall vara att kanalisera angriparen och
att vinna tid för att när gynnsamt läge uppstår hejda
honom inom bakre områden och återta ockuperade
områden. Förbekämpningens inriktning mot olika
områden kan växla och det torde därför inte vara
möjligt att med bekämpningsinriktningen som enda
grund fatta beslut om väsentlig resursomfördelning.
Tillräcklig säkerhet i bedömningen om var kustinva-
sion kommer att ske torde i sämsta fall föreligga först
när minröjning påbörjas och/eller när större luftland-
sättningar sker. Minröjningen kan vara den tidigaste
indikationen. Denna bedöms påbörjas ca ett—två dygn
före landstigningstidpunkten.

Anvisningar för utgångsgrupperingen
Utgångsgrupperingen skall säkerställa möjligheterna
att genomföra kraftsamling till olika invasionsområ-
den samt medge övergång till annan operationsplan.
Brigad (motsv) inom milo S skall vara utgångsgrup-
perad i Småland för att säkerställa snabb insats
mot främst Växjöområdet samt för att medge snabb
förstärkning av milo V. Inom milo V skall utgångs-
grupperingen bl a syfta till att transporterna i passet
Vänern—Vättern samt mellan milo V och milo S upp-
rätthålls. Inom milo Ö skall utgångsgrupperingen bl a
syfta till att transportlederna i milo Ö västra delar till
och från milo S och milo V upprätthålls för att möjlig-
göra en snabb omfördelning av resurser. Inom milo B
skall transportlederna genom södra delen av Fo 5
upprätthållas. Transportlederna till och från milo ÖN
skall upprätthållas inom milo Ö, B, N N  och ÖN.

Invasion mot milo S
Förutsättningar och riktlinjer för försvarets genom-
förande med målsättning att hejda och slå eller för-
svåra angriparens framträngande är desamma som för
motsvarande operationsriktning i opplan I. För denna
operationsriktning sker därför hänvisning till opplan i.

Invasion mot milo V
Planläggning för försvarets förande med målsättning
att hejda och slå angriparen. Til l  ledning för plane-
ringen lämnas följande exempel (kurs här) vad gäller
resurser och tidsförhållanden:

a) Omgruppering av stridskrafter enligt förstärk-
ningsalternativ V torde kunna påbörjas senast ett—två
dygn före landstigningen. Beroende på resultatet av
angriparens bekämpning kan huvuddelen av dessa
förband nå milo V tidigast inom ett dygn efter att
landstigningen har påbörjats. Vissa stridskrafter,
främst sjö- och flygstridskrafter, torde dock kunna
tilldelas MB V tidigare.
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Planläggning för försvarets förande med målsättning att 
försvåra angriparens framträngande

Till ledning för planeringen lämnas följande exempel 
vad gäller resurser och tidsförhållanden:

a) Beslut om omgruppering av stridskrafter enligt 
förstärkningsalternativ V kan komma att fattas sent. 
Senast ett till tre dygn efter landstigningen kan för-
banden omgruppera. Beroende på resultatet av angri-
parens bekämpning m m kan huvuddelen av dessa 
förband nå milo V tidigast tre till fem dygn efter det 
att landstigningen har påbörjats.

b) Angriparen har genomfört frambasering av $yg- 
och marinstridskrafter till och uppladdning i Dan-
mark.

c) Nato kan endast i mycket begränsad utsträck-
ning verka med sjö- och $ygstridskrafter väster 
milo V (främst i/över Skagerack)

d) Beroende på om våra stridskrafter inte lyckats 
möta, hejda och slå angriparen i kustområdet eller om 
styrkeförhållandena är ogynnsamma för vår del kan 
beslut fattas med operativ målsättning att försvåra 
angriparens framträngande.

Tids- och resursförhållanden beskrivs i opfas-
beskrivningarna nedan.

I ett läge då angriparens framträngande inom milo 
V kustområde inte kan eller bedöms kunna hejdas 
skall hans fortsatta framträngande och operationer 
försvåras. Göteborg försvaras minst intill att för rikets 
fortsatta försvar väsentliga tillgångar har undanförts/ 
förstörts. Strävan skall vara att angriparens anfall 
skall kanaliseras till området norr och väster linjen 
Bjärehalvön–Vättern–Vänern.

Förutsättningar att hejda och om möjligt slå angri-
paren skall skapas genom att försvar och anfall med 
ifrån andra milon tillförda förstärkningar tidigt för-
bereds bl a i områdena:

–Vänern-Skagerack.
–Vänern-Vättern-Halland.
Försvaret skall föras så att anfallsmöjligheter efter 

hand skapas:

b) När huvudinvasionsområde har konstaterats 
beräknas huvuddelen av disponibla fältförband och 
några lokalförsvarsförband i Mellan- och Sydsverige 
kunna underställas MB V. Huvuddelen av dispo-
nibla sjöstridskrafter kommer att underställas MB V 
alternativt MB S beroende på läget i S Östersjön-
Kattegatt.

Sannolik omfattning enligt nedan:
Markstridskrafter: Två fördstab, två infbrig ##, 

två pbrig, haubbat, lvbat, fyra–sex cskbat, etbat, 
kabat, spärrbat/komp m m.

Sjöstridskrafter: Ptrbdiv, en–två mröj$j, hkp- 
  div m m.

Flygstridskrafter: Jakt- och spanings$ygresurser 
i den utsträckning läget medger.

Markstridskrafterna förutsätts nå milo V två–tre 
dygn efter order (två infbrig ## dock efter ca ett och 
ett halvt dygn) och sjöstridskrafterna ett dygn efter 
order.

c) Angriparen har genomfört frambasering av $yg- 
och marinstridskrafter till och uppladdning i Dan-
mark.

d) Nato kan endast i mycket begränsad utsträck-
ning verka med sjö- och $ygstridskrafter väster 
milo V (främst i/över Skagerack).

e) Av invasion inte direkt berörda MB skall stödja 
MB V enligt följande:

MB S skall kunna understödja MB V bl a genom 
basering av sjö- och $ygstridskrafter, reorganisation 
av förband samt övertagande av Fo %&.

MB Ö skall kunna understödja MB V bl a genom 
basering av $ygstridskrafter och reorganisation av 
förband.

MB B skall kunna understödja MB V bl a genom 
reorganisation av förband samt övertagande av norra 
delen av Fo %! och %'.

Vid invasion av Bohus-Dal skall MB B kunna 
genomföra anfall mot brohuvudet med en–två 
brigader .

CE & lyder under MB V med medeltunga attack-
$ygdivisioner.
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b) När huvudinvasionsområde har konstaterats
beräknas huvuddelen av disponibla fältförband och
några lokalförsvarsförband i Mellan- och Sydsverige
kunna underställas MB V. Huvuddelen av dispo-
nibla sjöstridskrafter kommer att underställas MB V
alternativt MB S beroende på läget i S Östersjön-
Kattegatt.

Sannolik omfattning enligt nedan:
Markstridskrafter: Två fördstab, två infbrig 77,

två pbrig, haubbat, lvbat, fyra—sex cskbat, etbat,
kabat, spärrbat/komp m m.

Sjöstridskrafter: Ptrbdiv, en—två mröjflj, hkp-
div m m.

Flygstridskrafter: Jakt- och spaningsflygresurser
i den utsträckning läget medger.

Markstridskrafterna förutsätts nå milo V två—tre
dygn efter order (två infbrig 77 dock efter ca ett och
ett halvt dygn) och sjöstridskrafterna ett dygn efter
order.

c) Angriparen har genomfört frambasering av flyg-
och marinstridskrafter till och uppladdning i Dan-
mark.

d) Nato kan endast i mycket begränsad utsträck-
ning verka med sjö- och flygstridskrafter väster
milo V (främst i/över Skagerack).

e) Av invasion inte direkt berörda MB skall stödja
MB V enligt följande:

MB S skall kunna understödja MB V bl a genom
basering av sjö- och flygstridskrafter, reorganisation
av förband samt övertagande av Fo 31.

MB Ö skall kunna understödja MB V bl a genom
basering av flygstridskrafter och reorganisation av
förband.

MB B skall kunna understödja MB V bl a genom
reorganisation av förband samt övertagande av norra
delen av Fo 32 och 34.

Vid invasion av Bohus-Dal skall MB B kunna
genomföra anfall mot brohuvudet med en—två
brigader.

CE 1 lyder under MB V med medeltunga attack-
flygdivisioner.

Planläggning för försuarets förande med målsättning att
försvåra angriparens framträngande
Till ledning för planeringen lämnas följande exempel
vad gäller resurser och tidsförhållanden:

a) Beslut om omgruppering av stridskrafter enligt
förstärkningsalternativ V kan komma att fattas sent.
Senast ett till tre dygn efter landstigningen kan för-
banden omgruppera. Beroende på resultatet av angri-
parens bekämpning m m kan huvuddelen av dessa
förband nå milo V tidigast tre till fem dygn efter det
att landstigningen har påbörjats.

b) Angriparen har genomfört frambasering av flyg-
och marinstridskrafter till och uppladdning i Dan-
mark.

c) Nato kan endast i mycket begränsad utsträck-
ning verka med sjö- och flygstridskrafter väster
milo V (främst i/över Skagerack)

d) Beroende på om våra stridskrafter inte lyckats
möta, hejda och slå angriparen i kustområdet eller om
styrkeförhållandena är ogynnsamma för vår del kan
beslut fattas med operativ målsättning att försvåra
angriparens framträngande.

Tids- och resursförhållanden beskrivs i opfas-
beskrivningarna nedan.

I  ett läge då angriparens framträngande inom milo
V kustområde inte kan eller bedöms kunna hejdas
skall hans fortsatta framträngande och operationer
försvåras. Göteborg försvaras minst intill att för rikets
fortsatta försvar väsentliga tillgångar har undanförts/
förstörts. Strävan skall vara att angriparens anfall
skall kanaliseras till området norr och väster linjen
Bjärehalvön—Vättern—Vänern.

Förutsättningar att hejda och om möjligt slå angri-
paren skall skapas genom att försvar och anfall med
ifrån andra milon tillförda förstärkningar tidigt för-
bereds bl a i områdena:

—Vänern-Skagerack.
—Vänern-Vättern-Halland.
Försvaret skall föras så att anfallsmöjligheter efter

hand skapas:
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södra Finland. Åland disponeras dock inte av angri-
paren och förutsättningar för invasionsföretag över 
Botten havet och Bottenviken $nns inledningsvis inte.

Försvarets genomförande

a) Målet för försvaret av milo ÖN skall vara att 
angriparen hindras att ta områden intill Lule älv och 
att, om detta inte visar sig möjligt, angriparens fram-
trängande i sydlig riktning försvåras. Framrycker 
angriparen enbart längs mellanriksvägen Pajala–
Kiruna–Narvik och genom området norr därom skall 
del av vägen kunna återtas.

b) Förband för försvar i riktning Kiruna–Riks-
gränsen skall avdelas i sådan omfattning att operatio-
ner söder Lule älv med syfte att försvåra angriparens 
framträngande i sydlig riktning inte äventyras genom 
att förband och övriga resurser innesluts.

c) Om angriparen förutsätts inte kunna hejdas senast 
i anslutning till Luleå älv skall säkerställas att milo 
stridskrafter ej innesluts. MB ÖN avgör var upptags-
ställningar skall förberedas, vilken insats som skall göras 
över tiden o s v. MB skall därvid förutsätta att resurser 
utöver alt S + V inte kommer att tilldelas samt att när 
striden förs inom Fo "% MB NN kommer att under-
stödja MB ÖN, bl a genom reorganisation av förband.

d) Samordning mellan MB ÖN och MB NN av 
en eventuell försvarsoperation inom milo ÖN södra 
del sker genom att MB i samverkan förbereder över-
tagande av områden i milo gränsområden.

e) Lägen då MB ÖN kan tillföras ytterligare resur-
ser beskrivs i operationsplan &.

6. Handlingsregler för lägen då vårt försvar inte har 
mobiliserat och utgångsgrupperat

Grunder

Operationsplan ' har som förutsättning bl a att 
angriparen behärskar Danmark. Angriparens möjlig-
heter att insätta anfall mot milo S och V innan vi 

– från småländska höglandet i sydvästlig och nord-
västlig riktning:

– genom passet Vänern–Vättern,
– väster Vänern.

Operationsfaser med  
tids- och resursförhållanden
Planläggningen att försvåra framträngande inom milo 
V skall ske i samverkan med MB S, MB Ö och MB B 
och så att samordning kan ske till tid och plats av t ex 
upptagsställningar och områden där angriparen kan 
hejdas och/eller vi återtar ockuperade områden. Som 
grund för den samordnande planläggningen lämnas i 
underbilaga en hypotes för olika operationsfaser som 
syftar till att uppnå det mål som angivits ovan.

MB V:
– åtgärder vidtas för att upprätthålla transport-

lederna i passet Vänern–Vättern.
MB Ö:
– åtgärder vidtas för skydd av Stockholm med riks-

ledningen,
– åtgärder vidtas för snabb förstärkning av Got-

land.
MB B:
– åtgärder vidtas för att upprätthålla transport-

lederna i passet Hjälmaren–Vättern
MB NN:
– åtgärder vidtas för att upprätthålla genomgående 

transportleder till milo ÖN som berör inrycknings- 
och mobiliseringstransporter.

MB ÖN:
– åtgärder vidtas för att upprätthålla transportleder 

för tilltransporten av inryckande personal och mobili-
serande förband.

Invasion mot milo ÖN

Förutsättningar

a) Anfall mot milo S eller V nära förestående.
b) Angriparen utnyttjar transportleder även genom 
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— från småländska höglandet i sydvästlig och nord-
västlig riktning:

— genom passet Vänern—Vättern,
— väster Vänern.

Operationsfaser med
tids- och resursförhållanden
Planläggningen att försvåra framträngande inom milo
V skall ske i samverkan med MB S, MB Ö och MB B
och så att samordning kan ske till tid och plats av t ex
upptagsställningar och områden där angriparen kan
hejdas och/eller vi återtar ockuperade områden. Som
grund för den samordnande planläggningen lämnas i
underbilaga en hypotes för olika operationsfaser som
syftar till att uppnå det mål som angivits ovan.

MB V.•
— åtgärder vidtas för att upprätthålla transport-

lederna i passet Vänern—Vättern.
MB Ö:
— åtgärder vidtas för skydd av Stockholm med riks-

ledningen,
— åtgärder vidtas för snabb förstärkning av Got-

land.
MB B:
— åtgärder vidtas för att upprätthålla transport-

lederna i passet Hjälmaren—Vättern
MB NN:
— åtgärder vidtas för att upprätthålla genomgående

transportleder till milo ÖN som berör inrycknings-
och mobiliseringstransporter.

MB ÖN:
— åtgärder vidtas för att upprätthålla transportleder

för tilltransporten av inryckande personal och mobili-
serande förband.

Invasion mot milo ÖN

Förutsättningar
a) Anfall mot milo S eller V nära förestående.
b) Angriparen utnyttjar transportleder även genom

södra Finland. Åland disponeras dock inte av angri-
paren och förutsättningar för invasionsföretag över
Bottenhavet och Bottenviken finns inledningsvis inte.

Försvarets genomförande
a) Målet för försvaret av milo ÖN skall vara att

angriparen hindras att ta områden intill Lule älv och
att, om detta inte visar sig möjligt, angriparens fram-
trängande i sydlig riktning försvåras. Framrycker
angriparen enbart längs mellanriksvägen Pajala—
Kiruna—Narvik och genom området norr därom skall
del av vägen kunna återtas.

b) Förband för försvar i riktning Kiruna—Riks-
gränsen skall avdelas i sådan omfattning att operatio-
ner söder Lule älv med syfte att försvåra angriparens
framträngande i sydlig riktning inte äventyras genom
att förband och övriga resurser innesluts.

c) Om angriparen förutsätts inte kunna hejdas senast
i anslutning till Luleå älv skall säkerställas att milo
stridskrafter ej innesluts. MB ÖN avgör var upptags-
ställningar skall förberedas, vilken insats som skall göras
över tiden o s v. MB skall därvid förutsätta att resurser
utöver alt S + V inte kommer att tilldelas samt att när
striden förs inom Fo 61 MB NN kommer att under-
stödja MB ÖN, bl a genom reorganisation av förband.

d) Samordning mellan MB ÖN och MB NN av
en eventuell försvarsoperation inom milo ÖN södra
del sker genom att MB i samverkan förbereder över-
tagande av områden i milo gränsområden.

e) Lägen då MB ÖN kan tillföras ytterligare resur-
ser beskrivs i operationsplan 4.

6. Handlingsregler for lägen då vårt försvar inte har
mobiliserat och utgångsgrupperat

Grunder
Operationsplan 3 har som förutsättning bl a att
angriparen behärskar Danmark. Angriparens möjlig-
heter att insätta anfall mot milo S och V innan vi
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Ledningsförhållanden
MB V skall vara beredd att:
– överlämna Fo $% och östra delen av Fo $& till 

MB S,
– överlämna södra delen av Fo $!, mellersta delen 

av Fo $& samt Fo $' till MB Ö,
– överlämna norra delen av Fo $! och Fo $& till 

MB B.
MB S skall vara beredd att:
– överta Fo $% och östra delen av Fo $& från MB V,
– överta ledning av sjöstridskrafter i milo V södra 

del.
MB Ö skall vara beredd att:
– överta södra delen av Fo $!, mellersta delen av 

Fo $& samt Fo $' från MB V,
– överta Fo '% från MB B.
MB B skall vara beredd att:
– överlämna Fo '% till MB Ö,
– överta norra delarna av Fo $! och $& från MB V.
CE % skall i detta läge med medeltunga attack(yg-

divisioner lyda under MB S, varvid uppgifterna ställs 
av MB V.

Resursförhållanden
Följande planeringsantaganden gäller. Förstärknings-
alternativ V är under verkställande. Förbanden kan 
komma att nå milo V avsevärt senare än vad som 
framgår ovan. 

Följande principer kan vara styrande för föränd-
ringar i resursfördelningen:

– MB V bibehåller resurser enligt förstärknings-
alternativ V samt tillförs resurser enligt nedan. Under 
fasens andra vecka är MB V beredd överlämna förd 
med !-$ brig m m till MB B, MB Ö och/eller MB S. 
Förd skall efter reorganisation inom mottagande milo 
kunna insättas i strid.

– MB S överlämnar snarast två infbrig "", 
fyra–åtta sk/cskbat, två jbat m m till MB V. Bl a 
fyra infbrig )) bibehålls inom milo S för att medge 
handlings frihet att anfalla i N och V riktning inom 

hunnit höja vår beredskap torde vara små. Vi bedöms 
åtminstone ha fått tid att vidta partiella mobiliserings-
åtgärder. De åtgärder som vidtas vid ett anfall mot ett 
partiellt mobiliserat försvar skall syfta till att snarast 
kunna genomföra operationer enligt denna operations-
plan. Därvid skall stridskrafter utnyttjas enligt de 
grunder som redovisats ovan i ÖB operativa grund-
syn. 471

Särskilda uppgifter 
(Utöver de som ovan redovisats)

MBS:
– försvaret inriktas främst till Skåne och Öresund.
MBV:
– försvaret inriktas främst till Göteborgsområdet
– åtgärder vidtas för skydd av E % basområde

7. Operationsfaser och resursförhållanden

Fas 1

Målet skall vara att försvåra framträngande under 
minst två till tre veckor i ostlig riktning mot och om 
möjligt hejda framträngande genom passen Vättern –
Vänern–Skagerack. Vår handlingsfrihet i passet 
Vänern–Vättern tryggas bl a genom att luftland-
sättningar på västgötaslätten skall kunna avvärjas. 
Möjlig heter skall skapas för att ta initiativet. Om 
angriparen efter att ha tagit ett begränsat bro huvud 
endast försvarar detta och tidigt kraftsamlar i ett 
anfall väster Vänern skall hans framryckning kunna 
försvåras genom anfall mot brohuvudet.

Angriparens styrketillväxt skall kunna begränsas 
bl a genom insats av ubåtar.

– MB Ö skall vara beredd att hejda framträngande 
samt anfalla genom passet Vänern–Vättern.

 – MB B skall sträva efter att hejda framträngande 
i området väst Vänern samt vara beredd att anfalla 
i sydvästlig riktning väst Vänern.
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hunnit höja vår beredskap torde vara små. Vi bedöms
åtminstone ha fått tid att vidta partiella mobiliserings-
åtgärder. De åtgärder som vidtas vid ett anfall mot ett
partiellt mobiliserat försvar skall syfta till att snarast
kunna genomföra operationer enligt denna operations-
plan. Därvid skall stridskrafter utnyttjas enligt de
grunder som redovisats ovan i ÖB operativa grund-
syn. 471

Särskilda uppgifter
(Utöver de som ovan redovisats)

MBS:
— försvaret inriktas främst till Skåne och Öresund.
MBV:
— försvaret inriktas främst till Göteborgsområdet
— åtgärder vidtas för skydd av E i  basområde

7. Operationsfaser och resursförhållanden

Fas 1
Målet skall vara att försvåra framträngande under
minst två till tre veckor i ostlig riktning mot och om
möjligt hejda framträngande genom passen Vättern—
Vänern—Skagerack. Vår handlingsfrihet i passet
Vänern—Vättern tryggas bl a genom att luftland-
sättningar på västgötaslätten skall kunna avvärjas.
Möjligheter skall skapas för att ta initiativet. Om
angriparen efter att ha tagit ett begränsat brohuvud
endast försvarar detta och tidigt kraftsamlar i ett
anfall väster Vänern skall hans framryckning kunna
försvåras genom anfall mot brohuvudet.

Angriparens styrketillväxt skall kunna begränsas
bl a genom insats av ubåtar.

— MB Ö skall vara beredd att hejda framträngande
samt anfalla genom passet Vänern—Vättern.

— MB B skall sträva efter att hejda framträngande
i området väst Vänern samt vara beredd att anfalla
i sydvästlig riktning väst Vänern.

Ledningsförhållanden
MB V skall vara beredd att:
— överlämna Fo 31 och östra delen av Fo 34 till

MB S,
— överlämna södra delen av Fo 32, mellersta delen

av Fo 34 samt Fo 35 ti l l  MB Ö,
— överlämna norra delen av Fo 32 och Fo 34 till

MB B.
MB S skall vara beredd att:
— överta Fo 31 och östra delen av Fo 34 från MB V,
— överta ledning av sjöstridskrafter i milo V södra

del.
MB Ö skall vara beredd att:
— överta södra delen av Fo 32, mellersta delen av

Fo 34 samt Fo 35 från MB V,
— överta Fo 5r från MB B.
MB B skall vara beredd att:
— överlämna Fo 5r ti l l MB Ö,
— överta norra delarna av Fo 32 och 34 från MB V.
CE i  skall i detta läge med medeltunga attackflyg-

divisioner lyda under MB S, varvid uppgifterna ställs
av MB V.

Resursförhållanden
Följande planeringsantaganden gäller. Förstärknings-
alternativ V är under verkställande. Förbanden kan
komma att nå milo V avsevärt senare än vad som
framgår ovan.

Följande principer kan vara styrande för föränd-
ringar i resursfördelningen:

— MB V bibehåller resurser enligt förstärknings-
alternativ V samt tillförs resurser enligt nedan. Under
fasens andra vecka är MB V beredd överlämna förd
med 2-3 brig m m till MB B, MB Ö och/eller MB S.
Förd skall efter reorganisation inom mottagande milo
kunna insättas i strid.

— MB S överlämnar snarast två infbrig 66,
fyra—åtta sk/cskbat, två jbat m m till MB V. Bl a
fyra infbrig 77 bibehålls inom milo S för att medge
handlingsfrihet att anfalla i N och V riktning inom
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Resursförhållanden
Under fas ! kan följande principer ligga till grund för 
omfördelning av resurser:

– MB S bibehåller en förd med tre–fyra brig m m 
för strid i Småland.

– MB V bibehåller en förd med tre–fyra brig m m 
för strid i passet Vänern–Vättern. MB V överläm-
nar förd med tre–fyra infbrig till vardera MB Ö och 
MB B. Efter reorganisation skall förbanden kunna 
insättas i strid.

– MB Ö och MB B bibéhåller förband enligt tidi-
gare samt mottar förband enligt ovan.

Fas 3

Målet skall vara att MB S försvårar framträngande 
mot och hejdar framträngande i området Vättern-Ble-
kinge. MB Ö och MB B försvårar framträngande mot 
och hejdar framträngande i området Vänern-Hjälma-
ren-Vättern. MB B försvårar framträngande mot och 
hejdar framträngande över Klarälven. Resurser i stort 
enligt fas !.

milo V. MB S skall vara beredd överlämna fördstab 
och pbrig/infbrig "" till MB V, MB Ö alternativt 
MB B.

– MB Ö och MB B bibehåller förband enligt tidi-
gare samt mottar förband enligt ovan.

– MB Ö skall vara beredd att överlämna en inf-
brig "" och en infbrig $$, fyra–åtta sk/cskbat, två jbat 
m m till MB B.

Under denna fas sker total kraftsamling av dispo-
nibla ka- och %ygstridskrafter till milo V. Sjöstrids-
krafterna kraftsamlas i första hand till milo V, i andra 
hand till milo S.

Fas 2

Målet skall vara att om våra stridskrafter inte kan 
hejda framträngande mot passen Vättern–Vänern–
Skagerack och i området Vättern-Kattegatt skall 
framträngande försvåras mot norska gränsen, i områ-
det Vänern-Vättern samt i området Vättern-Skåne. 
Kraftsamling skall härvid ske till området Vänern-
Vättern. Möjligheter skall skapas för att hejda angri-
parens framträngande och ta initiativet. Härvid skall 
strävan vara att:

– MB S skall försvåra framträngande i området 
Vättern-Skåne, beredd anfalla i västlig riktning.

– MB Ö skall hejda framträngande i området 
Vänern-Vättern samt vara beredd anfalla genom 
passet.

– MB B skall försvåra ytterligare framträngande 
väst Vänern samt vara beredd anfalla väst Vänern.

Den hemliga svenska krigsplanen.indb   270 2016-02-29   14:20

2 7 0  O P E R A T I O N S P L A N E R  1 9 7 8

milo V. MB S skall vara beredd överlämna fördstab
och pbrig/infbrig 7 7 ti l l  MB V, MB Ö alternativt
MB B.

— MB Ö och MB B bibehåller förband enligt tidi-
gare samt mottar förband enligt ovan.

— MB Ö skall vara beredd att överlämna en inf-
brig 77 och en infbrig 66, fyra—åtta sk/cskbat, två jbat
m m  till MB B.

Under denna fas sker total kraftsamling av dispo-
nibla ka- och flygstridskrafter till milo V. Sjöstrids-
krafterna kraftsamlas i första hand till milo V, i andra
hand till milo S.

Fas 2
Målet skall vara att om våra stridskrafter inte kan
hejda framträngande mot passen Vättern—Vänern—
Skagerack och i området Vättern-Kattegatt skall
framträngande försvåras mot norska gränsen, i områ-
det Vänern-Vättern samt i området Vättern-Skåne.
Kraftsamling skall härvid ske till området Vänern-
Vättern. Möjligheter skall skapas för att hejda angri-
parens framträngande och ta initiativet. Härvid skall
strävan vara att:

— MB S skall försvåra framträngande i området
Vättern-Skåne, beredd anfalla i västlig riktning.

— MB Ö skall hejda framträngande i området
Vänern-Vättern samt vara beredd anfalla genom
passet.

— MB B skall försvåra ytterligare framträngande
väst Vänern samt vara beredd anfalla väst Vänern.

Resursförhållanden
Under fas 2 kan följande principer ligga till grund för
omfördelning av resurser:

— MB S bibehåller en förd med tre—fyra brig m m
för strid i Småland.

— MB V bibehåller en förd med tre—fyra brig m m
för strid i passet Vänern—Vättern. MB V överläm-
nar förd med tre—fyra infbrig till vardera MB Ö och
MB B. Efter reorganisation skall förbanden kunna
insättas i strid.

— MB Ö och MB B bib6håller förband enligt tidi-
gare samt mottar förband enligt ovan.

Fas 3
Målet skall vara att MB S försvårar framträngande
mot och hejdar framträngande i området Vättern-Ble-
kinge. MB Ö och MB B försvårar framträngande mot
och hejdar framträngande i området Vänern-Hjälma-
ren-Vättern. MB B försvårar framträngande mot och
hejdar framträngande över Klarälven. Resurser i stort
enligt fas 2.
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– Finland (inkl Åland) disponeras av angriparen 
och att uppladdning där pågår;

– angriparen utnyttjar transportleder genom södra 
Finland. Åland disponeras av angriparen, men förut-
sättningar för ett kraftsamlat invasionsföretag över 
hav mot Sverige $nns inte;

– angriparens mål, resurser och handlingsmöjlig-
heter i stort framgår av ÖB OpV del #, men att angri-
paren kraftsamlar mot Norden avdelade resurser till 
en operation mot mål i norra Skandinavien (norr en 
linje S Trondheim–Hudiksvall) – vår mobilisering, 
koncentrering och uppmarsch är genomförd och att 
våra förband är i stort grupperade/baserade enligt 
alternativ Ö + NN.

2. Överväganden

Angriparens resurser och handlingsmöjligheter

Kust- och gränsinvasion av Nordnorge. En kombi-
nerad kust- och gränsinvasion av Nordnorge är 
möjlig. Angriparens möjligheter att dolt omdisponera 
sjötransportmedel, främst landstigningstonnage för 
en–två MIB på inre vatten vägar medger kustinvasion 
mot Tromsö-Narvik området i en–två riktningar.472 
En tidig operation mot detta område ger WP (Sovjet) 
bl a skydd (genom spridning) av NM sjöstridskrafter 
och ett bra utgångsläge för fortsatta kombinerade 
operationer mot mål i mellersta Norge.473 Det ger 
möjligheter att förhindra tillförsel av Nato stridskraf-
ter till området  samt ett bra utgångsläge för anfall 
mot sydväst Lyngen474 grupperade norska stående 

ÖB operationsplan för planläggning av våra försvars-
operationer vid hot om invasion mot norra Sverige 
eller södra Sverige.

Inledning

WP har stor handlingsfrihet att variera resursinsatsen 
mellan gräns- och kustinvasionsriktningen. Militär-
geogra$ska (klimatologiska) förutsättningar för 
anfall kan variera under årets olika delar och således 
begränsa angriparens handlingsfrihet. WP kan anfalla 
i Nordnorge och eventuellt även mellersta Norge utan 
att Sverige berörs (Sveriges neutralt). (Anm: Sannolikt 
avser skrivningen/förkortningen ”Sveriges neutra litet”.)

Kustinvasion av Sverige förutsätter sjötransport-
resurser. Om angriparens sjötransportresurser i Öster-
sjön förbrukats (bundits) eller omdisponerats till annat 
område kan kustinvasion mot Sverige inte genomföras. 
Mot denna bakgrund bör överförande av resurser mellan 
övre Norrland och övriga delar av landet förberedas.

Denna operationsplan förutsätter att angriparens 
anfall kraftsamlas till en gränsinvasion (operations-
plan %.#) eller en kustinvasion (operationsplan %.!)

Operationsplan 4.1 

Gränsinvasion

1. Förutsättningar

De förutsättningar som gäller för denna operations-
plan är i stort att:

ÖB:s operationsplan %
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ÖB:s operationsplan 4

ÖB operationsplan för planläggning av våra försvars-
operationer vid hot om invasion mot norra Sverige
eller södra Sverige.

Inledning
WP har stor handlingsfrihet att variera resursinsatsen
mellan gräns- och kustinvasionsriktningen. Militär-
geografiska (klimatologiska) förutsättningar för
anfall kan variera under årets olika delar och således
begränsa angriparens handlingsfrihet. WP kan anfalla
i Nordnorge och eventuellt även mellersta Norge utan
att Sverige berörs (Sveriges neutralt). (Anm: Sannolikt
avser skrivningen/förkortningen "Sveriges neutralitet".)

Kustinvasion av Sverige förutsätter sjötransport-
resurser. Om angriparens sjötransportresurser i Öster-
sjön förbrukats (bundits) eller omdisponerats till annat
område kan kustinvasion mot Sverige inte genomföras.
Mot denna bakgrund bör överförande av resurser mellan
övre Norrland och övriga delar av landet förberedas.

Denna operationsplan förutsätter att angriparens
anfall kraftsamlas till en gränsinvasion (operations-
plan 4.1) eller en kustinvasion (operationsplan 4.2)

Operationsplan 4.1

Gränsinvasion

1. Förutsättningar
De förutsättningar som gäller för denna operations-
plan är i stort att:

— Finland (inkl Åland) disponeras av angriparen
och att uppladdning där pågår;

— angriparen utnyttjar transportleder genom södra
Finland. Åland disponeras av angriparen, men förut-
sättningar för ett kraftsamlat invasionsföretag över
hav mot Sverige finns inte;

— angriparens mål, resurser och handlingsmöjlig-
heter i stort framgår av ÖB OpV del 1, men att angri-
paren kraftsamlar mot Norden avdelade resurser till
en operation mot mål i norra Skandinavien (norr en
linje S Trondheim—Hudiksvall) — vår mobilisering,
koncentrering och uppmarsch är genomförd och att
våra förband är i stort grupperade/baserade enligt
alternativ Ö + NN.

2. Överväganden

Angriparens resurser och handlingsmöjligheter
Kust- och gränsinvasion av Nordnorge. En kombi-

nerad kust- och gränsinvasion av Nordnorge är
möjlig. Angriparens möjligheter att dolt omdisponera
sjötransportmedel, främst landstigningstonnage för
en—två MIB på inre vattenvägar medger kustinvasion
mot Tromsö-Narvikområ' det i en—två riktningar.472
En tidig operation mot detta område ger WP (Sovjet)
bl a skydd (genom spridning) av NM sjöstridskrafter
och ett bra utgångsläge för fortsatta kombinerade
operationer mot mål i mellersta Norge.473 Det ger
möjligheter att förhindra tillförsel av Nato stridskraf-
ter till området samt ett bra utgångsläge för anfall
mot sydväst Lyngen474 grupperade norska stående
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våra stridskrafter till aktuella operationsområden 
enligt denna opplan torde inte kunna fattas förrän vi 
vet att en stort upplagd kustinvasion av Sverige inte 
kan utföras.

Huvuddelen av våra stridskrafter måste kunna 
kraftsamlas till gränsinvasionshotat område. Sådan 
kraftsamling kräver tillgång till transportleder och 
transportresurser. Det är sålunda av avgörande bety-
delse att åtgärder vidtas för att upprätthålla förbindel-
serna till och genom Norrland samt i passen Mälaren –
Vättern–Vänern. För att skapa handlingsfrihet 
tidigt kan i ett inledningsskede lokalförsvarsförband 
omgrupperas före fältförband. Handlingsfrihet att 
genomföra försvaret på djupet av vårt landterritorium 
skall även säkerställas.

Tillförda resurser enligt denna operationsplan 
skall utnyttjas dels för att fullfölja (öka säkerheten i) 
inledda operationer, dels för att öka säkerheten (öka 
uthålligheten) i fortsatta operationer, även sådana på 
djupet av vårt territorium. Delar av våra tillförda för-
band utgångsgrupperas för att öka handlingsfriheten 
att genomföra strider på djupet. Härutöver krävs att 
inte primärt hotade områden tilldelas resurser för att 
hindra angriparen att utan omfattande förberedelser 
genomföra anfallsoperationer.

Val av handlingsalternativ

Med hänsyn till angriparens möjliga handlingsalter-
nativ där två huvudalternativ föreligger – ett rent 
gränsinvasionsalternativ med framryckning och 
anfall efter hand in över landterritoriet (alternativ A) 
och ett kombinerat gräns- och kustinvasionsalter-
nativ där angriparresurserna möjliggör en snabbare 
operation för att ta de operativa målen (alternativ B) 
– bör vår planläggning svara upp mot båda dessa 
alternativ.

Alternativet A innebär ett anfall från FINLAND 
över gränsen mot såväl SVERIGE som NORGE med 
stöd av landstigningsoperationer på norska kusten 
i ryggen på försvaret där. Angriparens plan delas in 

förband från såväl nordost som sydväst. WP ges 
goda förutsättningar för sjö- och luftoperationer över 
Norska havet som syftar främst till att skydda mot 
(atom-) ubåtar.

Handlingsmöjligheterna begränsas av mindre 
goda möjligheter till landstigning (begränsade 
landstignings områden) och lättförsvarade skärgårds-
områden. WP kan få svårigheter att genomföra en 
fortsatt operation mot mellersta och södra Norge om 
inte transportleder öppnas genom Sverige.

Invasion över landgräns. Inom ramen för denna 
operationsplan är gränsinvasion av milo ÖN möjlig 
från såväl Finland som Norge och av milo NN från 
Norge. Angriparen kan anfalla antingen direkt mot 
Norge över Kiruna eller söderut genom milo ÖN och 
därefter mot Norge, i senare skede jämväl genom 
milo NN och därefter mot Norge. I båda alternativen 
torde anfall med syfte att ta området intill Lule älv 
antingen som #ankskydd eller som utgångsläge för 
fortsatt anfall söderut behöva genomföras. Angriparen 
kan även, efter kustinvasion, anfalla mot norra och 
mellersta Norge samt efter viss tid från Narvik-Mo i 
Ranaområdet mot milo ÖN eller från Namsos-Trond-
heim mot milo NN.

Invasion över Östersjön och Bottniska Viken. 
Inom ramen för denna operationsplan föreligger inget 
hot om en stort upplagd kustinvasion mot Sverige. 
Angriparen har förmåga att genomföra begränsade 
landstigningsföretag såsom stödoperationer till gräns-
invasionen.

Våra handlingsmöjligheter

Angriparen torde med alla medel sträva efter att 
hålla oss i ovisshet om val av kombinationen kust- 
och gränsinvasion eller enbart kust- respektive 
gräns invasion. Före anfall torde vissa omdispositio-
ner främst av sjötransportresurser, #yg- och speciella 
markstridskrafter typ marininfanteri-, luftlandsätt-
ningsförband och någon (några) MD kunna genom-
föras utan vår vetskap. Beslut om omfördelning av 
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förband från såväl nordost som sydväst. WP ges
goda förutsättningar för sjö- och luftoperationer över
Norska havet som syftar främst till att skydda mot
(atom-) ubåtar.

Handlingsmöjligheterna begränsas av mindre
goda möjligheter till landstigning (begränsade
landstigningsområden) och lättförsvarade skärgårds-
områden. WP kan få svårigheter att genomföra en
fortsatt operation mot mellersta och södra Norge om
inte transportleder öppnas genom Sverige.

Invasion över landgräns. Inom ramen för denna
operationsplan är gränsinvasion av milo ÖN möjlig
från såväl Finland som Norge och av milo NN från
Norge. Angriparen kan anfalla antingen direkt mot
Norge över Kiruna eller söderut genom milo ÖN och
därefter mot Norge, i senare skede jämväl genom
milo NN och därefter mot Norge. I  båda alternativen
torde anfall med syfte att ta området intill Lule älv
antingen som flankskydd eller som utgångsläge för
fortsatt anfall söderut behöva genomföras. Angriparen
kan även, efter kustinvasion, anfalla mot norra och
mellersta Norge samt efter viss tid från Narvik-Mo i
Ranaområdet mot milo ÖN eller från Namsos-Trond-
heim mot milo NN.

Invasion över Östersjön och Bottniska Viken.
Inom ramen för denna operationsplan föreligger inget
hot om en stort upplagd kustinvasion mot Sverige.
Angriparen har förmåga att genomföra begränsade
landstigningsföretag såsom stödoperationer till gräns-
invasionen.

Våra handlingsmöjligheter
Angriparen torde med alla medel sträva efter att
hålla oss i ovisshet om val av kombinationen kust-
och gränsinvasion eller enbart kust- respektive
gränsinvasion. Före anfall torde vissa omdispositio-
ner främst av sjötransportresurser, flyg- och speciella
markstridskrafter typ marininfanteri-, luftlandsätt-
ningsförband och någon (några) MD kunna genom-
föras utan vår vetskap. Beslut om omfördelning av

våra stridskrafter till aktuella operationsområden
enligt denna opplan torde inte kunna fattas förrän vi
vet att en stort upplagd kustinvasion av Sverige inte
kan utföras.

Huvuddelen av våra stridskrafter måste kunna
kraftsamlas till gränsinvasionshotat område. Sådan
kraftsamling kräver tillgång till transportleder och
transportresurser. Det är sålunda av avgörande bety-
delse att åtgärder vidtas för att upprätthålla förbindel-
serna till och genom Norrland samt i passen Mälaren—
Vättern—Vänern. För att skapa handlingsfrihet
tidigt kan i ett inledningsskede lokalförsvarsförband
omgrupperas före fältförband. Handlingsfrihet att
genomföra försvaret på djupet av vårt landterritorium
skall även säkerställas.

Tillförda resurser enligt denna operationsplan
skall utnyttjas dels för att fullfölja (öka säkerheten i)
inledda operationer, dels för att öka säkerheten (öka
uthålligheten) i fortsatta operationer, även sådana på
djupet av vårt territorium. Delar av våra tillförda för-
band utgångsgrupperas för att öka handlingsfriheten
att genomföra strider på djupet. Härutöver krävs att
inte primärt hotade områden tilldelas resurser för att
hindra angriparen att utan omfattande förberedelser
genomföra anfallsoperationer.

Val au handlingsalternativ
Med hänsyn til l angriparens möjliga handlingsalter-
nativ där två huvudalternativ föreligger — ett rent
gränsinvasionsalternativ med framryckning och
anfall efter hand in över landterritoriet (alternativ A)
och ett kombinerat gräns- och kustinvasionsalter-
nativ där angriparresurserna möjliggör en snabbare
operation för att ta de operativa målen (alternativ B)
— bör vår planläggning svara upp mot båda dessa
alternativ.

Alternativet A innebär ett anfall från FINLAND
över gränsen mot såväl SVERIGE som NORGE med
stöd av landstigningsoperationer på norska kusten
i ryggen på försvaret där. Angriparens plan delas in
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området, varvid vi skall skapa förutsättningar att ta 
initiativet. Angriparen skall hindras att genomföra 
operationer mot Nedre Norrland som kan medföra att 
erforderliga transportleder till Övre Norrland inte kan 
upprätthållas. Därvid skall förband utgångsgrupperas 
för att möta luftlandsättningar, möta begränsad gräns-
invasion från norskt område och för att möta begrän-
sade landstigningsföretag. I inte primärt hotade områ-
den skall förband utgångsgrupperas i en omfattning 
som tvingar angriparen till omfattande förberedelser 
vid genomförandet av en anfallsoperation.

4. Underlag för opo

Med försvar avses i operativa sammanhang åtgärder 
för att:

– begränsa och om möjligt förhindra skador och 
förluster vid angriparens anfall,

– möta och hejda samt om möjligt slå en angripare 
som anfaller mot och tränger in på vårt territorium,

– försvåra angriparens operationer inom hela vårt 
territorium.

Uppgifter

MB ÖN:
– försvårar framträngande inom milot,
– beredd i första hand hindra angriparen att ta 

intill Lule älv,
– beredd i andra hand hindra angriparen att ta 

intill Skellefte/Byske älv,
– försvårar i det längsta angriparens framträngande 

över mellanriksvägarna,
– upprätthåller erforderliga transporter inom milo 

södra delar i samverkan med MB NN.
MB NN:
– försvarar milo NN, varvid angriparen främst 

hindras att avskära transportlederna till och från 
milo ÖN,

– beredd att hejda angriparen vid Faxälven-
Ångerman älven,

i tre steg. Det första steget innebär att angriparens mål 
är att öppna en transportled genom milo ÖN jämte att 
ta anfallsmål i en linje vid Lule älv. Det andra steget 
innebär att angriparens mål är att öppna två till tre 
transportleder inom milo ÖN och intill Ume älv. Det 
tredje steget innebär att angriparens mål kan vara att 
öppna ytterligare transportleder inom milo NN. (Anm: 
Här tillskriver vi angriparen ett handlingsätt om 
vilket vi föga vet.)

Syftet med vår strid skall i detta alternativ vara att 
i det längsta försvåra angriparens framträngande och 
att senast i området kring Ångermanälven-Faxälven 
hejda och om möjligt slå angriparen. Möjligheter skall 
skapas att återta ockuperade områden.

Alternativet B innebär ett anfall från FINLAND 
över gränsen mot såväl SVERIGE som NORGE 
med stöd av begränsade landstigningsföretag på 
Norrlands kusten, landstigning i Trondheimsområdet 
samt möjlighet till större luftlandsättningsoperationer 
mot Norrland. Angriparens plan kan delas in i tre 
steg. Det första steget kan utgöra en gränsinvasion. 
Det andra steget ett begränsat landstigningsföretag 
mot Sundsvall alternativt Hudiksvall, samtidigt som 
Trondheim tas. I ett tredje steg sammanbinds dessa 
styrkor med hjälp av luftlandsättning i linjen Ljungan 
alternativt Ljusnan. Slutligen tas återstående delar av 
norra Norge och Norrland.

Syftet med vår strid skall i detta alternativ vara att 
i det längsta förhindra angriparen att genom kombi-
nerade invasionsföretag dela Sverige i höjd med nedre 
Norrland.

3. Beslut i stort

Huvuddelen av våra stridskrafter skall successivt 
omfördelas för försvar mot invasion i Norrland med 
kraftsamling till övre Norrland. Angriparens fram-
trängande skall försvåras. I ett inledningsskede skall 
angriparen om möjligt hejdas i Luleälvsområdet, i ett 
senare skede i Byske-Skellefteälvsområdet. Angripa-
ren skall senast hejdas i Ångermanälven-Faxälven-
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i tre steg. Det första steget innebär att angriparens mål
är att öppna en transportled genom milo ÖN jämte att
ta anfallsmål i en linje vid Lule älv. Det andra steget
innebär att angriparens mål är att öppna två till tre
transportleder inom milo ÖN och intill Ume älv. Det
tredje steget innebär att angriparens mål kan vara att
öppna ytterligare transportleder inom milo NN. (Anm:
Här tillskriver vi angriparen ett handlingsätt om
vilket vi föga vet.)

Syftet med vår strid skall i detta alternativ vara att
i det längsta försvåra angriparens framträngande och
att senast i området kring Ångermanälven-Faxälven
hejda och om möjligt slå angriparen. Möjligheter skall
skapas att återta ockuperade områden.

Alternativet B innebär ett anfall från FINLAND
över gränsen mot såväl SVERIGE som NORGE
med stöd av begränsade landstigningsföretag på
Norrlandskusten, landstigning i Trondheimsområdet
samt möjlighet till större luftlandsättningsoperationer
mot Norrland. Angriparens plan kan delas in i tre
steg. Det första steget kan utgöra en gränsinvasion.
Det andra steget ett begränsat landstigningsföretag
mot Sundsvall alternativt Hudiksvall, samtidigt som
Trondheim tas. I  ett tredje steg sammanbinds dessa
styrkor med hjälp av luftlandsättning i linjen Ljungan
alternativt Ljusnan. Slutligen tas återstående delar av
norra Norge och Norrland.

Syftet med vår strid skall i detta alternativ vara att
i det längsta förhindra angriparen att genom kombi-
nerade invasionsföretag dela Sverige i höjd med nedre
Norrland.

3. Beslut i stort
Huvuddelen av våra stridskrafter skall successivt
omfördelas för försvar mot invasion i Norrland med
kraftsamling till övre Norrland. Angriparens fram-
trängande skall försvåras. I  ett inledningsskede skall
angriparen om möjligt hejdas i Luleälvsområdet, i ett
senare skede i Byske-Skellefteälvsområ' det. Angripa-
ren skall senast hejdas i Ångermanälven-Faxälven-

området, varvid vi skall skapa förutsättningar att ta
initiativet. Angriparen skall hindras att genomföra
operationer mot Nedre Norrland som kan medföra att
erforderliga transportleder till Övre Norrland inte kan
upprätthållas. Därvid skall förband utgångsgrupperas
för att möta luftlandsättningar, möta begränsad gräns-
invasion från norskt område och för att möta begrän-
sade landstigningsföretag. I  inte primärt hotade områ-
den skall förband utgångsgrupperas i en omfattning
som tvingar angriparen till omfattande förberedelser
vid genomförandet av en anfallsoperation.

4. Underlag för opo
Med försvar avses i operativa sammanhang åtgärder
för att:

— begränsa och om möjligt förhindra skador och
förluster vid angriparens anfall,

— möta och hejda samt om möjligt slå en angripare
som anfaller mot och tränger in på vårt territorium,

— försvåra angriparens operationer inom hela vårt
territorium.

Uppgifter
MB ÖN:
— försvårar framträngande inom milot,
— beredd i första hand hindra angriparen att ta

intill Lule älv,
— beredd i andra hand hindra angriparen att ta

intill Skellefte/Byske älv,
— försvårar i det längsta angriparens framträngande

över mellanriksvägarna,
— upprätthåller erforderliga transporter inom milo

södra delar i samverkan med MB NN.
MB NN:
— försvarar milo NN, varvid angriparen främst

hindras att avskära transportlederna till och från
milo ÖN,

— beredd att hejda angriparen vid Faxälven-
Ångermanälven,
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5. Anvisningar för operationernas planläggning

Förutsättningar för planläggningen

Opplanen bygger på att:
– förband är grupperade/baserade i stort enligt 

resursfördelningsalt Ö + NN,
– hot om gränsinvasion mot milo ÖN och Nord-

norge föreligger,
– beslut om successiv förstärkning enligt denna 

opplan fattas tidigast $–%& dygn efter att anfall mot 
milo ÖN inletts.

Tidpunkt för order om förstärkningsalternativ är 
av stor betydelse för den operativa planläggningen. 
Som planeringsförutsättning gäller följande:

– Bekämpningens fördelning mellan olika områden 
kan variera i hög grad och det torde därför inte vara 
möjligt att med bekämpningsinriktningen som enda 
grund fatta beslut om väsentlig resursomfördelning.

– De klimatologiska förutsättningarna i Botten-
havet och Bottenviken kan utesluta en kustinvasion 
mot Norrlandskusten vid vissa årstider.

– Först med vetskapen om att sjötransportresurser 
för stort upplagd kustinvasion inte är tillgängliga i 
Östersjön – på grund av att de bundits, omdisponerats 
eller motsvarande – för kustinvasion av Sverige kan 
beslut om utnyttjande av huvuddelen av våra resurser 
för att möta enbart invasion i Norrland fattas.

Anvisningar för utgångsgrupperingen

För att säkerställa kraftsamling till övre Norrland 
samt för att medge övergång till annan operationsplan 
gäller följande anvisningar för utgångsgrupperingen.

Inom milo S skall utgångsgruppering och strids-
krafternas utnyttjande medge att en angripare med 
begränsad resursinsats ('ankföretag) inte kan ta och 
hålla ett brohuvud. Snabb förstärkning av främst milo 
ÖN och NN men även milo V skall vara möjlig.

Inom milo V skall transportlederna i passet 
Vänern–Vättern upprätthållas.

– försvarar gränsen mot Norge,
– leder vid behov företag med sjöstridskrafter inom 

MB ÖN tilldelat havsområde,
– understödjer MB ÖN vad avser underhållstjänst 

och skall på särskild order kunna genomföra reorgani-
sation av förband som varit insatta i milo ÖN.

MB NN skall på särskild order:
– genomföra operationer i angränsande delar av 

milo ÖN.
MB B:
– försvarar (utom vad avser luftbevakning, 

jaktförsvar, 'ygspaning samt attackföretag) milo B, 
varvid transportlederna i första hand till och från milo 
NN upprätthålls,

– understödjer milo NN stridskrafter främst vad 
avser fältarbeten, underhållstjänst, kommunikations-
tjänst samt reorganisation av förband.

MB B skall på särskild order:
– genomföra operationer i angränsande delar av 

milo NN.
Planläggning för denna uppgift, jämte MB V, Ö och 

NN motsvarande uppgifter inom milo B, skall ske i 
samverkan med MB V, Ö och NN.

MB S = opplan !.
MBV = opplan ! 
MB Ö = opplan !.
CE % = opplan !.

Resursfördelning

Resursfördelning redovisas vad avser vissa förbands-
typer i skissform i underbilaga (.%. Detaljerad 
förbands tilldelning utöver vad som framgår av skis-
serna kommer inte att utarbetas.

Förstärkningar enligt denna operationsplan skall 
enbart bli föremål för planläggning på milonivå inom 
milo ÖN och NN.
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— försvarar gränsen mot Norge,
— leder vid behov företag med sjöstridskrafter inom

MB ÖN tilldelat havsområde,
— understödjer MB ÖN vad avser underhållstjänst

och skall på särskild order kunna genomföra reorgani-
sation av förband som varit insatta i milo ÖN.

MB NN skall pet särskild order:
— genomföra operationer i angränsande delar av

milo ÖN.
MB B:
— försvarar (utom vad avser luftbevakning,

jaktförsvar, flygspaning samt attackföretag) milo B,
varvid transportlederna i första hand till och från milo
N N  upprätthålls,

— understödjer milo NN stridskrafter främst vad
avser fältarbeten, underhållstjänst, kommunikations-
tjänst samt reorganisation av förband.

MB B skall pet särskild order:
— genomföra operationer i angränsande delar av

milo NN.
Planläggning för denna uppgift, jämte MB V, Ö och

N N  motsvarande uppgifter inom milo B, skall ske i
samverkan med MB V, Ö och NN.

MB S = opplan 2.
MBV = opplan 2
MB Ö = opplan 2.
CE i  = opplan 2.

Resursfördelning
Resursfördelning redovisas vad avser vissa förbands-
typer i skissform i underbilaga 6.1. Detaljerad
förbandstilldelning utöver vad som framgår av skis-
serna kommer inte att utarbetas.

Förstärkningar enligt denna operationsplan skall
enbart bli föremål för planläggning på milonivå inom
milo ÖN och NN.

5. Anvisningar för operationernas planläggning

Förutsättningar för planläggning en
Opplanen bygger på att:

— förband är grupperade/baserade i stort enligt
resursfördelningsalt Ö + NN,

— hot om gränsinvasion mot milo ÖN och Nord-
norge föreligger,

— beslut om successiv förstärkning enligt denna
opplan fattas tidigast 5-1c) dygn efter att anfall mot
milo ÖN inletts.

Tidpunkt för order om förstärkningsalternativ är
av stor betydelse för den operativa planläggningen.
Som planeringsförutsättning gäller följande:

— Bekämpningens fördelning mellan olika områden
kan variera i hög grad och det torde därför inte vara
möjligt att med bekämpningsinriktningen som enda
grund fatta beslut om väsentlig resursomfördelning.

— De klimatologiska förutsättningarna i Botten-
havet och Bottenviken kan utesluta en kustinvasion
mot Norrlandskusten vid vissa årstider.

— Först med vetskapen om att sjötransportresurser
för stort upplagd kustinvasion inte är tillgängliga i
Östersjön — på grund av att de bundits, omdisponerats
eller motsvarande — för kustinvasion av Sverige kan
beslut om utnyttjande av huvuddelen av våra resurser
för att möta enbart invasion i Norrland fattas.

Anvisningar för utgångsgrupperingen
För att säkerställa kraftsamling till övre Norrland
samt för att medge övergång till annan operationsplan
gäller följande anvisningar för utgångsgrupperingen.

Inom milo S skall utgångsgruppering och strids-
krafternas utnyttjande medge att en angripare med
begränsad resursinsats (flankföretag) inte kan ta och
hålla ett brohuvud. Snabb förstärkning av främst milo
ÖN och NN men även milo V skall vara möjlig.

Inom milo V skall transportlederna i passet
Vänern—Vättern upprätthållas.
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– vara beredd överlämna ledning av $ygstrids-
krafter till MB NN.

MB NN skall vara beredd att:
– överta ledning av markstridskrafter inom Fo %& 

från MB ÖN,
– överta ledning av $ygstridskrafter inom milo ÖN,
– på särskild order reorganisera förband från 

milo ÖN,
– hejda angriparen i höjd med Ångermanälven-

Faxälven. Möjligheter skall skapas att slå angri paren,
– överlämna ledning av $ygstridskrafter i södra 

delen av milo NN och MB Ö,
– överlämna ledning av Fo !! södra del till MB B,
– överlämna milo NN operationsområde till MB Ö.
MB B skall:
– kunna överta Fo !! södra del från MB NN 

och försvara gränsen mot Norge. MB B skall säker-
ställa transporter till och från milo NN varvid två 
genom gående nord-sydliga landsvägstransportleder 
skall upprätthållas. MB B skall kunna understödja 
MB NN bl a med reorganisation.

MB Ö skall:
– kunna understödja MB NN bl a med reorgani-

sation inom milo norra delar samt överta ledning av 
Fo '( norra del.

CE ! lyder under MB ÖN med medeltunga och 
lätta attack$ygdivisioner.

Operationsfaser med  
tids- och resursförhållanden

Planläggningen av att försvåra framträngande inom 
milo ÖN skall ske i samverkan med MB NN och 
så att samordning kan ske till tid och plats av t ex 
upptagsställningar och områden där angriparen kan 
hejdas och eller återtagande av ockuperade områden.

Som grund för den samordnade planläggningen 
lämnas i underbilaga en hypotes för olika operations-
faser som syftar till att uppnå det mål som angivits 
ovan.

Utgångsgruppering och stridskrafternas utnytt-
jande inom milo B skall syfta till att transportlederna 
till milo NN upprätthålls.

Inom milo Ö skall utgångsgrupperingen snabbt 
medge förstärkning av förband till milo ÖN. För-
banden väljs främst bland de som grupperats söder 
Mälaren. MB Ö måste därför även i ett läge då milo 
kraftsamling är förlagd norr Mälaren upprätthålla 
transportlederna för kringgång av Mälaren.

Transportleder till och från milo ÖN skall upprätt-
hållas.

Gränsinvasion mot milo ÖN och NN 

Planläggning för försvarets förande med målsättning att 
försvåra angriparens framträngande

Till ledning för planeringen lämnas följande exempel 
vad gäller resurser och tidsförhållanden:

a) Målet för försvaret av milo ÖN skall inlednings-
vis vara att angriparen hindras ta området intill Lule 
älv och att, om inte detta visar sig möjligt, angriparens 
framträngande i sydlig riktning försvåras.

b) Framrycker angriparen enbart längs mellan 
riksvägen Pajala–Kiruna–Narvik och genom området 
norr därom skall del av vägen kunna återtas.

c) I ett läge då angriparens framträngande inom 
milo ÖN inte kan hejdas senast i anslutning till Lule 
älv skall hans fortsatta inträngande och operationer 
fördröjas. Härvid skall MB ÖN:

– säkerställa att milo stridskrafter inte innesluts,
– skapa förutsättningar för att hejda angriparen 

i Byske/Skellefteälvsområdet,
– föra försvaret så att transporter för att bibe-

hålla eller öka uthålligheten främst i milo ÖN kan 
genomföras och att anfallsmöjligheter dels i angri-
parens västra $ank, dels mot av angriparen öppnade 
transport leder till Norge i det längsta bibehålls,

– samordna försvaret i milo södra del genom att 
MB NN skall förbereda genomförande av operationer 
i milo ÖN södra delar söder linjen Skellefte/Byskeälv,
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Utgångsgruppering och stridskrafternas utnytt-
jande inom milo B skall syfta till att transportlederna
till milo NN upprätthålls.

Inom milo Ö skall utgångsgrupperingen snabbt
medge förstärkning av förband till milo ÖN. För-
banden väljs främst bland de som grupperats söder
Mälaren. MB Ö måste därför även i ett läge då milo
kraftsamling är förlagd norr Mälaren upprätthålla
transportlederna för kringgång av Mälaren.

Transportleder till och från milo ÖN skall upprätt-
hållas.

Gränsinvasion mot milo ÖN och NN

Planläggning för försvarets förande med målsättning att
försvåra angriparens framträngande
Til l ledning för planeringen lämnas följande exempel
vad gäller resurser och tidsförhållanden:

a) Målet för försvaret av milo ÖN skall inlednings-
vis vara att angriparen hindras ta området intill Lule
älv och att, om inte detta visar sig möjligt, angriparens
framträngande i sydlig riktning försvåras.

b) Framrycker angriparen enbart längs mellan
riksvägen Pajala—Kiruna—Narvik och genom området
norr därom skall del av vägen kunna återtas.

c) I ett läge då angriparens framträngande inom
milo ÖN inte kan hejdas senast i anslutning till Lule
älv skall hans fortsatta inträngande och operationer
fördröjas. Härvid skall MB ÖN:

— säkerställa att milo stridskrafter inte innesluts,
— skapa förutsättningar för att hejda angriparen

i Byske/Skellefteälvsområdet,
— föra försvaret så att transporter för att bibe-

hålla eller öka uthålligheten främst i milo ÖN kan
genomföras och att anfallsmöjligheter dels i angri-
parens västra flank, dels mot av angriparen öppnade
transportleder till Norge i det längsta bibehålls,

— samordna försvaret i milo södra del genom att
MB NN skall förbereda genomförande av operationer
i milo ÖN södra delar söder linjen Skellefte/Byskeälv,

— vara beredd överlämna ledning av flygstrids-
krafter till MB NN.

MB NN skall vara beredd att:
— överta ledning av markstridskrafter inom Fo 61

från MB ÖN,
— överta ledning av flygstridskrafter inom milo ÖN,
— på särskild order reorganisera förband från

milo ÖN,
— hejda angriparen i höjd med Ångermanälven-

Faxälven. Möjligheter skall skapas att slå angriparen,
— överlämna ledning av flygstridskrafter i södra

delen av milo NN och MB Ö,
— överlämna ledning av Fo 2 2 södra del till MB B,
— överlämna milo NN operationsområde till MB Ö.
MB B skall:
— kunna överta Fo 2 2 södra del från MB NN

och försvara gränsen mot Norge. MB B skall säker-
ställa transporter till och från milo NN varvid två
genomgående nord-sydliga landsvägstransportleder
skall upprätthållas. MB B skall kunna understödja
MB NN bl a med reorganisation.

MB Ö skall:
— kunna understödja MB NN bl a med reorgani-

sation inom milo norra delar samt överta ledning av
Fo 49 norra del.

CE 1 lyder under MB ÖN med medeltunga och
lätta attackflygdivisioner.

Operationsfaser med
tids- och resursförhållanden
Planläggningen av att försvåra framträngande inom
milo ÖN skall ske i samverkan med MB NN och
så att samordning kan ske till tid och plats av t ex
upptagsställningar och områden där angriparen kan
hejdas och eller återtagande av ockuperade områden.

Som grund för den samordnade planläggningen
lämnas i underbilaga en hypotes för olika operations-
faser som syftar till att uppnå det mål som angivits
ovan.
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Ansvarsförhållanden
MB ÖN beredd överlämna ledning av mark- och 

sjöstridskrafter söder Skellefte/Byskeälvområdet till 
MB NN alternativ överlämna ledning av markstrids-
krafter söder Skellefte/Byskeälvsområdet öster linjen 
Jörn–Fredrika.

MB ÖN beredd överlämna ledning av $ygstrids-
krafter till MB NN.

MB NN:

Fas 3

Målsättningen skall vara att MB NN försvårar fram-
trängande söker Skellefte/Byskeälv, hejdar angriparen 
i Ångermanland/Faxälvenområdet. MB ÖN beredd 
anfalla österut samt försvarar mellanriksvägarna mot 
Norge.

Ansvarsförhållanden
MB NN övertar ledning av mark- och sjöstrids-

krafter söder Skellefte/Byskeälvsområdet alternativt 
övertar område enligt ovan öster linjen Jörn–Fred-
rika. MB NN övertar ledning av $ygstridskrafter från 
MB ÖN.

MB ÖN överlämnar ledning enligt ovan.

Operationsplan 4.2

Kustinvasion

1. Förutsättningar

De förutsättningar som gäller för denna operations-
plan är i stort:

– att angriparen i Danmark har skapat/håller på att 
skapa förutsättningar för en kustinvasion mot milo S 
och milo V;

– att Finland försvarar sina ”vitala intressen” – 
d v s främst mellersta och södra Finland;

– att Åland inte har ockuperats;

Fas 1

Avser striden intill Lule älv. Målsättningen skall vara 
att MB ÖN under minst fyra–fem veckor försvårar 
framträngande till Lule älv, beredd hejda angriparen 
i Luleälvsområdet.

Resursförhållanden
– MB ÖN mottar två fördelningar m m från 

milo Ö och en fördelning m m från milo S enligt bilaga 
% samt en jakt$ygdivision. MB ÖN beredd motta 
lokalförsvarsförband i ett tidigt skede. Transporter till 
milo ÖN äger företräde.

– MB NN mottar en fördelning om tre infbrig "" 
enligt alt Ö + NN från milo S samt en jakt$ygdivision 
och en spanings$ygdivision. MB NN beredd motta 
ytterligare en fördelning.

– MB Ö:
– MB S:

Fas 2

Målsättningen skall vara att MB ÖN försvårar 
framträngande, beredd hejda angriparen i Byske/
Skellefteälv sområdet.

MB NN förbereder övertagande av striden på 
djupet.

Resursförhållanden
– MB ÖN mottar lokalförsvarsförband från milo Ö, 

B och V.
– MB ÖN beredd överlämna två till tre fördel-

ningar m m till MB NN.
– MB NN beredd motta två till tre fördelningar 

från MB ÖN.
– MB NN mottar lokalförsvarsförband från milo S, 

V och Ö. MB NN beredd mottar pbrig.
– MB ÖN och MB NN beredd motta ytterligare 

$ygstridskrafter så långt läget medger.
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Fas 1
Avser striden intill Lule älv. Målsättningen skall vara
att MB ÖN under minst fyra—fem veckor försvårar
framträngande till Lule älv, beredd hejda angriparen
i Luleälvsområdet.

Resursförhållanden
— MB ÖN mottar två fördelningar m m från

milo Ö och en fördelning m m från milo S enligt bilaga
i  samt en jaktflygdivision. MB ÖN beredd motta
lokalförsvarsförband i ett tidigt skede. Transporter till
milo ÖN äger företräde.

— MB NN mottar en fördelning om tre infbrig 77
enligt alt Ö + NN från milo S samt en jaktflygdivision
och en spaningsflygdivision. MB NN beredd motta
ytterligare en fördelning.

— MB Ö:
— MB S:

Fas 2
Målsättningen skall vara att MB ÖN försvårar
framträngande, beredd hejda angriparen i Byske/
Skellefteälvsområdet.

MB NN förbereder övertagande av striden på
djupet.

Resursförhållanden
— MB ÖN mottar lokalförsvarsförband från milo Ö,

B och V.
— MB ÖN beredd överlämna två till tre fördel-

ningar m m til l MB NN.
— MB NN beredd motta två till tre fördelningar

från MB ÖN.
— MB NN mottar lokalförsvarsförband från milo S,

V och Ö. MB NN beredd mottar pbrig.
— MB ÖN och MB NN beredd motta ytterligare

flygstridskrafter så långt läget medger.

Ansvarsförhållanden
MB ÖN beredd överlämna ledning av mark- och

sjöstridskrafter söder Skellefte/Byskeälvområdet till
MB NN alternativ överlämna ledning av markstrids-
krafter söder Skellefte/Byskeälvsområdet öster linjen
Jörn—Fredrika.

MB ÖN beredd överlämna ledning av flygstrids-
krafter till MB NN.

MB NN:

Fas 3
Målsättningen skall vara att MB NN försvårar fram-
trängande söker Skellefte/Byskeälv, hejdar angriparen
i Ångermanland/Faxälvenområdet. MB ÖN beredd
anfalla österut samt försvarar mellanriksvägarna mot
Norge.

Ansvarsförhållanden
MB NN övertar ledning av mark- och sjöstrids-

krafter söder Skellefte/Byskeälvsområdet alternativt
övertar område enligt ovan öster linjen Jörn—Fred-
rika. MB NN övertar ledning av flygstridskrafter från
MB ÖN.

MB ÖN överlämnar ledning enligt ovan.

Operationsplan 4.2

Kustinvasion

1. Förutsättningar
De förutsättningar som gäller för denna operations-
plan är i stort:

— att angriparen i Danmark har skapat/håller på att
skapa förutsättningar för en kustinvasion mot milo S
och milo V;

— att Finland försvarar sina "vitala intressen" —
d v s främst mellersta och södra Finland;

— att Åland inte har ockuperats;
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kräver inte tillgång till svenskt territorium. Smärre 
anfallsoperationer mot svenskt territorium kan dock 
inte uteslutas.

Invasion över havet. Inom ramen för denna 
operations plan föreligger hot om kustinvasion primärt 
från söder Mälaren till svenska/norska gränsen.

Följande huvudanfallsriktningar är tänkbara:
a) Skåne–Blekinge.
b) Halland–Bohuskusten.
c) Östra Mellansverige söder om Mälaren.
d) Smålandskusten.
Kustinvasion mot Skåne och Blekinge kan ske från 

ordinarie baser i Östersjöområdet och från Danmark.
Kustinvasion mot Hallands- och Bohuskusten kan 

ske från baser i Danmark eller ordinarie baser i Polen/
DDR.

Kustinvasion söder Mälaren kan ske direkt ur 
angriparens fredsgruppering.

Kustinvasion mot Skåne och västra Blekinge samt 
kustinvasion söder Mälaren leder snabbt till slutmål 
i södra Norge. Kustinvasion söder Mälaren ger även 
de bästa möjligheterna att upprätthålla #ankskydd i 
Östersjön mot Nato #ygstridskrafter och ställer minst 
krav på samordning med anfallsoperationer i Tysk-
land.

Våra handlingsmöjligheter

Vid kustinvasion över Östersjön eller Västerhavet 
torde vi i vissa lägen först sent kunna fastställa 
invasions riktning. För att inledningsvis kunna bjuda 
hårt motstånd och för att framtvinga bekämpning 
måste främst milo S men även milo V och Ö kunna 
tillgodoses med utgångsgrupperade (-baserade) strids-
krafter. Huvuddelen av våra stridskrafter skall kunna 
kraftsamlas till endera av de tre områdena. Sådan 
kraftsamling kräver tillgång till transportleder. Det är 
således av avgörande betydelse att åtgärder vidtas för 
att upprätthålla transportleder till alla tre invasions-
områdena. Situationen i övre Norrland kan medge att 
stridskrafter successivt kan omgrupperas (-baseras) 

– att hot om gränsinvasion med undantag för de 
nordligaste delarna av milo ÖN efter hand bedöms 
som ringa;

– att angriparens mål, resurser och handlings-
möjligheter i stort framgår av bedömandet men att 
angriparen kraftsamlar mot Norden avdelade resurser 
till en operation med slutmål i södra och mellersta 
Norge;

– att vår mobilisering och uppmarsch är genomförd 
samt att förband i stort är grupperade/baserade enligt 
alternativ S + V. Anfall kan dock komma att inledas 
dessförinnan.

2. Överväganden

Angriparens handlingsmöjligheter

Kust- och gränsinvasion av Nordnorge. En 
kombine rad kust- och gränsinvasion av Nordnorge 
är aktuell. Angriparens möjligheter att från #ygbaser 
på Kolahalvön och från Baltikum understödja anfall 
längre västerut än till nord-sydlinjen genom Altafjor-
den är begränsad.

En operation mot detta område ger trots sin 
begräns ning möjligheter att:

– förbättra skyddet av NM sjöstridskrafter genom 
spridning,

– något förbättra förutsättningarna för sjö- och 
luftoperationer över norra delarna av Norska havet 
syftande främst till att skydda mot (atom-) ubåtar.

Operationen kan dock inte minska tillförsel av 
Nato stridskrafter till Bodö-Narvikområdet.

Ett anfall genom norra Finland över Kiruna mot 
Narvik–Lyngen i kombination med en kust- och 
gränsinvasion av Nordnorge syftande till att förhindra 
Nato-tillförsel till detta basområde skulle ytterligare 
förbättra skyddsmöjligheterna för NM sjöstridskraf-
ter. Ett tidigt insatt anfall – överraskande – genom 
Finland och Sverige skulle på grund av dessa länders 
mobiliserings- och tillförselproblem underlätta en 
sådan operation. Försvar av terrängen öster Narvik 
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— att hot om gränsinvasion med undantag för de
nordligaste delarna av milo ÖN efter hand bedöms
som ringa;

— att angriparens mål, resurser och handlings-
möjligheter i stort framgår av bedömandet men att
angriparen kraftsamlar mot Norden avdelade resurser
till en operation med slutmål i södra och mellersta
Norge;

— att vår mobilisering och uppmarsch är genomförd
samt att förband i stort är grupperade/baserade enligt
alternativ S + V. Anfall kan dock komma att inledas
dessförinnan.

2. Överväganden

Angriparens handlingsmöjligheter
Kust- och gränsinvasion av Nordnorge. En

kombinerad kust- och gränsinvasion av Nordnorge
är aktuell. Angriparens möjligheter att från flygbaser
på Kolahalvön och från Baltikum understödja anfall
längre västerut än till nord-sydlinjen genom Altafjor-
den är begränsad.

En operation mot detta område ger trots sin
begränsning möjligheter att:

— förbättra skyddet av NM sjöstridskrafter genom
spridning,

— något förbättra förutsättningarna för sjö- och
luftoperationer över norra delarna av Norska havet
syftande främst till att skydda mot (atom-) ubåtar.

Operationen kan dock inte minska tillförsel av
Nato stridskrafter till Bodö-Narvikområdet.

Ett anfall genom norra Finland över Kiruna mot
Narvik—Lyngen i kombination med en kust- och
gränsinvasion av Nordnorge syftande till att förhindra
Nato-tillförsel till detta basområde skulle ytterligare
förbättra skyddsmöjligheterna för NM sjöstridskraf-
ter. Ett tidigt insatt anfall — överraskande — genom
Finland och Sverige skulle på grund av dessa länders
mobiliserings- och tillförselproblem underlätta en
sådan operation. Försvar av terrängen öster Narvik

kräver inte tillgång till svenskt territorium. Smärre
anfallsoperationer mot svenskt territorium kan dock
inte uteslutas.

Invasion över havet. Inom ramen för denna
operationsplan föreligger hot om kustinvasion primärt
från söder Mälaren till svenska/norska gränsen.

Följande huvudanfallsriktningar är tänkbara:
a) Skåne—Blekinge.
b) Halland—Bohuskusten.
c) Östra Mellansverige söder om Mälaren.
d) Smålandskusten.
Kustinvasion mot Skåne och Blekinge kan ske från

ordinarie baser i Östersjöområdet och från Danmark.
Kustinvasion mot Hallands- och Bohuskusten kan

ske från baser i Danmark eller ordinarie baser i Polen/
DDR.

Kustinvasion söder Mälaren kan ske direkt ur
angriparens fredsgruppering.

Kustinvasion mot Skåne och västra Blekinge samt
kustinvasion söder Mälaren leder snabbt till slutmål
i södra Norge. Kustinvasion söder Mälaren ger även
de bästa möjligheterna att upprätthålla flankskydd i
Östersjön mot Nato flygstridskrafter och ställer minst
krav på samordning med anfallsoperationer i Tysk-
land.

Våra handlingsmöjligheter
Vid kustinvasion över Östersjön eller Västerhavet
torde v i i  vissa lägen först sent kunna fastställa
invasionsriktning. För att inledningsvis kunna bjuda
hårt motstånd och för att framtvinga bekämpning
måste främst milo S men även milo V och Ö kunna
tillgodoses med utgångsgrupperade (-baserade) strids-
krafter. Huvuddelen av våra stridskrafter skall kunna
kraftsamlas till endera av de tre områdena. Sådan
kraftsamling kräver tillgång till transportleder. Det är
således av avgörande betydelse att åtgärder vidtas för
att upprätthålla transportleder till alla tre invasions-
områdena. Situationen i övre Norrland kan medge att
stridskrafter successivt kan omgrupperas (-baseras)
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– understödjer milo Ö stridskrafter främst vad 
avser fältarbeten, underhållstjänst, kommunikations-
tjänst samt reorganisation av förband,

– bevakar gränsen mot Norge,
– upprätthåller förbindelser genom milo B till och 

från milo NN i samverkan med MB NN och MB Ö.
MB B skall på särskild order genomföra operatio-

ner i angränsande delar av milo V och milo Ö. Plan-
läggning för denna uppgift skall ske i samverkan med 
MB V och MB Ö.

MB NN = Opplan $.
MB ÖN = Opplan $.
CE % = Opplan $.

Resursfördelning

Resursfördelning redovisas vad avser vissa förbands-
typer i skissform i underbilaga &.!. Detaljerad 
förbands tilldelning utöver vad som framgår av skis-
serna kommer inte att utarbetas.

Förstärkning enligt denna operationsplan skall 
enbart bli föremål för planläggning på milonivå inom 
milo S, V och Ö.

Anvisningar för utgångsgruppering

För utgångsgrupperingen gäller anvisningar enligt 
opplan $.

5. Anvisningar för operationernas planläggning

Förutsättningar för planläggningen

Förutsättningar för planläggningen är:
– att förband är grupperade/baserade i stort enligt 

resursfördelningsalt S + V,
– att beslut om successiv omfördelning av strids-

krafter från ÖN och kan tidigast fattas fem–tio dygn 
efter det att kustinvasion av milo S, V eller Ö påbörjats ,

– att hot om kustinvasion föreligger främst mot 
milo V, milo S och milo Ö söder Mälaren.

till södra Sverige. Detta kräver att transportlederna 
till och från ÖN upprätthålls. Tillförda resurser enligt 
denna operationsplan skall utnyttjas dels för att full-
följa (öka säkerheten) i inledda operationer, dels för att 
öka säkerheten (uthålligheten) i fortsatta operationer, 
även sådana på djupet av vårt territorium.

Härutöver krävs att icke primärt hotade områden 
tilldelas resurser för att hindra angriparen att utan 
omfattande förberedelser genomföra invasion.

3. Beslut i stort

Huvuddelen av våra stridskrafter skall utgångs-
grupperas för försvar mot kustinvasion med kraft-
samling främst till milo S samt milo V och milo Ö. 
Stridskrafter från milo ÖN skall successivt omgrup-
peras (-baseras) till kustinvasionsområde för att ge 
påbörjade operationer en ökad säkerhet. Transport-
lederna till och från milo ÖN samt i passen Vänern–
Vättern–Mälaren skall därvid upprätthållas. I inte 
primärt hotade områden (milo B, NN och Ö norr 
Mälaren) skall förband utgångsgrupperas i en omfatt-
ning som hindrar angriparen att utan omfattande för 
beredelser genomföra invasion.

4. Underlag för operationsorder

Uppgifter

MB S = Opplan $.
MB V = Opplan $.
MB Ö = Opplan $.
MB Ö skall på särskild order genomföra operatio-

ner i angränsande delar av milo S och milo B. Plan-
läggning för denna uppgift skall ske i samverkan med 
MB S och MB B.

MB B:
– försvarar (utom vad avser luftbevakning, jakt-

försvar, 'ygspaning samt attackföre tag) milo B, 
varvid transportleder genom passet Hjälmaren–
Vättern–Vänern upprätthålls,
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till södra Sverige. Detta kräver att transportlederna
till och från ÖN upprätthålls. Tillförda resurser enligt
denna operationsplan skall utnyttjas dels för att full-
följa (öka säkerheten) i inledda operationer, dels för att
öka säkerheten (uthålligheten) i fortsatta operationer,
även sådana på djupet av vårt territorium.

Härutöver krävs att icke primärt hotade områden
tilldelas resurser för att hindra angriparen att utan
omfattande förberedelser genomföra invasion.

3. Beslut i stort
Huvuddelen av våra stridskrafter skall utgångs-
grupperas för försvar mot kustinvasion med kraft-
samling främst till milo S samt milo V och milo Ö.
Stridskrafter från milo ÖN skall successivt omgrup-
peras (-baseras) till kustinvasionsområde för att ge
påbörjade operationer en ökad säkerhet. Transport-
lederna till och från milo ÖN samt i passen Vänern—
Vättern—Mälaren skall därvid upprätthållas. I inte
primärt hotade områden (milo B, NN  och Ö norr
Mälaren) skall förband utgångsgrupperas i en omfatt-
ning som hindrar angriparen att utan omfattande för
beredelser genomföra invasion.

4. Underlag for operationsorder

Uppgifter
MB S = Opplan 3.
MB V = Opplan 3.
MB Ö = Opplan 3.
MB Ö skall på särskild order genomföra operatio-

ner i angränsande delar av milo S och milo B. Plan-
läggning för denna uppgift skall ske i samverkan med
MB S och MB B.

MB B:
— försvarar (utom vad avser luftbevakning, jakt-

försvar, flygspaning samt attackföre tag) milo B,
varvid transportleder genom passet Hjälmaren—
Vättern—Vänern upprätthålls,

— understödjer milo Ö stridskrafter främst vad
avser fältarbeten, underhållstjänst, kommunikations-
tjänst samt reorganisation av förband,

— bevakar gränsen mot Norge,
— upprätthåller förbindelser genom milo B ti l l  och

från milo NN i samverkan med MB NN och MB Ö.
MB B skall på särskild order genomföra operatio-

ner i angränsande delar av milo V och milo Ö. Plan-
läggning för denna uppgift skall ske i samverkan med
MB V och MB Ö.

MB NN = Opplan 3.
MB ÖN = Opplan 3.
CE 1 = Opplan 3.

Resursfördelning
Resursfördelning redovisas vad avser vissa förbands-
typer i skissform i underbilaga 6.2. Detaljerad
förbandstilldelning utöver vad som framgår av skis-
serna kommer inte att utarbetas.

Förstärkning enligt denna operationsplan skall
enbart bli föremål för planläggning på milonivå inom
milo S, V och Ö.

Anvisningar för utgångsgruppering
För utgångsgrupperingen gäller anvisningar enligt
opplan 3.

5. Anvisningar för operationernas planläggning

Förutsättningar för planläggningen
Förutsättningar för planläggningen är:

— att förband är grupperade/baserade i stort enligt
resursfördelningsalt S + V,

— att beslut om successiv omfördelning av strids-
krafter från ÖN och kan tidigast fattas fem—tio dygn
efter det att kustinvasion av milo S, V eller Ö påbörjats,

— att hot om kustinvasion föreligger främst mot
milo V, milo S och milo Ö söder Mälaren.
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Invasion mot milo S, V eller Ö söder Mälaren

Förutsättningar, tids- och resursförhållanden enligt 
opplan $ gäller i princip. Fältförband ur milo ÖN 
(fördstab, infbrig "", två infbrig %%, spärrbat m m) 
förutsätts inträffa tidigast två–tre veckor efter land-
stigningens inledning och skall användas för att öka 
pågående operationers säkerhet i milo S. Tillförda 
lokalförsvarsförband ur milo ÖN och milo NN förut-
sätts inträffa efter ca två–fyra veckor och skall utnytt-
jas för att öka försvarets uthållighet vid striden på 
djupet.
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Invasion mot milo S, V eller Ö söder Mälaren
Förutsättningar, tids- och resursförhållanden enligt
opplan 3 gäller i princip. Fältförband ur milo ÖN
(fördstab, infbrig 77, två infbrig 66, spärrbat m m)
förutsätts inträffa tidigast två—tre veckor efter land-
stigningens inledning och skall användas för att öka
pågående operationers säkerhet i milo S. Tillförda
lokalförsvarsförband ur milo ÖN och milo NN förut-
sätts inträffa efter ca två—fyra veckor och skall utnytt-
jas för att öka försvarets uthållighet vid striden på
djupet.



!"#

Orderpunkter som ej medtagits i denna order åter-
$nns i bilaga !, gemensamma bestämmelser m m för 
operativ planläggning (d v s främst order för de s k 
tjänstegrenarna. Förf anm.)

2. Beslut i stort

Med inledningsvis disponibla och efter hand tillförda 
stridskrafter skall försvaret föras med syfte att säkra 
vår mobilisering och så att angriparens styrketillväxt 
begränsas. Angriparen skall i det längsta hindras att 
ockupera svenskt territorium. Angriparen skall tidigt 
mötas samt hejdas och om möjligt slås inom våra 
gräns- och kustområden samt inom övriga för vårt 
försvar vitala områden. Försvaret skall även kunna 
fullföljas över landets hela djup.

Våra mobiliserade stridskrafter skall successivt 
utgångsgrupperas för försvar mot invasion med 
koncen tration till övre Norrland, östra Mellansverige 
och Sydsverige. Stridskrafterna skall genom operativ 
ledning kunna kraftsamlas till något av dessa områden  
eller till nedre Norrland alternativt Västsverige. 
Transportleder skall därvid upprätthållas och förband 
utgångsgrupperas för att tidigt möta luftlandsätt-
ningar i områden där stor styrketillväxt genom luften 
kan erhållas. Transportlederna till och från övre Norr-
land samt i passen Mälaren–Vättern–Vänern skall 
därvid upprätthållas. I inte primärt hotade områden 
skall förband utgångsgrupperas i en omfattning som 
hindrar angriparen att utan omfattande förberedelser 
genomföra invasion.

Disposition

%. Grunder
!. Beslut i stort
&. Indelning, gruppering/basering och uppgifter
'. Beredskap
". Sjömintjänst (ej här)
%(. Kommunikationstjänst

1. Grunder

Huvudtanken i ÖB operativa planläggning är att 
kunna möta olika alternativa hotsituationer. Det 
opera tiva verket bygger sålunda på ett antal opplaner 
(opplan %–)) som ger relativt stor spännvidd i plan-
läggningen – såväl geogra$skt som tidsmässigt – och 
därmed önskvärd handlingsfrihet för ÖB. I samband 
med beslut om mobilisering fattar ÖB beslut om gäl-
lande opplan. I varje opplan $nns underlag för att 
snabbt kunna utarbeta erforderliga operativa order. 
För att öka säkerheten i ÖB ordergivning vid en 
överraskande krigsöppning har ÖB opo utarbetats 
(d v s denna order). Den utgår från nuvarande militär-
politiska läge och bygger på opplan %. ÖB opo avser 
sålunda försvar mot anfall som inleds innan mobilise-
ring och utgångsfördelning av stridskrafter har skett, 
och ÖB inledningsvis inte kan utöva operativ ledning.

ÖB opo gäller – om ÖB inte annat beordrar – 
från den tidpunkt då regeringen har tillkännagivit 
att Sverige be$nner sig i krig eller dessförinnan vid 
beredskaps larm, vid order om allmän mobilisering och 
i tillämpliga delar vid partiell mobilisering.

ÖB:s operationsorder
475
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Disposition
I. Grunder
2. Beslut i stort
3. Indelning, gruppering/basering och uppgifter
7. Beredskap
8. Sjömintjänst (ej här)
15. Kommunikationstjänst

1. Grunder
Huvudtanken i ÖB operativa planläggning är att
kunna möta olika alternativa hotsituationer. Det
operativa verket bygger sålunda på ett antal opplaner
(opplan 1-4) som ger relativt stor spännvidd i plan-
läggningen — såväl geografiskt som tidsmässigt — och
därmed önskvärd handlingsfrihet för ÖB. I  samband
med beslut om mobilisering fattar ÖB beslut om gäl-
lande opplan. I  varje opplan finns underlag för att
snabbt kunna utarbeta erforderliga operativa order.
För att öka säkerheten i ÖB ordergivning vid en
överraskande krigsöppning har ÖB opo utarbetats
(d v s denna order). Den utgår från nuvarande militär-
politiska läge och bygger på opplan I. ÖB opo avser
sålunda försvar mot anfall som inleds innan mobilise-
ring och utgångsfördelning av stridskrafter har skett,
och ÖB inledningsvis inte kan utöva operativ ledning.

ÖB opo gäller — om ÖB inte annat beordrar —
från den tidpunkt då regeringen har tillkännagivit
att Sverige befinner sig i krig eller dessförinnan vid
beredskapslarm, vid order om allmän mobilisering och
i tillämpliga delar vid partiell mobilisering.

Orderpunkter som ej medtagits i denna order åter-
finns i bilaga 2, gemensamma bestämmelser m m för
operativ planläggning (d v s främst order för de s k
tjänstegrenarna. Förf anm.)

2. Beslut i stort
Med inledningsvis disponibla och efter hand tillförda
stridskrafter skall försvaret föras med syfte att säkra
vår mobilisering och så att angriparens styrketillväxt
begränsas. Angriparen skall i det längsta hindras att
ockupera svenskt territorium. Angriparen skall tidigt
mötas samt hejdas och om möjligt slås inom våra
gräns- och kustområden samt inom övriga för vårt
försvar vitala områden. Försvaret skall även kunna
fullföljas över landets hela djup.

Våra mobiliserade stridskrafter skall successivt
utgångsgrupperas för försvar mot invasion med
koncentration till övre Norrland, östra Mellansverige
och Sydsverige. Stridskrafterna skall genom operativ
ledning kunna kraftsamlas till något av dessa områden
eller till nedre Norrland alternativt Västsverige.
Transportleder skall därvid upprätthållas och förband
utgångsgrupperas för att tidigt möta luftlandsätt-
ningar i områden där stor styrketillväxt genom luften
kan erhållas. Transportlederna till och från övre Norr-
land samt i passen Mälaren—Vättern—Vänern skall
därvid upprätthållas. I  inte primärt hotade områden
skall förband utgångsgrupperas i en omfattning som
hindrar angriparen att utan omfattande förberedelser
genomföra invasion.
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– skall vara beredd motta resurser enligt opplan $, 
alternativ S + V.

 MB Ö

Huvuduppgift. MB Ö:
– försvarar milo Ö. Försvaret av Stockholm priori-

teras (uppgiften något annorlunda i opplan #–$),
– upprätthåller transportleder till och från milo NN 

i samverkan med MB NN och MB B (uppgiften något 
annorlunda i opplan $),

– försvårar i det längsta angriparens utnyttjande av 
Gotland som bas för sjö- och %ygstridskrafter,

– skyddar våra sjöstridskrafters och vår sjötra&ks 
passage mellan egentliga Östersjön och Bottenhavet 
samt transporter till och från Gotland,

– luftbevakar och jaktförsvarar milo B,
– leder attackföretag inom MB B operationsområde 

varvid omfattningen av avdelade resurser fastställs av 
ÖB medan uppgifterna ställs av MB B,

– %ygspanar inom MB NN operationsområde, så 
länge MB NN inte tilldelats egna resurser härför, och 
inom MB B operationsområde varvid omfattningen 
av avdelade resurser fastställs av ÖB, medan upp-
gifterna fastställs av MB NN och MB B.

Särskilda uppgifter enligt opo. MB Ö:
– överför snarast Gotlandskontingenten,
– försvårar angriparens passage sjöledes i Ålands 

hav och södra Kvarken,
– försvårar angriparens utnyttjande av Ålands och 

Åbo skärgårdar,
– skall vara beredd motta förband och resurser 

enligt förstärkningsalternativ Ö eller Ö + NN, 
– skall vara beredd överlämna förband och resurser 

enligt förstärkningsalternativet S eller S + B. (Måste 
vara S + V som avses. Något S + B &nns inte. Dess-
utom är S + V (B) ett resursfördelningsalternativ, inget 
förstärkningsalternativ. Förf anm.)

3. Indelning, gruppering/basering och uppgifter

Uppgifter

MB S

Huvuduppgift. MB S:
– försvarar milo S varvid försvaret av Skåne priori-

teras (uppgiften något annorlunda i opplan !),
– luftbevakar och jaktförsvarar milo V,
– %ygspanar och leder attackföretag inom MB V 

operationsområde varvid omfattningen av avdelade 
resurser fastställs av ÖB medan uppgifterna ställs av 
MB V.

Särskilda uppgifter enligt opo. MB S:
– skyddar våra stridskrafter och vår sjötra&ks pas-

sage av Kalmarsund, Bornholmsgattet och Öresund,
– försvårar angriparens passage sjöledes genom 

Öresund,
– skall vara beredd motta förband och resurser 

enligt förstärkningsalternativ S eller alternativ S + V,
– skall vara beredd överlämna förband och resur-

ser enligt förstärkningsalternativ Ö eller alternativ 
Ö + NN.

 MB V

Huvuduppgift. MB V:
– försvarar (utom vad avser luftbevakning, jakt-

försvar, %ygspaning samt attackföretag) milo V. För-
svaret av Göteborg och passet Vänern–Vättern priori-
teras (uppgiften något annorlunda i opplan #–$),

– leder och skyddar importsjöfarten till västkus-
ten, varvid skyddet begränsas till ost linjen Skagen–
Larvik,

– förbereder övertagande av ansvaret för ledningen 
av %ygstridskrafter från MB S.

Särskilda uppgifter enligt opo. MB V:
– skyddar E # basområde,
– skall vara beredd medverka vid utläggning av 

mineringar inom milo S,
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3. Indelning, gruppering/basering och uppgifter

Uppgifter

MB S
Huvuduppgift. MB S:
— försvarar milo S varvid försvaret av Skåne priori-

teras (uppgiften något annorlunda i opplan 2),
— luftbevakar och jaktförsvarar milo V,
— flygspanar och leder attackföretag inom MB V

operationsområde varvid omfattningen av avdelade
resurser fastställs av ÖB medan uppgifterna ställs av
MB V.

Särskilda uppgifter enligt opo. MB S:
— skyddar våra stridskrafter och vår sjötrafiks pas-

sage av Kalmarsund, Bornholmsgattet och Öresund,
— försvårar angriparens passage sjöledes genom

Öresund,
— skall vara beredd motta förband och resurser

enligt förstärkningsalternativ S eller alternativ S + V,
— skall vara beredd överlämna förband och resur-

ser enligt förstärkningsalternativ Ö eller alternativ
Ö + NN.

MB V
Huvuduppgift. MB V:
— försvarar (utom vad avser luftbevakning, jakt-

försvar, flygspaning samt attackföretag) milo V. För-
svaret av Göteborg och passet Vänern—Vättern priori-
teras (uppgiften något annorlunda i opplan 1-3),

— leder och skyddar importsjöfarten till västkus-
ten, varvid skyddet begränsas till ost linjen Skagen—
Larvik,

— förbereder övertagande av ansvaret för ledningen
av flygstridskrafter från MB S.

Särskilda uppgifter enligt opo. MB V:
— skyddar E 1 basområde,
— skall vara beredd medverka vid utläggning av

mineringar inom milo S,

— skall vara beredd motta resurser enligt opplan 3,
alternativ S + V.

MB Ö
Huvuduppgift. MB Ö:
— försvarar milo Ö. Försvaret av Stockholm priori-

teras (uppgiften något annorlunda i opplan 1-3),
— upprätthåller transportleder till och från milo NN

i samverkan med MB NN och MB B (uppgiften något
annorlunda i opplan 3),

— försvårar i det längsta angriparens utnyttjande av
Gotland som bas för sjö- och flygstridskrafter,

— skyddar våra sjöstridskrafters och vår sjötrafiks
passage mellan egentliga Östersjön och Bottenhavet
samt transporter till och från Gotland,

— luftbevakar och jaktförsvarar milo B,
— leder attackföretag inom MB B operationsområde

varvid omfattningen av avdelade resurser fastställs av
ÖB medan uppgifterna ställs av MB B,

— flygspanar inom MB NN operationsområde, så
länge MB NN inte tilldelats egna resurser härför, och
inom MB B operationsområde varvid omfattningen
av avdelade resurser fastställs av ÖB, medan upp-
gifterna fastställs av MB NN och MB B.

Särskilda uppgifter enligt opo. MB Ö:
— överför snarast Gotlandskontingenten,
— försvårar angriparens passage sjöledes i Ålands

hav och södra Kvarken,
— försvårar angriparens utnyttjande av Ålands och

Åbo skärgårdar,
— skall vara beredd motta förband och resurser

enligt förstärkningsalternativ Ö eller Ö + NN,
— skall vara beredd överlämna förband och resurser

enligt förstärkningsalternativet S eller S + B. (Måste
vara S + V som avses. Något S + B finns inte. Dess-
utom är S + V (B) ett resursfördelningsalternativ, inget
förstärkningsalternativ. Förf anm.)
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– bevakar gränsen mot Norge,
– upprätthåller transportleder inom milo ÖN södra 

del i samverkan med MB NN.

CE 1

Huvuduppgift. CE !:
– håller största möjliga antal attackförband insats-

beredda,
– är beredd att med erforderliga ledningsresurser 

och hela eller delar av eskadern lyda under MB,
– lyder med lätta attack#ygdivisioner under 

MB ÖN,
– är beredd att underställa MB attackförband samt 

viss ledningskapacitet för att förstärka MB lednings-
resurser,

– förbereder insats i stort av attackförband inom 
respektive milo med hänsyn till de basresurser som 
kan komma att disponeras.

Särskild uppgift enligt opo. CE !:
– samverkar med MB samt prioriterar behov av 

attackunderstöd.

Resurser

Enligt förbandstilldelningsplan för opplan $ (resurs-
fördelningsalternativ S+Ö).

7. Beredskap

Tpberedskap

Förband ingående i förstärkningsalternativen Ö resp S 
samt alt S + V och Ö + NN skall ha tpberedskap !% h.

8. Sjömintjänst

 (Ej här)

MB B

Huvuduppgift. MB B:
– försvarar (utom vad avser luftbevakning, jakt-

försvar, #ygspaning samt attackföretag) milo B. Passet 
Hjälmaren–Vättern försvaras (uppgiften något annor-
lunda i opplan $–&),

– bevakar gränsen mot Norge,
– upprätthåller transportleder genom milo B till 

och från milo NN i samverkan med MB NN och 
MB Ö.

Särskilda uppgifter enligt opo. MB B:
– understödjer milo Ö stridskrafter främst vad 

avser fältarbeten, underhållstjänst, kommunikations-
tjänst samt personalersättning,

– skall vara beredd motta förband och resurser 
enligt opplan !.

MB NN

Huvuduppgift MB NN:
– försvarar milo NN, varvid angriparen främst 

hind ras avskära transportlederna till och från 
milo ÖN. Transportleder upprätthålls i samverkan 
med MB B, Ö och ÖN,

– bevakar gränsen mot Norge,
– leder vid behov företag med sjöstridskrafter inom 

MB ÖN tilldelat havsområde.
Särskild uppgift enligt opo. MB NN:
– skall vara beredd motta förband och resurser 

enligt opplan !, alternativ Ö + NN.

MB ÖN

Huvuduppgift. MB ÖN:
– försvarar milo ÖN, varvid angriparen främst 

hind ras att ta området intill Lule älv,
– försvårar angriparens anfall över Kiruna i västlig 

riktning,
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MB B
Huvuduppgift. MB B:
— försvarar (utom vad avser luftbevakning, jakt-

försvar, flygspaning samt attackföretag) milo B. Passet
Hjälmaren—Vättern försvaras (uppgiften något annor-
lunda i opplan 1-3),

— bevakar gränsen mot Norge,
— upprätthåller transportleder genom milo B ti l l

och från milo NN i samverkan med MB NN och
MB Ö.

Särskilda uppgifter enligt opo. MB B:
— understödjer milo Ö stridskrafter främst vad

avser fältarbeten, underhållstjänst, kommunikations-
tjänst samt personalersättning,

— skall vara beredd motta förband och resurser
enligt opplan 2.

MB NN
Huvuduppgift MB NN:
— försvarar milo NN, varvid angriparen främst

hindras avskära transportlederna till och från
milo ÖN. Transportleder upprätthålls i samverkan
med MB B, Ö och ÖN,

— bevakar gränsen mot Norge,
— leder vid behov företag med sjöstridskrafter inom

MB ÖN tilldelat havsområde.
Särskild uppgift enligt opo. MB NN:
— skall vara beredd motta förband och resurser

enligt opplan 2, alternativ Ö + NN.

MB ÖN
Huvuduppgift. MB ÖN:
— försvarar milo ÖN, varvid angriparen främst

hindras att ta området intill Lule älv,
— försvårar angriparens anfall över Kiruna i västlig

riktning,

— bevakar gränsen mot Norge,
— upprätthåller transportleder inom milo ÖN södra

del i samverkan med MB NN.

CE 1
Huvuduppgift. CE 1:
— håller största möjliga antal attackförband insats-

beredda,
— är beredd att med erforderliga ledningsresurser

och hela eller delar av eskadern lyda under MB,
— lyder med lätta attackflygdivisioner under

MB ÖN,
— är beredd att underställa MB attackförband samt

viss ledningskapacitet för att förstärka MB lednings-
resurser,

— förbereder insats i stort av attackförband inom
respektive milo med hänsyn till de basresurser som
kan komma att disponeras.

Särskild uppgift enligt opo. CE 1:
— samverkar med MB samt prioriterar behov av

attackunderstöd.

Resurser
Enligt förbandstilldelningsplan för opplan i  (resurs-
fördelningsalternativ S+Ö).

7. Beredskap

Tpberedskap
Förband ingående i förstärkningsalternativen Ö resp S
samt alt S + V och Ö + NN skall ha tpberedskap 24 h.

8. 8j ömintj änst
(Ej här)
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Sjuktransporter

Utgångsgruppering av sjuktransportresurser enligt 
resursfördelningsalternativ S + Ö genomförs.

Transportledning

Militärbefälhavare igångsätter transportverksamheten 
enligt i fred uppgjorda planer utan att invänta sär-
skilda transportorder. Förberedelser för genomförande 
av transporterna i övriga resursfördelningsalternativ 
vidtas.

Prioriteringar

Förbandstransporter prioriteras före övriga trans-
porter. Sjuktransporter prioriteras före förnödenhets-
transporter.

15. Kommunikationstjänst

Verksamhet enligt bestämmelserna i ”GEMEN-
SAMMA BESTÄMMELSER FÖR OPERATIV 
PLANLÄGGNING: p $%. ”Kommunikationstjänst” 
genomförs. Härutöver gäller nedan angivna bestäm-
melser.

Inryckningstransporter

Inryckningstransporter enligt i fred uppgjorda planer 
påbörjas direkt efter order om mobilisering.

Förbandstransporter

Koncentreringstransporter enligt transportalter-
nativ $ – transporter enligt resursfördelningsalternativ 
S + Ö – genomförs direkt efter mobilisering.

Förnödenhetstransporter

Förnödenhetstransporter enligt koncentreringsplanen 
genomförs.
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15. Kommunikationstjänst
Verksamhet enligt bestämmelserna i "GEMEN-
SAMMA BESTÄMMELSER FÖR OPERATIV
PLANLÄGGNING: p 15. "Kommunikationstjänst"
genomförs. Härutöver gäller nedan angivna bestäm-
melser.

Inryckningstransporter
Inryckningstransporter enligt i fred uppgjorda planer
påbörjas direkt efter order om mobilisering.

Förbandstransporter
Koncentreringstransporter enligt transportalter-
nativ 1 — transporter enligt resursfördelningsalternativ
S + Ö — genomförs direkt efter mobilisering.

Förnödenhetstransporter
Förnödenhetstransporter enligt koncentreringsplanen
genomförs.

Sjuktransporter
Utgångsgruppering av sjuktransportresurser enligt
resursfördelningsalternativ S + Ö genomförs.

Transportledning
Militärbefälhavare igångsätter transportverksamheten
enligt i fred uppgjorda planer utan att invänta sär-
skilda transportorder. Förberedelser för genomförande
av transporterna i övriga resursfördelningsalternativ
vidtas.

Prioriteringar
Förbandstransporter prioriteras före övriga trans-
porter. Sjuktransporter prioriteras före förnödenhets-
transporter.
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Sammanfattning och slutsatser



Grå huset på Östermalmsgatan i Stockholm, 
ritat av Erik Joseph son – som även ritade K 1 och 
!era andra svenska regements byggnader – var 
den stora stabsbyggnaden till 1980-talet, då man 
 !yttade till ett nybyggt komplex vid Lidingövägen, 

intill just K 1. Den vackra vinterbilden ger intryck 
av en försvarsstab som arbetar för högtryck dag 
som natt, vardag som helg. 
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Grå huset på Östermalmsgatan i Stockholm,
ritat av Erik Josephson - som även ritade K 1 och
flera andra svenska regementsbyggnader - var
den stora stabsbyggnaden till 1980-talet, då man
flyttade til l ett nybyggt komplex vid Lidingövägen,
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inti l l  just K 1. Den vackra vinterbilden ger intryck
av en försvarsstab som arbetar för högtryck dag
som natt, vardag som helg.
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för samtiden kanske svårt eller rentav omöjligt att 
förutse. Vår generation har som exempel fått uppleva 
Sovjetimperiets fall, en kanske för framtiden mer 
genomgripande historisk händelse än den franska 
revolutionen. Men hur många bedömare kunde $%"& 
förutsäga att detta världsimperium bara tio år senare 
skulle upphöra att existera? Sannolikt mycket få, 
om ens någon. Det är alltid svårt, för att inte säga 
omöjligt, att förutse framtiden, ett förhållande som 
bör stämma till eftertanke.

De som mest frapperar en nutida läsare av ÖB:s 
strategiska studie $%'( och de operativa principer 
denna studie ledde till är den bedömning av hotbilden 
och framför allt styrkeförhållandena som ÖB gjorde. 
ÖB utgick från de faktiskt rådande förhållandena som 
han kände dem och kunde då konstatera att Ryssland 
$%'( disponerade så stora resurser att Sverige inte 
ensamt kunde försvara sig för någon längre tid. Hot-
bilden var överväldigande!

Det ÖB skisserade var ett slags ”värsta scenario”, 
som närmast ledde till en form av centralförsvars-
tanke. De strategiskt viktigaste delarna av landet 
skulle försvaras till det yttersta i syfte att vinna tid 
och säkerställa bistånd utifrån. Övriga delar av landet 
kunde vi efter hand tvingas uppge. Grundkonceptet 
blev en strategisk defensiv byggd på ett segt djup-
försvar, där handlingsfriheten skulle bibehållas genom 
att våra stridskrafter så länge som möjligt behölls 
intakta. För att det nödvändiga biståndet utifrån 
skulle få effekt inom rimlig tid krävdes noggranna 
förberedelser redan i fred. Om ett isolerat angrepp 
från rysk sida var realistiskt eller ej synes ÖB inte ha 

Det övergripande syftet med denna framställning 
har varit att redovisa, kommentera och något analy-
sera den svenska operativa krigsplanläggningen som 
den kom att utformas under perioden $%'(–$%"& 
men också att belysa den interaktion som hela tiden 
pågick mellan militärledningen och statsmakterna, 
en interaktion som ledde till )era genomgripande för-
svarsbeslut. En annan delfråga som berörts i studien 
är om krigsmaktens organisatoriska utveckling i fred, 
främst i betydelsen av produktion av krigsförband, 
styrts av en gemensam övergripande krigsstrategi eller 
om andra faktorer, som t ex ett mer snävt försvars-
grenstänkande tillåtits påverka fredsorganisations-
utvecklingen och därmed i förlängningen den 
operativa krigsplanläggningens utformning. Andra 
delfrågeställningar har också berörts.

I detta avslutande kapitel är avsikten främst att 
genom kommentarer och re)exioner – ibland mer 
tillspetsade – fokusera på några av de viktigare 
utvecklingsdragen som berörts i framställningen och 
de problemställningar dessa väcker i syfte att väcka 
tankar och inbjuda till en mer kritisk granskning av 
den utveckling som beskrivits, en granskning som 
kanske även kan ge lärdomar för framtiden. När man 
ser tillbaka på ett historiskt skeende är det enligt för-
fattarens mening väsentligt att detta görs på ett empa-
tiskt sätt.

Det är viktigt att söka leva sig in i aktörernas 
situation given tid. Annars föreligger en risk att man 
med ”historiens facit” i efterhand kan bli för kritisk. 
Vad som för eftervärlden kan framstå som självklar-
heter, t ex ett till synes givet handlingsalternativ, var 

Krigsplanläggningen $%'(–$%"&
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Krigsplanläggningen 1945-198o

Det övergripande syftet med denna framställning
har varit att redovisa, kommentera och något analy-
sera den svenska operativa krigsplanläggningen som
den kom att utformas under perioden 1945-198o
men också att belysa den interaktion som hela tiden
pågick mellan militärledningen och statsmakterna,
en interaktion som ledde till flera genomgripande för-
svarsbeslut. En annan delfråga som berörts i studien
är om krigsmaktens organisatoriska utveckling i fred,
främst i betydelsen av produktion av krigsförband,
styrts av en gemensam övergripande krigsstrategi eller
om andra faktorer, som t ex ett mer snävt försvars-
grenstänkande tillåtits påverka fredsorganisations-
utvecklingen och därmed i förlängningen den
operativa krigsplanläggningens utformning. Andra
delfrågeställningar har också berörts.

I  detta avslutande kapitel är avsikten främst att
genom kommentarer och reflexioner — ibland mer
tillspetsade — fokusera på några av de viktigare
utvecklingsdragen som berörts i framställningen och
de problemställningar dessa väcker i syfte att väcka
tankar och inbjuda till en mer kritisk granskning av
den utveckling som beskrivits, en granskning som
kanske även kan ge lärdomar för framtiden. När man
ser tillbaka på ett historiskt skeende är det enligt för-
fattarens mening väsentligt att detta görs på ett empa-
tiskt sätt.

Det är viktigt att söka leva sig in i aktörernas
situation given tid. Annars föreligger en risk att man
med "historiens facit" i efterhand kan bli för kritisk.
Vad som för eftervärlden kan framstå som självklar-
heter, t ex ett till synes givet handlingsalternativ, var

för samtiden kanske svårt eller rentav omöjligt att
förutse. Vår generation har som exempel fått uppleva
Sovjetimperiets fall, en kanske för framtiden mer
genomgripande historisk händelse än den franska
revolutionen. Men hur många bedömare kunde i980
förutsäga att detta världsimperium bara tio år senare
skulle upphöra att existera? Sannolikt mycket få,
om ens någon. Det är alltid svårt, för att inte säga
omöjligt, att förutse framtiden, ett förhållande som
bör stämma till eftertanke.

De som mest frapperar en nutida läsare av ÖB:s
strategiska studie 1945 och de operativa principer
denna studie ledde till är den bedömning av hotbilden
och framför allt styrkeförhållandena som ÖB gjorde.
ÖB utgick från de faktiskt rådande förhållandena som
han kände dem och kunde då konstatera att Ryssland
1945 disponerade så stora resurser att Sverige inte
ensamt kunde försvara sig för någon längre tid. Hot-
bilden var överväldigande!

Det ÖB skisserade var ett slags "värstascenario",
som närmast ledde till en form av centralförsvars-
tanke . De strategiskt viktigaste delarna av landet
skulle försvaras till det yttersta i syfte att vinna tid
och säkerställa bistånd utifrån. Övriga delar av landet
kunde vi efter hand tvingas uppge. Grundkonceptet
blev en strategisk defensiv byggd på ett segt djup-
försvar, där handlingsfriheten skulle bibehållas genom
att våra stridskrafter så länge som möjligt behölls
intakta. För att det nödvändiga biståndet utifrån
skulle få effekt inom rimlig tid krävdes noggranna
förberedelser redan i fred. Om ett isolerat angrepp
från rysk sida var realistiskt eller ej synes ÖB inte ha
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överlägsenhet var fortfarande överväldigande kvan-
titativt sett, även om Sovjet nu måste ta hänsyn till 
huvudmotståndaren Nato.

Trots vad som här sagts är det inte svårt att #nna 
angreppspunkter på den av ÖB valda strategin. Om 
syftet var att skapa gynnsamma förutsättningar för 
bistånd utifrån kan det ifrågasättas om strategin till 
alla delar var rätt tänkt. En grundförutsättning för 
att strategin skulle fungera var att vi kunde försvara 
oss en relativt lång tid – $era månader. Om vi tidigt 
tvingades uppge perifera delar av vårt land kunde 
detta ha skapat stora problem bland annat för landets 
elförsörjning, som i ökande utsträckning kom från 
de norrländska älvarna och vattenkraften. Samtidigt 
fanns en risk att vi tidigt övergav just de delar av 
landet som en presumtiv allierad kanske var mest 
intresserad av, t ex gruvorna i Kiruna eller $ygfälten 
i södra Sverige. Viljan att bistå oss riskerade då att 
minska.

Med vald strategi fanns också risken att man för 
tidigt avhände sig möjligheten att utnyttja de väg-
fattiga områdena i norr – liksom försvaret av kusten 
stödd på befästningar – i syfte att bibehålla så stora 
delar av våra stridskrafter som möjligt intakta och 
därmed handlingsfriheten, i striderna mot en över-
lägsen angripare. Man kan dessutom ifrågasätta om 
en främmande makt vågat satsa sina trots allt begrän-
sade resurser på ett land som av egen kraft inte trodde 
sig ha förmåga att kunna avslå ett angrepp för någon 
längre tid, utan från början avsåg att retirera. Ett för-
hållande som sannolikt också menligt hade påverkat 
såväl truppernas som civilbefolkningens moral.

Av ÖB vald strategi byggde på strategiska beräk-
ningar och bedömningar, inte minst på s k styrke-
jämförelser. Sådana beräkningar är viktiga men de 
är alltid behäftade med svagheter. Det går aldrig med 
säkerhet att fastställa vilka resurser som i verklig-
heten krävs för att försvara hela landet. Att från 
sådana beräkningar dra strategiska och operativa 
slut satser som kan medföra att man relativt snabbt 
måste överge delar av landet, är därför mer tveksamt. 

spekulerat i. ÖB utgick från gjorda styrkejämförelser 
och vad han bedömde som militärtekniskt möjligt. 
Det var dessa bedömningar som låg till grund för 
ÖB:s utformning av den operativa planläggningen 
%&'( och som också kännetecknade den krigsstrategi 
som ÖB utvecklade i ÖB ')-utredningen ”Vårt fram-
tida försvar”.

ÖB:s slutsatser måste ses i skenet av det läge som 
rådde tiden närmast efter krigsslutet. Det säkerhets-
politiska läget i Europa var mycket osäkert och 
svår   bedömt. Några formella militärallianser fanns 
inte och demokratierna i väst hade efter hand börjat 
avrusta, något som även skedde i Ryssland men 
 i  avse     värt mindre omfattning. Något utrymme för 
ett ”marginal doktrintänkande” förelåg inte och ÖB 
kunde inte bortse från att ett anfall på Sverige kunde 
få karaktären av ett isolerat angrepp, i den meningen 
att det kunde ta mycket lång tid innan hjälp kunde 
erhållas från väst, om den överhuvudtaget kom. Vad 
som denna tid kunde ha verkat krigsavhållande var 
USA:s monopol på kärnvapen. Men var USA berett 
att använda dessa till Sveriges hjälp?

Det är mot denna osäkra bakgrund man måste 
förstå ÖB:s val av krigsstrategi och förslag till krigs-
maktens fredstida organisation och utveckling genom 
främst partiella reformer. ÖB:s förslag till krigs-
maktens framtida utformning godtogs också i allt 
väsentligt av statsmakterna i %&'" års försvarsbeslut, 
även om en skärpning av målsättningen skedde, dvs 
en skärpning av krigsstrategin. Trots denna skärpning 
av målsättningen kom den operativa krigsplanlägg-
ningen, som den utformats %&'(, i sina huvuddrag 
att bestå till slutet av (*-talet. ÖB fann uppenbar-
ligen ingen anledning att under (*-talet i grunden 
omvärdera vald strategi trots att en viss maktbalans 
efter hand byggdes upp i Europa genom Natos till-
komst och Västtysklands upprustning.

Å andra sidan disponerade nu även Sovjetunionen 
kärnvapen och rustade även upp sina konventionella 
styrkor. Sett ur ÖB:s synvinkel fanns det därför goda 
skäl att hålla kvar vid vald strategi. Sovjetunionens 
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spekulerat i. ÖB utgick från gjorda styrkejämförelser
och vad han bedömde som militärtekniskt möjligt.
Det var dessa bedömningar som låg till grund för
ÖB:s utformning av den operativa planläggningen
1945 och som också kännetecknade den krigsstrategi
som ÖB utvecklade i ÖB 47-utredningen "Vårt fram-
tida försvar".

ÖB:s slutsatser måste ses i skenet av det läge som
rådde tiden närmast efter krigsslutet. Det säkerhets-
politiska läget i Europa var mycket osäkert och
svårbedömt. Några formella militärallianser fanns
inte och demokratierna i väst hade efter hand börjat
avrusta, något som även skedde i Ryssland men
i avsevärt mindre omfattning. Något utrymme för
ett "marginaldoktrintänkande" förelåg inte och ÖB
kunde inte bortse från att ett anfall på Sverige kunde
få karaktären av ett isolerat angrepp, i den meningen
att det kunde ta mycket lång tid innan hjälp kunde
erhållas från väst, om den överhuvudtaget kom. Vad
som denna tid kunde ha verkat krigsavhållande var
USA:s monopol på kärnvapen. Men var USA berett
att använda dessa till Sveriges hjälp?

Det är mot denna osäkra bakgrund man måste
förstå ÖB:s val av krigsstrategi och förslag till krigs-
maktens fredstida organisation och utveckling genom
främst partiella reformer. ÖB:s förslag till krigs-
maktens framtida utformning godtogs också i allt
väsentligt av statsmakterna i 1948 års försvarsbeslut,
även om en skärpning av målsättningen skedde, dvs
en skärpning av krigsstrategin. Trots denna skärpning
av målsättningen kom den operativa krigsplanlägg-
ningen, som den utformats 1945, i sina huvuddrag
att bestå till slutet av 5 o-talet. ÖB fann uppenbar-
ligen ingen anledning att under 5 o-talet i grunden
omvärdera vald strategi trots att en viss maktbalans
efter hand byggdes upp i Europa genom Natos till-
komst och Västtysklands upprustning.

Å andra sidan disponerade nu även Sovjetunionen
kärnvapen och rustade även upp sina konventionella
styrkor. Sett ur ÖB:s synvinkel fanns det därför goda
skäl att hålla kvar vid vald strategi. Sovjetunionens

överlägsenhet var fortfarande överväldigande kvan-
titativt sett, även om Sovjet nu måste ta hänsyn till
huvudmotståndaren Nato.

Trots vad som här sagts är det inte svårt att finna
angreppspunkter på den av ÖB valda strategin. Om
syftet var att skapa gynnsamma förutsättningar för
bistånd utifrån kan det ifrågasättas om strategin till
alla delar var rätt tänkt. En grundförutsättning för
att strategin skulle fungera var att vi kunde försvara
oss en relativt lång tid — flera månader. Om vi tidigt
tvingades uppge perifera delar av vårt land kunde
detta ha skapat stora problem bland annat för landets
elförsörjning, som i ökande utsträckning kom från
de norrländska älvarna och vattenkraften. Samtidigt
fanns en risk att vi tidigt övergav just de delar av
landet som en presumtiv allierad kanske var mest
intresserad av, t ex gruvorna i Kiruna eller flygfälten
i södra Sverige. Viljan att bistå oss riskerade då att
minska.

Med vald strategi fanns också risken att man för
tidigt avhände sig möjligheten att utnyttja de väg-
fattiga områdena i norr — liksom försvaret av kusten
stödd på befästningar — i syfte att bibehålla så stora
delar av våra stridskrafter som möjligt intakta och
därmed handlingsfriheten, i striderna mot en över-
lägsen angripare. Man kan dessutom ifrågasätta om
en främmande makt vågat satsa sina trots allt begrän-
sade resurser på ett land som av egen kraft inte trodde
sig ha förmåga att kunna avslå ett angrepp för någon
längre tid, utan från början avsåg att retirera. Ett för-
hållande som sannolikt också menligt hade påverkat
såväl truppernas som civilbefolkningens moral.

Av ÖB vald strategi byggde på strategiska beräk-
ningar och bedömningar, inte minst på s k styrke-
jämförelser. Sådana beräkningar är viktiga men de
är alltid behäftade med svagheter. Det går aldrig med
säkerhet att fastställa vilka resurser som i verklig-
heten krävs för att försvara hela landet. At t  från
sådana beräkningar dra strategiska och operativa
slutsatser som kan medföra att man relativt snabbt
måste överge delar av landet, är därför mer tveksamt.
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rades också planeringsförutsättningarna för vår för-
svarspolitik, samtidigt som det utrikespolitiska läget 
i vår omvärld drastiskt försämrades. Även omdömes-
gilla bedömare upplevde vid denna tid krigsrisken 
som påtaglig. I ÖB $% fanns ett klart samband mellan 
krigsstrategin och krigsmaktens fredstida utveckling, 
vars huvuduppgift var att under hushållning med 
givna resurser producera krigsförband. När ÖB $% 
konfronterades med ambitionerna i &#$" års försvars-
beslut gick detta samband till stor del förlorat.479

En stor majoritet av det svenska folket önskade 
inte att vi skulle ansluta oss till något stormaktsblock. 
Neutraliteten hade djupa rötter i det förgångna. Vi 
skulle stå neutrala och själva svara för vårt försvar. 
Försvaret 'ck inte heller enligt &#$" års försvarsbeslut 
lämna några ”luckor” som i krig – genom ett tyst sam-
förstånd – kunde fyllas av vänligt sinnade presumtiva 
allierade. Några förberedelser i fred för stöd utifrån 
i krig 'ck, i varje fall inte of'ciellt, förekomma. Små-
staten Sverige, som hade ett till ytan stort land att 
försvara, skulle själv bygga upp ett allsidigt samman-
satt militärt försvar som i alla lägen skulle kunna 
avskräcka en stormakt från angrepp.480 En minst sagt 
ambitiös målsättning. Denna of'ciella politik upphöj-
des snabbt till en dogm, trots att regeringens innersta  
cirkel och den högsta militära ledningen var väl 
medveten om vårt beroende av väst, både vad gällde 
militärteknik och bistånd i vid bemärkelse. Om riktig-
heten i detta påstående vittnar de hemliga kontakter 
som under hela den studerade perioden upprätthölls 
med västmakterna, liksom det stöd i form av militär 
teknologi vi genom köp erhöll, inte minst från USA.

Det kalla krigets framväxt i vår omvärld mani-
festerades genom Berlinblockaden och Pragkuppen, 
och den oroande utvecklingen i Finland ställde nu 
statsmakterna inför ett dilemma. Man måste leva upp 
till den deklarerade neutralitetspolitiken samtidigt 
som den utlovade sociala reformpolitiken också måste 
genomföras, om den politiska trovärdigheten skulle 
kunna bevaras. Under in(ytandet av den oroande  
utvecklingen i vår omvärld tvingades regeringen 

Om man som exempel överför här fört resonemang 
till 'nska förhållanden senhösten &#)# borde, base-
rade på styrkejämförelser, alla försök att försvara Fin-
land ha framstått som lönlösa. Men ÖB förde aldrig 
något resonemang huruvida ryssarna verkligen kunde 
avdela huvuddelen av sina resurser under relativt 
lång tid för ett angrepp på Sverige, eller om de trots 
allt måste gardera sig i andra riktningar i Europa. 
ÖB konstaterade bara att angriparens överlägsenhet 
”skulle bli mångfaldig”. Inte heller spekulerade ÖB 
i vad ett amerikanskt kärnvapenhot mot Sovjet kunde 
ha inneburit om Sovjet försökt sig på ett isolerat 
angrepp på Sverige.

ÖB genomförde en analys av den aktuella hot-
bilden och de risker den kunde innebära och kom 
fram till den sannolikt militärtekniskt helt korrekta 
slutsatsen att en strategisk defensiv byggd på ett segt 
djupförsvar i syfte att vinna tid var den enda rim-
liga krigsstrategin. ÖB:s strategiska studie var ett 
uttryck för ett rationellt val av strategi, och valet var 
dessutom konsekvent med hänsyn till givna ingångs-
värden.478

Detta strategival kom sedan att utvecklas i ÖB $%. 
I dokumentet belyste ÖB grundligt och ur många 
perspektiv sin syn på hur vårt framtida försvar borde 
utformas efter kriget. Dokumentet var enligt kvali-
'cerade bedömare till både omfattning och innehåll 
en unik produkt, som ingen senare ÖB-utredning 
kvalitativt kunnat mäta sig med. I ÖB $% fanns 
också ett klart uttalat samband mellan den av ÖB 
förordade krigsstrategin och synen på krigsmaktens 
utveckling i fred, en utveckling som med hänsyn till 
det labila utrikes politiska läget enligt ÖB borde ske 
genom partiella  reformer och inte genom att lägga fast 
långsiktiga organisationsplaner. Härigenom kunde 
också en hushållning med disponibla resurser ske. 
Att det rådde konsensus mellan försvarsgrenarna om 
förslagen  i ÖB $% är därför inte förvånande.

I och med att statsmakterna &#$" lade fast vår 
alliansfrihetsdoktrin samtidigt som försöken att bilda 
en nordisk försvarsallians &#$# misslyckades, föränd-
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Om man som exempel överför här fört resonemang
till finska förhållanden senhösten 1939 borde, base-
rade på styrkejämförelser, alla försök att försvara Fin-
land ha framstått som lönlösa. Men ÖB förde aldrig
något resonemang huruvida ryssarna verkligen kunde
avdela huvuddelen av sina resurser under relativt
lång tid för ett angrepp på Sverige, eller om de trots
allt måste gardera sig i andra riktningar i Europa.
ÖB konstaterade bara att angriparens överlägsenhet
"skulle bli mångfaldig". Inte heller spekulerade ÖB
i vad ett amerikanskt kärnvapenhot mot Sovjet kunde
ha inneburit om Sovjet försökt sig på ett isolerat
angrepp på Sverige.

ÖB genomförde en analys av den aktuella hot-
bilden och de risker den kunde innebära och kom
fram till den sannolikt militärtekniskt helt korrekta
slutsatsen att en strategisk defensiv byggd på ett segt
djupförsvar i syfte att vinna tid var den enda rim-
liga krigsstrategin. ÖB:s strategiska studie var ett
uttryck för ett rationellt val av strategi, och valet var
dessutom konsekvent med hänsyn till givna ingångs-
värden.478

Detta strategival kom sedan att utvecklas i ÖB 47.
I  dokumentet belyste ÖB grundligt och ur många
perspektiv sin syn på hur vårt framtida försvar borde
utformas efter kriget. Dokumentet var enligt kvali-
ficerade bedömare till både omfattning och innehåll
en unik produkt, som ingen senare ÖB-utredning
kvalitativt kunnat mäta sig med. I ÖB 47 fanns
också ett klart uttalat samband mellan den av ÖB
förordade krigsstrategin och synen på krigsmaktens
utveckling i fred, en utveckling som med hänsyn till
det labila utrikespolitiska läget enligt ÖB borde ske
genom partiella reformer och inte genom att lägga fast
långsiktiga organisationsplaner. Härigenom kunde
också en hushållning med disponibla resurser ske.
Att det rådde konsensus mellan försvarsgrenarna om
förslagen i ÖB 47 är därför inte förvånande.

I  och med att statsmakterna 1948 lade fast vår
alliansfrihetsdoktrin samtidigt som försöken att bilda
en nordisk försvarsallians 1949 misslyckades, föränd-

rades också planeringsförutsättningarna för vår för-
svarspolitik, samtidigt som det utrikespolitiska läget
i vår omvärld drastiskt försämrades. Även omdömes-
gilla bedömare upplevde vid denna tid krigsrisken
som påtaglig. I  ÖB 47 fanns ett klart samband mellan
krigsstrategin och krigsmaktens fredstida utveckling,
vars huvuduppgift var att under hushållning med
givna resurser producera krigsförband. När ÖB 47
konfronterades med ambitionerna i 1948 års försvars-
beslut gick detta samband till stor del förlorat.479

En stor majoritet av det svenska folket önskade
inte att vi skulle ansluta oss till något stormaktsblock.
Neutraliteten hade djupa rötter i det förgångna. Vi
skulle stå neutrala och själva svara för vårt försvar.
Försvaret fick inte heller enligt 1948 års försvarsbeslut
lämna några "luckor" som i krig — genom ett tyst sam-
förstånd — kunde fyllas av vänligt sinnade presumtiva
allierade. Några förberedelser i fred för stöd utifrån
i krig fick, i varje fall inte officiellt, förekomma. Små-
staten Sverige, som hade ett till ytan stort land att
försvara, skulle själv bygga upp ett allsidigt samman-
satt militärt försvar som i alla lägen skulle kunna
avskräcka en stormakt från angrepp .48° En minst sagt
ambitiös målsättning. Denna officiella politik upphöj-
des snabbt till en dogm, trots att regeringens innersta
cirkel och den högsta militära ledningen var väl
medveten om vårt beroende av väst, både vad gällde
militärteknik och bistånd i vid bemärkelse. Om riktig-
heten i detta påstående vittnar de hemliga kontakter
som under hela den studerade perioden upprätthölls
med västmakterna, liksom det stöd i form av militär
teknologi vi genom köp erhöll, inte minst från USA.

Det kalla krigets framväxt i vår omvärld mani-
festerades genom Berlinblockaden och Pragkuppen,
och den oroande utvecklingen i Finland ställde nu
statsmakterna inför ett dilemma. Man måste leva upp
till den deklarerade neutralitetspolitiken samtidigt
som den utlovade sociala reformpolitiken också måste
genomföras, om den politiska trovärdigheten skulle
kunna bevaras. Under inflytandet av den oroande
utvecklingen i vår omvärld tvingades regeringen
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beroendet. Detta ledde till höga utvecklings- och 
stycke priskostnader till följd av relativt korta serier. 
Denna princip hindrade dock inte att vi tidvis även 
importerade krigsmateriel i stor omfattning, som 
exempelvis $ygplan, fartyg, artilleri och stridsvagnar, 
samtidigt som vi mer eller mindre var beroende av 
import av kvali%cerad militärteknologi från väst, och 
då främst från USA.

Samtidigt var det fram till &"'( års försvarsbeslut 
fortfarande krigsmaktens behov som styrde försva-
rets kostnader, inte några i förväg av statsmakterna 
fastställda ramar. Om man därtill lägger att krigs-
makten i sin helhet mycket kraftigt byggts ut under 
kriget samtidigt som det förelåg ett relativt omfat-
tande behov av moderniseringar,481 kan man hävda att 
&")( års försvarsbeslut att bibehålla och t o m utöka 
försvaret  ledde till att ett ”framtida systemfel” byggdes 
in i både försvarspolitiken och krigsmaktens organi-
sation. Under trycket av det kalla krigets utveckling 
i vår omvärld och vår självvalda alliansfrihetspolitik 
bäddade man för en utveckling som det med våra 
begränsade resurser på sikt skulle bli mycket svårt att 
klara. Dessa ”systemfel” ledde också till att sambandet 
mellan vald krigsstrategi och försvarets utveckling 
i fred efter hand gick förlorad när det inte längre var 
vare sig ekonomiskt eller politiskt möjligt att leva upp 
till de omfattande åtaganden som neutralitets- och 
försvars politiken på sikt krävde.

Om man så vill kan man säga att det var tre över-
gripande doktriner eller principer som kom att sätta 
sin prägel på krigsmaktens efterkrigsutveckling och 
därmed bidra till ”systemfelen”, nämligen neutralitets-
politikdoktrinen, den allmänna värnpliktens doktrin 
och !ygplansomsättningsdoktrinen.

Flygplansomsättningsdoktrinen hade sin upp-
rinnelse i *#-talet, då de ansågs krävas sju år att 
omsätta ett $ygplansbestånd. I slutet av kriget teck-
nade staten ett ramavtal med SAAB om inhemsk 
produktion  av strids$ygplan. En rullande materiel-
plan gjordes upp som under hela efterkrigstiden 
kom att utöva ett stort in$ytande på avvägningen 

därför att godta de stora ekonomiska åtaganden som 
försvaret av landet krävde. På försvarspolitikens 
område desavouerade man &")( sin egen försvars-
utredning, en försvarsutredning som förslagit rela-
tivt stora reduceringar i försvarsorganisationen. 
ÖB:s förslag till partiella reformer och ett bibehål-
let starkt svenskt försvar accepterades. Regeringen 
skärpte dessutom målsättningen för försvaret. Här-
igenom bäddade man för de omfattande resurser som 
neutralitets politiken framgent skulle kräva.

Neutralitetspolitiken hade sitt pris, något som 
militär ledningen inte var sen att framhålla, sin plikt 
likmätigt att leva upp till de krav statsmakterna ställt 
på krigsmakten. Som tidigare nämnts bör en krigs-
makts fredstida organisation och utveckling utgå från 
en genomtänkt krigsstrategi baserad på strategiska 
och operativa överväganden.

Denna krigsstrategi, som ytterst fastställs av stats-
makterna genom målsättningar och ekonomiska 
ramar, måste tillåtas vara det instrument som styr för-
svarets utveckling i fred och dess förmåga att utbilda 
de krigsförband som krävs för att leva upp till fast-
ställda målsättningar. Genom att utgå från krigsstra-
tegin som riktpunkt kan ett försvar i balans utvecklas 
samtidigt som förutsättningar skapas att hushålla med 
landets begränsade resurser. Brast det i sambandet 
mellan krigsstrategin och försvarets fredstida organi-
sation och utveckling förelåg en stor risk att det kunde 
uppstå obalans i krigsorganisationen, och därmed 
i förlängningen också obalans i den operativa krigs-
planläggningen. Risken för slöseri med resurser var 
också uppenbar.

Det %nns indikationer på att det var detta som 
inträffade efter &")( års försvarsbeslut då en relativt 
ohöljd försvarsgrensstrid utbröt, en försvarsgrensstrid 
som också hade kopplingar till det militärindustriella  
komplexet. Dessa kopplingar förstärktes genom 
den s k svenska pro"len, vilken innebar att vi helt 
i linje med vår deklarerade alliansfrihetspolitik i 
stor utsträckning själva skulle utveckla och tillverka 
vår egen krigsmateriel, och därmed minska utlands-
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därför att godta de stora ekonomiska åtaganden som
försvaret av landet krävde. På försvarspolitikens
område desavouerade man 1948 sin egen försvars-
utredning, en försvarsutredning som förslagit rela-
tivt stora reduceringar i försvarsorganisationen.
ÖB:s förslag till partiella reformer och ett bibehål-
let starkt svenskt försvar accepterades. Regeringen
skärpte dessutom målsättningen för försvaret. Här-
igenom bäddade man för de omfattande resurser som
neutralitetspolitiken framgent skulle kräva.

Neutralitetspolitiken hade sitt pris, något som
militärledningen inte var sen att framhålla, sin plikt
likmätigt att leva upp till de krav statsmakterna ställt
på krigsmakten. Som tidigare nämnts bör en krigs-
makts fredstida organisation och utveckling utgå från
en genomtänkt krigsstrategi baserad på strategiska
och operativa överväganden.

Denna krigsstrategi, som ytterst fastställs av stats-
makterna genom målsättningar och ekonomiska
ramar, måste tillåtas vara det instrument som styr för-
svarets utveckling i fred och dess förmåga att utbilda
de krigsförband som krävs för att leva upp til l fast-
ställda målsättningar. Genom att utgå från krigsstra-
tegin som riktpunkt kan ett försvar i balans utvecklas
samtidigt som förutsättningar skapas att hushålla med
landets begränsade resurser. Brast det i sambandet
mellan krigsstrategin och försvarets fredstida organi-
sation och utveckling förelåg en stor risk att det kunde
uppstå obalans i krigsorganisationen, och därmed
i förlängningen också obalans i den operativa krigs-
planläggningen. Risken för slöseri med resurser var
också uppenbar.

Det finns indikationer på att det var detta som
inträffade efter 1948 års försvarsbeslut då en relativt
ohöljd försvarsgrensstrid utbröt, en försvarsgrensstrid
som också hade kopplingar till det militärindustriella
komplexet. Dessa kopplingar förstärktes genom
den s k svenska profilen, vilken innebar att vi helt
i linje med vår deklarerade alliansfrihetspolitik i
stor utsträckning själva skulle utveckla och tillverka
vår egen krigsmateriel, och därmed minska utlands-

beroendet. Detta ledde till höga utvecklings- och
styckepriskostnader till följd av relativt korta serier.
Denna princip hindrade dock inte att vi tidvis även
importerade krigsmateriel i stor omfattning, som
exempelvis flygplan, fartyg, artilleri och stridsvagnar,
samtidigt som vi mer eller mindre var beroende av
import av kvalificerad militärteknologi från väst, och
då främst från USA.

Samtidigt var det fram till 1958 års försvarsbeslut
fortfarande krigsmaktens behov som styrde försva-
rets kostnader, inte några i förväg av statsmakterna
fastställda ramar. Om man därtill lägger att krigs-
makten i sin helhet mycket kraftigt byggts ut under
kriget samtidigt som det förelåg ett relativt omfat-
tande behov av moderniseringar,481 kan man hävda att
1948 års försvarsbeslut att bibehålla och tom utöka
försvaret ledde till att ett "framtida systemfel" byggdes
in i både försvarspolitiken och krigsmaktens organi-
sation. Under trycket av det kalla krigets utveckling
i vår omvärld och vår självvalda alliansfrihetspolitik
bäddade man för en utveckling som det med våra
begränsade resurser på sikt skulle bli mycket svårt att
klara. Dessa "systemfel" ledde också till att sambandet
mellan vald krigsstrategi och försvarets utveckling
i fred efter hand gick förlorad när det inte längre var
vare sig ekonomiskt eller politiskt möjligt att leva upp
till de omfattande åtaganden som neutralitets- och
försvarspolitiken på sikt krävde.

Om man så vill kan man säga att det var tre över-
gripande doktriner eller principer som kom att sätta
sin prägel på krigsmaktens efterkrigsutveckling och
därmed bidra till "systemfelen", nämligen neutralitets-
politikdoktrinen, den allmänna värnpliktens doktrin
och fly gplansomsättningsdoktrinen.

Flygplansomsättningsdoktrinen hade sin upp-
rinnelse i 3o-talet, då de ansågs krävas sju år att
omsätta ett flygplansbestånd. I  slutet av kriget teck-
nade staten ett ramavtal med SAAB om inhemsk
produktion av stridsflygplan. En rullande materiel-
plan gjordes upp som under hela efterkrigstiden
kom att utöva ett stort inflytande på avvägningen
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gällde utbildning och/eller utrustning. Som exempel 
cykel tolkade huvuddelen av infanteribrigaderna 
fortfarande  vid denna tid efter traktorer, och i princip 
all personal saknade splitterskydd. För arméns del var 
det dock inte svårt att få gehör för ett bibehållande 
av den allmänna värnplikten i dess dåvarande form, 
då principen omfattades av en stor majoritet bland 
politikerna. Den allmänna värnplikten som idé hade 
blivit något av en ”helig ko”, trots att den sedan dess 
tillkomst #"$# egentligen aldrig under några längre 
perioder varit just allmän.

Man borde enligt författarens mening i tid ha över-
vägt att reducera arméns krigs- och fredsorganisation  
i syfte att uppnå balans mellan utbildnings- och 
materiel kostnader, vilket inte var detsamma som 
att överge den allmänna värnplikten som princip. 
Inom ramen för den allmänna värnplikten borde 
man endast ha utbildat det antal värnpliktiga som 
hade krävts för att över tiden kunna hålla en rimligt 
modern och godtagbart stor krigsorganisation där 
de värnpliktiga var så välutbildade att de var strids-
dugliga och allsidigt användbara direkt efter mobi-
lisering. Ett rimligt beredskapskrav krav, som med 
hänsyn till hotbildsutvecklingen efter hand skärptes 
under %$-talet. Det är således här inte frågan om en 
diskussion om värnplikt kontra yrkessoldater.

Det hade funnits &era alternativa vägar att pröva 
för att lösa detta överutbildningsproblem av värn-
pliktiga. En väg kunde ha varit den som nu valts, dvs 
systemet med en utbildningsreserv, vilket i praktiken 
är en form av kategoriklyvningen liknande den på 
'$-talet. En annan, sannolikt bättre, väg kunde ha 
varit att låta alla som inte krävdes i fältförbandens 
organisation korttidsutbildas i ordets egentliga bemär-
kelse för krigsplacering i hemvärnet. Något borde 
under alla omständigheter ha gjorts åt överutbild-
ningen av de värnpliktiga och den dyrbara och stora 
fredsorganisation denna utbildning krävde.

Neutralitetsdoktrinens effekter – slutligen – har 
ovan berörts. Förutom att de ledde till en stel och 
dogmatisk utrikespolitik, kanske närmast avsedd för 

inom krigsmakten.482 Redan #"() blev &ygvapnet 
den försvarsgren som ekonomiskt drog de största 
kostnaderna , och även om omsättningstiderna för &yg-
planssystemen efter hand mer än fördubblades blev 
de ekonomiska effekterna i sin helhet negativa för 
försvarsmakten och skattebetalarna, då ett stort antal 
fullt användbara &ygplan kasserades i förtid för att ge 
plats för nästa &ygplansgeneration,483 samtidigt som 
styckepriserna steg i takt med det minskande antalet 
&ygplan vi hade råd att tillverka.

Den allmänna värnpliktsdoktrinen hade i viss mån 
samma effekter. År efter år genomfördes en viss över-
utbildning av värnpliktiga till höga kostnader som 
efter hand ledde till att hundratusentals fullt grund-
utbildade värnpliktiga återfanns i den s k sumpen, dvs 
de var inte krigsplacerade då de inte behövdes i krigs-
organisationen, och följaktligen repetitionsutbildades 
de inte heller. I praktiken var det fråga om en form 
av ”kapitalförstöring” av humankapitalet.484 I början 
av #"*$-talet framtvingades främst av medelsbrist en 
övergång till den s k B-utbildningen, dvs den drastiskt 
förkortade grundutbildningen av de värnpliktiga.

Armén prioriterade kvantitet före kvalitet och 
började nu korttidsutbilda en stor del av de värn-
pliktiga under *,( månader, en form av milisutbild-
ning internationellt sett. Man slog vakt om en stor 
krigsorganisation och därmed indirekt också om en 
stor och resurskrävande fredsorganisation, i stället  
för att genom en minskning av freds- och krigs-
organisationens storlek söka åstadkomma en rimligt 
modern krigsorganisation där balans rådde mellan 
kostnaderna för utbildning och materiel. Som främ-
sta motiv anfördes att man genom en reducering 
av antalet tjänstgöringsdagar för de värnpliktiga 
med #,( miljoner/år kunde omfördela medel till 
materiel sidan,485 en förhoppning som grusades då 
kostnaderna för de värnpliktiga i form av generösare 
värnplikts förmåner (fria hemresor, högre dagpenning, 
utrycknings bidrag m m) efter hand drastiskt ökade.

Vald utveckling ledde i slutet av *$-talet till 
en armé som till stora delar var obsolet både vad 
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inom krigsmakten.482 Redan 195 8 blev flygvapnet
den försvarsgren som ekonomiskt drog de största
kostnaderna, och även om omsättningstiderna för flyg-
planssystemen efter hand mer än fördubblades blev
de ekonomiska effekterna i sin helhet negativa för
försvarsmakten och skattebetalarna, då ett stort antal
fullt användbara flygplan kasserades i förtid för att ge
plats för nästa flygplansgeneration,483 samtidigt som
styckepriserna steg i takt med det minskande antalet
flygplan vi hade råd att tillverka.

Den allmänna värnpliktsdoktrinen hade i viss mån
samma effekter. År efter år genomfördes en viss över-
utbildning av värnpliktiga till höga kostnader som
efter hand ledde till att hundratusentals fullt grund-
utbildade värnpliktiga återfanns i den s k sumpen, dvs
de var inte krigsplacerade då de inte behövdes i krigs-
organisationen, och följaktligen repetitionsutbildades
de inte heller. I  praktiken var det fråga om en form
av "kapitalförstöring" av humankapitalet.484 I början
av i97 o-talet framtvingades främst av medelsbrist en
övergång till den s k B-utbildningen, dvs den drastiskt
förkortade grundutbildningen av de värnpliktiga.

Arm6n prioriterade kvantitet före kvalitet och
började nu korttidsutbilda en stor del av de värn-
pliktiga under 7,5 månader, en form av milisutbild-
ning internationellt sett. Man slog vakt om en stor
krigsorganisation och därmed indirekt också om en
stor och resurskrävande fredsorganisation, i stället
för att genom en minskning av freds- och krigs-
organisationens storlek söka åstadkomma en rimligt
modern krigsorganisation där balans rådde mellan
kostnaderna för utbildning och materiel. Som främ-
sta motiv anfördes att man genom en reducering
av antalet tjänstgöringsdagar för de värnpliktiga
med 1,5 miljoner/år kunde omfördela medel till
materielsidan,485 en förhoppning som grusades då
kostnaderna för de värnpliktiga i form av generösare
värnpliktsförmåner (fria hemresor, högre dagpenning,
utryckningsbidrag m m) efter hand drastiskt ökade.

Vald utveckling ledde i slutet av 7 o-talet till
en arme som till stora delar var obsolet både vad

gällde utbildning och/eller utrustning. Som exempel
cykeltolkade huvuddelen av infanteribrigaderna
fortfarande vid denna tid efter traktorer, och i princip
all personal saknade splitterskydd. För armens del var
det dock inte svårt att få gehör för ett bibehållande
av den allmänna värnplikten i dess dåvarande form,
då principen omfattades av en stor majoritet bland
politikerna. Den allmänna värnplikten som id6 hade
blivit något av en "helig ko", trots att den sedan dess
tillkomst 1901 egentligen aldrig under några längre
perioder varit just allmän.

Man borde enligt författarens mening i tid ha över-
vägt att reducera armens krigs- och fredsorganisation
i syfte att uppnå balans mellan utbildnings- och
materielkostnader, vilket inte var detsamma som
att överge den allmänna värnplikten som princip.
Inom ramen för den allmänna värnplikten borde
man endast ha utbildat det antal värnpliktiga som
hade krävts för att över tiden kunna hålla en rimligt
modern och godtagbart stor krigsorganisation där
de värnpliktiga var så välutbildade att de var strids-
dugliga och allsidigt användbara direkt efter mobi-
lisering. Ett  rimligt beredskapskrav krav, som med
hänsyn till hotbildsutvecklingen efter hand skärptes
under 6o-talet. Det är således här inte frågan om en
diskussion om värnplikt kontra yrkessoldater.

Det hade funnits flera alternativa vägar att pröva
för att lösa detta överutbildningsproblem av värn-
pliktiga. En väg kunde ha varit den som nu valts, dvs
systemet med en utbildningsreserv, vilket i praktiken
är en form av kategoriklyvningen liknande den på
3o-talet. En annan, sannolikt bättre, väg kunde ha
varit att låta alla som inte krävdes i fältförbandens
organisation korttidsutbildas i ordets egentliga bemär-
kelse för krigsplacering i hemvärnet. Något borde
under alla omständigheter ha gjorts åt överutbild-
ningen av de värnpliktiga och den dyrbara och stora
fredsorganisation denna utbildning krävde.

Neutralitetsdoktrinens effekter — slutligen — har
ovan berörts. Förutom att de ledde till en stel och
dogmatisk utrikespolitik, kanske närmast avsedd för
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som en del av den politiskt omhuldade fulla syssel-
sättningens politik.

Som relativt betecknande exempel på denna 
försvars grensstrid kan man peka på den Nothinska 
försvarsutredningen #"$", där %ygvapnet på ett i det 
närmaste %agrant sätt hävdade att luftförsvaret var 
viktigare än invasionsförsvaret, och debattboken 
Både och, som gavs ut #"&', skriven av bland andra 
en blivande ÖB (arméof(cer) och en blivande armé-
chef. Boken var en skarp uppgörelse med %ygvapnets 
teser och innehöll dessutom en formlig önskelista med 
samtidiga krav på svensk kärnvapenanskaffning, 
modernisering av alla försvarsgrenar och ett i princip 
bibehållet allsidigt invasionsförsvar – dvs vi skulle ha 
både och! 488

De ekonomiska resurser detta skulle ha krävt var 
stora. Visserligen präglades samhället vid denna tid 
av en stark ekonomisk tillväxt, något som kunde 
komma försvaret till godo, men samtidigt fanns 
det också starka politiska krafter som ville sänka 
försvars kostnaderna, ett faktum som borde ha varit 
en varnings signal för de som besatt någon form av 
politisk ”(ngertoppskänsla”. Man får en känsla av 
att delar av det militära etablissemanget drabbats av 
någon form av ”fartblindhet”, en fartblindhet som 
kanske var en följd av erfarenheterna från andra 
världskriget, då det inte var de ekonomiska resurserna 
utan de praktiska möjligheterna som begränsade för-
svarets utveckling. Dessa frågor berördes inte närmare 
i boken Både och.

Ej förvånande återfanns i princip samma krav 
i dokumentet ÖB &', nu som ÖB:s of(ciella krav 
inför #"&) års försvarsbeslut. Sambandet mellan 
krisstrategin  och den fredstida utvecklingsstrategin för 
försvarets organisation började nu upplösas. Andra 
parametrar än de strategiska och operativa över-
vägandena synes mer och mer tillåtas styra utveck-
lingen. Detta gällde inte bara avvägningen mellan 
försvarsgrenarna, utan dessutom avvägningarna inom 
dem. Det senare gällde inte minst armén och striden  
inom marinen mellan %ottan och kustartilleriet , 

inrikes bruk,486 ledde den också till krav från ÖB:s och 
försvarsgrenschefernas sida på stora militära resurser 
för att krigsmakten skulle kunna leva upp till den 
målsättning som statsmakterna lagt fast.

Neutralitetspolitiken hade ett högt pris, samtidigt 
som vi trots stora ekonomiska uppoffringar sannolikt 
ändå ytterst varit beroende av stöd utifrån för vår 
överlevnad som fri nation, om vi blivit angripna. Vi 
hade inte haft möjligheter att av egen kraft för någon 
längre tid motstå ett stort upplagt sovjetiskt angrepp. 
Lägg därtill att vi hela tiden var starkt beroende av 
import av militärteknologi och krigsviktiga förnöden-
heter från väst. Det var också signi(kativt att USA, 
som i slutet av $*-talet och början på &*-talet var 
starkt negativt till den svenska neutralitets politiken, 
efter hand omprövade sin inställning. Man blev mer 
positivt inställd. Sett ur USA:s perspektiv var det 
sannolikt  billigare att ha Sverige som ”passiv medlem” 
i Nato, ”en medlem och kund” som själv bekostade 
sitt relativt starka försvar, och då inte minst ett 
imponerande  starkt %ygvapen, än ett Sverige som 
hade varit Nato-medlem och gjort anspråk på under-
stöd med resurser. 487

Sammanfattningsvis kan sägas att den svenska 
självvalda neutralitetspolitiken, i kombination med 
den oroande säkerhetspolitiska utvecklingen i vår 
omvärld, #"$) ledde till ett försvarsbeslut som 
bäddade  för en försvarspolitisk utveckling som under 
senare delen av +*-talet i sin tur ledde till ett dyrt och 
omfattande, men endast delvis modernt försvar. Ett 
försvar vi i längden inte hade vare sig ekonomiska 
eller politiska möjligheter att upprätthålla.

Utvecklingen ledde också till en försvarsgrens-
strid som skärptes efter hand som ”kakan minskade”, 
där främst %ygplansomsättningsdoktrinen och den 
allmänna värnplikten – i praktiken en mycket stor 
armé – kom att stå i motsatsförhållande till varandra . 
I kläm i denna ”strid” kom marinen, vars krigs-
uppgifter genom #"&) års försvarsbeslut till stor del 
övertogs av %ygvapnet. I bakgrunden fanns också det 
s k militär industriella komplexet, som också kan ses 
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inrikes bruk,486 ledde den också till krav från ÖB:s och
försvarsgrenschefernas sida på stora militära resurser
för att krigsmakten skulle kunna leva upp till den
målsättning som statsmakterna lagt fast.

Neutralitetspolitiken hade ett högt pris, samtidigt
som vi trots stora ekonomiska uppoffringar sannolikt
ändå ytterst varit beroende av stöd utifrån för vår
överlevnad som fri nation, om vi blivit angripna. Vi
hade inte haft möjligheter att av egen kraft för någon
längre tid motstå ett stort upplagt sovjetiskt angrepp.
Lägg därtill att vi hela tiden var starkt beroende av
import av militärteknologi och krigsviktiga förnöden-
heter från väst. Det var också signifikativt att USA,
som i slutet av 4o-talet och början på 5 o-talet var
starkt negativt till den svenska neutralitetspolitiken,
efter hand omprövade sin inställning. Man blev mer
positivt inställd. Sett ur USA:s perspektiv var det
sannolikt billigare att ha Sverige som "passiv medlem"
i Nato, "en medlem och kund" som själv bekostade
sitt relativt starka försvar, och då inte minst ett
imponerande starkt flygvapen, än ett Sverige som
hade varit Nato-medlem och gjort anspråk på under-
stöd med resurser. 487

Sammanfattningsvis kan sägas att den svenska
självvalda neutralitetspolitiken, i kombination med
den oroande säkerhetspolitiska utvecklingen i vår
omvärld, 1948 ledde till ett försvarsbeslut som
bäddade för en försvarspolitisk utveckling som under
senare delen av 6o-talet i sin tur ledde till ett dyrt och
omfattande, men endast delvis modernt försvar. Ett
försvar vi i längden inte hade vare sig ekonomiska
eller politiska möjligheter att upprätthålla.

Utvecklingen ledde också till en försvarsgrens-
strid som skärptes efter hand som "kakan minskade",
där främst flygplansomsättningsdoktrinen och den
allmänna värnplikten — i praktiken en mycket stor
arms — kom att stå i motsatsförhållande till varandra.
I  kläm i denna "strid" kom marinen, vars krigs-
uppgifter genom 1958 års försvarsbeslut till stor del
övertogs av flygvapnet. I  bakgrunden fanns också det
s k militärindustriella komplexet, som också kan ses

som en del av den politiskt omhuldade fulla syssel-
sättningens politik.

Som relativt betecknande exempel på denna
försvarsgrensstrid kan man peka på den Nothinska
försvarsutredningen 1949, där flygvapnet på ett i det
närmaste flagrant sätt hävdade att luftförsvaret var
viktigare än invasionsförsvaret, och debattboken
Både och, som gavs ut 1957, skriven av bland andra
en blivande ÖB (armsofficer) och en blivande arms-
chef. Boken var en skarp uppgörelse med flygvapnets
teser och innehöll dessutom en formlig önskelista med
samtidiga krav på svensk kärnvapenanskaffning,
modernisering av alla försvarsgrenar och ett i princip
bibehållet allsidigt invasionsförsvar — dvs vi skulle ha
både och! 488

De ekonomiska resurser detta skulle ha krävt var
stora. Visserligen präglades samhället vid denna tid
av en stark ekonomisk tillväxt, något som kunde
komma försvaret till godo, men samtidigt fanns
det också starka politiska krafter som ville sänka
försvarskostnaderna, ett faktum som borde ha varit
en varningssignal för de som besatt någon form av
politisk "fingertoppskänsla". Man får en känsla av
att delar av det militära etablissemanget drabbats av
någon form av "fartblindhet", en fartblindhet som
kanske var en följd av erfarenheterna från andra
världskriget, då det inte var de ekonomiska resurserna
utan de praktiska möjligheterna som begränsade för-
svarets utveckling. Dessa frågor berördes inte närmare
i boken Både och.

Ej förvånande återfanns i princip samma krav
i dokumentet ÖB 5 7, nu som ÖB:s officiella krav
inför 1958 års försvarsbeslut. Sambandet mellan
krisstrategin och den fredstida utvecklingsstrategin för
försvarets organisation började nu upplösas. Andra
parametrar än de strategiska och operativa över-
vägandena synes mer och mer tillåtas styra utveck-
lingen. Detta gällde inte bara avvägningen mellan
försvarsgrenarna, utan dessutom avvägningarna inom
dem. Det senare gällde inte minst armen och striden
inom marinen mellan flottan och kustartilleriet,
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taktiska principerna främst med hänsyn till luft- och 
kärnvapenhotet. Detta tog sig bland annat uttryck i en 
kraftig satsning på skydd i olika former (bl a dyrbara 
bergrumsanläggningar), utspridning av förbanden och 
ett ökat antal strategiska reserver.

Redan $"%& hade effekterna av reduceringarna 
i krigsorganisationen lett därhän att regeringen fann 
anledning att sänka ambitionsnivån i invasions-
försvaret. Endast en stort upplagd invasion skulle 
nu kunna hejdas. Vi började nu närma oss vägs 
ände vad gällde de resurser som kunde satsas på 
försvaret. Detta blev uppenbart i och med $"%' 
års försvars utredning där den politiska enigheten 
bröts. Försvarsbeslutet $"%( innebar relativt omfat-
tande reduceringar i försvarsanslagen samtidigt som 
kompensationen för teknisk fördyring utgick. De 
ekonomiska  nedskärningarna fortsatte i $")! års 
försvarsbeslut. Samtidigt skärptes snarast den över-
gripande neutralitetsdoktrinen. Överväganden om 
eventuell hjälp utifrån försvann efter hand från de 
of*ciella dokumenten för att i $")! års försvarsbeslut 
explicit förbjudas.

Som främsta motiv för de relativt stora nedskär-
ningarna i försvarsanslagen angav regeringen den 
pågående avspänningen mellan stormaktsblocken 
i Europa, en avspänning som paradoxalt nog löpte 
parallellt med en fortsatt kapprustning, inte minst på 
kärnvapenområdet. Om inte of*ciellt så i praktiken  
skedde nu en förändring av vår sedan !"#$-talet 
gällande  försvarsdoktrin. Vi kunde inte längre leva 
upp till målsättningen att avskräcka från angrepp och 
i alla lägen försvara varje del av landet. Det var inte 
längre vare sig ekonomiskt eller politiskt möjligt att 
tillgodose de kraftigt ökade försvarsanslag en bibehål-
len och moderniserad försvarsorganisation skulle ha 
krävt.

Då detta blev uppenbart hade det varit logiskt att 
ompröva den gällande strategin där tyngdpunkten 
i försvaret låg vid gräns och kust – om man så vill 
ett slags balanserat skalförsvar – och i stället övergå 
till en strategi som mer liknande den från $"&', dvs 

herostratiskt ryktbar. Frågan är om man i mitten på 
%+-talet längre kan tala om en ensad krigsstrategi 
inom militärledningen.

Som nämnts kom principen om en strategisk defen-
siv byggd på ett segt djupförsvar att läggas fast $"&'. 
Principen innebar att ett hårt motstånd skulle genom-
föras i alla lägen men stridskrafterna *ck inlednings-
vis inte förbrukas vid kust och gräns. De måste sparas 
för att säkra vår handlingsfrihet på sikt och vinna tid, 
med det yttersta syftet att säkerställa hjälp utifrån. 
Hela landets försvarskraft skulle tas ut och vårt för-
svar skulle vara allsidigt sammansatt. Denna försvars-
doktrin byggde ytterst på en avskräckningsprincip där 
målen i praktiken ej var begränsade. Denna princip 
kom i huvudsak att prägla den operativa krigsplan-
läggningen även efter $"&( års försvarsbeslut, även 
om planläggningen för fördröjningsoperationer på 
djupet avbröts. I och med $"'( års försvarsbeslut 
skedde en förskjutning av tyngdpunkten i försvaret 
mer mot gräns och kust, och krigsfall II SN planlades.

Även om marginaldoktrintanken, genom den rela-
tiva maktbalansens framväxt i Europa, nu kunde 
skönjas var målen för försvarets förande fortfarande 
ej begränsade.489 Försvaret byggde även vid denna 
tid på en avskräckningsdoktrin. Statsmakterna 
prioriterade  i $"'( års försvarsbeslut initialeffekten 
före uthålligheten. Vi skulle också satsa på kvalitet 
före kvantitet, vilket på sikt skulle leda till minsk-
ningar i krigsorganisationen. Uthålligheten *ck av 
främst ekonomiska skäl begränsas. Men i bakgrunden 
fanns också politiska incitament. De relativt sett höga 
försvarsutgifterna började bli en politisk börda för det 
statsbärande socialdemokratiska partiet.

Den nya krigsplanläggning som trädde i kraft 
$"%! byggde fortfarande i stort på de principer som 
lagts fast i målsättningen för försvaret redan $"&(. 
En angripare skulle mötas, hejdas och om möjligt 
slås vid kust och gräns, samtidigt som ambitionen att 
samtidigt kunna hejda två stort upplagda invasioner  
lades fast. I $"%! års operativa krigsplanläggning 
skedde också en anpassning av de operativa och 
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herostratiskt ryktbar. Frågan är om man i mitten på
6o-talet längre kan tala om en ensad krigsstrategi
inom militärledningen.

Som nämnts kom principen om en strategisk defen-
siv byggd på ett segt djupförsvar att läggas fast 1945.
Principen innebar att ett hårt motstånd skulle genom-
föras i alla lägen men stridskrafterna fick inlednings-
vis inte förbrukas vid kust och gräns. De måste sparas
för att säkra vår handlingsfrihet på sikt och vinna tid,
med det yttersta syftet att säkerställa hjälp utifrån.
Hela landets försvarskraft skulle tas ut och vårt för-
svar skulle vara allsidigt sammansatt. Denna försvars-
doktrin byggde ytterst på en avskräckningsprincip där
målen i praktiken ej var begränsade. Denna princip
kom i huvudsak att prägla den operativa krigsplan-
läggningen även efter 1948 års försvarsbeslut, även
om planläggningen för fördröjningsoperationer på
djupet avbröts. I  och med 1958 års försvarsbeslut
skedde en förskjutning av tyngdpunkten i försvaret
mer mot gräns och kust, och krigsfall I I  SN planlades.

Även om marginaldoktrintanken, genom den rela-
tiva maktbalansens framväxt i Europa, nu kunde
skönjas var målen för försvarets förande fortfarande
ej begränsade.489 Försvaret byggde även vid denna
tid på en avskräckningsdoktrin. Statsmakterna
prioriterade i 1958 års försvarsbeslut initialeffekten
före uthålligheten. Vi skulle också satsa på kvalitet
före kvantitet, vilket på sikt skulle leda till minsk-
ningar i krigsorganisationen. Uthålligheten fick av
främst ekonomiska skäl begränsas. Men i bakgrunden
fanns också politiska incitament. De relativt sett höga
försvarsutgifterna började bli en politisk börda för det
statsbärande socialdemokratiska partiet.

Den nya krigsplanläggning som trädde i kraft
1962 byggde fortfarande i stort på de principer som
lagts fast i målsättningen för försvaret redan 1948.
En angripare skulle mötas, hejdas och om möjligt
slås vid kust och gräns, samtidigt som ambitionen att
samtidigt kunna hejda två stort upplagda invasioner
lades fast. I 1962 års operativa krigsplanläggning
skedde också en anpassning av de operativa och

taktiska principerna främst med hänsyn till luft- och
kärnvapenhotet. Detta tog sig bland annat uttryck i en
kraftig satsning på skydd i olika former (bl a dyrbara
bergrumsanläggningar), utspridning av förbanden och
ett ökat antal strategiska reserver.

Redan 1964 hade effekterna av reduceringarna
i krigsorganisationen lett därhän att regeringen fann
anledning att sänka ambitionsnivån i invasions-
försvaret. Endast en stort upplagd invasion skulle
nu kunna hejdas. Vi började nu närma oss vägs
ände vad gällde de resurser som kunde satsas på
försvaret. Detta blev uppenbart i och med 1965
års försvarsutredning där den politiska enigheten
bröts. Försvarsbeslutet 1968 innebar relativt omfat-
tande reduceringar i försvarsanslagen samtidigt som
kompensationen för teknisk fördyring utgick. De
ekonomiska nedskärningarna fortsatte i 1972 års
försvarsbeslut. Samtidigt skärptes snarast den över-
gripande neutralitetsdoktrinen. Överväganden om
eventuell hjälp utifrån försvann efter hand från de
officiella dokumenten för att i 1972 års försvarsbeslut
explicit förbjudas.

Som främsta motiv för de relativt stora nedskär-
ningarna i försvarsanslagen angav regeringen den
pågående avspänningen mellan stormaktsblocken
i Europa, en avspänning som paradoxalt nog löpte
parallellt med en fortsatt kapprustning, inte minst på
kärnvapenområdet. Om inte officiellt så i praktiken
skedde nu en förändring av vår sedan 1940-talet
gällande försvarsdoktrin. Vi kunde inte längre leva
upp till målsättningen att avskräcka från angrepp och
i alla lägen försvara varje del av landet. Det var inte
längre vare sig ekonomiskt eller politiskt möjligt att
tillgodose de kraftigt ökade försvarsanslag en bibehål-
len och moderniserad försvarsorganisation skulle ha
krävt.

Då detta blev uppenbart hade det varit logiskt att
ompröva den gällande strategin där tyngdpunkten
i försvaret låg vid gräns och kust — om man så vill
ett slags balanserat skalförsvar — och i stället övergå
till en strategi som mer liknande den från 1945, dvs
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svårigheterna att göra adekvata styrkejämförelser, 
styrkejämförelser som sedan skulle kunna leda till en 
genomtänkt krigsstrategi som i sin tur skulle kunna 
utgöra en grund för ett balanserat svenskt försvar, 
inom ramen för våra framtida begränsade resurser.

Självfallet skulle man i militära planerings-
sammanhang kunnat hantera marginaldoktrinen 
på samma sätt som man hanterar ett bedömande 
i en högre taktisk stab, dvs göra ett antal alternativ-
bedömanden utifrån olika hotbilder och styrke-
jämförelser, något man också till del gjorde. Men  
den avgörande  frågan var mot vilken hotbild och mot 
vilka angriparresurser vi skulle dimensionera vårt 
försvar. Det faktum att överraskningsmomentet låg 
inbyggt i själva marginaldoktrintänkandet och att för-
svararen hela tiden planeringsmässigt var i efterhand 
underlättade inte heller sådana ställningstagande.

I underlaget till $"%! års försvarsbeslut söker 
ÖB ställa två olika strategier mot varandra. En tids-
vinnande strategi och en strategi för tidigt avgörande. 
Jämförelser mellan de olika strategierna gjordes, 
men den centrala frågan om någon av strategierna 
– med givna resurser – i praktiken skulle fungera, 
diskuterades  inte närmare. Försvarsbeslutet $"%! 
liksom de kommande försvarsbesluten blev i stället 
kompromisser. Strävan skulle vara att möta, hejda 
och om möjligt slå en angripare vid gräns och kust. 
Om detta misslyckades skulle vi föra en seg strid på 
djupet av territoriet. Detta innebar att försvarsmak-
ten i praktiken måste vara beredd att efter ett krigs-
utbrott snabbt övergå till fördröjandeoperationer 
i alla storanfalls riktningar. 492

Dessa kompromisser led av en avgörande brist. 
De baserades inte på några realistiska styrkejäm-
förelser mellan Sverige och den presumtiva angriparen 
Sovjet unionen/Warszawapakten.493 Den valda strate-
gin liknade mer betänkligt ett försök att ”sitta på två 
stolar” samtidigt! Uthålligheten skulle nu prioriteras 
före initialeffekten och den operativa effekten skulle 
tillåtas nedgå ”under några år”.494 Den operativa krigs-
planläggningen påverkas inte omedelbart av $"%! års 

en strategi mindre knuten till gräns och kust och mer 
byggd på ett segt djupförsvar, i den betydelsen att 
våra krigsförband ej tidigt &ck förbrukas i anslutning 
till kust och gräns i syfte att säkerställa handlings-
friheten på sikt, och vinna tid. Men att of&ciellt 
övergå till en sådan strategi hade varit att erkänna att 
neutralitets politiken misslyckats, i den meningen att 
vi inte längre militärt av egen kraft kunde försvara 
landet i alla lägen. Ett radikalare alternativ hade varit 
att ompröva hela neutralitetspolitikdoktrinen och ingå 
ett of&ciellt internationellt försvarssamarbete, dvs 
gå med i Nato.490 Den senare handlingsvägen var av 
politiska  och andra skäl uppenbarligen helt otänkbar.

Det som i praktiken återstod i syfte att of&ciellt 
söka bibehålla trovärdigheten, i varje fall inåt, var att 
”manipulera” hotbilder och risker. Hänvisningarna 
till den politiska avspänningen i Europa kom nu väl 
till pass liksom marginaldoktrinresonemanget. Den 
nya inof&ciella försvarsdoktrinen fokuserades på 
ett scenario  där inte bara krigshotet var begränsat. 
Genom terrorbalansen bedömdes också ett eventuellt 
krig i Europa bli begränsat. Ett krig i Europa skulle 
aldrig tillåtas övergå i ett totalt krig.491 För vår del 
innebar detta att ÖB, enligt regeringens planerings-
anvisningar inför $"%! års försvarsbeslut, inte längre 
skulle planera för ett isolerat angrepp på Sverige. 
Samtidigt hade redan $"'( kärnvapenhotet kraftigt 
tonats ner.

Marginaldoktrinen, som tidigare mer ingående 
presenterats och granskats i uppsatsen, ”utnyttjades” 
nu fullt ut av såväl politiker som militära planerare. 
I och för sig var ett marginaldoktrinresonemang fullt 
rimligt med hänsyn till den relativa maktbalans som 
trots allt rådde i vårt närområde. En angripare kunde 
aldrig, ej ens temporärt, sätta in alla sina resurser i ett 
angrepp på Sverige. Men även om man bortsåg från 
de inbyggda svagheterna i en planering som utgick 
från marginaldoktrinen, så erbjöd marginaldoktrinen 
inget direkt stöd när det gällde att inom ramen för 
krympande ekonomiska resurser åstadkomma ett väl 
avvägt och balanserat försvar. Orsaken var främst 
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en strategi mindre knuten till gräns och kust och mer
byggd på ett segt djupförsvar, i den betydelsen att
våra krigsförband ej tidigt fick förbrukas i anslutning
till kust och gräns i syfte att säkerställa handlings-
friheten på sikt, och vinna tid. Men att officiellt
övergå till en sådan strategi hade varit att erkänna att
neutralitetspolitiken misslyckats, i den meningen att
vi inte längre militärt av egen kraft kunde försvara
landet i alla lägen. Ett radikalare alternativ hade varit
att ompröva hela neutralitetspolitikdoktrinen och ingå
ett officiellt internationellt försvarssamarbete, dvs
gå med i Nato.49° Den senare handlingsvägen var av
politiska och andra skäl uppenbarligen helt otänkbar.

Det som i praktiken återstod i syfte att officiellt
söka bibehålla trovärdigheten, i varje fall inåt, var att
"manipulera" hotbilder och risker. Hänvisningarna
till den politiska avspänningen i Europa kom nu väl
till pass liksom marginaldoktrinresonemanget. Den
nya inofficiella försvarsdoktrinen fokuserades på
ett scenario där inte bara krigshotet var begränsat.
Genom terrorbalansen bedömdes också ett eventuellt
krig i Europa bli begränsat. Ett krig i Europa skulle
aldrig tillåtas övergå i ett totalt krig.491 För vår del
innebar detta att ÖB, enligt regeringens planerings-
anvisningar inför 19 7 2 års försvarsbeslut, inte längre
skulle planera för ett isolerat angrepp på Sverige.
Samtidigt hade redan 1968 kärnvapenhotet kraftigt
tonats ner.

Marginaldoktrinen, som tidigare mer ingående
presenterats och granskats i uppsatsen, "utnyttjades"
nu fullt ut av såväl politiker som militära planerare.
I  och för sig var ett marginaldoktrinresonemang fullt
rimligt med hänsyn till den relativa maktbalans som
trots allt rådde i vårt närområde. En angripare kunde
aldrig, ej ens temporärt, sätta in alla sina resurser i ett
angrepp på Sverige. Men även om man bortsåg från
de inbyggda svagheterna i en planering som utgick
från marginaldoktrinen, så erbjöd marginaldoktrinen
inget direkt stöd när det gällde att inom ramen för
krympande ekonomiska resurser åstadkomma ett väl
avvägt och balanserat försvar. Orsaken var främst

svårigheterna att göra adekvata styrkejämförelser,
styrkejämförelser som sedan skulle kunna leda till en
genomtänkt krigsstrategi som i sin tur skulle kunna
utgöra en grund för ett balanserat svenskt försvar,
inom ramen för våra framtida begränsade resurser.

Självfallet skulle man i militära planerings-
sammanhang kunnat hantera marginaldoktrinen
på samma sätt som man hanterar ett bedömande
i en högre taktisk stab, dvs göra ett antal alternativ-
bedömanden utifrån olika hotbilder och styrke-
jämförelser, något man också till del gjorde. Men
den avgörande frågan var mot vilken hotbild och mot
vilka angriparresurser vi skulle dimensionera vårt
försvar. Det faktum att överraskningsmomentet låg
inbyggt i själva marginaldoktrintänkandet och att för-
svararen hela tiden planeringsmässigt var i efterhand
underlättade inte heller sådana ställningstagande.

I  underlaget till 197 2 års försvarsbeslut söker
ÖB ställa två olika strategier mot varandra. En tids-
vinnande strategi och en strategi för tidigt avgörande.
Jämförelser mellan de olika strategierna gjordes,
men den centrala frågan om någon av strategierna
— med givna resurser — i praktiken skulle fungera,
diskuterades inte närmare. Försvarsbeslutet 19 7 2
liksom de kommande försvarsbesluten blev i stället
kompromisser. Strävan skulle vara att möta, hejda
och om möjligt slå en angripare vid gräns och kust.
Om detta misslyckades skulle vi föra en seg strid på
djupet av territoriet. Detta innebar att försvarsmak-
ten i praktiken måste vara beredd att efter ett krigs-
utbrott snabbt övergå till fördröjandeoperationer
i alla storanfallsriktningar. 492

Dessa kompromisser led av en avgörande brist.
De baserades inte på några realistiska styrkejäm-
förelser mellan Sverige och den presumtiva angriparen
Sovjetunionen/Warszawapakten.493 Den valda strate-
gin liknade mer betänkligt ett försök att "sitta på två
stolar" samtidigt! Uthålligheten skulle nu prioriteras
före initialeffekten och den operativa effekten skulle
tillåtas nedgå "under några år".494 Den operativa krigs-
planläggningen påverkas inte omedelbart av 197 2 års
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rustnings nivåerna mellan maktblocken i Europa som 
ett mer eller mindre normalt  tillstånd. Någon egentlig 
krigsrisk såg man inte.

Sammanfattningsvis kan sägas att från $"%&-talet 
'nner vi ett svenskt försvar som efter hand mer och 
mer karakteriseras av obalans. Kvantitativt sett var 
försvaret fortfarande relativt omfattande, inte minst 
armén, men efter hand reducerades hela försvarets 
krigsorganisation. Delar av försvaret var modernt 
eller moderniserades, t ex delar av (ygvapnet, medan 
andra delar blev omoderna. Det senare gällde inte 
minst arméns krigsorganisation både vad gällde 
utbildning och utrustning. Den temporära nedgången 
i den operativa effekten enligt $"%! års försvarsbeslut 
blev i praktiken bestående, trots att det andra s k kalla 
kriget började ta fart i slutet av %&-talet samtidigt 
som kapprustningen mellan stormaktsblocken snarats 
ökade i början på )&-talet.

De yttersta konsekvenserna av denna utveckling 
kan vi se i dag. I och för sig kunde ingen förutsäga 
Sovjetimperiets fall. Men sedan detta inträffade har 
två försvarsbeslut fattats på $""&-talet, försvarsbeslut 
som lett till ett försvar i närmast total obalans och 
djup ekonomisk kris.

försvarsbeslut. ”Trögheten och arvet” innebar att en 
mer omfattande operativ omplanering kom till stånd 
först under senare delen av $"%&-talet.

Den utveckling som enligt författarens mening 
tog sin början i det tidiga #&-talet visade nu tydligt 
att det inte längre var en gemensam krigsstrategi som 
styrde försvarets fredstida organisation och krigs-
förbandsproduktion. Det var uppenbarligen helt 
andra faktorer  som i praktiken styrde utvecklingen. 
Det dyrbara Viggen systemet skulle fullföljas trots 
höga utvecklings kostnader och ett avsevärt färre 
antal strids(ygplan än vad som planerats. Andra 
dyrbara fjärrvapen system som ubåtar skulle även 
fortsättnings vis komma att tillverkas. Den allmänna 
värnplikten där alla vapenföra män skulle utbil-
das var man inte heller beredd att rucka på. Armén 
krävde en stor krigs organisation och därmed följdrik-
tigt också en stor och dyrbar fredsutbildningsorgani-
sation.

Kvantitet prioriteras före kvalitet, även om det 
i praktiken innebar att man övergick till en form av 
milisutbildning av de värnpliktiga. Samtidigt kunde 
endast delar av arméns krigsförband hjälpligt moder-
niseras. Endast tio av tjugo infanteribrigader kunde 
moderniseras (IB %%). I pansarbrigaderna var #&-tals-
stridsvagnen Centurion ”ryggraden” tillsammans 
med den relativt moderna svenska stridsvagnen S, 
en vagn som dock i ett internationellt perspektiv inte 
betraktades som en stridsvagn då den inte kunde 
skjuta under gång. Snarast var den en pansarvärns-
kanonvagn. Utrustning för t ex körning och skjutning 
under mörker saknades också i princip helt i pansar-
förbanden.

Politiskt sett var de drastiska nedskärningarna 
som skedde i försvaret på %&-talet inte svåra att 
motivera. Ekonomin i samhället som sådant hade 
börjat bli ansträngd, något som förvärrades av olje-
krisen, sam tidigt som det politiska trycket på en 
fortsatt utbyggnad av välfärden inte minskade. Den 
upp växande generationen, men även de äldre, kom 
efter hand att betrakta terrorbalansen och de höga 
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försvarsbeslut. "Trögheten och arvet" innebar att en
mer omfattande operativ omplanering kom till stånd
först under senare delen av 19 7 o-talet.

Den utveckling som enligt författarens mening
tog sin början i det tidiga 5 o-talet visade nu tydligt
att det inte längre var en gemensam krigsstrategi som
styrde försvarets fredstida organisation och krigs-
förbandsproduktion. Det var uppenbarligen helt
andra faktorer som i praktiken styrde utvecklingen.
Det dyrbara Viggensystemet skulle fullföljas trots
höga utvecklingskostnader och ett avsevärt färre
antal stridsflygplan än vad som planerats. Andra
dyrbara fjärrvapensystem som ubåtar skulle även
fortsättningsvis komma att tillverkas. Den allmänna
värnplikten där alla vapenföra män skulle utbil-
das var man inte heller beredd att rucka på. Arm&I
krävde en stor krigsorganisation och därmed följdrik-
tigt också en stor och dyrbar fredsutbildningsorgani-
sation.

Kvantitet prioriteras före kvalitet, även om det
i praktiken innebar att man övergick till en form av
milisutbildning av de värnpliktiga. Samtidigt kunde
endast delar av armens krigsförband hjälpligt moder-
niseras. Endast tio av tjugo infanteribrigader kunde
moderniseras (IB 7 7). I  pansarbrigaderna var 5 o-tals-
stridsvagnen Centurion "ryggraden" tillsammans
med den relativt moderna svenska stridsvagnen S,
en vagn som dock i ett internationellt perspektiv inte
betraktades som en stridsvagn då den inte kunde
skjuta under gång. Snarast var den en pansarvärns-
kanonvagn. Utrustning för t ex körning och skjutning
under mörker saknades också i princip helt i pansar-
förbanden.

Politiskt sett var de drastiska nedskärningarna
som skedde i försvaret på 7 o-talet inte svåra att
motivera. Ekonomin i samhället som sådant hade
börjat bli ansträngd, något som förvärrades av olje-
krisen, samtidigt som det politiska trycket på en
fortsatt utbyggnad av välfärden inte minskade. Den
uppväxande generationen, men även de äldre, kom
efter hand att betrakta terrorbalansen och de höga

rustningsnivåerna mellan maktblocken i Europa som
ett mer eller mindre normalt tillstånd. Någon egentlig
krigsrisk såg man inte.

Sammanfattningsvis kan sägas att från 197 o-talet
finner vi ett svenskt försvar som efter hand mer och
mer karakteriseras av obalans. Kvantitativt sett var
försvaret fortfarande relativt omfattande, inte minst
armen, men efter hand reducerades hela försvarets
krigsorganisation. Delar av försvaret var modernt
eller moderniserades, t ex delar av flygvapnet, medan
andra delar blev omoderna. Det senare gällde inte
minst armens krigsorganisation både vad gällde
utbildning och utrustning. Den temporära nedgången
i den operativa effekten enligt 1972 års försvarsbeslut
blev i praktiken bestående, trots att det andra s k kalla
kriget började ta fart i slutet av 7o-talet samtidigt
som kapprustningen mellan stormaktsblocken snarats
ökade i början på 8o-talet.

De yttersta konsekvenserna av denna utveckling
kan vi se i dag. I  och för sig kunde ingen förutsäga
Sovjetimperiets fall. Men sedan detta inträffade har
två försvarsbeslut fattats på 1990-talet, försvarsbeslut
som lett till ett försvar i närmast total obalans och
djup ekonomisk kris.
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Noter
$ Petersson Magnus, Brödrafolkens väl, !%%&, s $& f. Petersson 

hänvisar till Nils Andréns Säkerhetspolitik, där en de'nition 
som inrymmer både de nyare och de äldre föreställningarna om 
säkerhetspolitik åter'nns, nämligen: ”Nationell säkerhetspolitik 
är en sammanfattande beteckning på en stats politiskt styrda 
aktiviteter i syfte att kunna förverkliga sina mål också i situa-
tioner där den ställs inför hot från andra aktörer, särskilt från 
andra stater, i det internationella systemet.” Här kommer denna 
säkerhetspolitiska de'nition att användas. 

! Johansson, Alf W och Norman, Torbjörn ”Den svenska 
 Neutralitetspolitiken i historiskt perspektiv”, s && f; Neutralitet 
och försvar, red: Bo Hugemark, Stockholm $"(#. 

& Tage Erlanders dagböcker !"#$–!"#", passim. 
) År $")" tillkom begreppet militärledningen, genom beslut av 

$")( års riksdag. I militärledningen ingick ÖB (beslutande) 
och försvarsgrenscheferna, de senare med reservationsrätt men 
inte med beslutanderätt. Även försvarsstabschefen ägde rätt att 
närvara och var i praktiken oftast föredragande. Andra total-
försvarsmyndighetschefer, som t ex chefen för Civilförsvars-
styrelsen, kunde också beredas tillfälle att närvara. Begreppet 
”den militära ledningen” kommer att användas för tiden före 
$")", vilket då är synonymt med ÖB och försvarsgrenscheferna. 
År $")" och tiden därefter kommer begreppet militärledningen 
att användas då det är adekvat.

* Sovjetunionen kommer i notförteckningen fortsättningsvis att 
förkortas SSSR. I boken används även namnet Ryssland då det 
relativt långt fram under studerad period åter'nns som syno-
nym för Sovjetunionen, inte minst i militära dokument.

# SOU $""):$$, s $* och s !+ och SOU !%%!:$%(, passim. Åren när-
mast efter andra världskriget var det inte självklart att Sverige 
skulle komma i åtnjutande av modern teknik och modern krigs-
materiel genom import från väst. Inte minst USA var vid denna 
tid relativt negativt inställt till Sverige, vilket bl a samman-
hängde med den handelspolitik vi fört med Tyskland under 
andra världskriget, främst export av kullager och järnmalm. 
USA ansåg att denna export hade förlängt kriget i Europa. 

+ Lewis, Julian: Changing Direction: British military planning for 
post-war strategic defence, !"#%–!"#&. 

( Johansson, Alf W och Norman, Torbjörn: ”Den svenska 
neutralitets politiken i historiskt perspektiv” s &! ff, i Neutralitet 
och försvar, red: Bo Hugemark; Stockholm $"(#. Denna kända 
formulering uttrycktes of'ciellt med exakt dessa ord första 
gången i en kommuniké i regeringsfrågan, efter den röd-gröna 
koalitionens upplösning i oktober $"*+. Se också Zetterberg, 
Kent: ”Det strategiska samspelet”, s $#, i Mellan demokrati 
och krigskonst. Svenska strategier för det kalla kriget, red: Lars 
Welin och Gunnar Åselius, Stockholm $""", och Sverige i fred: 
Statsmannakonst eller opportunism. En antologi om !'!% års 
politik. Red: Tapani Suominen, Bokförlaget Atlantis AB !%%!. 
Den senare boken ger många infallsvinklar på den svenska 
neutra liteten i ett historiskt perspektiv.

" Johansson, A och Norman T, op cit.
$% Julian Lewis, Julian op cit. 
$$ Det s k ”fotförsvaret”, som det senare kom att benämnas bl a 

i militära kretsar.

$! Kungl Maj:ts prop !%#:$")( och Åselius, Gunnar, ”Småstats-
strategins logik”, s #* och +% i Mellan byråkrati och krigskonst, 
red: Lars Welin och Gunnar Åselius, Stockholm $""".

$& SOU !%%!:$%( Del !, s *&) f.
$) I denna avhandling används begreppet krigsmakten för det 

svenska försvaret, där inget annat sägs, då det var det begrepp 
som gällde under huvuddelen av den studerade perioden. Först 
vid årsskiftet $"+)/+* ändrades begreppet krigsmakten till 
försvars makten, i och med att en författningsreform genom-
fördes. 

$* Björeman, Carl: ”Strategival och försvarskriser”, s "! f, Tid-
ningen och världen. En vänbok till Olof Santesson, Borås $""(, 
och Soldat och general under kalla kriget, s !%* f, Hallstavik 
!%%*. 

$# SOU !%%!:$%(, s &#. Olof Kronvall och Magnus Petersson, 
Svensk säkerhetspolitik i supermakternas skugga !"#$–!""!, 
Santerus, !%%*, ny upplaga !%$!.

$+ Björeman, Carl: ”Hotbild och krigsplanering $")*–$""&”, s $#" 
i Norra Skånska regementet !'!!–!""#, del II. Begreppet krigs-
planering kan sägas vara ett samlande begrepp som omfattar 
alla åtgärder som vidtas i fred i syfte att förbereda verksam-
heten inom krigsmakten/försvarsmakten vid krig och krigsfara. 
I denna uppsats används begreppet krigsplanläggning som 
synonymt för det operativa men även för det taktiska krigs-
förberedelsearbetet.

$( Försvarsområdena och de ,esta infanteriregementena jämte 
slogs samman i samband med den s k OLLI –reformen till 
en gemensam myndighet mellan åren $"+&–$"+*. De blev 
nu s k försvarsområdesregementen. Övriga regementen blev 
utbildningsregementen, undantaget A( och S$ som båda blev 
försvars områdesregementen. 

$" ÖB strategiska studie m ,
!% SOU !%!:$%(, passim. Jfr not #.
!$ Strategi, operationer, taktik och stridsteknik.
!! I militärledningen, som formaliserades $")", ingick förutom 

ÖB, försvarsgrenscheferna och chefen för försvarsstaben, som 
var föredragande. Andra centrala myndighetschefer inom total-
försvaret kunde kallas.

!& Med of'cerare avses här den innebörd begreppet hade fram till 
den sista juni $"+! då det fanns tre olika befälskårer; nämli-
gen of'cerare, underof'cerare och underbefäl. Den $ juli $"+! 
ändrades benämningarna på kårerna till regementsof'cerare, 
kompaniof'cerare respektive plutonof'cerare. För tiden efter 
reformen $"+! kommer begreppet of'cer därför att vara syno-
nymt med begreppet regementsof'cer. (Före $"+! var begreppet 
kompaniof'cer ett samlingsbegrepp för of'cersgraderna fänrik, 
löjtnant och kapten, medan begreppet regementsof'cer var ett 
samlingsbegrepp för of'cersgraderna major, överstelöjtnant och 
överste.)

!) Regeringen benämndes t o m år $"+) Kunglig Majestät, van-
ligen förkortat Kungl Maj:t.

!* Larsson, Torbjörn: Det svenska statsskicket, s ## och $(&. 
Ministerstyre är i princip förbjudet i Sverige. Regeringen är 
kollek tivt ansvarig även för förvaltningsärenden. Undantag 
utgör kommandoärenden (försvarsministern) och vissa perso-
nal- och organisationsfrågor (utrikesministern). För en aktuell 
analys av begreppet ministerstyre och dess implikationer se 
artikel i Kungl Krigsvetenskapsakademins Handlingar och Tid-
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hänvisar till Nils Andréns Säkerhetspolitik, där en definition
som inrymmer både de nyare och de äldre föreställningarna om
säkerhetspolitik återfinns, nämligen: "Nationell säkerhetspolitik
är en sammanfattande beteckning på en stats politiskt styrda
aktiviteter i syfte att kunna förverkliga sina mål också i situa-
tioner där den ställs inför hot från andra aktörer, särskilt från
andra stater, i det internationella systemet." Här kommer denna
säkerhetspolitiska definition att användas.

2 Johansson, Alf W och Norman, Torbjörn "Den svenska
Neutralitetspolitiken i historiskt perspektiv", s 33 f; Neutralitet
och försvar, red: Bo Hugemark, Stockholm 1986.

3 Tage Erlanders dagböcker 1945-1949, passim.
4 Å r  1949 tillkom begreppet militärledningen, genom beslut av

1948 års riksdag. I militärledningen ingick OB (beslutande)
och försvarsgrenscheferna, de senare med reservationsrätt men
inte med beslutanderätt. Även försvarsstabschefen ägde rätt att
närvara och var i praktiken oftast föredragande. Andra total-
försvarsmyndighetschefer, som t ex chefen för Civilförsvars-
styrelsen, kunde också beredas tillfälle att närvara. Begreppet
"den militära ledningen" kommer att användas för tiden före
1949, vilket då är synonymt med ÖB och försvarsgrenscheferna.
År 1949 och tiden därefter kommer begreppet militärledningen
att användas då det är adekvat.

5 Sovjetunionen kommer i notförteckningen fortsättningsvis att
förkortas SSSR. I boken används även namnet Ryssland då det
relativt långt fram under studerad period återfinns som syno-
nym för Sovjetunionen, inte minst i militära dokument.

6 S O U  1994:11, S 15 och s 27 och SOU 2002:108, passim. Åren när-
mast efter andra världskriget var det inte självklart att Sverige
skulle komma i åtnjutande av modern teknik och modern krigs-
materiel genom import från väst. Inte minst USA var vid denna
tid relativt negativt inställt till Sverige, vilket bl a samman-
hängde med den handelspolitik vi fört med Tyskland under
andra världskriget, främst export av kullager och järnmalm.
USA ansåg att denna export hade förlängt kriget i Europa.

7 Lewis,  Julian: Changing Direction: British military planning for
post-war strategic defence, 1942-1947.

8 Johansson, Alf W och Norman, Torbjörn: "Den svenska
neutralitetspolitiken i historiskt perspektiv" s 32 ff, i Neutralitet
och försvar, red: Bo Hugemark; Stockholm 1986. Denna kända
formulering uttrycktes officiellt med exakt dessa ord första
gången i en kommuniM i regeringsfrågan, efter den röd-gröna
koalitionens upplösning i oktober 1957. Se också Zetterberg,
Kent: "Det strategiska samspelet", s 16, i Mellan demokrati
och krigskonst. Svenska strategier for det kalla kriget, red: Lars
Welin och Gunnar Åselius, Stockholm 1999, och Sverige i fred:
Statsmannakonst eller opportunism. En antologi om 1812 års
politik. Red: Tapani Suominen, Bokförlaget Atlantis AB 2002.
Den senare boken ger många infallsvinklar på den svenska
neutraliteten i ett historiskt perspektiv.

9 Johansson, A och Norman T, op cit.
to Julian Lewis, Julian op cit.
I t  De t  s k "fotförsvaret", som det senare kom att benämnas bl a

i militära kretsar.

12 Kungl Maj:ts prop 206:1948 och Åselius, Gunnar, "Småstats-
strategins logik", s 65 och 70 i Mellan byråkrati och krigskonst,
red: Lars Welin och Gunnar Åselius, Stockholm 1999.

13 S O U  2 0 0 2 : 1 0 8  D e l  2 ,  S 5 3 4  f .
14 I  denna avhandling används begreppet krigsmakten för det

svenska försvaret, där inget annat sägs, då det var det begrepp
som gällde under huvuddelen av den studerade perioden. Först
vid årsskiftet 1974/75 ändrades begreppet krigsmakten till
försvarsmakten, i och med att en författningsreform genom-
fördes.

15 Björeman, Carl: "Strategival och försvarskriser", s 92 f, Tid-
ningen och världen. En vänbok till Olof Santesson, Borås 1998,
och Soldat och general under kalla kriget, s 205 f, Hallstavik
2005.

16 SOU 2002:108, S 36. Olof Kronvall och Magnus Petersson,
Svensk säkerhetspolitik i supermakternas skugga 1945-1991,
Santerus, 2005, ny upplaga 2012.

17 Björeman, Carl: "Hotbild och krigsplanering 1945-1993", s 169
i Norra Skånska regementet 1811-1994, del II. Begreppet krigs-
planering kan sägas vara ett samlande begrepp som omfattar
alla åtgärder som vidtas i fred i syfte att förbereda verksam-
heten inom krigsmakten/försvarsmakten vid krig och krigsfara.
I denna uppsats används begreppet krigsplanläggning som
synonymt för det operativa men även för det taktiska krigs-
förberedelsearbetet.

18 Försvarsområdena och de flesta infanteriregementena jämte
slogs samman i samband med den s k OLLI —reformen till
en gemensam myndighet mellan åren 1973-1975. De blev
nu s k försvarsområdesregementen. Övriga regementen blev
utbildningsregementen, undantaget A8 och S1 som båda blev
försvarsområdesregementen.

19 ÖB strategiska studie m fl
20 SOU 202:108, passim. Jfr not 6.
21 Strategi, operationer, taktik och stridsteknik.
22 I  militärledningen, som formaliserades 1949, ingick förutom

ÖB, försvarsgrenscheferna och chefen för försvarsstaben, som
var föredragande. Andra centrala myndighetschefer inom total-
försvaret kunde kallas.

23 Med officerare avses här den innebörd begreppet hade fram till
den sista juni 1972 då det fanns tre olika befälskårer; nämli-
gen officerare, underofficerare och underbefäl. Den i juli 1972
ändrades benämningarna på kårerna till regementsofficerare,
kompaniofficerare respektive plutonofficerare. För tiden efter
reformen 1972 kommer begreppet officer därför att vara syno-
nymt med begreppet regementsofficer. (Före 1972 var begreppet
kompaniofficer ett samlingsbegrepp för officersgraderna fänrik,
löjtnant och kapten, medan begreppet regementsofficer var ett
samlingsbegrepp för officersgraderna major, överstelöjtnant och
överste.)

24 Regeringen benämndes t o m år 1974 Kunglig Majestät, van-
ligen förkortat Kungl Maj:t.

25 Larsson, Torbjörn: Det svenska statsskicket, s 66 och 183.
Ministerstyre är i princip förbjudet i Sverige. Regeringen är
kollektivt ansvarig även för förvaltningsärenden. Undantag
utgör kommandoärenden (försvarsministern) och vissa perso-
nal- och organisationsfrågor (utrikesministern). För en aktuell
analys av begreppet ministerstyre och dess implikationer se
artikel i Kungl Krigsvetenskapsakademins Handlingar och Tid-
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skrift, !. häftet "##$, ”Den svenska förvaltningsmodellen”, av 
Erik Norberg. 

!$ Att Konungen var Högste befälhavare för krigsmakten är för-
klaringen till begreppet överbefälhavaren (ÖB). ÖB var ”ställ-
företrädande chef för krigsmakten” under Högste befälhavaren, 
Konungen.

!# T ex kunde detta gälla vissa befordringsärenden men även 
organisationsärenden. När det gällde relationerna mellan rege-
ringen och militärledningen synes Konungen i sin egenskap av 
Högste befälhavare för krigsmakten ibland ha konsulterats av 
ÖB, i syfte att få Konungens stöd för en viss åtgärd som kanske 
inte gillades av regeringen. Se t ex Erlander, Sven (red): Tage 
Erlanders dagböcker %&'(–%&'& och Wallerfelt, Bengt: ”Kaval-
leriet och stridsvagnsvapnet”, Militärhistorisk Tidskrift %&&(, 
Kungl Militärhögskolan,Stockholm, s %$& not !%'.

!' Se framställningen nedan rörande bl a ÖB:s ansvar för den ope-
rativa planläggningen i krigsmakten.

!" Se t ex Ljungdahl, Axel: En )ygof*cers minnen, %#( f och 
passim, Stockholm %""!; Ericsson, Stig H:son: Knopar på logg-
linan, s !$) och passim, och Jalmar, Håkan: ”Torsten Rapp som 
ÖB – en studie av maktens fördelning inom det militära försva-
ret under %"$*-talet”, passim. Stockholms universitet Historiska 
institutionen, C-uppsats HT *).

&* Foghelin, Jan: ”RMA, NCW, EBO, Transformation…’One 
damned thing after another. What is next?’”, s "&ff, i Kungl 
Krigsvetenskapsakademins Handlingar och Tidskrift, $. häftet 
!**(, och Agrell,Wilhelm: Rustningens drivkrafter, s %%.

&% Högerpartiet hade i %"$! års kommunalval %(,( % av väljarna 
och folkpartiet %#,% %, medan socialdemokraterna hade (*,( % 
av väljarkåren. 

&! Frågan, som behandlas av bl a Wilhelm Agrell i boken Rust-
ningens drivkrafter, är komplex. Hela samhällsutvecklings-
processen – civilt som militärt – liksom interaktionen mellan 
de i processerna inblandade aktörerna är svårgenomtränglig. 
Se också Sköld, Nils: Försvarspolitik för %&+#- och ,#-talen, s !, 
och Abrahamsson, Bengt: Militärer, makt och politik, s %&"–%)). 

&& Agrell,Wilhelm op cit.
&) Nils Sköld op cit och Wilhelm Agrell, Rustningens drivkrafter, 

passim. 
&( Gustafsson Bengt: Det ”kalla” kriget, Några re)exioner, s !#. 

Försvaret och kalla kriget (FoKK) nr ". Vällingby !**$.
&$ Av någon anledning avklingade utbildningen i skydd mot 

ABC-stridsmedel efter hand som Sverige fattat beslut att inte 
anskaffa egna kärnvapen i slutet på %"$*-talet. Detta trots 
att det enligt statsmakternas planeringsanvisningar fanns ett 
begränsat kärnvapenhot mot Sverige även på %"#*-talet.

&# Borell, Klas, s %!.
&' SOU %")#:#!, Del %, s )% ff.
&" Se Ericson, Lars: ”Menige (' Karlsson år %")( – beredskapstrött 

eller välmotiverad?”, s %#(–%'% i Militärhistorisk tidskrift %&&(, 
red: Bo Huldt och Klaus R Böhme. Militärhistoriska avdelningen 
vid Kungl Militärhögskolans strategiska institution, Stockholm 
%""(, och Klas Borell: Disciplinära strategier, bl a vad gäller 
resultatet av nämnda kommittés arbete, ”Betänkande och förslag 
angående förhållandet mellan befäl och meniga inom krigsmak-
ten m.m. Avgivet av %")( års militär utredning.” (SOU %")#:#().

)* Ibid, s %!% och %!&.
)% Författarens egna erfarenheter. Författaren var åren %"(#–%"$( 

plutonchef (motsv) för sex olika plutoner i Umeå (K )) och 
Stockholm (K %), och genomförde %"("–%"$) tre repetitions-
övningar som stf skvadronchef eller skvadronchef på två 
beridna jägarskvadroner och en motoriserad spaningsskvadron.

)! Borell, s %&*, %&! och %$&. 
)& Borell, s %&$. De värnpliktiga +ck bl a fria hemresor, rätt att 

bära civil klädsel på icke tjänstetid , ständig nattpermission 
liksom ökade utbildningsbidrag. Vidare togs hälsnings- och 
anmälningsplikten i princip bort, soldaten behövde inte stiga 
upp vid revelj och kravet på kort hår slopades.

)) Armén %&$&–%&+$, s %%% f, Arméstaben, Chefen för informa-
tionsavdelningen, Hbr nr $"/#$ %"#$-%*-!$. F d hemlig arbets-
handling.

)( Wallerfelt, Bengt: Si vis pacem …, s %"). Samtal mellan ÖB 
Jung och Erlander.

)$ Röda boken – SOU %"$":!( Försvarsdepartementet; ”Planering 
och programbudgetering inom försvaret”. Se också: Rätt sort, 
kom försent och var för få. Marinens avvägningsfrågor under 
det kalla kriget. Vittnesseminarium marinen den , juni "##'. 
Marinens planering%&'(–%&&", red: Fältström, Herman, inlägg 
av Benkt Dahlberg, s )( f. 

)# Se SOU %")#:#! Del I och II och Huldt, Bo: ”Svensk nedrust-
nings- och säkerhetspolitik från tjugotal till åttiotal”, s %"$, 
Neutralitet och försvar; red: Hugemark, Bo, Stockholm %"'$, 
och Agrell, Wilhelm: Om kriget inte kommer. En debattbok om 
Sveriges framtida försvars- och säkerhetspolitik, s !%. 

)' Alf W. Johansson och Torbjörn Norman, ”Den svenska neutra-
litetspolitiken i ett historiskt perspektiv”, s &) i Neutralitet och 
försvar, red: Bo Hugemark, Stockholm %"'$.

)" Rätt sort, kom för sent och var för få, Marinens avvägnings-
frågor under det kalla kriget, s $#. 

(* Wilhelm Agrell, Om kriget inte kommer, s !) och s !# not %*. 
Den tidigare kompensationen för bl a teknisk fördyring ersattes 
av ett s k nettoprisindex (NPI), vilket på intet sett täckte t ex de 
reala tekniska fördyringarna.

(% Ibid, s ".
(! De+nition enligt Nomen K $", s $(: ”Flyttning vid krig eller 

krigsfara av innevånare från område som blivit eller kan antas 
bli utsatt för +entlig verksamhet eller inom vilket eljest militära 
åtgärder av synnerlig betydelse vidtas eller kan förväntas.” Man 
skiljde på begreppen beredskapsutrymning, om)yttning, slut-
lig utrymning, successiv utrymning, snabbutrymning, frivillig 
utrymning och obligatorisk utrymning.

(& Fredholm, Christer: ”Sverige vid havet – vårt militärgeogra+ska 
läge”, s !&, Svensk pro*l. Försvar och framtid. Tolv fackmanna-
uppsatser. Marinlitteraturföreningen nr $!, Tryckeri ab Norden, 
Malmö %"#$.

() Här var det av speciell vikt att t ex kända radioröster och perso-
ner från televisionen medverkade.

(( I dag med betydelsen ”Viktigt meddelande. Lyssna på radio”.
($ Roth Thomas, Försvar för folkhem och fosterland., s %* ff och 

s %!$ ff , FoKK nr. %*. 
(# Krigsmakten omfattade ca #(* *** man, inklusive hemvärnet 

(ÖB OpO %"#&, appendix). De frivilliga försvarsorganisatio-
nerna omfattade i början av %"(*-talet ca %,%** ***, i mitten 
på %"$*-talet ca %,*** *** och i mitten av %"#*-talet ca #(* *** 
människor. Handbrev till författaren från HKV/FÖRBE FRIV/ 
Kent Walgren !**(-%%-%%.
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skrift, 3. häftet 2006, "Den svenska förvaltningsmodellen", av
Erik Norberg.

26 A t t  Konungen var Högste befälhavare för krigsmakten är för-
klaringen till begreppet överbefälhavaren (ÖB). ÖB var "ställ-
företrädande chef för krigsmakten" under Högste befälhavaren,
Konungen.

27 T  ex kunde detta gälla vissa befordringsärenden men även
organisationsärenden. När det gällde relationerna mellan rege-
ringen och militärledningen synes Konungen i sin egenskap av
Högste befälhavare för krigsmakten ibland ha konsulterats av
ÖB, i syfte att få Konungens stöd för en viss åtgärd som kanske
inte gillades av regeringen. Se t ex Erlander, Sven (red): Tage
Erlanders dagböcker 1945-1949 och Wallerfelt, Bengt: "Kaval-
leriet och stridsvagnsvapnet", Militärhistorisk Tidskrift 1995,
Kungl Militärhögskolan,Stockholm, s 163 not 218.

28 S e  framställningen nedan rörande bl a ÖB:s ansvar för den ope-
rativa planläggningen i krigsmakten.

29 S e  t ex Ljungdahl, Axel: En flygofficers minnen, 175 f  och
passim, Stockholm 1992; Ericsson, Stig H:son: Knopar på logg-
linan, s 264 och passim, och Jalmar, Håkan: "Torsten Rapp som
ÖB — en studie av maktens fördelning inom det militära försva-
ret under 1960-talet", passim. Stockholms universitet Historiska
institutionen, C-uppsats HT 04.

3o Foghelin, Jan: "RMA, NCW, EBO, Transformation...'One
damned thing after another. What is next?'", s 93ff, i Kungl
Krigsvetenskapsakademins Handlingar och Tidskrift, 6. häftet
2005, och Agrell,Wilhelm: Rustningens drivkrafter, s
Högerpartiet hade i 1962 års kommunalval 15,5 % av väljarna
och folkpartiet 17,1 %, medan socialdemokraterna hade 5o,5 %
av väljarkåren.

32 Frågan,  som behandlas av bl a Wilhelm Agrell i boken Rust-
ningens drivkrafter, är komplex. Hela samhällsutvecklings-
processen — civilt som militärt — liksom interaktionen mellan
de i processerna inblandade aktörerna är svårgenomtränglig.
Se också Sköld, Nils: Försvarspolitik för 197o- och 8o-talen, s 3,
och Abrahamsson, Bengt: Militärer, makt och politik, s 139-144.

33 Agrel l ,Wi lhelm op cit.
34 N i l s  Sköld op cit och Wilhelm Agrell, Rustningens drivkrafter,

passim.
35 Gustafsson Bengt: Det "kalla" kriget, Några reflexioner, s 27.

Försvaret och kalla kriget (FoKK) nr 9. Vällingby 2006.
36 A v  någon anledning avklingade utbildningen i skydd mot

ABC-stridsmedel efter hand som Sverige fattat beslut att inte
anskaffa egna kärnvapen i slutet på 1960-talet. Detta trots
att det enligt statsmakternas planeringsanvisningar fanns ett
begränsat kärnvapenhot mot Sverige även på 1970-talet.

37 Bore l l ,  Klas, s 12.
3 8  S O U  1 9 4 7 : 7 2 ,  D e l  1 ,  s  41  f f .
39 S e  Ericson, Lars: "Menige 58 Karlsson år 1945 — beredskapstrött

eller välmotiverad?", s 175-181 i Militärhistorisk tidskrift 1995,
red: Bo Huldt och Klaus R Böhme. Militärhistoriska avdelningen
vid Kungl Militärhögskolans strategiska institution, Stockholm
1995, och Klas Borell: Disciplinära strategier, bl a vad gäller
resultatet av nämnda kommittés arbete, "Betänkande och förslag
angående förhållandet mellan befäl och meniga inom krigsmak-
ten m.m. Avgivet av 1945 års militärutredning." (SOU 1947:75).

40 I b i d ,  S I2 I och 123.
41 Författarens egna erfarenheter. Författaren var åren 1957-1965

plutonchef (motsv) för sex olika plutoner i Umeå (K 4) och
Stockholm (K 1), och genomförde 1959-1964 tre repetitions-
övningar som stf skvadronchef eller skvadronchef på två
beridna jägarskvadroner och en motoriserad spaningsskvadron.

42 Bore l l ,  s 130, 132 och 163.
43 Bore l l ,  s 136. De värnpliktiga fick bl a fria hemresor, rätt att

bära civil klädsel på icke tjänstetid , ständig nattpermission
liksom ökade utbildningsbidrag. Vidare togs hälsnings- och
anmälningsplikten i princip bort, soldaten behövde inte stiga
upp vid revelj och kravet på kort hår slopades.

44 Armén 1969-1976, s r r i f, Arm6taben, Chefen för informa-
tionsavdelningen, Hbr nr 69/76 1976-10-26. F d hemlig arbets-
handling.

45 Wallerfel t ,  Bengt: Si vis pacem s  194. Samtal mellan ÖB
Jung och Erlander.

46 R ö d a  boken — SOU 1969:25 Försvarsdepartementet; "Planering
och programbudgetering inom försvaret". Se också: Rätt sort,
kom försent och var för få. Marinens avvägningsfrågor under
det kalla kriget. Vittnesseminarium marinen den 8 juni 2004.
Marinens planering1945-1992, red: Fältström, Herman, inlägg
av Benkt Dahlberg, s 45 f.

47 S e  SOU 1947:72 Del I och I I  och Huldt, Bo: "Svensk nedrust-
nings- och säkerhetspolitik från tjugotal till åttiotal", s 196,
Neutralitet och försvar; red: Hugemark, Bo, Stockholm 1986,
och Agrell, Wilhelm: Om kriget inte kommer. En debattbok om
Sveriges framtida försvars- och säkerhetspolitik, s 21.

48 A l f  W. Johansson och Torbjörn Norman, "Den svenska neutra-
litetspolitiken i ett historiskt perspektiv", s 34 i Neutralitet och
försvar, red: Bo Hugemark, Stockholm 1986.

49 R ä t t  sort, kom för sent och var för få, Marinens avvägnings-
frågor under det kalla kriget, s 67.

50 Wi lhe lm  Agrell, Om kriget inte kommer, s 24 och s 27 not io.
Den tidigare kompensationen för bl a teknisk fördyring ersattes
av ett s k nettoprisindex (NPI), vilket på intet sett täckte t ex de
reala tekniska fördyringarna.

51 I b i d ,  s 9.
52 Def in i t ion enligt Nomen K 69, s 65: "Flyttning vid krig eller

krigsfara av innevånare från område som blivit eller kan antas
bli utsatt för fientlig verksamhet eller inom vilket eljest militära
åtgärder av synnerlig betydelse vidtas eller kan förväntas." Man
skiljde på begreppen beredskapsutrymning, omflyttning, slut-
lig utrymning, successiv utrymning, snabbutrymning, frivi l l ig
utrymning och obligatorisk utrymning.

53 Fredholm, Christer: "Sverige vid havet — vårt militärgeografiska
läge", s 23, Svensk profil. Försvar och framtid. Tolv fackmanna-
uppsatser. Marinlitteraturföreningen nr 62, Tryckeri ab Norden,
Malmö 1976.

54 H ä r  var det av speciell v ikt  att t ex kända radioröster och perso-
ner från televisionen medverkade.

55 I  dag med betydelsen "Viktigt meddelande. Lyssna på radio".
56 R o t h  Thomas, Försvar för folkhem och fosterland., s io  ff  och

s 126 ff  , FoKK nr. 1o.
57 Krigsmakten omfattade ca 750 000 man, inklusive hemvärnet

(ÖB OpO 1973, appendix). De frivilliga försvarsorganisatio-
nerna omfattade i början av 1950-talet ca 1100 000, i mitten
på 1960-talet ca r 000 000 och i mitten av 1970-talet ca 750 000
människor. Handbrev til l författaren från HKV/FÖRBE FRIV/
K e n t  W a l g r e n  2 0 0 5 - I  I - I I .
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$# Driftvärnet var frivilligt rekryterad beväpnad personal med 
huvuduppgift att bevaka egna anläggningar och objekt liksom 
sina arbetsplatser i de myndigheter som organiserade driftvärn. 
(jfr hemvärnet). Verksskydd var en typ av lokalt civilförsvar. 
Även värnpliktigt driftvärn liksom hemvärn fanns. Källa: 
Utkast till ”Milassverket” vid SJ, !%%&-'!-'%. BRB – Byggnads- 
och reparationsberedskapen – var en organisation som trädde i 
verksamhet vid krig eller krigsfara, som hade till uppgift att för 
totalförsvarets räkning – bl a krigsmakten – utföra byggnads-, 
anläggnings- och reparationsarbeten. (SFS'"$":'((, paragraf '). 
BRB-enheter organiserades av större byggnadsföretag, och 
deras verksamhet planlades redan i fred.

$" Nomen K !"#", s " och !#.
)% Det fanns även s k F-företag registrerade i ÖEF:s register eller 

Statens jordbruksnämnd. Denna F-produktion skulle endast 
fortgå intill krigsutbrott eller slutlig utrymning. Nomen K '")", 
s '$ och !#.

)' Totalförsvarets författningshandbok '""!/"&; Kungl Maj:ts 
Uppskovskungörelse ('"(&:"&").

)! Allmän tjänstepliktslag ('"$":#&), Totalförsvarets författnings-
handbok '""!/"&, s *&* ff. Försvarsdepartementet.

)& Ibid.
)* Som exempel kan nämnas att statsministrarna Olof Palme och 

Torbjörn Fälldin båda var tidigare reservof+cerare, liksom 
moderatledaren Gösta Boman.

)$ Hade den värnpliktige sergeants eller högre grad kvarstod han 
i regel i det fältförband han ursprunglige krigsplacerats i även 
om han ,yttade långt från mobiliseringsorten. Han erhöll då en 
inryckningsorder som även gällde som biljett t ex för ,ygtran-
sport till ,ygplats i anslutning till det område där hans krigs-
förband mobiliserade. Ett resurskrävande system.

)) Roth, Thomas: Försvar för folkhem och fosterland. Den svenska 
krigsmakten under det kalla kriget – essäistisk översikt, s ''. 
Försvaret och det kalla kriget (FoKK) nr. '% och Armén !"#"–
!"$#, sid *#, Arméstaben, Chefen för informationsavdelningen, 
Hbr nr )"/() '"()-'%-!).

)( Wallerfelt, Bengt, Si vic pacem …, s ')" och '#' f.
)# Samverkan inom totalförsvaret (SAMT) utgiven av Totalför-

svarets chefsnämnd, Liber Tryck, Stockholm '"#&, och Iko, Per: 
”Ett totalare försvar”, sid $( ff i Totalförsvar och atomvapen. 
Angivna myndigheter kunde på )%-talet ha något annorlunda 
benämningar. Som exempel övertog Rikspolisstyrelsen Stats-
polisintendentens plats och Riksnämnden för ekonomisk 
försvarsberedskap blev Överstyrelsen för ekonomisk försvars-
beredskap. Men funktionerna var i allt väsentligt desamma. 

)" Dåvarande Försvarshögskolan (FHS) skall inte förväxlas med 
den nuvarande Försvarshögskolan, som är en omorganisation 
och utbyggnad av den tidigare Militärhögskolan (MHS).

(% Flexiblitet eller rigiditet? Vittnesseminarium operationer, '! okt 
!%% s *% f, inlägg av Bertil Stenfeldt.

(' Björeman: Soldat och general under kalla kriget, s '*).
(! Ibid, s '*".
(& Bilaga ) PM för inledningsanförande av Bertil Stenfelt, 

s '*)–')! i Snabbare, högre och starkare? Avvägningsfrågor om 
luftstridskrafterna under det kalla kriget. Vittnesseminarium 
luftstridskrafterna. Försvaret och kalla kriget (FoKK). 

(* NPK, bilagor: bilaga '', ” NSC )%%)/', '")%”, s '&( ”'*. The 
three Scandinavian nations, particularly Sweden, have the most 

highly developed civil defence programs in the Free World”. 
SOU '""*:''.

($ Förutom ovan angivna källor bygger avsnittet även Roth, 
Thomas: Försvar för folkhem och fosterland. Den svenska 
krigsmakten under det kalla kriget – en essäistisk översikt, 
s ''. FoKK nr. '%. Stockholm. Försvarshögskolan. Elanders. 
Vällingby !%%(.

() Björeman Carl: ”Hotbild och krigsplanering '"*$–'""&”, s ')", 
Norra Skånska regementet !%!!–!""& del II; red: Larsson G, 
Kristianstad '""*.

(( Nomen K !"#", s *&. Krigsmaktens gemensamma nomenklatur, 
'")" års upplaga. 

(# SSP-dokumenten överarbetades mer eller mindre kontinuerligt. 
Nya dokument tillkom och äldre utgick. Detta innebar inte att 
det samlade dokumentet SSP, t ex att SSP )%, ändrade årtals-
angivelse varje gång ett nytt Dokument tillkom. SSP )% kunde 
därför som exempel innehålla dokument som var daterade '")&. 
Se nedan.

(" Sköld, Nils: ”Säkerhetspolitik–Strategi–Operationer. Några 
tankar om utvecklingen i Sverige sedan '"*$”, s $, Försvar i 
Nutid */#" och AR del ! Taktik '"#!, avsnitt '. Operativa grun-
der, s !. I AR '"#! är motsvarande de+nition: ”Operationer är 
en sammanfattande benämning på en följd av för,yttningar och 
strider på marken, till sjöss och i luften jämte den verksamhet 
i övrigt inom Försvarsmakten som syftar till att nå ett bestämt 
mål inom ett militärgeogra+skt sammanhängande större 
område – ett operationsområde”, d v s i princip samma de+ni-
tion.

#% Nils Sköld, ibid. Se också Arméreglemente del ! (AR !) Taktik 
'"#!, Inledning, första sidan, tredje stycket. Den de+nition av 
taktik som där ges är i det närmaste identisk med den av Sköld 
redovisade.

#'  Vad gällde regeringens s k ”operativa anvisningar”, som med 
intervaller utgavs bl a under senare delen av studerad period, 
var förslagen till vad dessa borde innehålla i praktiken utarbe-
tade av ÖB. ÖB:s förslag omsattes i huvudsak ograverade till 
regeringens anvisningar. Skälet till detta var främst att den 
operativa kompetensen fanns i försvarsstaben, inte på försvars-
departementet. Senare på #%-talet kom höga of+cerare att 
knytas direkt till försvarsdepartementet, vilket ökade regering-
ens möjligheter att utarbeta operativa anvisningar på departe-
mentsnivå.

#! Som exempel kan den inhemska produktionen av strids,ygplan 
nämnas. Antalet strids,ygplan som nyproducerades liksom 
omsättningstakten beslutades av statsmakterna. Ytterst var 
det sysselsättningsskäl i industrin som kom att styra ,ygplans-
anskaffningen, inte operativa skäl. Sådana beslut påverkade 
självfallet krigsmaktens krigsorganisation och därmed indirekt 
även krigsplanläggningen, på sätt som sett ur ÖB:s synvinkel 
kanske inte var optimalt. 

#& Förutom angivna källor bygger avsnittet även på Roth, 
Thomas, op cit, och ”Armén '")"–'"()”, Arméstaben, Chefen 
för informationsavdelningen, Hbr nr )"/(), s '$ f, bl a skiss.

#* Här kan som exempel nämnas inställd övningsverksamhet på 
olika nivåer och i olika former.

#$ Armékårsstaberna fasades genom '"*# år försvarsbeslut efter 
hand ut ur krigsorganisationen '"*"/$%.

#) SOU '""*:'', s '"$.
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58 Driftvärnet var frivilligt rekryterad beväpnad personal med
huvuduppgift att bevaka egna anläggningar och objekt liksom
sina arbetsplatser ide myndigheter som organiserade driftvärn.
(jfr hemvärnet). Verksskydd var en typ av lokalt civilförsvar.
Aven värnpliktigt driftvärn liksom hemvärn fanns. Källa:
Utkast till "Milassverket" vid SJ, 2003-12-10. BRB — Byggnads-
och reparationsberedskapen — var en organisation som trädde i
verksamhet vid krig eller krigsfara, som hade till uppgift att för
totalförsvarets räkning — bl a krigsmakten — utföra byggnads-,
anläggnings- och reparationsarbeten. (SFSI959:177, paragraf I).
BRB-enheter organiserades av större byggnadsföretag, och
deras verksamhet planlades redan i fred.

59 Nomen K 1969, S 9 och 28.
6o Det  fanns även s k F-företag registrerade i ÖEF:s register eller

Statens jordbruksnämnd. Denna F-produktion skulle endast
fortgå intill krigsutbrott eller slutlig utrymning. Nomen K 1969,
s 15 och 28.

61 Totalförsvarets författningshandbok 1992/93; Kungl Maj:ts
Uppskovskungörelse (1973:939).

62 Allmän tjänstepliktslag (1959:83), Totalförsvarets författnings-
handbok 1992/93, s 434 ff. Försvarsdepartementet.

63 Ibid.
64 Som exempel kan nämnas att statsministrarna Olof Palme och

Torbjörn Fälldin båda var tidigare reservofficerare, liksom
moderatledaren Gösta Boman.

65 Hade den värnpliktige sergeants eller högre grad kvarstod han
i regel i det fältförband han ursprunglige krigsplacerats i även
om han flyttade långt från mobiliseringsorten. Han erhöll då en
inryckningsorder som även gällde som biljett t ex för flygtran-
sport till flygplats i anslutning till det område där hans krigs-
förband mobiliserade. Ett resurskrävande system.

66 Roth, Thomas: Försvar för folkhem och fosterland. Den svenska
krigsmakten under det kalla kriget — essäistisk översikt, s I I.
Försvaret och det kalla kriget (FoKK) nr. xo och Armån 1969-
1976, sid 48, Artnstaben, Chefen för informationsavdelningen,
Hbr nr 69/76 1976-I o-26.

67 Wallerfelt, Bengt, Si vic pacem s  169 och 181 f.
68 Samverkan inom totalförsvaret (SAMT) utgiven av Totalför-

svarets chefsnämnd, Liber Tryck, Stockholm 1983, och Iko, Per:
"Ett totalare försvar", sid 57 ff i  Totalförsvar och atomvapen.
Angivna myndigheter kunde på 6o-talet ha något annorlunda
benämningar. Som exempel övertog Rikspolisstyrelsen Stats-
polisintendentens plats och Riksnämnden för ekonomisk
försvarsberedskap blev Överstyrelsen för ekonomisk försvars-
beredskap. Men funktionerna var i allt väsentligt desamma.

69 Dåvarande Försvarshögskolan (FHS) skall inte förväxlas med
den nuvarande Försvarshögskolan, som är en omorganisation
och utbyggnad av den tidigare Militärhögskolan (MHS).

70 Flexiblitet eller rigiditet? Vittnesseminarium operationer, 12 okt
200 s 4o f, inlägg av Bertil Stenfeldt.

71 Björeman: Soldat och general under kalla kriget, s 146.
72 Ibid, s 149.
73 Bilaga 6 PM för inledningsanförande av Bertil Stenfelt,

s 146-162 i Snabbare, högre och starkare? Avvägningsfrågor om
luftstridskrafterna under det kalla kriget. Vittnesseminarium
luftstridskrafterna. Försvaret och kalla kriget (FoKK).

74 NPK, bilagor: bilaga II, " NSC 6006/I, 196o", s 137 "14. The
three Scandinavian nations, particularly Sweden, have the most

highly developed civil defence programs in the Free World".
SOU 1994:11.

75 Förutom ovan angivna källor bygger avsnittet även Roth,
Thomas: Försvar för folkhem och fosterland. Den svenska
krigsmakten under det kalla kriget — en essäistisk översikt,
s I I. FoKK nr. xo. Stockholm. Försvarshögskolan. Elanders.
Vällingby 2007.

76 Björeman Carl: "Hotbild och krigsplanering 1945-1993", 5 169,
Norra Skånska regementet 1811-1994 del II; red: Larsson G,
Kristianstad 1994.

77 Nomen K 1969, s 43. Krigsmaktens gemensamma nomenklatur,
1969 års upplaga.

78 SSP-dokumenten överarbetades mer eller mindre kontinuerligt.
Nya dokument tillkom och äldre utgick. Detta innebar inte att
det samlade dokumentet SSP, t ex att SSP 6o, ändrade årtals-
angivelse varje gång ett nytt Dokument tillkom. SSP 6o kunde
därför som exempel innehålla dokument som var daterade 1963.
Se nedan.

79 Sköld, Nils: "Säkerhetspolitik—Strategi—Operationer. Några
tankar om utvecklingen i Sverige sedan 1945", s 5, Försvar i
Nutid 4/89 och AR del 2 Taktik 1982, avsnitt I. Operativa grun-
der, s 2. I AR 1982 är motsvarande definition: "Operationer är
en sammanfattande benämning på en följd av förflyttningar och
strider på marken, till sjöss och i luften jämte den verksamhet
i övrigt inom Försvarsmakten som syftar till att nå ett bestämt
mål inom ett militärgeografiskt sammanhängande större
område — ett operationsområde", d v s i princip samma defini-
tion.

8o Ni ls Sköld, ibid. Se också Arm&eglemente del 2 (AR 2) Taktik
1982, Inledning, första sidan, tredje stycket. Den definition av
taktik som där ges är i det närmaste identisk med den av Sköld
redovisade.

81 Va d  gällde regeringens s k "operativa anvisningar", som med
intervaller utgavs bl a under senare delen av studerad period,
var förslagen till vad dessa borde innehålla i praktiken utarbe-
tade av ÖB. OB:s förslag omsattes i huvudsak ograverade till
regeringens anvisningar. Skälet till detta var främst att den
operativa kompetensen fanns i försvarsstaben, inte på försvars-
departementet. Senare på 8o-talet kom höga officerare att
knytas direkt till försvarsdepartementet, vilket ökade regering-
ens möjligheter att utarbeta operativa anvisningar på departe-
mentsnivå.

82 Som exempel kan den inhemska produktionen av stridsflygplan
nämnas. Antalet stridsflygplan som nyproducerades liksom
omsättningstakten beslutades av statsmakterna. Ytterst var
det sysselsättningsskäl i industrin som kom att styra flygplans-
anskaffningen, inte operativa skäl. Sådana beslut påverkade
självfallet krigsmaktens krigsorganisation och därmed indirekt
även krigsplanläggningen, på sätt som sett ur ÖB:s synvinkel
kanske inte var optimalt.

83 Förutom angivna källor bygger avsnittet även på Roth,
Thomas, op cit, och "Arm&I 1969-1976", Armstaben, Chefen
för informationsavdelningen, Hbr nr 69/76, s 15 f, bl a skiss.

84 Här  kan som exempel nämnas inställd övningsverksamhet på
olika nivåer och i olika former.

85 Armékårsstaberna fasades genom 1948 år försvarsbeslut efter
hand ut ur krigsorganisationen 1949/50.

86 SOU 1994:11, s 195.
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#$ Förbandsproducerande verksamhet syftade till att på given 
tid och bestämda platser ställa krigsberedda stridskrafter i 
fastställt antal till den operativa ledningens förfogande. Den 
förbandsproducerande verksamheten omfattade taktisk utveck-
ling, organisationsarbete (krigs- och fredsorganisation), utrust-
ning, personaltjänst, utbildning och övningar samt fackmässig 
mobiliseringsverksamhet. (Nomen K !"#"). Militärbefälhavare 
kunde vara en armé- eller %yggeneral likväl som en amiral.

## SOU !&&!:'&# Del !, s (!) ff. I nämnda SOU anges att ÖB 
”under den tjugoåriga utredningsperioden …” som studerats 
utfärdade Opo eller OpV ”vid fem tillfällen”, bl a åren '"*", 
'"$+ och '"$#. Detta kan leda tanken fel, då det varje år fanns 
en gällande, aktuell och reviderad Opo eller ett OpV, där änd-
ringar gjorts Sedan föregående år. Så byttes på HKV krigsuppe-
hållsplats varje år ÖB Opo/OpV, liksom andra operativa doku-
ment, ut mot uppdaterade versioner. Det SOU sannolikt syftar 
på är de år då större överarbetningar av olika skäl gjordes i 
Opo/Opo/OpV.

#" Se t ex ÖB oporder '"$)-'&-'(, OpL KH )'&, punkten 
'+. Gemensam, sid '' f. Fst cexp B':$$. HKV arkiv.

"& Fst/arméavd ”PM rörande förberedelser för övergång till ny 
krigsplanläggning”. Fst/ C sekt I '*/'! '"*&, F IV m: vol ** och 
ÖB:s strategiska studie … Brev från Skoglund. KrA.

"' Se Transportreglemente för Krigsmakten (TpR K), olika 
utgåvor fanns studerad period, och Wallerfelt, Bengt: Svensk 
säkerhetspolitik och krigsplanering !"$%–!"&(, s ') ff.

"! Enheter ingående i den s k byggnads- och reparationsbered-
skapen som organiserades av större byggbolag.

") Orsaken till att dessa planeringsförutsättningar gällde var 
att de ställde de största kraven på planeringen av disponibla 
transport resurser till tid och rum, som utnyttjandet av dragkraft 
och den rullande materielen vid SJ liksom av civila landsvägs-
transportmedel. Paradoxalt nog kunde t ex för seningar i mobi-
liseringen leda till att disponibla transportresurser belastades 
mindre då tidsutdräkten blev större. 

"+ För Inlandsbanan beviljade regeringen på '"(&-talet medel 
för anskaffningar av reservbromateriel för i princip alla broar. 
Denna var upplagd i anslutning till be,ntliga broar och i krigs-
organisationen ingick järnvägsbataljoner med kvali,cerad tek-
nisk kompetens, som kunde ersätta skadade broar.

"( Fst/arméavd, Fst/A VPM (/+ och '+/+ '"+#, F IV m: !)a, KrA. 
Författaren var i slutet av '"*&- och början på $&-talet chef 
för jvg- och lvgtpdetaljen på Fst/K och tjänstgjorde som mil-
assistent vid SJ Centralförvaltning under sammanlagt fem år.

"* Brev från f d Chefen för I. milo, generallöjtnant Curt Görans-
son till f d Chefen för Milo S generallöjtnant Carl Björeman, 
daterat '"##-&!-&# ( hos författaren), och Agrell, Wilhelm: Om 
kriget inte kommer, s #+ ff.

"$ Arméreglemente Del ) BEGREPP (AR )) '"$&. Förbands-
producerande verksamhet syftar till att på given tid och på 
bestämda platser ställa krigsberedda stridskrafter i fastställt 
antal till den operativa ledningens förfogande. Den förbands-
producerande verksamheten omfattar taktisk utveckling, 
organisationsarbete (krigs- och fredsorganisation), utrustning, 
personaltjänst, utbildning och övningar samt fackmässig 
mobiliserings verksamhet.

"# Se Wallroth, Bengt: ”Underrättelsetjänst och beredskap”, s '#$, 

och passim i Kungl Krigsvetenskapsakademins Handlingar och 
Tidskrift. ). häftet '"#$.

"" SOU !&&!:'&#, Del ' s !"'–)&".
'&& Grenander, Gunnar: Arméns eldkraft. Vapenutvecklingen 

!"'" –!""%, s '"). 
'&' Grenander ibid. 
'&! Målsättningen var i praktiken orealistisk, ett faktum som efter 

hand accentuerades när grundutbildningstider förkortades och 
krigsförbandsövningar ställdes in. 

'&) ”Armén '"*"–'"$*”, s '(.
'&+ FB $!: Prop.'"$!:$(, s '#' och passim.
'&( Grenander, Gunnar op cit s *!. Se också Arméreglemente Del ', 

BEGREPP (AR '), '"$& års upplaga v g de,nitionerna för 
begreppen TOEM och TTEM. Det bör påpekas att en svag-
het vad gällde t ex TOEM var att den kunde bli inaktuell med 
hänsyn till den presumtive angriparens utveckling av sina 
krigsförband. 

'&* Motsvarande grupper inom marinen och %ygvapnet benämndes 
SUR (sjömålsutredningen) respektive LUR (luftmålsutred-
ningen).

'&$ Grenander op cit, s *! och '"!.
'&# Lokalförsvarsförband – t ex ett värnkompani – kunde ha sin 

grupperingsplats som mobplats.
'&" Roth, Thomas: s '# och s "": Chefen för arméns anförande 

inför '"$# års försvarskommitté '"#&-&!-!'. CA '"#&-&)-!' 
Plan &#!:!'&$; Bilaga (hos författaren), och Fo $&–Fo $&/$( 
Ett försvars områdes historia !"'"–)***, Elanders, Gotab AB. 
Stockholm !&&!.

''& I SSSR var det inte sällan endast divisionerna i ”första linjen” 
som hade modern utrustning. Källa: Författarens studiebesök 
vid västtyska armén '"$'. 

''' Vad gällde personal inkallades som regel också en s k 
mobiliserings reserv, utöver s k P-tabellsbehov.

''! T ex studerande till civilingenjör ,ck automatiskt uppskov efter 
fyra terminers studier.

'') Cronenberg, Arvid, ”Säkerhetspolitik och krigsplanering”, 
s '+( f, i Neutralitet och försvar. Perspektiv på svensk säkerhets-
politik !(*"–!"(%, red: Bo Hugemark, Stockholm '"#*, och 
Lei% and, Leif. ”De allierade och den svenska neutraliteten”, 
s #&, i Tidningen och världen.

''+ Cronenberg ibid s '+$.
''( Cronenberg ibid s ')$. 
''* Annerfalk, Anders: Flygvapnet !")#–!""#: Från Dronten till 

Gripen, sid '&$. Det bör observeras att i denna siffra inräknades 
även spanings%ygplan, inte bara strids%ygplan. 

''$ Roth, Thomas: Försvar för folkhem och fosterland, s '( ff. För-
delningarna hade vid denna tid en fast organisation som omfat-
tande ca '$ &&& man. Tre fältregementen ingick i en fördelning, 
vardera bestående av ca ) (&& man. En fördelning motsvarade 
internationellt en infanteridivision vad gällde antalet man. En 
svensk brigad innehöll som ”tumregel” (-&&&–* &&& man. 

''# Fst/arméavd: Krigsplanläggning för krigsfall N/S '"+(–'"+$. 
Allm best. FIV m: vol !) a, KrA och Sköld, Nils: Värnplikt och 
folkförsvar, s )!. 

''" Cars m %: Svensk försvarspolitik under efterkrigstiden, s !' och 
Marinkalendern !"%! samt SOU '"+$:$!, s +") f.

'!& Wennerholm, Bertil: Fjärde +ygvapnet i världen, s ')*f, 
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87 Förbandsproducerande verksamhet syftade till att på given
tid och bestämda platser ställa krigsberedda stridskrafter i
fastställt antal till den operativa ledningens förfogande. Den
förbandsproducerande verksamheten omfattade taktisk utveck-
ling, organisationsarbete (krigs- och fredsorganisation), utrust-
ning, personaltjänst, utbildning och övningar samt fackmässig
mobiliseringsverksamhet. (Nomen K 1969). Militärbefälhavare
kunde vara en arme- eller flyggeneral likväl som en amiral.

88 SOU 2002:108 Del 2, S 523 ff. I nämnda SOU anges att ÖB
"under den tjugoåriga utredningsperioden ..." som studerats
utfärdade Opo eller OpV "vid fem tillfällen", bl a åren 1969,
1974 och 1978. Detta kan leda tanken fel, då det varje år fanns
en gällande, aktuell och reviderad Opo eller ett OpV, där änd-
ringar gjorts Sedan föregående år. Så byttes på HKV krigsuppe-
hållsplats varje år ÖB Opo/OpV, liksom andra operativa doku-
ment, ut mot uppdaterade versioner. Det SOU sannolikt syftar
på är de år då större överarbetningar av olika skäl gjordes i
Opo/Opo/OpV.

89 Se t  ex OB oporder 1973-10-15, OpL KH 310, punkten
14. Gemensam, sid 11 f. Fst cexp B1:77. HKV arkiv.

90 Fst/armavd "PM rörande förberedelser för övergång till ny
krigsplanläggning". Fst/ C sekt I 16/12 1960, F IV m: vol 66 och
ÖB:s strategiska studie ... Brev från Skoglund. KrA.

91 Se Transportreglemente för Krigsmakten (TpR K), olika
utgåvor fanns studerad period, och Wallerfelt, Bengt: Svensk
säkerhetspolitik och krigsplanering 1945-1975, s 13 ff.

92 Enheter ingående i den s k byggnads- och reparationsbered-
skapen som organiserades av större byggbolag.

93 Orsaken till att dessa planeringsförutsättningar gällde var
att de ställde de största kraven på planeringen av disponibla
transportresurser till tid och rum, som utnyttjandet av dragkraft
och den rullande materielen vid SJ liksom av civila landsvägs-
transportmedel. Paradoxalt nog kunde t ex förseningar i mobi-
liseringen leda till att disponibla transportresurser belastades
mindre då tidsutdräkten blev större.

94 För  Inlandsbanan beviljade regeringen på 1950-talet medel
för anskaffningar av reservbromateriel för i princip alla broar.
Denna var upplagd i anslutning till befintliga broar och i krigs-
organisationen ingick järnvägsbataljoner med kvalificerad tek-
nisk kompetens, som kunde ersätta skadade broar.

95 Fst/armUvd, Fst/A VPM 5/4 och 14/4 1948, F IV m: 23a, KrA.
Författaren vari slutet av 1960- och början på 7o-talet chef
för jvg- och lvgtpdetaljen på Fst/K och tjänstgjorde som mil-
assistent vid SJ Centralförvaltning under sammanlagt fem år.

96 Brev från f d Chefen för I. milo, generallöjtnant Curt Görans-
son till f d Chefen för Milo S generallöjtnant Carl Björeman,
daterat 1988-02-08 ( hos författaren), och Agrell, Wilhelm: Om
kriget inte kommer, s 84 ff.

97 Arm&eglemente Del 3 BEGREPP (AR 3) 1970. Förbands-
producerande verksamhet syftar till att på given tid och på
bestämda platser ställa krigsberedda stridskrafter i fastställt
antal till den operativa ledningens förfogande. Den förbands-
producerande verksamheten omfattar taktisk utveckling,
organisationsarbete (krigs- och fredsorganisation), utrustning,
personaltjänst, utbildning och övningar samt fackmässig
mobiliseringsverksamhet.

98 Se Wallroth, Bengt: "Underrättelsetjänst och beredskap", s 187,

och passim i Kungl Krigsvetenskapsakademins Handlingar och
Tidskrift. 3. häftet 1987.

99 SOU 2002:108, Del I s 291-309.
100 Grenander, Gunnar: Armåns eldkraft. Vapenutvecklingen

1939 —1995, S 193.
IOI Grenander ibid.
102 Målsättningen vari praktiken orealistisk, ett faktum som efter

hand accentuerades när grundutbildningstider förkortades och
krigsförbandsövningar ställdes in.

103 "Arm&I 1969-1976", S 15.
104 FB 72: Prop.1972:75, s 181 och passim.
105 Grenander, Gunnar op cit s 62. Se också Armåreglemente Del 3,

BEGREPP (AR 3), 1970 års upplaga v g definitionerna för
begreppen TOEM och TTEM. Det bör påpekas att en svag-
het vad gällde t ex TOEM var att den kunde bli inaktuell med
hänsyn till den presumtive angriparens utveckling av sina
krigsförband.

106 Motsvarande grupper inom marinen och flygvapnet benämndes
SUR (sjömålsutredningen) respektive LUR (luftmålsutred-
ningen).

107 Grenander op cit, s 62 och 192.
108 Lokalförsvarsförband — t ex ett värnkompani — kunde ha sin

grupperingsplats som mobplats.
109 Roth, Thomas: s 18 och s 99: Chefen för armens anförande

inför 1978 års försvarskommitté 1980-02-21. CA 1980-03-21
Plan 082:2107; Bilaga (hos författaren), och Fo 47—Fo 47/48
Ett försvarsområdes historia 1939-200o, Elanders, Gotab AB.
Stockholm 2002.

II0 I SSSR var det inte sällan endast divisionerna i "första linjen"
som hade modern utrustning. Källa: Författarens studiebesök
vid västtyska armen 1971.

11 i Vad gällde personal inkallades som regel också en s k
mobiliseringsreserv, utöver s k P-tabellsbehov.

112 T ex studerande till civilingenjör fick automatiskt uppskov efter
fyra terminers studier.

113 Cronenberg, Arvid, "Säkerhetspolitik och krigsplanering",
s 145 f, i Neutralitet och försvar. Perspektiv på svensk säkerhets-
politik 1809-1985, red: Bo Hugemark, Stockholm 1986, och
Leifland, Leif. "De allierade och den svenska neutraliteten",
s 8o, i Tidningen och världen.

114 Cronenberg ibid s 147.
115 Cronenberg ibid s 137.
116 Annerfalk, Anders: Flygvapnet 1926-1996: Fran Dronten till

Gripen, sid 107. Det bör observeras att i denna siffra inräknades
även spaningsflygplan, inte bara stridsflygplan.

117 Roth, Thomas: Försvar för folkhem och fosterland, s 15 ff. För-
delningarna hade vid denna tid en fast organisation som omfat-
tande ca 17 000 man. Tre fältregementen ingick i en fördelning,
vardera bestående av ca 3 500 man. En fördelning motsvarade
internationellt en infanteridivision vad gällde antalet man. En
svensk brigad innehöll som "tumregel" 5 000-6 000 man.

118 Fst/armavd: Krigsplanläggning för krigsfall N/S 1945-1947.
Allm best. FIV m: vol 23 a, KrA och Sköld, Nils: Värnplikt och
folkförsvar, s 32.

119 Cars m fl: Svensk försvarspolitik under efterkrigstiden, s 21 och
Marinkalendern 1951 samt SOU 1947:72, s 493 f.

120 Wennerholm, Bertil: Fjärde flygvapnet i världen, s 136f,
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bilaga #, och Annerfalk, Anders, op cit s ##$. Siffrorna varierar 
något. Enligt Wennerholm fanns två torpeddivisioner #%&', 
enligt Annerfalk tre divisioner vid samma tid. 

#(# Så sent som #%&' ansåg dock det allierade högkvarteret att den 
svenska armén inte hade särskilt högt stridsvärde. Den saknade 
stridsvana och dög på sin höjd till ”upprensnings- och reserv-
uppgifter”. Sannolikt en alltför negativ bedömning. Lei)and 
Leif, ”De allierade och den svenska neutraliteten”, s *$, i Tid-
ningen och världen, op cit.

#(( Cars m ): s (" och SOU %&*:*(, s &# f och #&( f.
#(! SOU %&*:*(, s #&(.
#(& Pansarvärnsvapen bestod av (" mm pansarvärnsgevär, 

!*–'* mm pansarvärnskanoner och pansarvärnskanonvagn 
m/&!. Av de *"& stridsvagnar armén förfogade över #%&' – 
stridsvagn m/!%, m/&", m/&# med !* mm kanoner (&"( st) och 
stridsvagn m/&( med en kort *,' cm kanon (($( st) – hade inte 
någon verkan på modernt ryskt pansar. 

#(' SOU %&*:*(, s #&(.
#(+ Grenander, Gunnar, Armens eldkraft !"#"–!"$%, s $ och s !$. 

Det svenska artilleriet bestod vid andra världskrigets slut av 
*,' cm, #",' cm och #' cm pjäser. Som jämförelse kan nämnas 
att det tyska artilleriet vid krigsutbrottet #%!% disponerade 
över såväl #",' cm som #',' cm pjäser med #" km respektive 
#&,+ km räckvidd.

#(* Ibid, s $ f, #& och ##+. Den vanligaste kalibern i väst var *.+( 
mm vad gällde eldhandvapen.

#($ Ibid, s #%". 
#(% Wallerfelt, Bengt, ”Den svenska krigsplanläggningen i det kalla 

krigets inledande fas #%&'–#%'$. Militära och politiska aspek-
ter”, s #*&, i Hotet från öster, red: Kent Zetterberg. Stockholm 
#%%*. Vad t ex gällde transporterna till och från Gotland – som 
skulle skyddas av )ottan – bedömdes dessa endast i undantags-
fall kunna genomföras till följd av det luftkrigsläge man förut-
såg. 

#!" SOU %&*:*(, s &%!–'"#. De totala livslängderna enligt schablo-
nen var till exempel för pansarskepp !+ år, för kryssare !+ år, 
för jagare och kustjagare !" år, för torpedbåtar #" år och för 
ubåtar #& år.

#!# SOU %&*:*(, s '!! f och Roth, Thomas, Försvar för folkhem och 
fosterland, s ##( f. 

#!( Annerfalk op cit s #"* och Wennerholm op cit s #$.
#!! SOU #%%&:##, s (+!. Enligt analyser från början av #%'" talet 

var krigsmaktens importbehov fr o m tredje krigsmånaden 
*! """ ton materiel, främst vapen och fordon, liksom ammu-
nition. Därtill kom #(( """ ton drivmedel, bl a )ygbränsle. 
I slutet av #%+"-talet var siffran ('" """ ton, varav $" % 
utgjorde drivmedel.

#!& SOU #%&*:&( Försvarsdepartementet Del #, s %, ## och #(. 
#!' Prop ("+:#%&$, s ! och s +. 
#!+ Strategisk studie rörande Sveriges försvar i det läge som kan 

bedömas inträda efter det nu pågående krigets slut. Fst/arméavd 
#"/# #%&'. H nr *'*. F IV m: vol ($; KrA. 

#!* Intill #%+# hade kvali,cerat hemliga handlingar (KH) endast 
betäckning H i diarienumret. Det var av själva hemligstämpeln, 
normalt en röd rektangel, det framgick om handlingen var kva-
li,cerat hemlig eller inte. Den kvali,cerat hemliga handlingen 
hade en dubbelramad röd stämpel i vilken stod: ”Av synnerlig 

betydelse för rikets säkerhet”. Den vanliga hemligstämpeln 
bestod av en enkelramad röd rektangel där bara ordet ”Hemlig” 
(H) stod. Efter #%+# kom det även att framgå av diarienumret 
om handlingen var kvali,cerat hemlig eller inte, d v s det stod 
KH eller H före diarienumret.

#!$ Prop ("+:#%&$, s +, och Strategiska studie rörande Sveriges för-
svar i det läge som kan bedömas inträda efter det nu pågående 
krigets slut, (#"/#) #%&' (april #%&') H nr *'*. F IV m: vol ($. 
KrA.

#!% Prop ("+:#%&$, s +.
#&" ”Vårt framtida försvar”, s ## f. Enligt ÖB rådde konsensus om 

kapitlet XII. Vad gällde de övriga kapitlen är läget oklart.
#&# Prop ("+:#%&$, s +. 
#&( Wallerfelt Bengt, Si vis pacem, para bellum, s &+. Förutom order 

var det vanligt att högre chefer även utgav s k riktlinjer till 
sina underlydande förutom den uppgift oftast i orderform de 
ålagts att lösa, t ex genomförande av krigsplanläggningen. Rikt-
linjerna kunde utformas på olika sätt beroende på nivå. Van-
ligen var de skrivna i allmän form – inte i orderform – och blev 
därför inte sällan rätt omfattande vad gällde textmassan. Men 
de kunde också – t ex på lägre nivåer – utgöras av skisser med 
förklarande text. Även för de viktigaste alternativa händelse-
utvecklingar man kunde förutse utformades riktlinjer. Genom 
riktlinjerna ,ck de underlydande cheferna en uppfattning om 
hur den högre chefen tänkt sig att olika uppgifter borde lösas 
och hur han såg på bl a läget i stort, hotbilden, de övergripande 
målen för verksamheten liksom hur verksamheten (striderna) 
borde bedrivas inom olika områden och under olika skeden, 
d v s över tiden. Allt i syfte att nå de uppställda målen. Rikt-
linjerna fyllde också syftet att chef kunde fortsätta att handla 
i högre chefs anda även om förbindelserna gått förlorade. 

#&! Vårt framtida försvar, s #( f. Enligt vad generalen C A Ehren-
svärds skriver i sin memoarbok I rikets Tjänst, s ('% f, var 
dåvarande generalstabskaptenen Stig Löfgren den som till 
största delen författade skriften. Sannolikt var Löfgren också 
en av huvudförfattarna av ÖB:s strategiska studie. Källa: Claës 
Skoglund.

#&& Wallerfelt, Bengt, Si vis pacem…, s #$$,
#&' Värt att notera är att man i studien konsekvent använder 

begreppet Ryssland och inte Sovjetunionen. 
#&+ Vad som inte alltid uppmärksammats är att Östtysklands nord-

västra gräns – gränsen mellan Öst- och Västtyskland – gick 
strax öster om Lübeck vid södra Östersjökusten. Gränsen gick 
väster om den longitud som går genom Vinga fyr, belägen väster 
om Göteborg! Hela södra Sverige var således ”kringgärdat” av 
sovjetiskt, polskt och östtyskt territorium. Sett ur en sovjetisk 
synvinkel var södra Sverige en ”halvö” som trängde långt in 
mot SSSR:s hjärtland. Detta förhållande hade självfallet en 
strategisk betydelse.

#&* Lewis, Julius, s * f.
#&$ Tamnes, Rolf, s !! f.
#&% Containment-politik, på svenska ofta översatt till uppdäm-

ningspolitik. 
#'" ÖB Helge Jung och )ygvapenchefen Bengt Nordenskiöld 

upprätthöll – i varje fall efter kriget – strikt kon,dentiella 
kontakter med amerikanska representanter, hävdar Wilhelm 
Agrell i boken Fred och fruktan, s #"+ och not (+; kapitel $. Han 
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bilaga i ,  och Annerfalk, Anders, op cit s 118. Siffrorna varierar
något. Enligt Wennerholm fanns två torpeddivisioner 1945,
enligt Annerfalk tre divisioner vid samma tid.

121 Så sent som 1945 ansåg dock det allierade högkvarteret att den
svenska armen inte hade särskilt högt stridsvärde. Den saknade
stridsvana och dög på sin höjd till "upprensnings- och reserv-
uppgifter". Sannolikt en alltför negativ bedömning. Leifland
Leif, "De allierade och den svenska neutraliteten", s 78, i Tid-
ningen och världen, op cit.

122 Cars m fl: S 20 och SOU 947:72, s 41 f  och 142 f.
123 SOU 947:72, S 142.
124 Pansarvärnsvapen bestod av 20 mm pansarvärnsgevär,

37-57 mm pansarvärnskanoner och pansarvärnskanonvagn
/11/43. Av de 704 stridsvagnar armen förfogade över 1945 —
stridsvagn m/39, m/4o, m/41 med 37 mm kanoner (402 st) och
stridsvagn m/42 med en kort 7,5 cm kanon (282 st) — hade inte
någon verkan på modernt ryskt pansar.

125 SOU 947:72, S 142.
126 Grenander, Gunnar, Armens eldkraft 1939-1945, s 8 och s 38.

Det svenska artilleriet bestod vid andra världskrigets slut av
7,5 cm, 10,5 cm och 15 cm pjäser. Som jämförelse kan nämnas
att det tyska artilleriet vid krigsutbrottet 1939 disponerade
över såväl 10,5 cm som 15,5 cm pjäser med io km respektive
14,6 km räckvidd.

127 Ibid, s 8 f, 14 och 116. Den vanligaste kalibern i väst var 7.62
mm vad gällde eldhandvapen.

128 Ibid, s 190.
129 Wallerfelt, Bengt, "Den svenska krigsplanläggningen i det kalla

krigets inledande fas 1945-1958. Militära och politiska aspek-
ter", s 174, i Hotet från öster, red: Kent Zetterberg. Stockholm
1997. Vad t ex gällde transporterna till och från Gotland — som
skulle skyddas av flottan — bedömdes dessa endast i undantags-
fall kunna genomföras til l följd av det luftkrigsläge man förut-
såg.

130 SOU 947:72, s 493-501. De totala livslängderna enligt schablo-
nen var till exempel för pansarskepp 36 år, för kryssare 36 år,
för jagare och kustjagare 3o år, för torpedbåtar io år och för
ubåtar 14 år.

131 SOU 947:72, s 533 f  och Roth, Thomas, Försvar för folkhem och
fosterland, s 112 £

132 Annerfalk op cit s 107 och Wennerholm op cit s 18.
133 SOU 1994:11, s 263. Enligt analyser från början av 1950 talet

var krigsmaktens importbehov fr o m tredje krigsmånaden
73 000 ton materiel, främst vapen och fordon, liksom ammu-
nition. Därtil l kom 122 000 ton drivmedel, bl a flygbränsle.
I slutet av 1960-talet var siffran 25o 000 ton, varav 8o %
utgjorde drivmedel.

134 SOU 1947:42 Försvarsdepartementet Del r, s 9, i  i och 12.
135 Prop 206:1948, S 3 och s 6.
136 Strategisk studie rörande Sveriges försvar i det läge som kan

bedömas inträda efter det nu pågående krigets slut. Fst iarmavd
ro/r 1945. H nr 757. F IV m: vol 28; KrA.

137 Inti l l  1961 hade kvalificerat hemliga handlingar (KH) endast
betäckning H i diarienumret. Det var av själva hemligstämpeln,
normalt en röd rektangel, det framgick om handlingen var kva-
lificerat hemlig eller inte. Den kvalificerat hemliga handlingen
hade en dubbelramad röd stämpel i vilken stod: "Av synnerlig

betydelse för rikets säkerhet". Den vanliga hemligstämpeln
bestod av en enkelramad röd rektangel där bara ordet "Hemlig"
(H) stod. Efter 1961 kom det även att framgå av diarienumret
om handlingen var kvalificerat hemlig eller inte, d v s det stod
K H  eller H före diarienumret.

138 Prop 206:1948, s 6, och Strategiska studie rörande Sveriges för-
svar i det läge som kan bedömas inträda efter det nu pågående
krigets slut, (ro/1) 1945 (april 1945) H nr 757. F IV  m: vol 28.
KrA.

139 Prop 206:1948, S 6.
140 "Vårt framtida försvar", s i  i f. Enligt ÖB rådde konsensus om

kapitlet XII. Vad gällde de övriga kapitlen är läget oklart.
141 Prop 206:1948, S 6.
142 Wallerfelt Bengt, Si vis pacem, para bellum, s 46. Förutom order

var det vanligt att högre chefer även utgav s k riktl injer till
sina underlydande förutom den uppgift oftast i orderform de
ålagts att lösa, t ex genomförande av krigsplanläggningen. Rikt-
linjerna kunde utformas på olika sätt beroende på nivå. Van-
ligen var de skrivna i allmän form — inte i orderform — och blev
därför inte sällan rätt omfattande vad gällde textmassan. Men
de kunde också — t ex på lägre nivåer — utgöras av skisser med
förklarande text. Även för de viktigaste alternativa händelse-
utvecklingar man kunde förutse utformades riktlinjer. Genom
riktlinjerna fick de underlydande cheferna en uppfattning om
hur den högre chefen tänkt sig att olika uppgifter borde lösas
och hur han såg på bl a läget i stort, hotbilden, de övergripande
målen för verksamheten liksom hur verksamheten (striderna)
borde bedrivas inom olika områden och under olika skeden,
d v s över tiden. Al l t  i syfte att nå de uppställda målen. Rikt-
linjerna fyllde också syftet att chef kunde fortsätta att handla
i högre chefs anda även om förbindelserna gått förlorade.

143 Vårt framtida försvar, s 12 f. Enligt vad generalen C A Ehren-
svärds skriveri sin memoarbok I  rikets Tjänst, s 259 f, var
dåvarande generalstabskaptenen Stig Löfgren den som till
största delen författade skriften. Sannolikt var Löfgren också
en av huvudförfattarna av ÖB:s strategiska studie. Källa: Clabs
Skoglund.

144 Wallerfelt, Bengt, Si vis pacem..., s 188,
145 Värt att notera är att man i studien konsekvent använder

begreppet Ryssland och inte Sovjetunionen.
146 Vad som inte alltid uppmärksammats är att Östtysklands nord-

västra gräns — gränsen mellan Öst- och Västtyskland — gick
strax öster om Lubeck vid södra Östersjökusten. Gränsen gick
väster om den longitud som går genom Vinga fyr, belägen väster
om Göteborg! Hela södra Sverige var således "kringgärdat" av
sovjetiskt, polskt och östtyskt territorium. Sett ur en sovjetisk
synvinkel var södra Sverige en "halvö" som trängde långt in
mot SSSR:s hjärtland. Detta förhållande hade självfallet en
strategisk betydelse.

147 Lewis, Julius, s 7 f.
148 Tamnes, Rolf, s 33 f.
149 Containment-politik, på svenska ofta översatt till uppdäm-

ningspolitik.
150 ÖB Helge Jung och flygvapenchefen Bengt Nordenskiöld

upprätthöll — i varje fall efter kriget — strikt konfidentiella
kontakter med amerikanska representanter, hävdar Wilhelm
Agrell i boken Fred och fruktan, s 106 och not 26; kapitel 8. Han



!"#! " # $ %

refererar där till den amerikanska beskickningens rapporter 
som bl a återges i Krister Wahlbäcks uppsats ”USA i Skandi-
navien”, Internationella studier #$%&:$ och #$%%:#, samt i Cole 
(#$'$) och Karl Molin ”Neutralitetens dolda kris #$('–($”, s '", 
Socialdemokratin och svensk utrikespolitik. Utrikespolitiska 
institutet, Stockholm #$$". Goda kon)dentiella kontakter med 
USA förklarar i sig inte hur t ex kontakterna med Sovjet-
unionen skett, om nu ÖB tagit sådana. 

#*# Zetterberg Kent, ” Skandinavisk samverkan”, s #%–%(, Hotet 
från öster, red: Kent Zetterberg, FHS. Stockholm #$$%.

#*+ Att en upprustning av Danmark och Norge, liksom en moderni-
sering av Sveriges försvar, borde ske snabbt kan – som antytts 
– implicit utläsas i studien, om man honorerar den beskrivning 
som görs av det ryska hotet i Europa, liksom osäkerheten vad 
gällde Stalins framtida avsikter.

#*! Finlandsfrågan, se SOU #$$(:##, bilaga &.
#*( Studien framhöll att samstämmiga uppgifter från danskt och 

tyskt militärt håll tydde på att Danmark kunnat undgå invasion 
#$(" om man haft högre militär beredskap och varit beredd att 
ta till vapenmakt.

#** Grp !( Operationer. ”Strategisk studie rörande Sveriges försvar 
efter andra världskrigets slut (#(/! #$(%).”#$(% FIV m: !#. 

#*& Milassistentverket under utarbetande vid SJ/banverket – 
utkast. Från #$*"–#$%+ lades ca +* % av järnvägsnätet ner. 
Bl a blev sydligaste delen av Inlandsbanan obrukbar mellan 
Vika och Sågen, d v s från Kristinehamn till Mora kunde i prak-
tiken ingen genomgående järnvägstra)k längre gå. På sträckan 
Mora–Gällivare kunde dock med vissa begränsningar, bl a 
hastighets begränsningar, genomgående järnvägstra)k köras 
under den studerade tiden.

#*% Efter hand som ,ygets räckvidder ökade kom även Inlands-
banan att lättare kunna nås för ,ygbekämpning. 

#*' Såväl dieseloljor som kol var importerade produkter som måste 
lagras.

#*$ Milassverket, passim, se även TPRK. På Inlandsbanan skulle 
enligt beredskapstidtabellen s k #+-tågsfrekvens kunna köras 
efter tredje mobiliseringsdygnet. Det innebar att tolv s k enkla 
tåg (tågsätt om ca (" axlar) skulle kunna framföras i vardera 
riktningen under ett dygn. På Norra stambanan var kapaci-
teten redan i fred normalt +(-tågsfrekvens, en frekvens som 
temporärt kunde ökas till !"-tågsfrekvens. Det rörde sig om 
s k kopplade tåg om ca '" axlar, d v s ett dubbelt så långt tåg-
sätt som på Inlandsbanan. Även här gällde att det skulle kunna 
framföras +( till !" kopplade tågsätt i vardera riktningen per 
dygn. Som ”tumregel” kan man räkna med att ett enkelt tåg 
drar ca !""–!*" ton, ett kopplat tåg &""–%"" ton. Vad gällde 
de militära transporterna var det i regel inte vikten som var 
gränssättande för nyttolasten, utom när det gällde tågtransport 
av pansarförband (stridsvagnar) och vissa andra förband, utan 
volymen eller tågsättets längd och på Inlandsbanans norra del 
även axeltrycket, som där inte )ck vara högre än #+ ton, vilket 
innebar att vissa diesellok inte kunde användas. Ca (*" ånglok 
fanns förrådsställda i reserv liksom stora kollager och olje-
lagring för diesellok. 

#&" Transportkarta !"#$, Generalstabens Litogra%ska anstalt, Stock-
holm !"#&. Begränsningar vad gällde broars bärighet fanns. 
Men framfördes t ex tunga ekipage i bromitt och med mycket 
låg hastighet kunde oftast det uppgivna axeltrycket avsevärt 

överskridas. Vad bron egentligen tålde, förutsatt färd i bromitt 
och mycket låg hastighet, framgick av det s k Militära bro-
registret, som var hemligstämplat.

#&# För reparationer av broar på Inlandsbanan fanns sedan #$*"-
talet järnvägsbro !-broar införskaffade. Dessa var ”skräddar-
sydda” och förrådsställda med en speci)k brosats i anslutning 
till befarade avbrott. Ett antal järnvägsbataljoner, som sattes 
upp av ingenjörtrupperna, fanns också för att hantera denna 
materiel. De innehöll specialutbildad personal som kunde 
hantera  denna materiel.

#&+ Studier över effekter av dammkatastrofer gjordes vid försvars-
stabens kommunikationsavdelning i samverkan med statens 
Vattenfall. 

#&! Bägge banorna var elektri)erade.
#&( Det är anmärkningsvärt att begrepp som t ex två- eller tre-

frontskrig aldrig regelmässigt förekom i operativa planerings-
sammanhang eller användes under utbildning av of)cerare på 
militära högskolor.

#&* Antal man som ingick i krigsorganisationen i Övre Norrland 
varierade från krigsfall till krigsfall men uppgick på %"-talet 
i det s k grundalternativet till ca #(" """ man. ÖB Opo 
#$%!-#"-#* Opl KH !#", Appendix. 

#&& Med egen operativ rörlighet skall då förstås förband som med 
bil- eller bandfordonshastighet kan för,ytta sig långa sträckor 
med egna organisatoriskt ingående fordon, där soldaterna dess-
utom har ett rimligt skydd mot väder och vind.

#&% Underlag för operativt krigsförberedelsearbete (ÖB operativa 
verk): ”Plan för koncentrerings- och omgrupperingstransporter 
#$%'/'"” #$%$-"(-#+ Fst/K nr KH !#", s +, och ”Koncentrerings-
plan” #$%$/'" #$%'-"*-+& Fst/K nr KH !#".

#&' Vad gällde bilkompanierna ingick dessa i transportbataljo-
nerna. Även fristående s k fördelningsbilkompanier fanns. 
Sammantaget var dock tillgången på biltransportkapacitet 
på landsväg begränsad. Källa: Arméhandbok Del I: A Orga-
nisation #$&& års upplaga (AH I: A). Dessutom hade de långa 
mobiliserings tider. De var primärt inte heller avsedda för 
transport av förband, utan av förnödenheter. Även fristående 
bilkompanier fanns.

#&$ Skador på bl a band, bandkrängningar m m, liksom mycket stor 
förbrukning av drivmedel m m.

#%" Författarens uppgift. Författaren tjänstgjorde fem år som 
militär assistent vid dåvarande SJ Centralförvaltning.

#%# Efter kriget organiserades en krigs,ygtransport,ottilj bestående 
av två divisioner utrustade med vardera tio tvåmotoriga plan av 
typ DC-! eller Saab Scania samt åtta Noordjn Norseman, ,yg-
plan avsedda främst för transport av t ex nyckelpersonal i staber, 
annan personal och reservdelar. Dessutom fanns en tredje divi-
sion som skulle använda ABA/SILAS – den svenska delen av 
SAS – fyrmotoriga plan av typ DC-( och DC-&. Dessa var främst 
avsedda för vissa internationella transporter. Nämnda plan föll 
efter hand för åldersstrecket, samtidigt som SAS:s ,ygplans,otta 
förnyades. Utöver nämnda plan fanns under perioden ett antal 
mindre ,ygplan för persontransporter. Notabelt är att Norge 
i slutet av &"-talet disponerade tio Hercules ,ygplan. Källa: 
Wallerfelt Bengt, Si vis …, not +!!, och Annerfalk, Anders: 
Flygvapnet !"'(–!""(, s #+*–#+&-och +#$–++".

#%+ Vad ÖB studie här syftar på är sannolikt att man vid denna tid 
inte visste vilka europeiska stater eller folk som slutligt tvångs-
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refererar där till den amerikanska beskickningens rapporter
som bl a återges i Krister Wahlbäcks uppsats "USA i Skandi-
navien", Internationella studier 1976:9 och 1977:1, samt i Cole
(1989) och Karl Molin "Neutralitetens dolda kris 1948-49", s 8o,
Socialdemokratin och svensk utrikespolitik. Utrikespolitiska
institutet, Stockholm 1990. Goda konfidentiella kontakter med
USA förklarar i sig inte hur t ex kontakterna med Sovjet-
unionen skett, om nu ÖB tagit sådana.

151 Zetterberg Kent, " Skandinavisk samverkan", s 17-74, Hotet
från öster, red: Kent Zetterberg, FHS. Stockholm 1997.

152 Att en upprustning av Danmark och Norge, liksom en moderni-
sering av Sveriges försvar, borde ske snabbt kan — som antytts
— implicit utläsas i studien, om man honorerar den beskrivning
som görs av det ryska hotet i Europa, liksom osäkerheten vad
gällde Stalins framtida avsikter.

153 Finlandsfrågan, se SOU 1994:11, bilaga 6.
154 Studien framhöll att samstämmiga uppgifter från danskt och

tyskt militärt håll tydde på att Danmark kunnat undgå invasion
1940 om man haft högre militär beredskap och varit beredd att
ta till vapenmakt.

155 Grp 34 Operationer. "Strategisk studie rörande Sveriges försvar
efter andra världskrigets slut (14/3 1947)•"1947 FIV m: 31.

156 Milassistentverket under utarbetande vid SJ/banverket —
utkast. Från 1950-1972 lades ca 25 % av järnvägsnätet ner.
Bl a blev sydligaste delen av Inlandsbanan obrukbar mellan
Vika och Sågen, d v s från Kristinehamn till Mora kunde i prak-
tiken ingen genomgående järnvägstrafik längre gå. På sträckan
Mora—Gällivare kunde dock med vissa begränsningar, bl a
hastighetsbegränsningar, genomgående järnvägstrafik köras
under den studerade tiden.

157 Efter hand som flygets räckvidder ökade kom även Inlands-
banan att lättare kunna nås för flygbekämpning.

158 Såväl dieseloljor som kol var importerade produkter som måste
lagras.

159 Milassverket, passim, se även TPRK. På Inlandsbanan skulle
enligt beredskapstidtabellen s k I2-tågsfrekvens kunna köras
efter tredje mobiliseringsdygnet. Det innebar att tolv s k enkla
tåg (tågsätt om ca 4o axlar) skulle kunna framföras i vardera
riktningen under ett dygn. På Norra stambanan var kapaci-
teten redan i fred normalt 24-tågsfrekvens, en frekvens som
temporärt kunde ökas till 3o-tågsfrekvens. Det rörde sig om
s k kopplade tåg om ca 8o axlar, d v s ett dubbelt så långt tåg-
sätt som på Inlandsbanan. Även här gällde att det skulle kunna
framföras 24 till 3o kopplade tågsätt i vardera riktningen per
dygn. Som "tumregel" kan man räkna med att ett enkelt tåg
drar ca 300-350 ton, ett kopplat tåg 600-700 ton. Vad gällde
de militära transporterna var det i regel inte vikten som var
gränssättande för nyttolasten, utom när det gällde tågtransport
av pansarförband (stridsvagnar) och vissa andra förband, utan
volymen eller tågsättets längd och på Inlandsbanans norra del
även axeltrycket, som där inte fick vara högre än 12 ton, vilket
innebar att vissa diesellok inte kunde användas. Ca 450 ånglok
fanns förrådsställda i reserv liksom stora kollager och olje-
lagring för diesellok.

160 13,ansportkarta 1973, Generalstabens Litografiska anstalt, Stock-
holm 1974. Begränsningar vad gällde broars bärighet fanns.
Men framfördes t ex tunga ekipage i bromitt och med mycket
låg hastighet kunde oftast det uppgivna axeltrycket avsevärt

överskridas. Vad bron egentligen tålde, förutsatt färd i bromitt
och mycket låg hastighet, framgick av det s k Militära bro-
registret, som var hemligstämplat.

161 För reparationer av broar på Inlandsbanan fanns sedan 1950-
talet järnvägsbro 3-broar införskaffade. Dessa var "skräddar-
sydda" och förrådsställda med en specifik brosats i anslutning
till befarade avbrott. Ett antal järnvägsbataljoner, som sattes
upp av ingenjörtrupperna, fanns också för att hantera denna
materiel. De innehöll specialutbildad personal som kunde
hantera denna materiel.

162 Studier över effekter av dammkatastrofer gjordes vid försvars-
stabens kommunikationsavdelning i samverkan med statens
Vattenfall.

163 Bägge banorna var elektrifierade.
164 Det är anmärkningsvärt att begrepp som t ex två- eller tre-

frontskrig aldrig regelmässigt förekom i operativa planerings-
sammanhang eller användes under utbildning av officerare på
militära högskolor.

165 Antal man som ingick i krigsorganisationen i Övre Norrland
varierade från krigsfall till krigsfall men uppgick på 7o-talet
i det s k grundalternativet till ca 140 000 man. ÖB Opo
1973-10-15 Opl KH 310, Appendix.

166 Med egen operativ rörlighet skall då förstås förband som med
bil- eller bandfordonshastighet kan förflytta sig långa sträckor
med egna organisatoriskt ingående fordon, där soldaterna dess-
utom har ett rimligt skydd mot väder och vind.

167 Underlag för operativt krigsförberedelsearbete (ÖB operativa
verk): "Plan för koncentrerings- och omgrupperingstransporter
1978/80" 1979-04-12 Fst/K nr KH 310, S 2, och "Koncentrerings-
plan" 1979/80 1978-05-26 Fst/K nr KH 310.

168 Vad gällde bilkompanierna ingick dessa i transportbataljo-
nerna. Även fristående s k fördelningsbilkompanier fanns.
Sammantaget var dock tillgången på biltransportkapacitet
på landsväg begränsad. Källa: Armshandbok Del I: A Orga-
nisation 1966 års upplaga (AH I: A). Dessutom hade de långa
mobiliseringstider. De var primärt inte heller avsedda för
transport av förband, utan av förnödenheter. Även fristående
bilkompanier fanns.

169 Skador på bl a band, bandkrängningar m m, liksom mycket stor
förbrukning av drivmedel m m.

170 Författarens uppgift. Författaren tjänstgjorde fem år som
militärassistent vid dåvarande SJ Centralförvaltning.

171 Efter kriget organiserades en krigsflygtransportflottilj bestående
av två divisioner utrustade med vardera tio tvåmotoriga plan av
typ DC-3 eller Saab Scania samt åtta Noordjn Norseman, flyg-
plan avsedda främst för transport av t ex nyckelpersonal i staber,
annan personal och reservdelar. Dessutom fanns en tredje divi-
sion som skulle använda ABA/SILAS — den svenska delen av
SAS — fyrmotoriga plan av typ DC-4 och DC-6. Dessa var främst
avsedda för vissa internationella transporter. Nämnda plan föll
efter hand för åldersstrecket, samtidigt som SAS:s flygplansflotta
förnyades. Utöver nämnda plan fanns under perioden ett antal
mindre flygplan för persontransporter. Notabelt är att Norge
i slutet av 6o-talet disponerade tio Herculesflygplan. Källa:
Wallerfelt Bengt, Si vis ..., not 233, och Annerfalk, Anders:
F l y g v a p n e t  1 9 2 6 - 1 9 9 6 ,  S 1 2 5 - 1 2 6  o c h  2 1 9 - 2 2 0 .

172 Vad OB studie här syftar på är sannolikt att man vid denna tid
inte visste vilka europeiska stater eller folk som slutligt tvångs-
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vis eller frivilligt skulle sluta upp bakom Sovjet. Både Italien 
och Frankrike hade stora kommunistpartier.

$%! I avsnittet II i studien ” Det nutida kriget” hänvisades till både 
tyskarnas luftlandsättningsoperation på Kreta $&'$ och de 
västallierades luftlandsättningar på Sicilien $&'! och i södra 
Frankrike $(/) $&'', då $' """ man (ca en division) luftland-
sattes inom loppet av två timmar. Någon hänvisning till ryska 
luftlandsättningsoperationer görs inte.

$%' Att tillskriva en presumtiv angripare resurser han inte dis-
ponerar kan självfallet leda till felbedömningar på samma 
sätt som underskattningar av en angripares resurser gör. 
De slutsatser man drar kommer att vila på delvis felaktiga 
ingångsvärden, och därmed *nns risk för felaktiga avvägningar 
vad gäller det egna försvaret.

$%( Anfall av diversionskaraktär är ett anfall som främst genom-
förs i vilseledande syfte. Den angripne skall i det längsta hållas 
i ovisshet om var huvudanfallet kommer. Har ett anfall av 
diversions karaktär framgång kan det övergå till att bli ett 
huvudanfall.

$%+ Björeman, Carl: ”Strategival och försvarskriser”, Tidningen och 
världen, s &# f. 

$%% Fördröjningsstrid syftar till att med begränsad insats av trupp 
vinna tid och tillfoga *enden förluster. Striden skall föras rör-
ligt och aktivt. Tillfälle att slå *entlig styrka skall utnyttjas 
påpassligt och djärvt. Arméreglemente del II TAKTIK (AR II), 
avsnitt ); sid ):$–'. $&+! års upplaga.

$%) Begreppet det ”fria kriget” introducerades i ”Taktiska anvis-
ningar för armén” $&'$ och utvecklades i ”Anv för fria kriget”, 
$&''. Det innebar att ”mindre förband bakom !endens front 
angriper truppavdelningar, "ygplan på marken, tross och 
underhålls förband samt utövar skadegörelse på förbindelser, 
förråd av ammunition och bomber, drivmedel o s v …” Fria 
kriget kunde främst föras av jägarförband, men i princip skulle 
alla fält- och lokalförsvarsförband liksom hemvärnsförband 
kunna övergå till det fria kriget, om de t ex blev avskurna. Det 
var då fråga om en partisanliknande strid, som skulle tvinga 
angriparen att binda resurser för skydd av sina förbindelser 
och sitt underhåll. Källa: Borell, Klas, Disciplinära strategier. 
Svagheten i konceptet var uthålligheten. Kunde inte tillgång 
på ammunition, livsmedel, sjukvård, överlevnadsmateriel m m 
säkras, t ex genom i förväg upplagda och gömda förråd, torde 
verksamheten snabbt ha avtagit i takt med att stridsvärdet hos 
de förband som övergick till det fria kriget nedgick, även om 
en stark vilja hos befäl och trupp fanns. Vidare kan man inte 
bortse från att en angripare tillgrep repressalier mot t ex civil-
befolkningen om partisankrig bedrevs. Det *nns många exem-
pel på detta under andra världskriget (Förf anm).

$%& Grenander, Gunnar, s $(!.
$)" Som exempel krävdes utbyggnad av fältbefästningar, vilket 

bl a krävde stora mängder timmer, armeringsjärn och inte minst 
cement liksom kompetent arbetskraft. Under mobiliserings-
dygnen $–$( planerade försvarsstaben som exempel att sjö-
transportera !" """ ton cement från milo Ö till milo ÖN; ) """ 
ton från milo Ö till milo NN och $( """ ton inom milo S respek-
tive milo Ö. ÖB oporder $&%!-$"-$! Opl KH !$". P $( Gemen-
samt: Kommunikationstjänst och Flexibilitet eller rigiditet, 
s #!. Enligt Carl Björeman tog bara de planerade befästnings-
arbetena i Skåne ca sex veckor att utföra. 

$)$ Se också Wiklund, Lars: ”Den ryska björnen”, s )!–)+, Hotet 
från Öster.

$)# SOU $&&':$$ Om kriget kommit… s $+$.
$)! SOU $&&':$$, s $+$ ff, s $+' ff, #&" ff och bilaga $!. I bilaga $! 

återges promemorian in extenso. Se också Erlanders dagböcker.
$)' C.O.S. ((!) +!: 'th February $&(!. ”Swedish defence”. Top 

Secret. PRO (nu NA).
$)( Wennerholm, s $!% – bilaga $. Enligt Wennerholm var $&($ 

antalet krigs,ygplan &+), varav +"( var jakt,ygplan, #+$ 
bomb/attack,ygplan och $"# spanings,ygplan (läget $/% $&($). 
Räknas endast de ,ygplan som var operativt disponibla synes 
divergensen mellan britternas bedömningar och det verkliga 
läget i Sverige inte vara uppseendeväckande stort.

$)+ C.O.S. (($) '$+ #)th May $&($. ”Swedish capacity to resist 
aggression”. Top Secret. DEFE (/!$. PRO (nu NA).

$)% C.O.S. ((!) +! 'th February, $&(!. ”Swedish defence”. Top 
Secret. PRO (nu NA).

$)) C.O.S. (($) '$+ #)th May $&($. ”Swedish capacity to resist 
aggression”. Top Secret. DEFE (/!$. PRO (nu NA.), och 
SOU $&&':$$, s $+$–$++.

$)& Grenander, s ''–($, och Annerfalk, s $!# f.
$&" SOU $&&':$$, s $+( f.
$&$ Ibid, s $++. Uttalandet tillskrivs ,ygstabschefen, general-

majoren Westring.
$&# SSSR sprängde $&'& sin första atombomb. $&($ torde ”atom-

bomber” varit begränsat tillgängliga för SSSR.
$&! Ahrén, Lennart: Kompendium utdelat till eleverna vid Militär-

högskolans högre stabskurs $&+(–$&+% benämnt Utförande av 
kustinvasion. Principiella synpunkter, MHS, Mli, Strategi kk $. 
(Datum saknas) 

$&' Någon planläggning för krigsfall III kom inte heller att utföras 
av ÖB/försvarsstaben.

$&( Danmark kunde naturligtvis angripas innan södra Sverige 
angreps.

$&+ Fst/arméavd, VPM den #$/$ #%&' rörande krigsplanläggningen 
avsedd att ligga till grund för ÖB föredragning för regeringen 
den (# mars #%&', F IV m: vol #! a. KrA. Begreppet ”avvär-
jande” innebar att *enden skulle hejdas och helst slås innan han 
passerat en viss angiven linje, landstigit eller luftlandsatt trupp. 
Begreppet ”fördröjande” innebar att vi med begränsad insats av 
trupp skulle vinna tid samtidigt som *enden tillfogades förlus-
ter innan han hade trängt över en viss angiven linje. Begreppet 
”försvåra” t ex landstigning eller luftlandsättning innebar att 
*enden skulle åsamkas förluster utan att våra styrkor förbruka-
des på platsen.

$&% Vad som här skisseras är en form av tvåfrontskrig, även om 
uttrycket inte används av ÖB. Avstånden mellan krigsskåde-
platserna kunde i vissa lägen överstiga $""–$!" mil landvägen!

$&) Ehrensvärd, Carl August: Dagboksanteckningar, s #&!. Att 
Ehrensvärds något kryptiska kommentar väckte uppmärksam-
het torde bero på att kommunistledaren Hilding Hagberg 
ingick i försvarskommittén, vilket i sin tur torde ha berott på att 
kommu nisterna *ck $",! % i valet $&''. I kommande försvars-
utredningar under den studerade perioden förekom inte vidare 
några kommunister eller representanter för VPK i utredning-
arna.

$&& Framställningen nedan bygger, där inte annat anges i noterna, 
på Fst/arméavd, F IV m: vol #! a och #! b; Krigsplanläggning 
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vis eller frivil l igt skulle sluta upp bakom Sovjet. Både Italien
och Frankrike hade stora kommunistpartier.

173 I  avsnittet H i studien " Det nutida kriget" hänvisades t i l l  både
tyskarnas luftlandsättningsoperation på Kreta 1941 och de
västallierades luftlandsättningar på Sicilien 1943 och i södra
Frankrike 15/8 1944, då 14 000 man (ca en division) luftland-
sattes inom loppet av två timmar. Någon hänvisning till ryska
luftlandsättningsoperationer görs inte.

174 At t  tillskriva en presumtiv angripare resurser han inte dis-
ponerar kan självfallet leda til l felbedömningar på samma
sätt som underskattningar av en angripares resurser gör.
De slutsatser man drar kommer att vila på delvis felaktiga
ingångsvärden, och därmed finns risk för felaktiga avvägningar
vad gäller det egna försvaret.

175 Anfall  av diversionskaraktär är ett anfall som främst genom-
förs i vilseledande syfte. Den angripne skall i det längsta hållas
i ovisshet om var huvudanfallet kommer. Har ett anfall av
diversionskaraktär framgång kan det övergå till att bli ett
huvudanfall.

176 Björeman, Carl: "Strategival och försvarskriser", Tidningen och
världen, s 92 f.

177 Fördröjningsstrid syftar till att med begränsad insats av trupp
vinna tid och tillfoga fienden förluster. Striden skall föras rör-
ligt och aktivt. Tillfälle att slå fientlig styrka skall utnyttjas
påpassligt och djärvt. Arm&eglemente del I I  TA K T I K  (AR II),
avsnitt 8; sid 8:1-4. 1963 års upplaga.

178 Begreppet det "fria kriget" introducerades i "Taktiska anvis-
ningar för armen" 1941 och utvecklades i "Any för fria kriget",
1944. Det innebar att "mindre förband bakom fiendens front
angriper truppavdelningar, flygplan på marken, tross och
underhållsförband samt utövar skadegörelse på förbindelser,
förråd av ammunition och bomber, drivmedel o s v ..." Fria
kriget kunde främst föras av jägarförband, men i princip skulle
alla fält- och lokalförsvarsförband liksom hemvärnsförband
kunna övergå till det fria kriget, om de t ex blev avskurna. Det
var då fråga om en partisanliknande strid, som skulle tvinga
angriparen att binda resurser för skydd av sina förbindelser
och sitt underhåll. Källa: Borell, Klas, Disciplinära strategier.
Svagheten i konceptet var uthålligheten. Kunde inte tillgång
på ammunition, livsmedel, sjukvård, överlevnadsmateriel m m
säkras, t ex genom i förväg upplagda och gömda förråd, torde
verksamheten snabbt ha avtagit i takt med att stridsvärdet hos
de förband som övergick till det fria kriget nedgick, även om
en stark vilja hos befäl och trupp fanns. Vidare kan man inte
bortse från att en angripare tillgrep repressalier mot t ex civil-
befolkningen om partisankrig bedrevs. Det finns många exem-
pel på detta under andra världskriget (Förf anm).

179 Grenander, Gunnar, s 153.
180 Som exempel krävdes utbyggnad av fältbefästningar, vilket

bl a krävde stora mängder timmer, armeringsjärn och inte minst
cement liksom kompetent arbetskraft. Under mobiliserings-
dygnen 1-15 planerade försvarsstaben som exempel att sjö-
transportera 3o 000 ton cement från milo Ö ti l l  milo ON; 8 000
ton från milo Ö til l milo NN  och 15 000 ton inom milo S respek-
tive milo Ö. ÖB oporder 1973-10-13 Opl KH 310. P 15 Gemen-
samt: Kommunikationstjänst och Flexibilitet eller rigiditet,
s 23. Enligt Carl Björeman tog bara de planerade befästnings-
arbetena i Skåne ca sex veckor att utföra.

181 Se också Wiklund, Lars: "Den ryska björnen", s 83-86, Hotet
från Öster

182 S O U  1 9 9 4 : 11  O m  k r i g e t  k o m m i t . . .  s  1 6 1 .
183 SOU 1994:i1, s 161 ff, S 164 ff, 290 ff  och bilaga 13. I bilaga 13

återges promemorian in extenso. Se också Erlanders dagböcker.
184 C.O.S. (53) 63: 4th February 1953. "Swedish defence". Top

Secret. PRO (nu NA).
185 Wennerholm, s 137 — bilaga 1. Enligt Wennerholm var 195

antalet krigsflygplan 968, varav 6o5 var jaktflygplan, 261
bomb/attackflygplan och 102 spaningsflygplan (läget 1/7 1951).
Räknas endast de flygplan som var operativt disponibla synes
divergensen mellan britternas bedömningar och det verkliga
läget i Sverige inte vara uppseendeväckande stort.

186 C.O.S. (5I) 416 28th May 1951. "Swedish capacity to resist
aggression". Top Secret. DEFE 5/31. PRO (nu NA).

187 C.O.S. (53) 63 4th February,  1953. "Swedish defence". Top
Secret. PRO (nu NA).

188 C.O.S. (51) 416 28th May 1951. "Swedish capacity to resist
aggression". Top Secret. DEFE 5/31. PRO (nu NA.), och
SOU 1994:II, s 161-166.

189 Grenander, s 44-51, och Annerfalk, s 132 f.
190 SOU 1994:11, s 165 f.
191 Ibid, s 166. Uttalandet tillskrivs flygstabschefen, general-

majoren Westring.
192 SSSR sprängde 1949 sin första atombomb. 1951 torde "atom-

bomber" varit begränsat tillgängliga för SSSR.
193 Ahr&I, Lennart: Kompendium utdelat till eleverna vid Militär-

högskolans högre stabskurs 1965-1967 benämnt Utförande av
kustinvasion. Principiella synpunkter, MHS, Mli, Strategi kk i.
(Datum saknas)

194 Någon planläggning för krigsfall I I I  kom inte heller att utföras
av OB/försvarsstaben.

195 Danmark kunde naturligtvis angripas innan södra Sverige
angreps.

196 Fst/armUyd, VPM den 13/3 1946 rörande krigsplanläggningen
avsedd att ligga t i l l  grund för OB föredragning för regeringen
den 21 mars 1946, F IV m: vol 23 a. KrA. Begreppet "avvär-
jande" innebar att fienden skulle hejdas och helst slås innan han
passerat en viss angiven linje, landstigit eller luftlandsatt trupp.
Begreppet "fördröjande" innebar att vi med begränsad insats av
trupp skulle vinna tid samtidigt som fienden tillfogades förlus-
ter innan han hade trängt över en viss angiven linje. Begreppet
"försvåra" t ex landstigning eller luftlandsättning innebar att
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för krigsfall I I  N och H S nr H 34:7: "Planläggning för krigsfall
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ning. Begreppet front har ingen direkt jämförelse i Sverige. En
front bestod av ett antal divisioner och t ex olika understöds-
och underhållsförband. Närmast kan en front sägas vara syno-
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Det senare må endast enfalden beklaga. Vad som emellertid är
mer betänkligt är att man från makthavarnas -  eller f d makt-
havares sida -  fortsätter att försvara och förneka vad som nu är
allmänt känt. Man synes ha fallit offer för sin egen retorik, en
retorik som i mer än 5o år trummats in i svenska folket. Detta
är inte endast demokratiskt betänkligt, det är också förenat med
risker då denna retorik kan fördunkla den klarsyn som krävs
vid framtida säkerhetspolitiska överväganden. Risken finns att
man låser sitt eget tänkande!
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Ibland används även förkortningen $. KAB. Här och i fortsätt-
ningen har valts den benämning som senare blir vanlig, nämli-
gen förkortningen KAB $. etc.

!%& Gotlands militärkommando var underställt Chefen för Östra 
militärområdet.

!%% GK = Gotlands kustartilleri.
!%# IB &% utom $.–!. skbat jämte $.–!. pbat och %. briglvkomp. 

IB &% kan sägas vara en reminisens av %. pbrig (PB %). På $'%"-
talet ansvarade I $% – då ett s k pansarinfanteriregemente – för 
att tillsammans med P & i Skövde sätta upp två pansarbrigader: 
PB % och PB '. Den sista stora övningen med en pansar brigad 
från I $% genomfördes $'#&. Pansartrupperna !"#$–!""$, 
s &#%–&(". 

!%( Cars m ), s &". Attackeskadern bestod vid denna tid – omkring 
$'## – av omkring *"" attack)ygplan av typ A !* Lansen. 
Det kan i detta sammanhang vara värt att nämna att trots 
att det svenska )ygvapnet denna tid – både kvantitativt och 
kvalitativt – befann sig på en erkänt mycket hög internationellt 
nivå så förekom ingen direkt samverkan mellan armén och 
)ygvapnet på lägre nivåer som syftade till direkt )ygunderstöd 
av arméförbandens strid i krig vare sig utbildningsmässigt eller 
materiellt – t ex i form av sambandsmedel som skulle ha kunna 
möjliggjort en direktkommunikation mellan chefen för en 
grupp attack)ygplan och en bataljonschef. Härmed försvåra-
des eller omöjliggjordes alla former av direkt ”eldledning” som 
arméförbanden skulle ha kunnat biträda attacken med i syfte 
att själva också ha kunnat erhålla ett kvali+cerat eldundstöd. 
Någon ”interopera bilitetsförmåga”, som det nu talas om i sam-
band med den i det närmaste ”framtvingade” anpassningen till 
Nato-standard, var det inte tal om. Visserligen deltog )ygvap-
net i större övningar, oklart i vilket syfte sett ur de i rang lägsta 
arméof+cerarnas synvinkel, men att utveckla rutiner för direkt 
samverkan synes inte ha legat i vare sig )ygvapnets eller den 
högre arméledningens intresse. Samtidigt som man på ,"-talet i 
Sovjetunionen rutinmässigt genomförde skytteregementes anfall 
med understöd av attack)yg (relation av dåvarande överste-
löjtnanten och chefen för arméstabens taktik- och underrättelse-
avdelning – sedermera artilleriinspektören, överste $. Håkan 
Hallgren – som vid denna tid genomförde studiebesök i Lenin-
grads milo), var närmaste samverkansmöjligheten mellan 
arméns krigsförband och )ygvapnet, en samverkansgrupp 
som tillfördes arméns fördelningsstaber, i mån av tillgänglighet 
och behov. Någon möjlighet för t ex en brigadchef att ”ropa in 
svensk attack”, även efter medgivande från fördelningschef, 
förelåg generellt inte och övades inte heller. För detta krävdes 
att speciell personal liksom sambandsmedel tillfälligt tillfördes 
arméförbanden. Både brigadchefen och bataljonscheferna, 
liksom )ygplansförarna, saknade som standard de tekniska 
sambandmöjligheterna och utbildningen för direktsamverkan. 
Sak samma gäller t ex fortfarande en jägarbataljonschef som 
står ”öga mot öga med ett ’fett mål’ i sikte långt bakom +endens 
linjer”. Uppenbarligen har intresset för denna så avgörande 
direkta samverkan varit ringa hos både )ygvapnets ledning och 
det högre armébefälet. Försvarsgrensegoismen, eller frågan om 
vem som ”skulle betala” kan inte uteslutas som en mer adekvat 
förklaring. En liknande fråga som är värd att uppmärksamma 
i detta sammanhang var det faktum att )ygvapnet runt $'(" 
endast disponerade tre kvali+cerade transportplan av Herkules-

typ, närmast avsedda för att sprida )ygvapnets basorganisation 
vid mobilisering. Att armén var i ett skriande behov av )yg-
transporter för sin mobilisering, t ex för transport av kvali+ce-
rade staber och viktiga s k B-omgångar till Övre Norrland, i 
ett land där huvuddelen av befolkningen bodde i södra Sverige, 
synes inte ha gjort intryck på vare sig )ygvapnet eller försvars-
staben och arméledningen. Intresset för s k strategisk rörlighet 
var uppenbarligen ringa. Som framgått ovan hade t ex Norge 
motsvarande tio transportplan av Herkulestyp.

!%, Här åsyftas vilken som helst av de sex berörda militärbefäl-
havarna – MB.

!%' Fst/Opl #/# $'## nr H !$" – KH. (ÖB opo $'#(). HKV/arkiv.
!#" Fst/sekt $ !/! $'#$ nr H !&:,. F IV m: vol ##, KrA. Författaren 

var under början av ("-talet chef för Fst/K:s järnvägs- och 
landsvägstransportdetalj och då direkt ansvarig för denna plan-
läggning hos ÖB.

!#$ Avsnittet $&: ”Den nya krigsplanläggningen $'#* ... ” bygger 
där annat ej anges i not på följande källmaterial: Utkast till 
ÖB order Fst !/! $'#$ Fst/sekt I nr H !&:,, F IV m: vol ##, 
Fst/Opl #/# $'## nr H !$", KH – ÖB opo $'#( – och ÖB opo 
$'(!-$"-$%, Opl KH !$". HKV/arkiv.

!#* ÖB opo $'(!-$"-$% Opl KH !$", HKV/arkiv och AR II $'#!.
!#! Detta var ett av skälen till att det amerikanska luftvärnssyste-

met Hawk anskaffades, för utnyttjande bl a i Skåne.
!#& SOU $''&:$$. Neutralitetspolitikkommissionen $''*-$*-$# 

”Utskrift av utfrågning av dir Ingemar Engman”. Finländarna 
försvarade sig framgångsrikt i ca tre månader under vinter-
kriget utan någon avgörande hjälp utifrån.

!#% $'&, års målsättning, som i princip också bekräftades i $'%, års 
försvarsbeslut.

!## Cars m ), s (".
!#( Prop $'(*:(%, s $*( ff.
!#, Cronenberg, ”Anpassning och tillväxt”, s !" f.
!#' Zetterberg, ”Efterkrigstiden $'&%–$''&,” $#% ff.
!(" Edgren, ”Medverkan i pansarvapnets utveckling”, s *&! ff och 

s *%$. Pansarregementena var P $, P *, P &,P % (pbat), P #, P (, 
P $" och P $, (på Gotland). Ur ett internationellt perspektiv är 
det tveksamt om ”stridsvagn S” kunde betraktas som en riktig 
stridsvagn i egentlig mening, då den hade fast monterad pjäs 
och ej kunde skjuta under gång. 

!($ Zetterberg, op cit, s $," f.
!(* Ibid, s $'&.
!(! Cars m ), s &" och s #&.
!(& Ibid, s !'.
!(% Prop $'(*:(%, s '' f.
!(# Cars m ), s $!.
!(( Ibid, s $& och s ,* ff.
!(, Ibid, s $&.
!(' Ibid, s $& f och s !( ff.
!," Prop $'(*:(%s $% ff och Björeman, ”Strategival och försvars-

kriser”, s ',. Motivet för utarbetande av dessa långsiktiga 
planer var att man i planeringen skulle kunna frigöra sig från 
”arvet,” men även från de bindningar som, enligt vissa bedö-
mare, särintressen inom försvarsmakten och försvarsindustrin 
dragit växlar på.

!,$ Cars m ), s &" f.
!,* Prop $'(*:(%, s (.
!,! Cars m ), s &$.
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Ibland används även förkortningen I. KAB. Här och i fortsätt-
ningen har valts den benämning som senare blir vanlig, nämli-
gen förkortningen KAB 1. etc.

354 Gotlands militärkommando var underställt Chefen för Östra
militärområdet.

355 GK = Gotlands kustartilleri.
356 IB 45 utom 1.-3. skbat jämte 1.-3. pbat och 5. briglvkomp.

IB 45 kan sägas vara en reminisens av 5. pbrig (PB 5). På 1950-
talet ansvarade I 15 — då ett s k pansarinfanteriregemente — för
att tillsammans med P 4 i Skövde sätta upp två pansarbrigader:
PB 5 och PB 9. Den sista stora övningen med en pansarbrigad
från I 15 genomfördes 1964. Pansartrupperna 1942-1992,
s 465-47o.

357 Cars m fl, s 4o. Attackeskadern bestod vid denna tid — omkring
1966 — av omkring 200 attackflygplan av typ A 32 Lansen.
Det kan i detta sammanhang vara värt att nämna att trots
att det svenska flygvapnet denna tid — både kvantitativt och
kvalitativt — befann sig på en erkänt mycket hög internationellt
nivå så förekom ingen direkt samverkan mellan armen och
flygvapnet på lägre nivåer som syftade till direkt flygunderstöd
av armsförbandens strid i krig vare sig utbildningsmässigt eller
materiellt — t ex i form av sambandsmedel som skulle ha kunna
möjliggjort en direktkommunikation mellan chefen för en
grupp attackflygplan och en bataljonschef. Härmed försvåra-
des eller omöjliggjordes alla former av direkt "eldledning" som
armsförbanden skulle ha kunnat biträda attacken med i syfte
att själva också ha kunnat erhålla ett kvalificerat eldundstöd.
Någon "interoperabilitetsförmåga", som det nu talas om i sam-
band med den i det närmaste "framtvingade" anpassningen till
Nato-standard, var det inte tal om. Visserligen deltog flygvap-
net i större övningar, oklart i vilket syfte sett ur de i rang lägsta
armsofficerarnas synvinkel, men att utveckla rutiner för direkt
samverkan synes inte ha legat i vare sig flygvapnets eller den
högre armsledningens intresse. Samtidigt som man på 8o-talet i
Sovjetunionen rutinmässigt genomförde skytteregementes anfall
med understöd av attackflyg (relation av dåvarande överste-
löjtnanten och chefen för armsstabens taktik- och underrättelse-
avdelning — sedermera artilleriinspektören, överste I. Håkan
Hallgren — som vid denna tid genomförde studiebesök i Lenin-
grads milo), var närmaste samverkansmöjligheten mellan
armens krigsförband och flygvapnet, en samverkansgrupp
som tillfördes armens fördelningsstaber, i mån av tillgänglighet
och behov. Någon möjlighet fört ex en brigadchef att "ropa in
svensk attack", även efter medgivande från fördelningschef,
förelåg generellt inte och övades inte heller. För detta krävdes
att speciell personal liksom sambandsmedel tillfälligt tillfördes
armsförbanden. Både brigadchefen och bataljonscheferna,
liksom flygplansförarna, saknade som standard de tekniska
sambandmöjligheterna och utbildningen för direktsamverkan.
Sak samma gäller t ex fortfarande en jägarbataljonschef som
står "öga mot öga med ett 'fett mål' i sikte långt bakom fiendens
linjer". Uppenbarligen har intresset för denna så avgörande
direkta samverkan varit ringa hos både flygvapnets ledning och
det högre armsbefälet. Försvarsgrensegoismen, eller frågan om
vem som "skulle betala" kan inte uteslutas som en mer adekvat
förklaring. En liknande fråga som är värd att uppmärksamma
i detta sammanhang var det faktum att flygvapnet runt I970
endast disponerade tre kvalificerade transportplan av Herkules-

typ, närmast avsedda för att sprida flygvapnets basorganisation
vid mobilisering. Att armen vari ett skriande behov av flyg-
transporter för sin mobilisering, t ex för transport av kvalifice-
rade staber och viktiga s k B-omgångar till Övre Norrland, i
ett land där huvuddelen av befolkningen bodde i södra Sverige,
synes inte ha gjort intryck på vare sig flygvapnet eller försvars-
staben och armsledningen. Intresset för s k strategisk rörlighet
var uppenbarligen ringa. Som framgått ovan hade t ex Norge
motsvarande tio transportplan av Herkulestyp.

358 Här åsyftas vilken som helst av de sex berörda militärbefäl-
havarna — MB.

359 Fst/Opl 6/6 1966 nr H 310 — KH. (ÖB opo 1967). HKV/arkiv.
36o Fst/sekt 3/3 1961 nr H 34:8. F IV m: vol 66, KrA. Författaren

var under början av 7o-talet chef för Fst/K:s järnvägs- och
landsvägstransportdetalj och då direkt ansvarig för denna plan-
läggning hos OB.

361 Avsnittet 14: "Den nya krigsplanläggningen 1962 "bygger
där annat ej anges i not på följande källmaterial: Utkast till
ÖB order Fst 3/3 1961 Fst/sekt I nr H 34:8, F IV m: vol 66,
Fst/Opl 6/6 1966 nr H 31o, KH — ÖB opo 1967 — och ÖB opo
1973-10-15, Opl KH 310. HKV/arkiv.

362 ÖB opo 1973-10-15 Opl KH 31o, HKV/arkiv och AR II 1963.
363 Detta var ett av skälen till att det amerikanska luftvärnssyste-

met Hawk anskaffades, för utnyttjande bl a i Skåne.
364 SOU 1994:11. Neutralitetspolitikkommissionen 1992-12-16

"Utskrift av utfrågning av dir Ingemar Engman". Finländarna
försvarade sig framgångsrikt i ca tre månader under vinter-
kriget utan någon avgörande hjälp utifrån.

365 1948 års målsättning, som i princip också bekräftades i 1958 års
försvarsbeslut.

366 Cars m fl, s 70.
367 Prop 1972:75, S 127 ff.
368 Cronenberg, "Anpassning och tillväxt", s 3o f.
369 Zetterberg, "Efterkrigstiden 1945-1994," 165 ff.
370 Edgren, 'Medverkan i pansarvapnets utveckling", s 243 ff och

s 251. Pansarregementena var P I, P 2, P 4,P 5 (pbat), P 6, P 7,
P io och P 18 (på Gotland). Ur ett internationellt perspektiv är
det tveksamt om "stridsvagn S" kunde betraktas som en riktig
stridsvagn i egentlig mening, då den hade fast monterad pjäs
och ej kunde skjuta under gång.

371 Zetterberg, op cit, s 18o f.
372 Ibid, 5 194.
373 Cars m fl, s 4o och s 64.
374 Ibid, s 39.
375 Prop 1972:75, s 99 f.
376 Cars m fl, s 13.
377 Ibid, s 14 och s 82 ff.
378 Ibid, s 14.
379 Ibid, s 14 f och s 37 ff.
38o Prop 1972:75s 15 ff och Björeman, "Strategival och försvars-

kriser", s 98. Motivet för utarbetande av dessa långsiktiga
planer var att man i planeringen skulle kunna frigöra sig från
"arvet," men även från de bindningar som, enligt vissa bedö-
mare, särintressen inom försvarsmakten och försvarsindustrin
dragit växlar på.

381 Cars /T1 fl, s 4o f.
382 Prop 1972:75, s 7.
383 Cars m fl, S 41.
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!$% Mekaniserade brigader kan ses som en form av lättare eller 
eldsvagare pansarbrigader.

!$& Cars m ', s () f.
!$* Ibid, s +#.
!$# Ibid, s () ff.
!$$ Prop ()#+:#&, s (!( f och Cars m ', s #! f.
!$) Ibid, s ($( f.
!)" Man kan här hävda att marginaldoktrinen nu fått fullt politiskt 

genomslag. Den passade bl a uppenbarligen utmärkt när 
reduce ringar i försvarsramarna av olika skäl blev nödvändiga.

!)( Cars m ', s %!.
!)+ Prop()#+:#&, s ("" ff och Cars m ', s %" ff. 
!)! Ibid, s ((" ff och 'erstädes. Cars m ', s %" ff.
!)% Cars m ', s %", %% och &" och Zetterberg ”Efterkrigstiden 

()%&–())%”, s()%.
!)& Prop ()#+:#&, s((* och Cars m ', s $$$ f.
!)* Cars m ', s %& f.
!)# Ibid, s %$.
!)$ Brev från förre arméchefen Curt Göransson till dåvarande 

chefen för Södra Militärområdet Carl Björeman, daterat 
()$$-"+-"$. Göransson delger här bl a sina tankar om hur han 
såg på detta ”värstascenario” i sambad med att han tillträdde 
som Chef för I. militärområdet. ”Jag kunde koncentrera mig på 
det farligaste fallet enligt min mening: att regeringen anbefallde 
mobilisering för sent. Men dessa överväganden gjorde jag helt 
privat och behöll för mig själv. Utåt gällde klar skaltaktik. Men 
privat funderade jag över: Vad gör jag om ,enden hade sådant 
försteg att motanfall ej var möjligt?”

!)) Cars m ', s #%.
%"" Försvarsmakten/HKV/GEM/PERSAVD. Vplsamordnaren. 

())%-"$-"(, studien ”Värnplktsutbildningstider.”
%"( Björeman, ”Strategi och försvarskriser”, s )$ f.
%"+ Ibid, s &%.
%"! Hadenius m ', s +&* ff.
%"% Cars m ', s $% f.
%"& Zetterberg: ”Efterkrigstiden ()%&–())%”, s ()) f.
%"* SOU +""+:("$, s &+&.
%"# Framställningen nedan bygger på ÖB Operationsorder 

()#!-("-(& Opl KH !(". Fst/opl +. Fst Centralexpedition B(:#+. 
HKV arkiv. 

%"$ Skall utläsas som Kvali,cerat hemligt Kungligt brev. Detta 
utdrag ur Kbr från ()*% är att se som Kungl Maj:ts operativa 
anvisningar för försvarets förande och kan då jämföras med 
den öppna målsättningen för totalförsvaret som ovan redo-
visats. Det är av intresse att notera att detta Kbr – som med all 
sannolikt baserats på underlag från ÖB – fortfarande (()#%) 
ägde giltighet. 

%") SSP = Strategisk studie och prognos. Kvali,cerat hemlig 
handling .

%(" Territoriell verksamhet omfattar markoperativ och samordnad 
verksamhet.

%(( De förband som redovisas är vad gäller armén främst direkt 
stridande fältförband, bl a brigader och ledningsförband. Sak 
samma gäller i tillämpliga delar marin- och 'ygvapenförband. 
De s k stödförbanden, som t ex artilleri-, luftvärns-, ingenjör-, 
signal och underhållsförband, redovisas som regel inte, vilket 
inte utgör något mått på deras betydelse. Vad gäller lokalför-
svarsförbanden redovisas dessa mycket översiktligt i grund -

alternativet. Avgränsningar när det gäller redovisningen av 
tilldelade krigsförband är nödvändigt om inte listorna över för-
banden skall bli orimligt långa. Det appendix där förbandstill-
delningen redovisas fyller en hel A% pärm. (Appendix, gemen-
samt. ÖB opo #%/#&. Appendix ÖB ()#!-("-(& Opl KH !(". 
HKV arkiv)

%(+ De summor som redovisas baseras på s k P-tabellstyrka, d v s 
det antal man som enligt personaltabellerna skall ingå i aktuellt 
krigsförband.

%(! C BK = Chefen för Blekinge kustartilleri med stab tillika befäl-
havare Fo (&.

%(% Avser det antal man som enligt personaltabellstyrkan var 
underställda militärområdet i grundalternativet +. Militärbefäl-
havarens territoriellt och markoperativt underlydande förband 
är inte inräknade, som t ex strategiska reserver. Detta påpe-
kande gäller generellt i ordern om inget annat sägs.

%(& Militärbefälhavare och försvarsområdesbefälhavare är territo-
riella chefer och har i denna egenskap ansvaret för markopera-
tiv och samordnande verksamhet inom sina områden. Mark-
operativ verksamhet innebär bl a samordning av strid m m den 
tid som t ex en brigad som är strategisk reserv är grupperad 
inom aktuellt militärområde/försvarsområde. 

%(* MKG = Marinkommando Gotland underställt MB Ö.
%(# Krigsplacerad chef var i regel Chefen för kust'ottan vid denna 

tid. En kaderorganisation fanns organiserad i fred i form av 
Roslagens örlogsbasavdelning lokaliserad till F (* i Uppsala. 

%($ På ()*"- och #"-talen fanns fast installerade kanoner i skan-
sar, starkt skyddade även för tryckvåg och strålning från en 
kärn vapenexplosion, i följande omfattning: (+ st !# mm strv-
kanontorn m/%(, (* st #,& cm strvkanontorn m/%+, (" st #,& 
cm strvkanontorn m/!#, (& st &# mm pansarvärnskanon m/%! 
och $ st #,& cm kanon m/"+-!!. Knutas, R, och Hammarhjelm, 
B: ”Befästningar för I/P ($ från och med ()!)”, s +"&–+(); Got-
lands nationalbeväring och regemente, Band I. Probus +""&.

%() Övriga enheter – ! "%( man – utgörs huvudsakligen av led-
nings- och underhållsenheter. Således disponerar MB B i prin-
cip inga direkt stridande fältförband i grundalternativet.

%+" D v s först tidigast ca (& dagar efter det att koncentrerings-
transporterna påbörjats. Skälet till varför ”främst vintertid” 
anges var att framkomligheten då ökade vid sidan om vägarna, 
då sjöar och vissa år även myrarna frös och därmed bar t ex 
pansarfordon. Omfattningsföretag över t ex Bottenvikens isar 
kunde då ockå bli en realitet.

%+( TpRK = Transportreglemente för krigsmakten.
%++ h = timme(ar).
%+! BRB = Byggnads och reperationberedskapen. Denna organisa-

tion bestod bl a av stora svenska byggnadsföretag, som t ex 
Skånska cementgjuteriet AB (nu Skanska), som organiserade 
olika enheter för t ex befästningsarbeten. De disponerade bl a 
specialutbildad arbetkraft och maskinella civila resurser och 
var av stor betydelse.

%+% CB = civilbefälhavaren
%+& SjöV= Sjöfartsverket
%+# Fst ()#%-(+-"! Opl ( KH !(" ”Överbefälhavarens förslag till 

Kungl Maj:t direktiv för det operativa krigsförberedelsearbe-
tet”. HKV arkiv och Björeman, Carl: Soldat och general … 

%+$ Fst/Opl ()#%-(+-"! KH !(". ÖB förslag till Kungl Maj:ts direk-
tiv för det operativa krigsförberedelsearbetet. Fst Centralexpe-
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384 Mekaniserade brigader kan ses som en form av lättare eller
eldsvagare pansarbrigader.

385 Cars m fl, s 19 f.
386 Ibid, s 27.
387 Ibid, s 19 ff.
388 Prop 1972:75, s 131 f  och Cars m fl, s 73 f.
389 Ibid, s 181 f.
390 Man kan här hävda att marginaldoktrinen nu fått fullt politiskt

genomslag. Den passade bl a uppenbarligen utmärkt när
reduceringar i försvarsramarna av olika skäl blev nödvändiga.

391 Cars m fl, s 43.
392 Prop1972:75, s ioo ff  och Cars m fl, s 4o ff.
393 Ibid, s rro ff  och flerstädes. Cars m fl, s 4o ff.
394 Cars m fl, s 40, 44 och 50 och Zetterberg "Efterkrigstiden

1945-1994",s194.
395 Prop 1972:75, si i6 och Cars m fl, S 888 f.
396 Cars m fl, s 45 f.
397 Ibid, s 48.
398 Brev från förre armschefen Curt Göransson till dåvarande

chefen för Södra Militärområdet Carl Björeman, daterat
1988-02-08. Göransson delger här bl a sina tankar om hur han
såg på detta "värstascenario" i sambad med att han tillträdde
som Chef för I. militärområdet. "Jag kunde koncentrera mig på
det farligaste fallet enligt min mening: att regeringen anbefallde
mobilisering för sent. Men dessa överväganden gjorde jag helt
privat och behöll för mig själv. Utåt gällde klar skaltaktik. Men
privat funderade jag över: Vad gör jag om fienden hade sådant
försteg att motanfall ej var möjligt?"

399 Cars m fl, s 74.
400 Försvarsmakten/HKV/GEM/PERSAVD. Vplsamordnaren.

1994-08-01, studien "Värnplktsutbildningstider."
401 Björeman, "Strategi och försvarskriser", s 98 f.
402 Ibid, s 54.
403 Hadenius m fl, s 256 ff.
404 Cars m fl, s 84 f.
405 Zetterberg: "Efterkrigstiden 1945-1994", 5 199 f.
406 SOU 2002:108, s 525.
407 Framställningen nedan bygger på ÖB Operationsorder

1973-10-15 Opl KH 310. Fst/opl 2. Fst Centralexpedition B1:72.
H K V  arkiv.

408 Skall utläsas som Kvalificerat hemligt Kungligt brev. Detta
utdrag ur Kbr  från 1964 är att se som Kungl Maj:ts operativa
anvisningar för försvarets förande och kan då jämföras med
den öppna målsättningen för totalförsvaret som ovan redo-
visats. Det är av intresse att notera att detta Kbr — som med all
sannolikt baserats på underlag från ÖB — fortfarande (i974)
ägde giltighet.

409 SSP = Strategisk studie och prognos. Kvalificerat hemlig
handling.

410 Territoriell verksamhet omfattar markoperativ och samordnad
verksamhet.

411 De förband som redovisas är vad gäller armen främst direkt
stridande fältförband, bl a brigader och ledningsförband. Sak
samma gäller i tillämpliga delar marin- och flygvapenförband.
De s k stödförbanden, som t ex artilleri-, luftvärns-, ingenjör-,
signal och underhållsförband, redovisas som regel inte, vilket
inte utgör något mått på deras betydelse. Vad gäller lokalför-
svarsförbanden redovisas dessa mycket översiktligt i grund-

alternativet. Avgränsningar när det gäller redovisningen av
tilldelade krigsförband är nödvändigt om inte listorna över för-
banden skall bli orimligt långa. Det appendix där förbandstill-
delningen redovisas fyller en hel A4 pärm. (Appendix, gemen-
samt. OB opo 74/75. Appendix ÖB 1973-10-15 Opl KH 310.
H K V  arkiv)

412 De summor som redovisas baseras på s k P-tabellstyrka, d v s
det antal man som enligt personaltabellerna skall ingå i aktuellt
krigsförband.

413 C BK = Chefen för Blekinge kustartilleri med stab til l ika befäl-
havare Fo 15.

414 Avser det antal man som enligt personaltabellstyrkan var
underställda militärområdet i grundalternativet 2. Militärbefäl-
havarens territoriellt och markoperativt underlydande förband
är inte inräknade, som t ex strategiska reserver. Detta påpe-
kande gäller generellt i ordern om inget annat sägs.

415 Militärbefälhavare och försvarsområdesbefälhavare är territo-
riella chefer och har i denna egenskap ansvaret för markopera-
tiv och samordnande verksamhet inom sina områden. Mark-
operativ verksamhet innebär bl a samordning av strid m m den
tid som t ex en brigad som är strategisk reserv är grupperad
inom aktuellt militärområde/försvarsområde.

416 MKG = Marinkommando Gotland underställt MB Ö.
417 Krigsplacerad chef var i  regel Chefen för kustflottan vid denna

tid. En kaderorganisation fanns organiserad i fred i form av
Roslagens örlogsbasavdelning lokaliserad till F 16 i Uppsala.

418 På 1960- och 7o-talen fanns fast installerade kanoner i skan-
sar, starkt skyddade även för tryckvåg och strålning från en
kärnvapenexplosion, i följande omfattning: 12 st 37 mm strv-
kanontorn m/41, 16 st 7,5 cm strvkanontorn m/42, ro st 7,5
cm strvkanontorn m/37, 15 st 57 mm pansarvärnskanon m/43
och 8 st 7,5 cm kanon m/o2-33. Knutas, R, och Hammarhjelm,
B: "Befästningar för UP 18 från och med 1939", S 205-219; Got-
lands nationalbeväring och regemente, Band I. Probus 2005.

419 Övriga enheter — 3 041 man — utgörs huvudsakligen av led-
nings- och underhållsenheter. Således disponerar MB B i prin-
cip inga direkt stridande fältförband i grundalternativet.

420 D v s först tidigast ca 15 dagar efter det att koncentrerings-
transporterna påbörjats. Skälet till varför "främst vintertid"
anges var att framkomligheten då ökade vid sidan om vägarna,
då sjöar och vissa år även myrarna frös och därmed bar t ex
pansarfordon. Omfattningsföretag över t  ex Bottenvikens isar
kunde då ockå bli en realitet.

421 TpRK = Transportreglemente för krigsmakten.
422 h = timme(ar).
423 BRB = Byggnads och reperationberedskapen. Denna organisa-

tion bestod bl a av stora svenska byggnadsföretag, som t ex
Skånska cementgjuteriet AB (nu Skanska), som organiserade
olika enheter för t  ex befästningsarbeten. De disponerade bl a
specialutbildad arbetkraft och maskinella civila resurser och
var av stor betydelse.

424 CB = civilbefälhavaren
425 SjöV= Sjöfartsverket
427 Fst 1974-12-03 Opl r K H  310 "Överbefälhavarens förslag till

Kungl Maj:t direktiv för det operativa krigsförberedelsearbe-
tet". H K V  arkiv och Björeman, Carl: Soldat och general...

428 Fst/Opl 1974-12-03 K H  310. ÖB förslag till Kungl Maj:ts direk-
tiv för det operativa krigsförberedelsearbetet. Fst Centralexpe-
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ditionen B$:#%. Regeringens anvisningar, som i allt väsentligt, 
bl a vad gällde den operativa Planläggningen, följde ÖB:s 
förslag trädde i kraft den $ november $&'%. Anvisningarna 
delgavs vissa ÖB krigsförberedelsearbetet. HKV arkiv. Jämför 
också Björeman ibid; underställda chefer med ÖB skrivelse Fst/
Opl $&'%-$$-$! KH !$", Reg anvisningar för det operativa (""%, 
s ($). 

)(& Fst/Opl $ Operativ studie ( – utvärdering, $&'#-"*-$) Bilaga 
till Opl $ KH !$" avsnittet '.!. Operationsplanesystemets upp-
byggnad, s $!( ff. HKV arkiv.

)!" Ibid. 
)!$ FÖRSVARSSTABEN Operationsledning ( $&''-"&-(" Opl ( 

KH !$". HKV arkiv.
)!( Fst/Opl $ Operativ studie ( – utvärdering, $&'#-"*-$) Bilaga 

till Opl $ KH !$" avsnittet '.!. Operationsplanesystemets upp-
byggnad. HKV arkiv.

)!! ÖB OpV del $ gavs, enligt dagboksanteckningar som Carl 
Björeman gjort, ut i november $&'#. (Uppgift från Björeman 
(""*-"(-"*.) Del $ av ÖB opV har ännu inte kunnat åter+nnas 
i HKV arkiv. Delar av opV del $, avsnittet %: ”ÖB operativa 
grundsyn” åter+nns dock i skrivelsen Fst $&''-"&-(" Opl ( 
KH !$" ”ÖB operativa verk” (Utkast). Det var enligt missivet 
ett preliminärt underlag, men tydligen så långt bearbetat att det 
skulle utnyttjas av MB och CE $ i arbetet med den operativa 
planläggningen som skulle tillämpas fr o m $&'&-"'-"$. Detta 
talar för att ÖB:s grundsyn som åter+nns i skrivelsen sannolikt 
ligger nära skrivningarna i slutdokumentet. 

)!) Det är här av intresse att notera att ÖB OpV del $ ännu inte 
fastställts och utsänts innan ÖB OpV del ( utsändes, vilket rim-
ligen hade varit logiskt. I praktiken kom del $ tidigast ut först 
i november $&'#. I ÖB OpV del ( bilaga $ redovisas ett avsnitt 
benämnt ”Inriktningen av den operativa planläggningen”, som 
sägs grundas på ”sakförhållanden samt de strategiska och ope-
rativa värderingar” som redovisas i ÖB OpV del $. ”Strategiska 
och operativa grunder”. Inriktning av den operativa planlägg-
ningen som redovisas i ÖB OpV del ( kan därför möjligen vara 
en form av sammanfattning av ÖB OpV del $, som sedan kom 
som ”jästen efter degen”. Risken fanns därför att denna ”Inled-
ning” i ÖB opV del ( kom att påverka MB:s planering kanske 
mer än OpV del $: ”Strategiska och operativa grunder” gjort, 
om den utkommit först. Anmärkningsvärt är också att ÖB OpV 
del (, som formellt handlades vid Opl ( i operationsledningen, 
gavs ut som en order från Opl !, d v s från den operationsled-
ning som normalt handlade beredskapsfrågor. I missivet med 
vilket OpV del ( utsändes (fjärde stycket) anges vidare att ”ÖB 
operationsorder $ gäller …” trots att någon sådan order inte 
+nns i ÖB opV del (. Däremot fanns operationsplanen $ som 
ingick i ÖB opV del (. Sannolikt syftar man på ÖB Opo som 
ingick i OpV del ( och byggde på operationsplanen $, eller så 
är det en felskrift. Överhuvudtaget är det anmärkningsvärt 
hur dåligt korrekturläst hela ÖB OpV del ( är, vilket rimligen 
kunnat bädda för missförstånd, särskilt som även ett svårtolkat 
språk stundtals används och ibland även märkliga förkort-
ningar. ÖB opV del $ har ännu inte i sin helhet återfunnits 
i HKV arkiv. Enligt muntliga uppgifter från Carl Björeman 
i april (""*, som granskat MB Ö respektive MB S operativa 
orderverk på #"-talet, +nns i dessa inga hänvisningar till ÖB 
opV del $. Möjligen kan detta tolkas som att ÖB opV del (, 

med sina inledande anvisningar, var tillfyllest för MB behov av 
planerings underlag. Se även Björeman Carl, op cit s ($*–((".

)!% Chefen för försvarsstabens handbrev $&''-"#-(* Opl ( KH !(", 
hbr KH $/''. HKV arkiv

)!* ÖB operativa verk del ( $&'#-$"-"( Opl ! KH !$", bilaga ', s (.
)!' Underlag för operativt krigsförberedelsearbete. (ÖB operativa 

verk), $&'#-$"-"( KH !$", missiv s $ och bilaga ' s (. I bilaga 
' s ( benäms opertionsplan $ ” [O]pplan nr $”. HKV arkiv. ÖB 
operativa verk $&'#-$"-"( KH !$", missiv s $ och bilaga ' s (.

)!# ÖVERBEFÄLHAVAREN $&'#-$"-"( Opl ! KH !$". Under-
lag för operativt krigsförberedelsearbete. (ÖB operativa verk), 
”Operationsplaner och operationsorder” (ÖB OpV del (). HKV 
arkiv.

)!& ÖB operativa verk del ( $&'#-$"-"( Opl ! KH !$", bilaga $, 
s )–%.

))" I operationsplanen $ har underbilagorna annan numrering. Här 
använd numrering syftar endast till att skilja de olika under-
bilagorna åt.

))$ I denna underbilaga ges ett tydligt exempel på vad som fram-
står som inkonsekvenser i skrivningarna. I fas ( skall våra 
stridskrafter ”hejda angriparen i linjen …” och i fas ! skall 
våra trupper ”hejda framträngande över …” I praktiken torde 
skrivningarna ha samma innebörd, och någon förklaring till 
de olika formuleringarna ges inte. I vare sig t ex Nomen K 
(Nomenklatur för krigsmakten – $&') och $&*&) eller AR ( 
(Arméreglementet $&*! respektive $&#( års upplaga) åter+nns 
begreppet ”Hejda” vad gäller arméförband, men väl begrep-
pet ”Avvärja”, som just har innebörden att ”hindra en +ende 
att på marken tränga fram över en viss linje”. För en order-
mottagare (t ex MB) som analyserar ÖB:s operationsplan måste 
dessa inkonsekvenser i skrivningarna resa frågor. Fanns några 
avsikter med de olika skrivningarna? Vilka var i så fall dessa? 
För en sentida läsare framstår det närmast som slarv, något 
som även bekräftas av underbilagornas rubriker. Första under-
bilagan har rubriken: ”Operationsfaser”, de övriga två rubriken: 
”Operations faser med tids- och resursförhållanden”. Den senare 
rubriken har samtliga tre underbilagor i den löpande texten, när 
det hänvisas till dessa underbilagor.. 

))( År $&'# gällande Arméreglemente Del II $&*! (AR II) de+nie-
rade försvar på taktisk nivå som:”Strid som syftar till att hålla 
terräng, plats eller anläggning.” Se moment $:)( och bild $:$, 
):#, $# och )( samt Arméreglemente Del III begrepp. Uppgiften 
försvar ges enligt AR II $&*! och AR ( $&#( till lägre förband, 
d v s bataljoner och kompanier.

))! I Arméreglementet BEGREPP AR II, $&*! års upplaga de+nie-
ras avvärjningsstrid (på taktisk nivå) som ”strid som syfter till 
att bryta +endens anfallskraft”.

))) Begreppet ”Resursfördelningsalternativ” skrivs inte alltid ut. 
Ibland används begreppet ”fördelningsalternativ” eller bara 
begreppet ”alternativ”, inte sällan förkortat ”Alt”.

))% Här framstår det som anmärkningsvärt att inte även de militär-
befälhavare som skall lämna ifrån sig förband, ålagts att plan-
lägga detta.

))* ÖB operationsplan $, bilaga !, s ($.
))' Krigsmaktens gemensamma nomenklatur. $&*& års upplaga.
))# Själva texten i redovisat citat är ingalunda koncis och därför 

svårtolkad, ett fenomen som till del karakteriserar hela det 
operativa verket. Så kan som exempel begrepp ibland bli 
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ditionen B1:85. Regeringens anvisningar, som i allt väsentligt,
bl a vad gällde den operativa Planläggningen, följde ÖB:s
förslag trädde i kraft den i  november 1975. Anvisningarna
delgavs vissa ÖB krigsförberedelsearbetet. H K V  arkiv. Jämför
också Björeman ibid; underställda chefer med ÖB skrivelse Fst/
Opl 1975-11-13 K H  310, Reg anvisningar för det operativa 2005,
S 2 1 4 .

429 Fst/Opl 1 Operativ studie 2 -  utvärdering, 1978-06-14 Bilaga
til l Opl i  K H  310 avsnittet 7.3. Operationsplanesystemets upp-
byggnad, s 132 ff. H K V  arkiv.

430 Ibid.
431 FÖRSVARSSTABEN Operationsledning 2 1977-09-20 Opl 2

K H  310. HKV arkiv.
432 Fst/Opl 1 Operativ studie 2 -  utvärdering, 1978-06-14 Bilaga

til l Opl i  K H  310 avsnittet 7.3. Operationsplanesystemets upp-
byggnad. H K V  arkiv.

433 OB OpV del i  gavs, enligt dagboksanteckningar som Carl
Björeman gjort, ut i november 1978. (Uppgift från Björeman
2006-02-06.) Del 1 av ÖB opV har ännu inte kunnat återfinnas
i HKV arkiv. Delar av opV del 1, avsnittet 5: "ÖB operativa
grundsyn" återfinns dock i skrivelsen Fst 1977-09-20 Opl 2
K H  310 "OB operativa verk" (Utkast). Det var enligt missivet
ett preliminärt underlag, men tydligen så långt bearbetat att det
skulle utnyttjas av MB och CE 1 i  arbetet med den operativa
planläggningen som skulle tillämpas f r o m  1979-07-01. Detta
talar för att OB:s grundsyn som återfinns i skrivelsen sannolikt
ligger nära skrivningarna i slutdokumentet.

434 Det är här av intresse att notera att ÖB OpV del i  ännu inte
fastställts och utsänts innan ÖB OpV del 2 utsändes, vilket rim-
ligen hade varit logiskt. I  praktiken kom del 1 tidigast ut först
i november 1978. I  ÖB OpV del 2 bilaga 1 redovisas ett avsnitt
benämnt "Inriktningen av den operativa planläggningen", som
sägs grundas på "sakförhållanden samt de strategiska och ope-
rativa värderingar" som redovisas i ÖB OpV del 1. "Strategiska
och operativa grunder". Inriktning av den operativa planlägg-
ningen som redovisas i OB OpV del 2 kan därför möjligen vara
en form av sammanfattning av ÖB OpV del 1, som sedan kom
som "jästen efter degen". Risken fanns därför att denna "Inled-
ning" i ÖB opV del 2 kom att påverka MB:s planering kanske
mer än OpV del "Strategiska och operativa grunder" gjort,
om den utkommit först. Anmärkningsvärt är också att OB OpV
del 2, som formellt handlades vid Opl 2 i  operationsledningen,
gavs ut som en order från Opl 3, d v s från den operationsled-
ning som normalt handlade beredskapsfrågor. I  missivet med
vilket OpV del 2 utsändes (fjärde stycket) anges vidare att "ÖB
operationsorder 1 gäller ..." trots att någon sådan order inte
finns i ÖB opV del 2. Däremot fanns operationsplanen 1 som
ingick i ÖB opV del 2. Sannolikt syftar man på ÖB Opo som
ingick i OpV del 2 och byggde på operationsplanen 1, eller så
är det en felskrift. Överhuvudtaget är det anmärkningsvärt
hur dåligt korrekturläst hela ÖB OpV del 2 är, vilket rimligen
kunnat bädda för missförstånd, särskilt som även ett svårtolkat
språk stundtals används och ibland även märkliga förkort-
ningar. ÖB opV del 1 har ännu inte i sin helhet återfunnits
i HKV arkiv. Enligt muntliga uppgifter från Carl Björeman
i april 2006, som granskat MB 0  respektive MB S operativa
orderverk på 8o-talet, finns i dessa inga hänvisningar till OB
opV del 1. Möjligen kan detta tolkas som att ÖB opV del 2,

med sina inledande anvisningar, var tillfyllest för MB behov av
planeringsunderlag. Se även Björeman Carl, op cit s 216-220.

435 Chefen för försvarsstabens handbrev 1977-08-26 Opl 2 KH 32o,
hbr KH 1/77. HKV arkiv

436 ÖB operativa verk del 2 1978-10-02 Opl 3 KH 310, bilaga 7, s 2.
437 Underlag för operativt krigsförberedelsearbete. (OB operativa

verk), 1978-10-02 KH 310, missiv s i  och bilaga 7 s 2. I  bilaga
7 s 2 benäms opertionsplan "  [(]ppian nr 1". H K V  arkiv. OB
operativa verk 1978-10-02 K H  310, missiv s i  och bilaga 7 s 2.

438 ÖVERBEFALHAVAREN 1978-10-02 Opl 3 K H  310. Under-
lag för operativt krigsförberedelsearbete. (OB operativa verk),
"Operationsplaner och operationsorder" (OB OpV del 2). HKV
arkiv.

439 ÖB operativa verk del 2 1978-10-02 Opl 3 KH 310, bilaga 1,
s 4-5.

44o I operationsplanen 1 har underbilagorna annan numrering. Här
använd numrering syftar endast ti l l att skilja de olika under-
bilagorna åt.

441 I  denna underbilaga ges ett tydligt exempel på vad som fram-
står som inkonsekvenser i skrivningarna. I  fas 2 skall våra
stridskrafter "hejda angriparen i linjen ..." och i fas 3 skall
våra trupper "hejda framträngande över ..." I praktiken torde
skrivningarna ha samma innebörd, och någon förklaring till
de olika formuleringarna ges inte. I  vare sig t ex Nomen K
(Nomenklatur för krigsmakten — 1974 och 1969) eller AR 2
(Armdeglementet 1963 respektive 1982 års upplaga) återfinns
begreppet "Hejda" vad gäller armsförband, men väl begrep-
pet "Avvärja", som just har innebörden att "hindra en fiende
att på marken tränga fram över en viss linje". För en order-
mottagare (t ex MB) som analyserar ÖB:s operationsplan måste
dessa inkonsekvenser i skrivningarna resa frågor. Fanns några
avsikter med de olika skrivningarna? Vilka var i  så fall dessa?
För en sentida läsare framstår det närmast som slarv, något
som även bekräftas av underbilagornas rubriker. Första under-
bilagan har rubriken: "Operationsfaser", de övriga två rubriken:
"Operationsfaser med tids- och resursförhållanden". Den senare
rubriken har samtliga tre underbilagor i den löpande texten, när
det hänvisas till dessa underbilagor..

442 År  1978 gällande Arm&eglemente Del I I  1963 (AR II) definie-
rade försvar på taktisk nivå som:"Strid som syftar til l att hålla
terräng, plats eller anläggning." Se moment 1:42 och bild
4:8, 18 och 42 samt Armdeglemente Del I I I  begrepp. Uppgiften
försvar ges enligt AR I I  1963 och AR 2 1982 ti l l  lägre förband,
d v s bataljoner och kompanier.

443 I  Arm&eglementet BEGREPP AR II, 1963 års upplaga definie-
ras avvärjningsstrid (på taktisk nivå) som "strid som syfter till
att bryta fiendens anfallskraft".

444 Begreppet "Resursfördelningsalternativ" skrivs inte alltid ut.
Ibland används begreppet "fördelningsalternativ" eller bara
begreppet "alternativ", inte sällan förkortat "Alt".

445 Här framstår det som anmärkningsvärt att inte även de militär-
befälhavare som skall lämna ifrån sig förband, ålagts att plan-
lägga detta.

446 ÖB operationsplan i ,  bilaga 3, s 21.
447 Krigsmaktens gemensamma nomenklatur. 1969 års upplaga.
448 Själva texten i redovisat citat är ingalunda koncis och därför

svårtolkad, ett fenomen som til l del karakteriserar hela det
operativa verket. Så kan som exempel begrepp ibland bli
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svårtydda då olika förkortningar används för samma begrepp. 
Överhuvud taget är ÖB OpV del $ dåligt korrekturläst och ger 
intryck av att det utgivits under tidsnöd. Vad värre är, stäm-
mer ibland inte heller antalsuppgifter t ex vad gäller förbands-
tilldelning mellan vad som sägs i text och vad som visas på 
skisser. 

%%# Då detta inledande avsnitt i ÖB opV del $ är centralt för för-
svarets inriktning, och opV del & inte är tillgängligt, återges 
”inriktningen” in extenso. Den uppges dessutom grunda sig på, 
förutom sakförhållanden, de ”strategiska och operativa värde-
ringar ” som redovisas i ÖB opV del &.

%'" D v s överraskande angrepp eller strategisk kupp.
%'& ÖB operativa verk del $ &#()-&"-"$ Opl ! KH !&", bilaga & 

s % –'. Bilaga *, sid &.
%'$ ÖB operativa verk del $ &#()-&"-"$ Opl ! KH !&", bilaga &, 

s & –'.
%'! Arméhandboken del % &#)( års upplaga, AH %. CHEFEN FÖR 

ARMÈN &#)( "%-!"; )"% TFD )("$".
%'% ÖB underlag för operativt krigsförberedelsearbete (ÖB opera-

tiva verk) bilaga !; ÖB Opl ! &#()-&"-"$ Opl ! KH !&". 
HKV arkiv.

%'' Armen !"#" !"$#, s $$–$). Arméstaben Hbr nr *#/(* 
&#(*-&"-$*, stämplad som hemlig arbetshandling. Öv &. 
Björn Zickermans personliga arkiv.

%'* Utgörs av förband som i appendix redovisas som grundtill-
delade respektive MB alternativt CE &. Dessa kan också 
utgöras av vid mobilisering tilltransporterade förband. Här 
särredovisas inte grundtilldelade respektive alternativplanlagda 
förband. Det framgår indirekt under respektive alternativ. Vad 
här sagts gäller även övriga milo som nedan redovisas.

%'( Detta var ett förband som bestod av enskild person, t ex en 
nyligen pensionerad överste. Vederbörande kan ses som en 
extra ledningsresurs och/eller en reserv. Antalet fördelnings-
staber minskade nu till åtta, samtidigt som efter hand s k 
Fo-förstärknings kompanier organiserades, eller ”små fördel-
ningsstaber”. Dessa kunde integreras med en försvarsområdes-
stab, och då de bl a innehöll kvali+cerade stabsof+cerare kom 
försvarsområdesstabens ledningskapacitet och uthållighet att 
väsentligt öka. 

%') I chefen för arméns krigsorganisationsplan &#(* anges att tio 
brigader skulle omorganiseras till organisation ((. Även de 
infanteribrigader som inte omorganiserades till organisation 
(( kom fortsättningsvis att benämnas brigader; brigad ** R 
(där R stod för en reviderad och i vissa avseenden reviderad 
organisation). Organisationen ** R var i huvudsak genomförd 
i början av &#(" talet. Några år senare kom brigad ** M (där 
M stod för en modi+erad organisation) Förändringarna i denna 
organisation bestod främst i att brigaden till del motoriserades. 
Den tillfördes bl a ett antal terrängpersonbilar #"!. Tross- 
och underhålls förband +ck lastterrängbil typ #&$ och senare 
typ #!). För personaltransporter tillfördes också traktordragna 
kärror. CA stabsexp B&:""( &#(*-"#-"&, ”Krigsorganisations-
plan för armén &#()–)'”, Ast/org KH !"$:%$&.

%'# Omfördelningen av jdiv skulle med kort varsel kunna ske från 
ett eller ,era milo till ett annat milo.Detta gällde som princip 
i alla alternativ. I en skrivelse från Fst/Opl $ &#(( bedömdes 
omfördelningen kunna bli av följande storleksordning: Till 
MB S: tre jdiv (D/F), till MB Ö: tre jdiv (!' D/F), till MB NN: 

en jdiv (!' D/F) och till MB ÖN: två jdiv (!' D/F). Fst/Opl $ 
&#((-"#-$" Opl $ KH !&". HKV arkiv.

%*" I chefen för arméns krigsorganisationsplan &#(* anges att tio 
brigader skulle omorganiseras till organisation ((. Resterande 
tio brigader skulle ”nedväxlas” till s k skytteregementen, i prak-
tiken en form av lokalförsvarsförband, ehuru direktrekryterade. 
Detta godtogs inte av regeringen. Vidare se not %'). ”Krigsorga-
nisationsplan för armén &#()–)'”, Ast/org KH !"$:%$&. HKV 
arkiv och Roth: ”Det man kunde kalla kriget”, utkast $""*, 
FHS.

%*& Med ”egentliga Östersjön” avses MB Ö och MB S operations-
områden till havs.

%*$ Både PB * och PB &" var vid denna tid reducerade pansar-
brigader. PB * (P &) började reduceras redan (%/(' (skomp, 
lvkomp, båda pvkomp och ingbat utgick). År &#)" drogs P & 
in, och )&/)$ överfördes en pbat till P&"/Fo %!. Även PB &" 
hade reducerats och brigaden utgick )"/)&. Tre pbat omorga-
niserades till skbat Ö. &#)" påbörjade försök vid P &", vilket 
resulterade i att en mekaniserad brigad – MekB &" – organi-
serades )!/)%, med nämnda skbat Ö som stomme. Tio över-
blivna strvkomp kom senare &#)%–)* att organiseras i fem 
fristående mekani serades bataljoner med bl a två strvkomp 
var – Mekbat F. Hörner, Bengt, ”Mobiliseringsmyndigheten”, 
s (% f, i S!/FO%$–Fo %& Ett försvarsområdes historia !"'"–())); 
Upplands regementes historiekommitté, Stockholm $""$, Roth 
Thomas, Sverige, krigsmakten och det man skulle kunna kalla 
kalla kriget. En essäistisk översikt, s '" f. Otryckt publikation 
fram tagen på uppdrag av FHS, $""*, och Pansartrupperna 
!"%(–!""(, s %%*; red: Kjellander Bo. Västervik &##$.

%*! Krigsplacerad chef var i regel Chefen för kust,ottan vid denna 
tid. En kaderorganisation fanns organiserad i fred i form av 
Roslagens örlogsbasavdelning lokaliserad till F &* i Uppsala. 
Roth T op cit.

%*% Vad gäller PB * och PB &" se not %*$.
%*' Terr = territoriellt underställd.
%** Vägen Kiruna–Narvik var klar &#)%. Järnväg fanns hela den 

studerade perioden.
%*( ÖB underlag för operativt krigsförberedelsearbete (ÖB opera-

tiva verk, bilaga %: ÖB Opl ! &#()-&"-"$) Opl ! KH !&". HKV 
arkiv.

%*) Här synes man anmärkningsvärt nog inte räkna med att NATO 
kunde anfalla med ,yg och roboter över svenskt territoium, 
från baser i Norge eller från hangarfartyg. Att NATO och WP 
i ett läge som detta är i krig eller mycket nära ett krigsutbrott 
förutsätts. I regeringens anvisningar inför arbetet med &#($ års 
försvarsbeslut ansågs ett isolerat angrepp på Sverige som så 
osannolikt att det inte skulle beaktas i planeringen. 

%*# Utgörs av förband som i förbandstilldelningasplanerna 
(appendix) redovisas som grundtilldelade. Det kan också vara 
fråga om alternativplanlagda förband som vid mobilisering 
tilltransporteras aktuellt militärområde. Här särredovisas 
inte grund tilldelade och alternativplanlagda förband. Detta 
framgår indirekt under respektive resursfördelnings- respektive 
förstärknings alternativ. Gäller även samtliga milo/ CE & som 
nedan redovisas.

%(" Planläggning för förstärkningsalternativ NN skall endast ske 
på högre (MB) och lägre (MKG, fobef, C SK, ÖrlB, Sektorer, 
bevområden) regional nivå. Någon krigsplanläggning för för-
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svårtydda då olika förkortningar används för samma begrepp.
Överhuvudtaget är ÖB OpV del 2 dåligt korrekturläst och ger
intryck av att det utgivits under tidsnöd. Vad värre är, stäm-
mer ibland inte heller antalsuppgifter t ex vad gäller förbands-
tilldelning mellan vad som sägs i text och vad som visas på
skisser.

449 Då detta inledande avsnitt i ÖB opV del 2 är centralt för för-
svarets inriktning, och opV del r inte är tillgängligt, återges
"inriktningen" in extenso. Den uppges dessutom grunda sig på,
förutom sakförhållanden, de "strategiska och operativa värde-
ringar " som redovisas i OB opV del 1.

450 D v s överraskande angrepp eller strategisk kupp.
451 OB operativa verk del 2 1978-10-02 Opl 3 KH 310, bilaga

s 4 —5. Bilaga 6, sid I .
452 ÖB operativa verk del 2 1978-10-02 Opl 3 KH 310, bilaga 1,

S I  —5.
453 Armshandboken del 4 1987 års upplaga, AH 4. CHEFEN FÖR

A R M E N  1987 04-30; 804 TFD 8702o.
454 ÖB underlag för opgrativt krigsförberedelsearbete (ÖB opera-

tiva verk) bilaga 3; ÖB Opl 3 1978-10-02 Opl 3 KH  310.
H K V  arkiv.

455 Armen 1969 1976, S 22-28. Arm6taben Hbr nr 69/76
1976-10-26, stämplad som hemlig arbetshandling. Ov 1.
Björn Zickermans personliga arkiv.

456 Utgörs av förband som i appendix redovisas som grundtill-
delade respektive MB alternativt CE 1. Dessa kan också
utgöras av vid mobilisering tilltransporterade förband. Här
särredovisas inte grundtilldelade respektive alternativplanlagda
förband. Det framgår indirekt under respektive alternativ. Vad
här sagts gäller även övriga milo som nedan redovisas.

457 Detta var ett förband som bestod av enskild person, t ex en
nyligen pensionerad överste. Vederbörande kan ses som en
extra ledningsresurs och/eller en reserv. Antalet fördelnings-
staber minskade nu til l åtta, samtidigt som efter hand s k
Fo-förstärkningskompanier organiserades, eller "små fördel-
ningsstaber". Dessa kunde integreras med en försvarsområdes-
stab, och då de bl a innehöll kvalificerade stabsofficerare kom
försvarsområdesstabens ledningskapacitet och uthållighet att
väsentligt öka.

458 I  chefen för armens krigsorganisationsplan 1976 anges att tio
brigader skulle omorganiseras til l organisation 77. Aven de
infanteribrigader som inte omorganiserades till organisation
77 kom fortsättningsvis att benämnas brigader; brigad 66 R
(där R stod för en reviderad och i vissa avseenden reviderad
organisation). Organisationen 66 R var i huvudsak genomförd
i början av 1970 talet. Några år senare kom brigad 66 M (där
M  stod för en modifierad organisation) Förändringarna i denna
organisation bestod främst i att brigaden till del motoriserades.
Den tillfördes bl a ett antal terrängpersonbilar 903. Tross-
och underhållsförband fick lastterrängbil typ 912 och senare
typ 938. För personaltransporter tillfördes också traktordragna
kärror. CA stabsexp B I:007 1976-09-01, "Krigsorganisations-
plan för armen 1978-85", Ast/org KH 302:421.

459 Omfördelningen av jdiv skulle med kort varsel kunna ske från
ett eller flera milo til l ett annat milo.Detta gällde som princip
i alla alternativ. I  en skrivelse från Fst/Opl 2 1977 bedömdes
omfördelningen kunna bli av följande storleksordning: Ti l l
MB S: tre jd iv (D/F), til l MB Ö: tre jdiv (35 D/F), til l MB NN:

en jdiv (35 D/F) och ti l l MB ÖN: två jdiv (35 D/F). Fst/Opl 2
1977-09-20 Opl 2 K H  310. H K V  arkiv.

46o I  chefen för armens krigsorganisationsplan 1976 anges att tio
brigader skulle omorganiseras till organisation 77. Resterande
tio brigader skulle "nedväxlas" till s k skytteregementen, i prak-
tiken en form av lokalförsvarsförband, ehuru direktrekryterade.
Detta godtogs inte av regeringen. Vidare se not 458. "Krigsorga-
nisationsplan för armen 1978-85", Ast/org KH 302:421. HKV
arkiv och Roth: "Det man kunde kalla kriget", utkast 2006,
FHS.

461 Med "egentliga Östersjön" avses MB Ö och MB S operations-
områden till havs.

462 Både PB 6 och PB 10 var vid denna tid reducerade pansar-
brigader. PB 6 (P 1) började reduceras redan 74/75 (skomp,
lvkomp, båda pvkomp och ingbat utgick). År 1980 drogs P I
in, och 81/82 överfördes en pbat till P,o/Fo 43. Aven PB 10
hade reducerats och brigaden utgick 80/81. Tre pbat omorga-
niserades till skbat Ö. 1980 påbörjade försök vid P io, vilket
resulterade i att en mekaniserad brigad — MekB io  — organi-
serades 83/84, med nämnda skbat Ö som stomme. Tio över-
blivna strvkomp kom senare 1984-86 att organiseras i fem
fristående mekaniserades bataljoner med bl a två strvkomp
var — Mekbat F. Hörner, Bengt, "Mobiliseringsmyndigheten",
5 74 f, i SI/F047—Fo 48 Ett försvarsområdes historia 1939-2000;
Upplands regementes historiekommittk, Stockholm 2002, Roth
Thomas, Sverige, krigsmakten och det man skulle kunna kalla
kalla kriget. En essäistisk översikt, s 5o £ Otryckt publikation
framtagen på uppdrag av FHS, 2006, och Pansartrupperna
1942-1992, s 446; red: Kjellander Bo. Västervik 1992.

463 Krigsplacerad chef var i  regel Chefen för kustflottan vid denna
tid. En kaderorganisation fanns organiserad i fred i form av
Roslagens örlogsbasavdelning lokaliserad till F 16 i Uppsala.
Roth To p  cit.

464 Vad gäller PB 6 och PB i o  se not 462.
465 Terr = territoriellt underställd.
466 Vägen Kiruna—Narvik var klar 1984. Järnväg fanns hela den

studerade perioden.
467 ÖB underlag för operativt krigsförberedelsearbete (ÖB opera-

tiva verk, bilaga 4: ÖB Opl 3 1978-10-02) Opl 3 KH 310. HKV
arkiv.

468 Här synes man anmärkningsvärt nog inte räkna med att NATO
kunde anfalla med flyg och roboter över svenskt territoium,
från baser i Norge eller från hangarfartyg. At t  NATO och WP
i ett läge som detta är i krig eller mycket nära ett krigsutbrott
förutsätts. I  regeringens anvisningar inför arbetet med 1972 års
försvarsbeslut ansågs ett isolerat angrepp på Sverige som så
osannolikt att det inte skulle beaktas i planeringen.

469 Utgörs av förband som i förbandstilldelningasplanerna
(appendix) redovisas som grundtilldelade. Det kan också vara
fråga om alternativplanlagda förband som vid mobilisering
tilltransporteras aktuellt militärområde. Här särredovisas
inte grundtilldelade och alternativplanlagda förband. Detta
framgår indirekt under respektive resursfördelnings- respektive
förstärkningsalternativ. Gäller även samtliga milo/ CE r  som
nedan redovisas.

470 Planläggning för förstärkningsalternativ NN skall endast ske
på högre (MB) och lägre (MKG, fobef, C SK, Ör1B, Sektorer,
bevområden) regional nivå. Någon krigsplanläggning för för-
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band skulle inte ske. Ej heller skulle någon transportplanlägg-
ning genomföras. 

$%" ÖB operativa grundsyn – utkast; p &.&, s &.&." ff. "'%%-#'-(# 
Opl ( KH !"#. HKV arkiv.

$%( MIB = Marininfanteribrigad.
$%! NM = Norra marinen.
$%$ Lyngen: norsk försvarsställning i Nordnorge vars södra del är 

belägen VNV Treriksröset. 
$%& OBS: Detta är en ren operationsorder. Således inte ett underlag 

till order.
$%) Här avses resursfördelningsalternativet S + Ö.
$%% S + V och Ö + NN är resursfördelningsalternativ.
$%* Björeman, ”Strategival och försvarskriser”, s '( f.
$%' Ibid, s '$.
$*# Ibid, s "##.
$*" Cars m +, s (&. Inte minst förelåg behov att modernisera armén 

i fråga om eldkraft, rörlighet, framkomlighet och sambands-
medel.

$*( Cars m +, s (".
$*! Cars m +, (" och !!. Björeman: ” Strategival och försvars-

kriser”, s "## f.
$*$ Samma ”kapitalförstöring” fortsatte under "'*#- och '#-talen 

i takt med att de ordinarie repetionsövningarna ofta ställdes 
in eller reducerades av ekonomiska skäl, något som, enligt 
författarens åsikt, inte kunde kompenseras av de stora försvars-
maktsövningarna som genomfördes på bl a *#-talet. Som stf 
fobef och utbildningschef för Lapplands jägarregemente i slutet 
på *#-talet fann författaren som exempel mer än "## värn-
pliktiga of,cerare i ”magasinen” – KB-vpl – utbildade under 
"& månader för dyra pengar i Kiruna, där de värnpliktigas 
förmåner, främst betingat av deras fria hemresor med +yg, i det 
närmaste kostade lika mycket som de samlade kostnaderna för 
grundutbildningsbataljonen. De var prima folk, inte sällan med 
kvali,cerad civil utbildning, som t ex civilingenjörer och med 
goda militära vitsord, men tydligen inte tillräckligt goda för 
att kunna krigsplaceras. Några KFÖ hade de inte genomfört. 
Krigsförbandscheferna plockade i första hand, fullt förståeligt, 
ut de värnpliktiga of,cerarna med toppbetyg, d v s de plockade 
”russinen ur kakan” när dessa krigsplacerades. Resten av de 
värnpliktiga of,cerarna hamnade i ”sumpen”! Orsaken var 
överutbildning. Man hade uppenbarligen utbildat långt +er 
värnpliktiga of,cerare, för dyra pengar, än vad krigsorganisa-
tionen krävde.

$*& Prop "'%(:%&.
$*) Petersson, +erstädes. I Moskva torde man ha varit väl med-

veten om i vilket ”läger” Sverige hörde hemma!
$*% SOU "''$:"", s ""( ff.
$** Björeman, ” Strategival och försvarskriser”, s '& f.
$*' Agrell: Alliansfrihet och atombomber, s !*! f.
$'# Björeman, ”Strategival och försvarskriser”, s '*.
$'" Ibid, s !*$.
$'( Cars m +, "&.
$'! Björeman, op cit, s '% f.
$'$ Cars m +, "& och $$.

Källor och litteratur
Otryckta källor
Krigsarkivet
HKV Försvarsstaben/Arméavd. (Fst/A)  H !$:( "#/" "'$&. Strategisk 

studie rörande Sveriges försvar  i det läge som kan bedömas inträda 
efter det nu pågående krigets slut ("#/") "'$& (april "'$&)  H nr %&%.

Fst/A Grp !$ Operationer. Strategisk studie rörande Sveriges för-
svar efter andra världskrigets slut ("$/! "'$%).

Fst/Arméavd, VPM den "!/! "'$) rörande krigsplanläggningen 
avsedd att ligga till grund  för ÖB föredragning för regeringen 
den ("/! "'$), FIV m: vol (! a. 

Fst/Arméavd, VPM &/$ och "$/$ "'$*, F IV m: (!a.  
Fst/A "$/$ "')# nr H !$;*, KH, Arméstudien del III. F IV m: vol )$. 

SSP/)# F IV m: vol %! och %$. ÖBo för krigsfall II SN Fst/A "$/& 
"'&* nr H !$:*, Grundläggande order för II SN (Orginalordern 
har ej återfunnits i krigsarkivet). F IV m: )&. 

Fst/arméavd, PM rörande förberedelser för övergång till ny krigs-
planläggning. Fst/ C sekt I ")/"( "')#, F IV m: vol )). 

Fst/sekt I, Order för krigsfall II den !/! "')" nr H !$:*. F IV m: 
vol )). Fst/A "$/$ "')# nr H !$;*, KH, Arméstudien del III. 
F IV m: vol )$. SSP/)# F IV m: vol %! och %$. 

Arméstudien del III: Operativa grunder, Fst/A "$/$ "')# nr H !$:* 
F IV m: )$. Ingående i SSP/)#. Kapitel %, F IV m: %! och %$. 
Fst/A Grp !$: op FIV m: vol %!; SSP/)# KH "')#. 

 Fst/sekt " (#/$ "')" H !$:*. F IV m: vol )). Ingående i  SSP/)# 
FIV m: %!–%$.  

SSP/)#. Arméstudien del III: operativa grunder, Fst/A "$/$ "')# 
nr H !$:* F IV m: vol )$. 

 SS Fst/sekt " !/! "')" nr H !$:*. F IV m: vol )), KrA. Författaren var 
under början av "'%#-talet chef för Fst/K:s järnvägs- och landsvägs-
transportdetalj och då direkt ansvarig för denna planläggning  
hos ÖB.

Arméstudien del III: Operativa grunder. Fst/A "$/$ "')# nr H !$:*  
KH. F IV m: vol )$  och  Fst sekt I, utkast (#/$ "')" H $!:*. 
Underlag för krigsplanläggning. Utkast "" sidor. F IV m: vol )). 
Ingående i SSP/)# F IV m: vol %! och %$. 

P/)# Kapitel "), Fst/Plan mars "')". F IV m: vol %$. 
Fst/A utkast (#/$ "')" nr H !$:*, F IV m: )).  Om kärnvapen. 

(Författarens kommentar: Begreppet ”utan terror” skall inte 
tolkas som att man trodde att kärnladdningar inte skulle komma 
till användning. Tvärtom sågs taktiska kärnladdningar som 
”naturliga inslag” i hotbilden.)

Fst/Plan mars "')". SSP/)# Kapitel "), F IV: vol %$.  Armé-
studien del III: operativa grunder  Fst/A "$/$ "')# nr H !$:* 
F IV m: vol )$  Fst/arméavd,  Arméstudien "'&*,  Studie av 
arméstridskrafternas utformning och verksamhet "'&%–"'&'. 

Högkvarterets arkiv (HKV/arkiv.)
ÖB Opo Fst/Opl )/) "')) nr H !"#, KH. 
ÖB Opo "')% – Fst/sekt $ "'&%-"'%(. Serie CI, volym nr ".
ÖB Opo "'%!-"#-"& Opl, KH !"#. 
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band skulle inte ske. Ej heller skulle någon transportplanlägg-
ning genomföras.

471 ÖB operativa grundsyn -  utkast; p 5.5, S 5.5.1 ff. 1977-09-20
Opl 2 K H  31o. H K V  arkiv.

472 M IB  = Marininfanteribrigad.
473 N M  = Norra marinen.
474 Lyngen: norsk försvarsställning i Nordnorge vars södra del är

belägen VNV1Yeriksröset.
475 OBS: Detta är en ren operationsorder. Således inte ett underlag

til l order.
476 Här avses resursfördelningsalternativet S + Ö.
477 S + V och Ö + N N  är resursfördelningsalternativ.
478 Björeman, "Strategival och försvarskriser", s 92 f.
479 Ibid, s 94.
48o Ibid, s too.
481 Cars m fl, s 25. Inte minst förelåg behov att modernisera armen

i fråga om eldkraft, rörlighet, framkomlighet och sambands-
medel.

482 Cars m fl, s 2I.
483 Cars m fl, 21 och 33. Björeman: " Strategival och försvars-

kriser", s too f.
484 Samma "kapitalförstöring" fortsatte under 198o- och 90-talen

i takt med att de ordinarie repetionsövningarna ofta ställdes
in eller reducerades av ekonomiska skäl, något som, enligt
författarens åsikt, inte kunde kompenseras av de stora försvars-
maktsövningarna som genomfördes på bl a 8o-talet. Som stf
fobef och utbildningschef för Lapplands jägarregemente i slutet
på 8o-talet fann författaren som exempel mer än too värn-
pliktiga officerare i "magasinen" -  KB-vpl -  utbildade under
15 månader för dyra pengar i Kiruna, där de värnpliktigas
förmåner, främst betingat av deras fria hemresor med flyg, i det
närmaste kostade lika mycket som de samlade kostnaderna för
grundutbildningsbataljonen. De var prima folk, inte sällan med
kvalificerad civil utbildning, som t ex civilingenjörer och med
goda militära vitsord, men tydligen inte til lräckligt goda för
att kunna krigsplaceras. Några KFÖ hade de inte genomfört.
Krigsförbandscheferna plockade i första hand, fullt förståeligt,
ut de värnpliktiga officerarna med toppbetyg, d v s de plockade
"russinen ur kakan" när dessa krigsplacerades. Resten av de
värnpliktiga officerarna hamnade i "sumpen"! Orsaken var
överutbildning. Man hade uppenbarligen utbildat långt fler
värnpliktiga officerare, för dyra pengar, än vad krigsorganisa-
tionen krävde.

485 Prop 1972:75.
486 Petersson, flerstädes. I  Moskva torde man ha varit väl med-

veten om i vilket "läger" Sverige hörde hemma!
487 SOU 1994:11, s 112 ff.
488 Björeman, "Strategival och försvarskriser", s 95 f.
489 Agrell: Alliansfrihet och atombomber, s 383 f.
490 Björeman, "Strategival och försvarskriser", s 98.
491 Ibid, s 384.
4 9 2  C a r s  m  f l ,  1 5 .
493 Björeman, op cit, S 97 f.
494 Cars m fl, 15 och 44.

Källor och litteratur
Otryckta källor
Krigsark ivet
H K V  Försvarsstaben/Armavd. (Fst/A) H  34:2 1o/I 1945. Strategisk

studie rörande Sveriges försvar i  det läge som kan bedömas inträda
efter det nu pågående krigets slut (1o/1)1945 (april 1945) H  nr 757.

Fst/A Grp 34 Operationer. Strategisk studie rörande Sveriges för-
svar efter andra världskrigets slut (14/3 1947).

Fst/ArmUvd, VPM den 13/3 1946 rörande krigsplanläggningen
avsedd att ligga till grund för  OB föredragning för regeringen
den 21/3 1946, FIV m: vol 23 a.

Fst/ArmUvd, VPM 5/4 och 14/4 1948, F IV m: 23a.
Fst/A 14/4 196o nr H 34;8, KH, Armsstudien del III. F IV m: vol 64.

SSP/6o F IV m: vol 73 och 74. ÖBo för krigsfall I I  SN Fst/A 14/5
1958 nr H 34:8, Grundläggande order för I I  SN (Orginalordern
har ej återfunnits i krigsarkivet). F IV m: 65.

Fst/armUvd, PM rörande förberedelser för övergång till ny krigs-
planläggning. Fst/ C sekt 116/12 196o, F IV m: vol 66.

Fst/sekt I, Order för krigsfall I I  den 3/3 1961 nr H 34:8. F IV m:
vol 66. Fst/A 14/4 196o nr H 34;8, KH, Arméstudien del M .
F IV m: vol 64. SSP/6o F IV m: vol 73 och 74.

Arm6tudien del M :  Operativa grunder, Fst/A 14/4 196o nr H 34:8
F IV m: 64. Ingående i SSP/6o. Kapitel 7, F IV  m: 73 och 74.
Fst/A Grp 34: op FIV m: vol 73; SSP/6o KH 196o.

Fst/sekt 1 20/4 1961 H 34:8. F IV  m: vol 66. Ingående i SSP/6o
FIV m: 73-74.

SSP/6o. Armsstudien del I I I :  operativa grunder, Fst/A 14/4 196o
nr H 34:8 F IV m: vol 64.

SS Fst/sekt 1 3/3 1961 nr H 34:8. F IV m: vol 66, KrA. Författaren var
under början av 1970-talet chef för Fst/K:s järnvägs- och landsvägs-
transportdetalj och då direkt ansvarig för denna planläggning
hos OB.

Arm6tudien del HI: Operativa grunder. Fst/A 14/4 196o nr H 34:8
KH. F IV m: vol 64 och Fst  sekt I, utkast 20/4 1961 H  43:8.
Underlag för krigsplanläggning. Utkast I ,  sidor. F IV m: vol 66.
Ingående i SSP/6o F IV m: vol 73 och 74.

P/6o Kapitel 16, Fst/Plan mars 1961. F IV m: vol 74.
Fst/A utkast 20/4 1961 nr H 34:8, F IV  m: 66. O m  kärnvapen.

(Författarens kommentar: Begreppet "utan terror" skall inte
tolkas som att man trodde att kärnladdningar inte skulle komma
till användning. Tvärtom sågs taktiska kärnladdningar som
"naturliga inslag" i hotbilden.)

Fst/Plan mars 1961. SSP/6o Kapitel 16, F IV: vol 74. Arms-
studien del M :  operativa grunder Fst/A 14/4 196o nr H 34:8
F IV m: vol 64 Fst/armUvd, Arm6tud ien 1958, Studie av
armsstridskrafternas utformning och verksamhet 1957-1959.

Högkvarterets ark iv  ( H K V / a r k i v. )
ÖB Opo Fst/Opl 6/6 1966 nr H 31o, KH.
ÖB Opo 1967 -  Fst/sekt 4 1957-1972. Serie CI, volym nr 1.
ÖB Opo 1973-10-15 Opl, KH  31o.
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Offentligt tryck
”Vårt framtida försvar”, ÖB-/0, "1/0.
SOU "1/0:02
Prop nr 234:"1/5
Prop nr ""3:"165
Arméreglemente Del II, Begrepp (AR II), "14! års upplaga.  
SOU "11/:"", Neutralitetspolitikkommissionen

Litteratur
Abrahamsson, Bengt: Militärer, makt och politik, Prisma "102.
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Andrén, Krister: ”Om kriget kommit – Centraleuropa och Sverige 
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Förlag, Göteborg "110.
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För första gången avslöjas nu den hemliga svenska krigsplanen 
från kalla kriget i sin helhet. Var skulle alla hundratusentals krigs-
placerade svenskar ha  hamnat om kriget faktiskt hade kommit?  
Vilka uppgifter skulle de lösa? Hur såg planen ut i stort? Och hur  
såg den ut för det enskilda förbandet? Var skulle du själv ha  
befunnit dig?

Boken analyserar de stora förändringarna inom försvars makten  
från 1945 och fram till kalla krigets sista decennium. Hur såg man 
egentligen på hoten,  på  Sovjetunionen och på Nato?   

Bengt Wallerfelt granskar kritiskt den svenska planen, inte minst  
för den tänkta massmobiliseringen, ett smidigt maskineri under  
tre intensiva dygn. Men hade det fungerat? Boken presenterar  
även de alternativa planer som fanns, ända ner på förbandsnivå,  
om utvecklingen hade tagit andra vägar.

Ett standardverk för alla som är intresserade av militär historia.

Bengt Wallerfelt

MEDSTRÖMS BOKFÖRLAG

Bengt W
allerfelt

Bengt Wallerfelt (1934–2011) var general-
stabsof!cer och ägnade sig bland annat 
åt försvarsmaktens väg- och järnvägs-
transporter, särskilt hur dessa skulle 
 användas i händelse av mobilisering och 
krig. Efter sin pensionering blev han militär-
historiker och specialist på den svenska 
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både med avseende på detaljer och på de 
stora säkerhetspolitiska sammanhangen. 
Boken är en omarbetning av det manuskript 
som var tänkt att bli Bengt Wallerfelts 
doktors avhandling.
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