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Under det kalla kriget hade Sverige en av de större arméerna i 
världen. I ett skarpt läge hade landet kunnat mobilisera uppemot 
800 000 soldater. Inte bara människor, hästar, bussar, lastbilar 
och traktorer var krigsplacerade, utan hela samhället kunde gå 
från fred till krig på mycket kort tid.

Miljontals svenskar kom genom åren att få en i förväg bestämd 
roll i detta väldiga krigsmaskineri. Den stora armén presenterar 
i detalj hur armén var organiserad, hur den var utrustad och 
beväpnad och hur den skulle ha fungerat i krig. Den är skriven av 
officerare med egen erfarenhet i ledande befattningar under det 
kalla kriget.

Boken är inte bara en nostalgisk resa till ungdomen för flertalet 
svenska män över 45 år, utan även en rikt illustrerad presentation 
av Sveriges största projekt genom tiderna. 

Bo Hugemark

Med sin bakgrund som strategilärare 
vid Försvarshögskolan (då Militär-
högskolan) är bokens redaktör, 
överste Bo Hugemark, för den 
stora allmänheten känd som 
expertkommentator och debattör i 
säkerhets- och försvarsfrågor. Han har 
även varit redaktör för samt utgivit en 
rad böcker, bland annat en uppskattad 
serie om Sveriges beredskap under 
andra världskriget.

Den stora armén är skriven av en rad 
officerare och bygger på deras egen 
forskning samt på egna upplevelser 
och minnen. Boken har producerats 
av Medströms Bokförlag i samarbete 
med forskningsprojektet Försvaret  och 
det kalla kriget (FoKK). Sam arbetet 
har tidigare resulterat i böcker som 
T-kontoret. Underrättelsetjänst och 
västsamarbete (2013) och Militära 
ledare under kalla kriget (2015). 
FoKK-projektet, som startade vid 
Försvarshögskolan 2002, har tagit 
fram ett femtiotal böcker om olika 
aspekter på det kalla kriget.
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Det kalla kriget var som hetast och 
den sovjetiska krigsmakten stod på sin 
höjd under första halvan av 1980-talet. 
Den största militära övningen som 
Warszawa pakten genomförde var Zapad 
(väst) år 1981. Warszawapaktens när-
mast oändliga satsning på pansar och 
luftvärn framgår tydligt.
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Den danske filosofen Sören Kierkegaard menade att ”livet kan bara förstås 
baklänges, men det måste levas framlänges”. Även om han inte uttryckte det 
så kan bilden tillämpas, inte bara på människor utan också på organisationer.

Sveriges armé befinner sig i en dynamisk och föränderlig tid. När den 
här boken ges ut har Sverige för några år sedan ändrat inriktning för för-
svarspolitiken genom 2009 års försvarsbeslut. Strävan är att utforma ett för-
svar för tiden efter det kalla kriget, ibland uttryckt som att vi ska gå från 
ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar. Mycket av det som nu händer, som 
införande av ett nytt personalförsörjningssystem, nya principer för försvars-
logistiken, ny syn på utbildning av såväl personal som förband, införande av 
datoriserade stödsystem, cyberkrigföring och annat, kan med Kierkegaards 
ord vara svåra att i sin helhet förstå.

Om vi blickar tillbaka i svenska arméns långa historia, torde vi ha upplevt 
motsvarande dynamiska tidsepoker tidigare, även om det lätt glöms bort. Den 
allmänna värnpliktens införande, centralförsvarsprincipen, indelningsverket 
och Gustav II Adolfs organiserande av brigader är några sådana tidsepoker. 
Med säkerhet var mycket av det som hände under de perioderna svårt att 
förstå för dem som själva var mitt inne i det och upplevde förändringarna.

Historien upprepar sig aldrig, men vissa trender och sammanhang kan 
ändå kännas igen vid studier av historien. Det kan finnas vissa svagheter och 
misstag som inte bör upprepas flera gånger. På samma sätt finns det styrkor 
och goda företeelser som upprepade gånger har visat sig vara värdefulla och 
leda till framgång.

Den här boken ska ses i det sammanhanget. Att försöka förstå arméns 
utveckling gör man bäst från ett ”baklängesperspektiv”, och när framtiden 
ska formas är det bra att känna till såväl tidigare misstag som framgångar.

Författarna har själva god kunskap och egen erfarenhet av den tid som 
avhandlas. De har upplevt det de skriver om som officerare i armén och 
övriga delar av Försvarsmakten. Många av dem har dessutom forskat inom 
sina ämnesområden samt deltagit i och berikat den svenska försvarsdebatten 
under de senaste decennierna. De ämnen som boken avhandlar har stude-
rats inom det självständiga forskningsprojektet Försvaret och det kalla kriget 
(FoKK). Forskningsprojektet är ett samarbete mellan Försvarsmakten, För-
svarshögskolan, Kungliga Krigsvetenskapsakademien och Kungliga Örlogs-
mannasällskapet, och är sedan 2012 knutet till historiska institutionen vid 
Stockholms universitet.

Förord
Av generalmajor Anders Brännström

Vaktparaden på väg mot 
Stockholms slott. En av 
Försvars maktens uppgifter 
var att svara för cermoniella 
insatser och för vakthåll-
ningen vid Stockholms och 
Drottningholms slott. 
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Förord

En av mina uppgifter som arméchef är att hålla tal under högtidsdagar vid 
arméns förband. Jag brukar då uttrycka att för såväl människa som militär 
organisation gäller det att samtidigt hantera nutid, framtid och dåtid, utan 
att tappa balansen och överdriva i någon riktning. Mitt råd för framgång är 
att leva i nuet, med blicken mot framtiden och med en tydlig förankring i 
historien. Denna bok ger en god grund för det sistnämnda. Det är extra vik-
tigt i vår tid, mitt i en dynamisk och oförutsägbar utveckling. 
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Sverige hade en stor armé under det kalla kriget. Armén var en av försvars-
grenarna – de övriga var marinen och flygvapnet. Försvarsgrenarnas huvud-
uppgift var att ”producera” förband för krigsorganisationen. Produktionen 
innebar att utbilda personal, anskaffa materiel, organisera och utbilda för-
band, förrådsställa och underhålla materiel, rullföra hemförlovad personal, 
förbereda inkallelse och mobilisering av krigsförband.

Utnyttjandet av krigsförbanden i militära operationer var inte arméled-
ningens uppgift; det sköttes av militärbefälhavarna och över dem av ÖB. 
Från 1966 hade militärbefälhavarna operativt ansvar för förbanden ur alla 
försvarsgrenar inom sina respektive militärområden, utom attackeskadern 
(E 1), som stod direkt under ÖB1. 

I enlighet med denna ansvarsfördelning skulle förbandsproduktionen 
styras av ÖB utifrån statsmakternas säkerhetspolitiska och strategiska krav 
och med ledning av militärbefälhavarnas behov för att lösa operativa upp-
gifter. Försvarsgrenarna skulle med andra ord producera de mark-, sjö-, 
kustartilleri-2 och flygstridskrafter som krävdes för den operativa krigsplan-
läggningen. Men det säger sig självt att försvarsgrenscheferna – som under 
det kalla kriget dessutom var myndighetschefer under regeringen – i kraft av 
sin kompetens avseende respektive stridskrafters egenskaper, förmåga och 
behov ofta kom att få avgörande inflytande på försvarsgrenens kvalitativa 
och kvantitativa innehåll och struktur. Detta gällde även den fredstida pro-
duktionsapparaten (utbildningsanstalter, befälskadrar etc).

Arméns utveckling under det kalla kriget inrymmer många intressanta 
forskningsobjekt. I syfte att ge en översiktlig strukturerad beskrivning av 
problemområdet genomfördes inom forskningsprojektet Försvaret och det 
kalla kriget (FoKK) den 27–28 november 2012 ett tvådagarssymposium på 
K 1 vid Lidingövägen i Stockholm. Föreläsare och medverkande var office-
rare vilka under det kalla kriget som chefer, stabsmedlemmar, utbildare eller 
truppförare hade sakkunskap om olika delar av arméns verksamhet. Föreläs-
ningarna dokumenterades skriftligt, liksom inläggen i två paneldebatter, en 
vardera dagen efter föredragen.

 Bland annat tidsförhållanden gjorde att innehållet måste begränsas vad 
gällde beskrivning av tjänstegrenar och stödfunktioner. Genom kontakter 
efter symposiet engagerades ytterligare författare så att bilden kunde bli mer 
täckande. Resultatet föreligger nu i denna bok. Redan författarpresentatio-
nen ger – tydligare än vad som någon gång tidigare varit fallet – en bild av 
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band, förrådsställa och underhålla materiel, rullföra hemförlovad personal,
förbereda inkallelse och mobilisering av krigsförband.

Utnyttjandet av krigsförbanden i militära operationer var inte armsled-
ningens uppgift; det sköttes av militärbefälhavarna och över dem av ÖB.
Från 1966 hade militärbefälhavarna operativt ansvar för förbanden ur alla
försvarsgrenar inom sina respektive militärområden, utom attackeskadern
(E 1), som stod direkt under ÖB'.

I enlighet med denna ansvarsfördelning skulle förbandsproduktionen
styras av ÖB utifrån statsmakternas säkerhetspolitiska och strategiska krav
och med ledning av militärbefälhavarnas behov för att lösa operativa upp-
gifter. Försvarsgrenarna skulle med andra ord producera de mark-, sjö-,
kustartilleri-2 och flygstridskrafter som krävdes för den operativa krigsplan-
läggningen. Men det säger sig självt att försvarsgrenscheferna — som under
det kalla kriget dessutom var myndighetschefer under regeringen — i kraft av
sin kompetens avseende respektive stridskrafters egenskaper, förmåga och
behov ofta kom att få avgörande inflytande på försvarsgrenens kvalitativa
och kvantitativa innehåll och struktur. Detta gällde även den fredstida pro-
duktionsapparaten (utbildningsanstalter, befälskadrar etc).

Arm&Is utveckling under det kalla kriget inrymmer många intressanta
forskningsobjekt. I syfte att ge en översiktlig strukturerad beskrivning av
problemområdet genomfördes inom forskningsprojektet Försvaret och det
kalla kriget (FoKK) den 27-28 november 2012 ett tvådagarssymposium på
K 1 vid Lidingövägen i Stockholm. Föreläsare och medverkande var office-
rare vilka under det kalla kriget som chefer, stabsmedlemmar, utbildare eller
truppförare hade sakkunskap om olika delar av armens verksamhet. Föreläs-
ningarna dokumenterades skriftligt, liksom inläggen i två paneldebatter, en
vardera dagen efter föredragen.

Bland annat tidsförhållanden gjorde att innehållet måste begränsas vad
gällde beskrivning av tjänstegrenar och stödfunktioner. Genom kontakter
efter symposiet engagerades ytterligare författare så att bilden kunde bli mer
täckande. Resultatet föreligger nu i denna bok. Redan författarpresentatio-
nen ger — tydligare än vad som någon gång tidigare varit fallet — en bild av
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Inledning

vilken bredd och sakkunskap som fanns i den stora armén. 
Framställningen inleds med en bakgrundsteckning av de politiska, strate-

giska, operativa och taktiska krav som har varit styrande för organisationen. 
Det säger sig självt att sammanhanget inte var entydigt, ofta har det varit det 
omvända: man har fått rätta munnen efter matsäcken.

Redovisningen i den här boken av arméns verksamhet presenteras i två 
delar, ”Krigsorganisationen” och ”Kriget”. I Krigsorganisationen beskrivs först 
arméns olika delar: ledningsorganisationen och stödfunktioner på fördel-
ningsnivå, brigaderna, lokalförsvaret och hemvärnet. Därefter beskrivs hur 
denna krigsorganisation producerades, underhölls och utvecklades, perso-
nellt och materiellt. Kriget inleds med beskrivning och diskussion av hur den 
hemförlovade och förrådsställda armén skulle sättas på krigsfot. Därefter 
granskas utvecklingen av den taktik och de ledningsmetoder som skulle göra 
det möjligt att lösa stridsuppgifterna samt de olika stödfunktionernas roller 
häri. Särskilt behandlas hur kärnvapnens möjliga användning på stridsfältet 
påverkade taktikutvecklingen. Avslutningsvis diskuteras utvecklingen av det 
militära ledarskapet och hur detta skulle ha påverkat stridsutfallet. 

Något som skiljde armén från övriga försvarsgrenar var att markstrids-
krafterna kunde komma att genomföra utdragna strider på eget territorium. 
De politiska och psykologiska problemen med detta tas upp i ett avslutande 
kapitel.

Framställningen i olika kapitel har tyngdpunkten på fördelnings- och bri-
gadnivå. För att konkretisera bilden av striden ges, som annex till tre kapitel, 
beskrivningar på kompaninivå av skytte-, stridsvagns- och pansarskytte- 
samt haubitskompani. 

Denna skrift gör inga anspråk på att vara heltäckande eller grundad på 
omfattande källforskning. Författarna har inte styrts till disposition eller 
sidantal utan enbart med kravet att deras bidrag ska passa in i den övergri-
pande strukturen. Det viktiga har varit att låta dem avge personliga vittnes-
mål utifrån egna erfarenheter och kunskaper. 

Vi avstår från övergripande slutsatser om huruvida armén skulle ha klarat 
ett krig eller i vilken mån den bidrog till försvarets krigsavhållande förmåga. 
De värderingar som görs är dels jämförelser mellan de doktriner och del-
målsättningar som statsmakterna formulerat och det konkreta utfallet, dels 
personliga värderingar av styrka och svagheter. I den avslutande syntesen 
görs ett försök att teckna de mest framträdande dragen i bilden av den stora 
armén och frågor som kan vara värda fortsatta studier och forskning. 
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Upprustningen inför och under andra världskriget hade lett till en kvantita-
tivt stor krigsorganisation med en i många avseenden omodern utrustning. 
Krigsorganisationen förutsatte också många utbildningsanstalter, inskriv-
nings- och mobiliseringsmyndigheter, och den var anpassad till ett strate-
giskt läge som helt förändrades vid krigsslutet. 

En kvalitativ modernisering av arméförbanden förutsatte nya strate-
giska och operativa grunder och måste sedan omfatta utveckling av takti-
ken, anskaffning av stora materielmängder och framför allt utbildning av 
befäl och soldater i ny taktik och med nya vapen. Det var en väldig uppgift, 
och den måste också ta hänsyn till att taktik, organisation och utbildning i 
framtiden fortlöpande behövde utvecklas efter förändringar i bland annat 
omvärldsbilden. En sådan förändring av radikalt slag var introduktionen i 
stormaktskrigsmakterna av taktiska kärnvapen.

Det fanns flera strukturella förhållanden som påverkade denna första 
stora modernisering och följande anpassningar. Ett var den allmänna värn-
plikten om vilken det rådde stor enighet, inte minst som ett arv av bered-
skapstidens uppslutning. Ett annat var den svenska försvarsindustrin, som 
behandlas i slutet av detta kapitel. Ett tredje var att utbildningsanstalterna, 
som var för många för den krigsorganisation som skulle produceras och inte 
alltid var lokaliserade optimalt mot operativa och taktiska krav. Här kom 
regional- och lokalpolitiska hänsynstaganden med i de politiska avgöran-
dena, ofta understödda från lokalt militärt håll.

Neutralitetspolitiken

Sverige hade lyckats stå utanför två världskrig. Det var därför en natur-
lig instinkt att genom neutralitetspolitik försöka stå utanför ett eventuellt 
tredje. Ett medel för detta var alliansfriheten. Å andra sidan fanns minnena 
från kriget av att vi hade klarat oss med ett nödrop, medan Norge och Dan-
mark ockuperats och Finland utkämpat tre krig. Det var därför också natur-
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Kolumntitel - delkapitel

ligt att försöka vidga den neutrala kretsen genom ett skandi-
naviskt försvarsförbund. Detta stupade på Norges krav att ett 
sådant förbund skulle ha säkerhetsgarantier från väst. Sverige 
återvände därmed till ”alliansfrihet i fred, syftande till neutra-
litet i krig”.

Neutralitetspolitiken vilade på två pelare. Den första kan 
kallas förtroendeskapande. Den bestod av en utrikespolitik som 
dels syftade till att bevara Norden som ett lågspänningsområde, 
dels sökte minimera risken för preventiva angrepp från öst. Vi 
fick inte skapa farhågor eller förväntningar att vi ens under hårt 
yttre tryck avsåg att avvika från neutralitetspolitiken.

Den andra pelaren var avskräckning genom ett starkt för-
svar. För den högsta politiska och militära ledningen var det 
dock klart att neutralitetspolitiken skulle kunna misslyckas i 
samband med ett storkrig, att den enda tänkbara angriparen 
var Sovjetunionen och att vi, om vi angreps, var beroende av 

västligt militärt bistånd. Utvägen ur detta dilemma var att vidta sådana – 
hemliga – åtgärder att väpnat bistånd snabbare och lättare kunde ges. Detta 
var en svår balans. En presumtiv angripare som anade sådana förberedelser 
kunde antingen se dem som ett avskräckande moment eller som ett motiv 
för egna snabba förebyggande angrepp. 

Liknande problem var givetvis förenade med förtroendeskapandet: en 
part i en stormaktskonflikt kunde frestas att driva ”hårt yttre tryck” mycket 
långt – flagranta kränkningar eller angreppsförberedelser – i förvissning om 
att Sverige inte skulle överge alliansfriheten.

Säkerhetspolitiska och strategiska aspekter av neutralitetspolitiken har 
i FoKK-projektet (forskningsprojektet Försvaret och det kalla kriget) mer 
ingående behandlats i publikationerna 26, Högsta ledningen, och 28, Den 
dolda alliansen. Här ska noteras några sätt på vilket det militära försvaret 
och särskilt arméns verksamhet påverkades.

Alliansfriheten förutsatte att Sverige inte var ett mål i sig – då hade vår 
enda räddning varit att i förväg säkra hjälp – utan kunde få strategisk bety-
delse först i samband med en stormaktskonflikt. Därvid innebar alliansfri-
heten en medveten risktagning; det fanns inga uttryckliga garantier för hjälp 
även om denna låg i västs intresse, och om den kom så kunde den bli för sen 
och i former som vi själva inte kunde påverka. Risken skulle vara särskilt stor 
om vi utsattes för ett överraskande angrepp. Den officiella doktrinen under 
det första tre decennierna av det kalla kriget var emellertid att vi skulle få 
tillräcklig förvarning – politisk och militär – för att mobilisera huvuddelen 
av stridskrafterna. 

Man kan tolka detta som resultatet av en rationell strategisk analys, som 
en lämplig ingrediens i förtroendeskapandet eller som ett sätt att rättfärdiga 

Slutpunkten för de utsikts-
lösa svenska försöken att 
skapa ett neutralt skandina-
viskt försvarsförbund: Norge, 
som med sina erfarenheter 
från kriget ansåg sig behöva 
säkerhetsgarantier från 
väst, väljer att ansluta sig till 
Atlantpakten. Här underteck-
nar utrikesminister Halvard 
Lange Washingtonfördraget 
den 4 april 1949.
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neutralitetspolitiken (”det omvända bedömandet”, med ett uttryck använt 
på militära skolor när man konstruerar en bevisföring som leder till önskat 
resultat). En indikation på att sistnämnda tolkning har en del sanning i sig 
är att – som nämns nedan i stycket Beredskapssystemet – storanfallet (ett 
angrepp mot ett mobiliserat svenskt försvar) var det styrande angreppsfallet 
ända in på 1980-talet, trots de avsevärda förändringar som skett i de sovje-
tiska resurserna för överraskande angrepp. Det var dock aldrig tal om långa 
förvarningstider. Att en angripare skulle ha mycket att vinna på överrask-
ning var allmänt accepterat, och vårt beredskapssystem var utformat för att 
möta sådana eventualiteter 

I början av det kalla kriget talades öppet om behovet av väpnad hjälp 
utifrån om vi kom i krig. I överbefälhavaren Helge Jungs Vårt framtida för-
svar. Överbefälhavarens förslag 1947 omsattes detta för krigsmaktens del i en 
defensiv strategi syftande till att genom ett segt djupförsvar vinna tid och 
säkra möjligheterna att motta hjälp. Fortfarande i ÖB 57 var en av fakto-
rerna för att värdera olika försvarsstrukturer deras möjlighet att säkra hjälp 
utifrån.

Den ena av neutralitetspolitikens två pelare, avskräckningen, kunde bestå 
av denna kombination av ett tillräckligt starkt uppehållande försvar och 
hjälp utifrån. Förtroendeskapandet krävde emellertid att det inte uppfatta-
des som att vi gjorde oss totalt beroende av bistånd omgående. Detta ledde 
dels till det som nedan rubriceras som ”det geografiska imperativet”, dels till 
kravet att ha ett allsidigt sammansatt försvar ”utan luckor” avseende vapen-
system, luckor som förutsattes bli uppfyllda av presumtiva allierade. 

Det operativt mångsidiga försvar som detta innebar blev ännu mer fram-
trädande i och med att tal om hjälp utifrån omsider försvann och ersattes 
med marginaldoktrinen: angriparens huvudkrafter förutsattes bundna mot 
huvudmotståndaren och endast marginella resurser kunde därför sättas in 
mot Sverige. 

En diskussionsfråga är i vilken grad man på politiskt och 
militärt håll verkligen trodde på våra möjligheter att stå utan-
för ett storkrig. Att betvivla dessa möjligheter var under 1970- 
och 80-talen ytterst förgripligt och betraktades som ett ifråga-
sättande av alliansfriheten.  Å andra sidan fanns ingen militär 
planering för ett neutralitetsfall, även om vissa studier gjordes.

Krigsavhållande effekt

Det grundläggande syftet med försvaret var att vara fredsbe-
varande genom en sådan ”sammansättning och beredskap att 
ett angrepp mot Sverige fordrar så stora resurser och upp-
offringar och tar så lång tid att de fördelar som står att vinna 
med angreppet rimligen inte kan bedömas värda insatserna”. 

Marginaldoktrinen, som den 
framställdes i Försvarshand-
boken.
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Den ena av neutralitetspolitikens två pelare, avskräckningen, kunde bestå
av denna kombination av ett tillräckligt starkt uppehållande försvar och
hjälp utifrån. Förtroendeskapandet krävde emellertid att det inte uppfatta-
des som att vi gjorde oss totalt beroende av bistånd omgående. Detta ledde
dels till det som nedan rubriceras som "det geografiska imperativet", dels till
kravet att ha ett allsidigt sammansatt försvar "utan luckor" avseende vapen-
system, luckor som förutsattes bli uppfyllda av presumtiva allierade.

Det operativt mångsidiga försvar som detta innebar blev ännu mer fram-
trädande i och med att tal om hjälp utifrån omsider försvann och ersattes
med marginaldoktrinen: angriparens huvudkrafter förutsattes bundna mot
huvudmotståndaren och endast marginella resurser kunde därför sättas in
mot Sverige.

En diskussionsfråga är i vilken grad man på politiskt och
militärt håll verkligen trodde på våra möjligheter att stå utan-
för ett storkrig. Att betvivla dessa möjligheter var under 1970-
och 80-talen ytterst förgripligt och betraktades som ett ifråga-
sättande av alliansfriheten. Å andra sidan fanns ingen militär
planering för ett neutralitetsfall, även om vissa studier gjordes.

Krigsavhållande effekt
Det grundläggande syftet med försvaret var att vara fredsbe-
varande genom en sådan "sammansättning och beredskap att
ett angrepp mot Sverige fordrar så stora resurser och upp-
offringar och tar så lång tid att de fördelar som står att vinna
med angreppet rimligen inte kan bedömas värda insatserna".

Marginaldoktrinen, som den
framställdes i Försvarshand-
boken.
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Kolumntitel - delkapitel

Det säger sig självt att det måste råda genuin osäkerhet om vilken styrka etc 
som i olika situationer skulle avhålla från angrepp. Även om vi hade god 
uppfattning om en presumtiv angripares resurser visste vi inte hur han i 
ett givet läge skulle värdera vårt territorium kontra sina egna uppoffringar, 
vilka risker han var beredd att ta, hur han bedömde möjligheten för Sverige 
att få hjälp utifrån etc. I försvarsplaneringen var man ändå nödgad att göra 
antaganden om den presumtive angriparens bedömningar. I krigsförlopps-
studier försökte man så dra slutsatser om kvalitativa och kvantitativa krav 
på Försvarsmakten. 

Att dessa teoretiska beräkningar inte blev direkt styrande för försvars-
besluten är inte ägnat att förvåna. Prutmånen blev ofta betydande, styrd av 
ekonomi, partipolitik etc. Om gränserna i stort för de kvantitativa och kva-
litativa kraven har det emellertid i huvudsak rått enighet, och nedan görs ett 
försök att sammanfatta dessa. Avslutningsvis diskuteras också vilka andra 
bindningar som kom att påverka försvarsutvecklingen och som bidrog 
till ovannämnda benägenhet att bortse från de strategiska och operativa 
värderingarna.

De fundamentala nödvändiga förutsättningarna för att verka krigsavhål-
lande är:

• Att vi har en vilja och avsikt att försvara oss.

• Att vi avser att försvara alla delar av riket som skulle kunna vara  
åtrå värda för en angripare.

• Att, om vi ändå angrips, vår krigsmakt har en förmåga att föra krig.

• Att försvarsmakten kan sättas på krigsfot i tillräckligt god tid.

Konkret ansågs försvarsviljan uttryckas framför allt i den allmänna värnplik-
ten, att alla (manliga) medborgare undergick vapenutbildning och krigspla-
cerades i mobiliserbara förband. Det innebar att arméns organisation måste 
vara stor, vilket dock överensstämde med nästa förutsättning.

Det geografiska imperativet 

Grunden för försvarsplaneringen var att hela landet skulle försvaras. Det 
innebar givetvis inte att varje del skulle hållas till varje pris. ”Försvarskraf-
terna bör utformas så att en angripare i det längsta förhindras få fast fot på 
svensk mark och att ingen del av landet behöver uppgivas utan segt mot-
stånd i olika former”, sades det i 1948 års försvarsbeslut. Fram till 1968 års 
försvarsbeslut fanns en viss modifiering och precisering – krigsmakten skulle 
kunna avvärja angrepp i en riktning och samtidigt fördröja framträngande i 
en annan riktning. Formuleringen avskaffades, och målsättningen blev mer 
en politisk manifestation, sannolikt för att statsmakterna inte genom ett pre-
cist krav ville ge ÖB möjligheten att öva utpressning om försvarsanslagen. 

Det säger sig självt att det måste råda genuin osäkerhet om vilken styrka etc
som i olika situationer skulle avhålla från angrepp. Även om vi hade god
uppfattning om en presumtiv angripares resurser visste vi inte hur han i
ett givet läge skulle värdera vårt territorium kontra sina egna uppoffringar,
vilka risker han var beredd att ta, hur han bedömde möjligheten för Sverige
att få hjälp utifrån etc. I försvarsplaneringen var man ändå nödgad att göra
antaganden om den presumtive angriparens bedömningar. I krigsförlopps-
studier försökte man så dra slutsatser om kvalitativa och kvantitativa krav
på Försvarsmakten.

Att dessa teoretiska beräkningar inte blev direkt styrande för försvars-
besluten är inte ägnat att förvåna. Prutmånen blev ofta betydande, styrd av
ekonomi, partipolitik etc. Om gränserna i stort för de kvantitativa och kva-
litativa kraven har det emellertid i huvudsak rått enighet, och nedan görs ett
försök att sammanfatta dessa. Avslutningsvis diskuteras också vilka andra
bindningar som kom att påverka försvarsutvecklingen och som bidrog
till ovannämnda benägenhet att bortse från de strategiska och operativa
värderingarna.

De fundamentala nödvändiga förutsättningarna för att verka krigsavhål-
lande är:

• Att vi har en vilja och avsikt att försvara oss.

• Att vi avser att försvara alla delar av riket som skulle kunna vara
åtråvärda för en angripare.

• Att, om vi ändå angrips, vår krigsmakt har en förmåga att föra krig.

• Att försvarsmakten kan sättas på krigsfot i tillräckligt god tid.

Konkret ansågs försvarsviljan uttryckas framför allt i den allmänna värnplik-
ten, att alla (manliga) medborgare undergick vapenutbildning och krigspla-
cerades i mobiliserbara förband. Det innebar att armens organisation måste
vara stor, vilket dock överensstämde med nästa förutsättning.

Det geografiska imperativet
Grunden för försvarsplaneringen var att hela landet skulle försvaras. Det
innebar givetvis inte att varje del skulle hållas till varje pris. "Försvarskraf-
terna bör utformas så att en angripare i det längsta förhindras få fast fot på
svensk mark och att ingen del av landet behöver uppgivas utan segt mot-
stånd i olika former", sades det i 1948 års försvarsbeslut. Fram till 1968 års
försvarsbeslut fanns en viss modifiering och precisering — krigsmakten skulle
kunna avvärja angrepp i en riktning och samtidigt fördröja framträngande i
en annan riktning. Formuleringen avskaffades, och målsättningen blev mer
en politisk manifestation, sannolikt för att statsmakterna inte genom ett pre-
cist krav ville ge ÖB möjligheten att öva utpressning om försvarsanslagen.
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Hela landet skall försvaras

Kvar stod i alla fall ovan citerade mening från 1948. Den säger i och för 
sig inte hur mycket markstridskrafter som skulle behövas i olika delar av 
landet; syftena kan nås med olika mixer av mark-, sjö- och luftstridskrafter, 
och en kustinvasion kan rent teoretiskt hejdas genom att invasionsflottan 
nedkämpas till havs. Resonemanget utesluter dock att hotade delar helt kan 
lämnas utan markförsvar av dels de operativa skäl som nedan analyseras, 
dels politiska och psykologiska skäl. Det sistnämnda gäller inte minst i de 
områden där kustinvasionsmöjligheterna är störst: att lämna Skåne oförsva-
rat till lands med förhoppningen att attackeskadern och sjöstridskrafterna 
skulle avvärja angreppet skulle inte ha varit realistiskt.

Beredskapssystemet

Under huvuddelen av det kalla kriget var den operativa krigsplanläggningen 
inriktad mot att avvärja ett storanfall, det vill säga ett anfall mot en mobili-
serad krigsmakt, vilket antogs kräva en avsevärd förbekämpning med flyg-
stridskrafter. Angriparen antogs i och för sig eftersträva överraskning, men 
Sveriges geografiska läge i förening med vårt beredskapssystem bedömdes ge 
oss goda chanser att hinna mobilisera.

Den grundläggande principen för beredskapssystemet var att det vore 
omöjligt att ha en stående beredskap för att hejda ett överraskande angrepp. 
Principen var istället att ha en sådan beredskap att ett angrepp krävde röjande 
förberedelser av angriparen och att vi även på svaga indikationer skulle rea-
gera med snabba men begränsade beredskapshöjningar. Dessa skulle i sin tur 
kräva ytterligare förberedelser hos angriparen.

Beredskapssystemet byggde på en kombination av tre beredskapsformer, 
insatsberedskap som var förband omedelbart gripbara för strid, långsiktig 
bered skap som var kvaliteten hos den hemförlovade krigsmakten samt mobili-
seringsberedskap som var förmågan att sätta den sistnämnda snabbt och säkert 
på krigsfot. I mobiliseringsinstruktionen för krigsmakten (MobIK) sades tyd-
ligt att förvarningssystemet kunde misslyckas och att förbanden därför måste 
kunna mobilisera under strid och strida under mobilisering.

Det fanns avvägningsproblem i detta system: hög insatsberedskap är kost sam 
och den kan gå ut över den långsiktiga beredskapen, krigsmaktens kvantitet och 
kvalitet. För arméns del låg tyngdpunkten på den långsiktiga beredskapen. Dess 
förband under grundutbildning kunde först i slutet av utbildningstiden lösa 
stridsuppgifter i ett försvar mot överraskande angrepp. Kravet på vinterutbild-
ning innebar att denna tidsperiod inte inföll under den ”kuppfarligaste” tiden 
på året, sommaren. Undantagen härifrån var två: övningstruppen vid truppsla-
gens stridsskolor samt Grundutbildningsbataljonen på Gotland. Att den sist-
nämnda hade en utbildningsrytm som gjorde den stridsduglig sommartid var 
direkt motiverat av beredskapsskäl. De förstnämndas rytm var motiverad av 
befälsutbildningsskäl och den sammanföll med beredskapskraven.

Hela landet skall  försvaras

Kvar stod i alla fall ovan citerade mening från 1948. Den säger i och för
sig inte hur mycket markstridskrafter som skulle behövas i olika delar av
landet; syftena kan nås med olika mixer av mark-, sjö- och luftstridskrafter,
och en kustinvasion kan rent teoretiskt hejdas genom att invasionsflottan
nedkämpas till havs. Resonemanget utesluter dock att hotade delar helt kan
lämnas utan markförsvar av dels de operativa skäl som nedan analyseras,
dels politiska och psykologiska skäl. Det sistnämnda gäller inte minst i de
områden där kustinvasionsmöjligheterna är störst: att lämna Skåne oförsva-
rat till lands med förhoppningen att attackeskadern och sjöstridskrafterna
skulle avvärja angreppet skulle inte ha varit realistiskt.

Beredskapssystemet
Under huvuddelen av det kalla kriget var den operativa krigsplanläggningen
inriktad mot att avvärja ett storanfall, det vill säga ett anfall mot en mobili-
serad krigsmakt, vilket antogs kräva en avsevärd förbekämpning med flyg-
stridskrafter. Angriparen antogs i och för sig eftersträva överraskning, men
Sveriges geografiska läge i förening med vårt beredskapssystem bedömdes ge
oss goda chanser att hinna mobilisera.

Den grundläggande principen för beredskapssystemet var att det vore
omöjligt att ha en stående beredskap för att hejda ett överraskande angrepp.
Principen var istället att ha en sådan beredskap att ett angrepp krävde röjande
förberedelser av angriparen och att vi även på svaga indikationer skulle rea-
gera med snabba men begränsade beredskapshöjningar. Dessa skulle i sin tur
kräva ytterligare förberedelser hos angriparen.

Beredskapssystemet byggde på en kombination av tre beredskapsformer,
insatsberedskap som var förband omedelbart gripbara för strid, långsiktig
beredskap som var kvaliteten hos den hemförlovade krigsmakten samt mobili-
seringsberedskap som var förmågan att sätta den sistnämnda snabbt och säkert
på krigsfot. I mobiliseringsinstruktionen för krigsmakten (MobIK) sades tyd-
ligt att förvarningssystemet kunde misslyckas och att förbanden därför måste
kunna mobilisera under strid och strida under mobilisering.

Det fanns avvägningsproblem i detta system: hög insatsberedskap är kostsam
och den kan gå ut över den långsiktiga beredskapen, krigsmaktens kvantitet och
kvalitet. För armens del låg tyngdpunkten på den långsiktiga beredskapen. Dess
förband under grundutbildning kunde först i slutet av utbildningstiden lösa
stridsuppgifter i ett försvar mot överraskande angrepp. Kravet på vinterutbild-
ning innebar att denna tidsperiod inte inföll under den "kuppfarligaste" tiden
på året, sommaren. Undantagen härifrån var två: övningstruppen vid truppsla-
gens stridsskolor samt Grundutbildningsbataljonen på Gotland. Att den sist-
nämnda hade en utbildningsrytm som gjorde den stridsduglig sommartid var
direkt motiverat av beredskapsskäl. De förstnämndas rytm var motiverad av
befalsutbildningsskäl och den sammanföll med beredskapskraven.
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Kolumntitel - delkapitel

Denna minimala insatsberedskap i armén balanserades av de övriga för-
svarsgrenarna. Flyget hade hög insatsberedskap genom att planen flögs av 
fast anställd personal, och dess baser kunde initialt skyddas av arméförband, 
främst hemvärn, samt i begränsad utsträckning bemannas av utflyttad per-
sonal från flottiljerna. Sjö- och kustartilleriförbanden hade en utbildnings-
rytm som gjorde det möjligt att sprida sjöstridskrafter till krigsbaser och 
bemanna vitala kustartilleribatterier under den ”kuppfarliga tiden”, som-
marhalvåret. Genom att en angripare ansågs behöva bekämpa dessa strids-
krafter före landstigning och luftlandsättning skulle arméförbanden hinna 
mobilisera.

Arméns satsning på långsiktig beredskap krävde ett väl genomarbe-
tat system för snabb och säker mobilisering. En ingrediens i detta var en 
spridd förrådsställning som skulle göra krigsförbandens utrustning mindre 
sårbar. Kompanivisa förråd eftersträvades. Hemvärnsförband hade uppgif-
ter att bevaka förråden. Mobiliseringsförberedare från utbildningsförban-
den skulle omgående bege sig till förråden, och materiel som inlånats till 
utbildningen transporteras ut. Personal inkallades till mobiliseringsplatser i 
anslutning till förråden.

Beredskapskraven fick genomslag i personalplacering och utbildning. 
För att man vid mobilisering så snart som möjligt skulle kunna organisera 
ett täckande försvar över ytan av vitala objekt (hamnar, flygfält, lednings-
funktioner, totalförsvarsanläggningar etc) satsade man på lokal rekrytering 
av lokalförsvarsförband, i synnerhet av värnförband. Detta borgade för att 
de snabbt skulle vara mobiliserade och exempelvis kunna bemanna värn-
pjäser. För fältförbanden var det däremot viktigt – med hänsyn till att de 
skulle kunna användas i olika stridsuppgifter – att de var samtränade. Lokal 
rekrytering kunde inte prioriteras, eftersom personal över tiden kunde antas 
flytta från närheten till mobiliseringsplatserna. För fältförbanden var man 
därför nödgad att acceptera längre mobiliseringstider, för huvuddelen av 
de ”stridande” förbanden upp till tre dygn. För att kompensera för detta 
ställde man krav på att förbanden skulle vara stridsberedda omedelbart efter 
mobilisering, vilken var motivet för VU 60-systemet med repetitionsutbild-
ning i krigsförband (KFÖ, krigsförbandsövning) vart fjärde år och särskilda 
övningar för befäl (SÖB) däremellan.

Efter mobilisering skulle fältförbanden och en del lokalförsvarsförband 
(främst cykelskyttebataljoner) uppmarschera och grupperas för sin krigs-
uppgift, i vissa fall efter koncentrering, det vill säga transport till ett annat 
militärområde. Transporten kunde genomföras antingen med förbandens 
egna fordon eller med särskilda samfärdsmedel, främst järnväg.

Särskilda problem uppstod när det gällde att förse avlägsna eller ”isole-
rade”, befolkningssvaga delar av Sverige (främst övre Norrland och Gotland) 
med fältförband. Här tillämpades system med delad mobilisering och/eller 

Denna minimala insatsberedskap i armen balanserades av de övriga för-
svarsgrenarna. Flyget hade hög insatsberedskap genom att planen flögs av
fast anställd personal, och dess baser kunde initialt skyddas av armsförband,
främst hemvärn, samt i begränsad utsträckning bemannas av utflyttad per-
sonal från flottiljerna. Sjö- och kustartilleriförbanden hade en utbildnings-
rytm som gjorde det möjligt att sprida sjöstridskrafter till krigsbaser och
bemanna vitala kustartilleribatterier under den "kuppfarliga tiden", som-
marhalvåret. Genom att en angripare ansågs behöva bekämpa dessa strids-
krafter före landstigning och luftlandsättning skulle armsförbanden hinna
mobilisera.

Armens satsning på långsiktig beredskap krävde ett väl genomarbe-
tat system för snabb och säker mobilisering. En ingrediens i detta var en
spridd förrådsställning som skulle göra krigsförbandens utrustning mindre
sårbar. Kompanivisa förråd eftersträvades. Hemvärnsförband hade uppgif-
ter att bevaka förråden. Mobiliseringsförberedare från utbildningsförban-
den skulle omgående bege sig till förråden, och materiel som inlånats till
utbildningen transporteras ut. Personal inkallades till mobiliseringsplatser i
anslutning till förråden.

Beredskapskraven fick genomslag i  personalplacering och utbildning.
För att man vid mobilisering så snart som möjligt skulle kunna organisera
ett täckande försvar över ytan av vitala objekt (hamnar, flygfält, lednings-
funktioner, totalförsvarsanläggningar etc) satsade man på lokal rekrytering
av lokalförsvarsförband, i synnerhet av värnförband. Detta borgade för att
de snabbt skulle vara mobiliserade och exempelvis kunna bemanna värn-
pjäser. För fältförbanden var det däremot viktigt — med hänsyn till att de
skulle kunna användas i olika stridsuppgifter — att de var samtränade. Lokal
rekrytering kunde inte prioriteras, eftersom personal över tiden kunde antas
flytta från närheten till mobiliseringsplatserna. För fältförbanden var man
därför nödgad att acceptera längre mobiliseringstider, för huvuddelen av
de "stridande" förbanden upp till tre dygn. För att kompensera för detta
ställde man krav på att förbanden skulle vara stridsberedda omedelbart efter
mobilisering, vilken var motivet för VU 60-systemet med repetitionsutbild-
ning i krigsförband (KFÖ, krigsförbandsövning) vart fjärde år och särskilda
övningar för befäl (SÖB) däremellan.

Efter mobilisering skulle fältförbanden och en del lokalförsvarsförband
(främst cykelskyttebataljoner) uppmarschera och grupperas för sin krigs-
uppgift, i vissa fall efter koncentrering, det vill säga transport till ett annat
militärområde. Transporten kunde genomföras antingen med förbandens
egna fordon eller med särskilda samfärdsmedel, främst järnväg.

Särskilda problem uppstod när det gällde att förse avlägsna eller "isole-
rade", befolkningssvaga delar av Sverige (främst övre Norrland och Gotland)
med fältförband. Här tillämpades system med delad mobilisering och/eller
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Hela landet skall försvaras

Järnvägstransport var det 
normala för koncentrering av 
pansarförband. Här lastas ett 
stridsvagnskompani, strids-
vagn 74. 

Hela landet skall försvaras

Järnvägstransport var det
normala för koncentrering av
pansarförband. Här lastas ett
stridsvagnskompani, strids-
vagn 74.
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Kolumntitel - delkapitel

flygtransport av soldater med enbart personlig utrustning.
Den helt avgörande beredskapsfaktorn var den mentala beredskapen. 

Den fick tidigt uttryck i devisen i broschyren Om kriget kommer: ”Varje 
meddelande om att motståndet skall upphöra är falskt.” Den tillkom under 
intrycket av hur Tyskland i sina blixtangrepp kombinerat psykologiska och 
militära medel. På 1970-talet ändrades devisen. Den bedömdes beröva den 
politiska ledningen all handlingsfrihet att fatta andra beslut än strid till det 
yttersta. Den nya devisen blev: ”Varje meddelande om att mobilisering skall 
avbrytas är falskt.” Det kompletterades dock på 1980-talet under intryck av 
den utrikespolitiska utvecklingen och den ökade försvarsviljan till: ”Varje 
meddelande om att mobiliseringen och motståndet skall avbrytas är falskt.” 

Växlingsmöjligheter kvalitet–kvantitet

Om det således behövs markstridskrafter i någon utsträckning i möjliga 
in va sionsriktningar uppkommer frågan om man kan uppnå detta genom 
om grupperingar när hotriktningarna blir tydliga. Det har ofta hävdats att 
armén borde ha satsat på ett mindre antal men kvalitativt bättre förband för 
rör lig strid istället för att bibehålla en stor numerär med efter hand allt lägre 
kvalitet i förhållande till angriparens stridskrafter.

Växling mellan kvantitet och kvalitet är emellertid en komplicerad sak, 
och möjligheterna därtill skiljer sig mellan olika slags stridskrafter, bero-
ende på dels deras strategiska rörlighet, dels vilka minimikrav som ställs på 
stridseffekt. Markstridskrafterna har – i motsats till framför allt flygstrids-
krafterna – alltför liten strategisk rörlighet för att de ska kunna förflyttas 
till hotade områden lika snabbt som hoten kan materialiseras. Det gällde 
givetvis i allra högsta grad i början när infanteriet var fotmarscherande med 
häst anspända trossar, men inte heller cykeltolkning och motorisering kunde 
göra det möjligt att förflytta förband tillräckligt snabbt ”på de inre linjerna”. 
Rörligheten kunde också reduceras av angriparen genom bekämpning av 
kommunikationer och genom luftlandsättningar. Det innebär att den nedre 
gränsen för kvantiteten är relativt hög. I gengäld finns det töjmån på kva-
liteten genom att man i stor utsträckning kan anpassa det taktiska upp-
trädandet till terrängen – i motsats till flygstridskrafterna vilkas strid har 
duellkaraktär och där kvalitetskraven är mer absoluta.

Ett annat hinder för växling från kvantitet till kvalitet var det förhållandet 
att olika delar av landet har olika terrängtyper och därför kräver förband 
med olika egenskaper. Infanteriförbanden är inte ägnade att strida i öppen 
terräng, pansarförband har begränsningar i skog och blockterräng.

Krigets karaktär

Föreställningen om det framtida kriget kom naturligt nog att präglas av 
det genomgångna världskriget. Detta var ingalunda orealistiskt; även stor-
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givetvis i allra högsta grad i början när infanteriet var fotmarscherande med
hästanspända trossar, men inte heller cykeltolkning och motorisering kunde
göra det möjligt att förflytta förband tillräckligt snabbt "på de inre linjerna".
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att olika delar av landet har olika terrängtyper och därför kräver förband
med olika egenskaper. Infanteriförbanden är inte ägnade att strida i öppen
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det genomgångna världskriget. Detta var ingalunda orealistiskt; även stor-
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makterna präglades därav, och deras styrkeuppbyggnad och dispositioner 
byggde på samma operativa tankar som under kriget. Svenska operativa och 
taktiska principer tog intryck såväl av striderna på kontinenten (exempelvis 
avseende försvar mot kustinvasion) som krigen i Finland (avseende försvar 
av norra landgränsen).

Snart kom emellertid en radikalt ny faktor in i bilden: möjligheten att 
taktiska kärnvapen skulle sättas in på slagfältet. Detta kom att prägla såväl 
operativa som taktiska principer, bland annat genom utspridda gruppe-
ringar och krav på stor rörlighet för att man snabbt skulle komma i strids-
känning med fienden innan han hann sätta in kärnladdningar. Förbanden 
utbildades i personligt skydd mot kärnladdningar och radioaktivt nedfall, 
beräkning av skaderadier etc. Särskilda små enheter utbildades för indike-
ring, sanering och brandskydd (ISB), även avsedda mot kemiska och biolo-
giska stridsmedel.

I och med att Sverige uttryckligen avstod från att utveckla egna kärnvapen 
började kärnvapenrisken tonas ner alltmer och utbildningen i skyddstjänst 
likaså. Det officiella motivet var att kärnvapeninsatser mot Sverige blev 
mindre sannolika i och med Natos doktrin Flexible response, alltså tanken på 
ett flexibelt gensvar på ett sovjetiskt angrepp istället för den massiva veder-
gällning som dittills hade varit amerikansk doktrin.

Tänkbara operationsriktningar

Grundläggande för vilken struktur armén skulle ha var vilka de tänkbara 
operationsområdena var – utifrån en angripares handlingsmöjligheter – 
och vilka roller markstridskrafterna skulle spela i försvarsoperationerna. 
Grovt sett kunde det handla om att avvärja invasion över kust, landgräns 
och genom luften. Det sistnämnda sågs i första hand som stödoperation för 
de övriga. 

De styrande angreppsfall som fanns gällde alla angrepp från Sovjetunio-
nen/Warszawapakten. Angriparens styrkor förutsattes vara mekaniserade 
med stort inslag av tunga stridsvagnar samt ha starkt flygunderstöd. Land-
gränsinvasion handlade om anfall över de norra gränsälvarna med möjliga 
anfallsmål i Norge med flera tänkbara riktningar från Narvik till Trondheim. 
Kustinvasionen kunde tänkas ske i två slags geografiska terrängtyper: öppen 
kust, främst i Skåne, och kust med skärgård i norra Götaland, östra Svealand 
och nedre Norrland. Tillgången på större hamnar ansågs som ett villkor för 
en större kustinvasion. Angriparens resurser antogs endast förslå till en kust-
invasion åt gången; dock kunde smärre diversionsföretag tänkas i sekundära 
riktningar. 

Däremot sågs kombinationen gränsinvasion-kustinvasion som möjlig. 
Det som satte gränsen för kustinvasionsmöjligheterna var den trots allt 
begränsade tillgången på landstigningstonnage och flygunderstöd, och av 

Hela landet skall  försvaras
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byggde på samma operativa tankar som under kriget. Svenska operativa och
taktiska principer tog intryck såväl av striderna på kontinenten (exempelvis
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började kärnvapenrisken tonas ner alltmer och utbildningen i skyddstjänst
likaså. Det officiella motivet var att kärnvapeninsatser mot Sverige blev
mindre sannolika i och med Natos doktrin Flexible response, alltså tanken på
ett flexibelt gensvar på ett sovjetiskt angrepp istället för den massiva veder-
gällning som dittills hade varit amerikansk doktrin.

Tänkbara operationsriktningar
Grundläggande för vilken struktur armen skulle ha var vilka de tänkbara
operationsområdena var — utifrån en angripares handlingsmöjligheter —
och vilka roller markstridskrafterna skulle spela i försvarsoperationerna.
Grovt sett kunde det handla om att avvärja invasion över kust, landgräns
och genom luften. Det sistnämnda sågs i första hand som stödoperation för
de övriga.

De styrande angreppsfall som fanns gällde alla angrepp från Sovjetunio-
nen/Warszawapakten. Angriparens styrkor förutsattes vara mekaniserade
med stort inslag av tunga stridsvagnar samt ha starkt flygunderstöd. Land-
gränsinvasion handlade om anfall över de norra gränsälvarna med möjliga
anfallsmål i Norge med flera tänkbara riktningar från Narvik till Trondheim.
Kustinvasionen kunde tänkas ske i två slags geografiska terrängtyper: öppen
kust, främst i Skåne, och kust med skärgård i norra Götaland, östra Svealand
och nedre Norrland. Tillgången på större hamnar ansågs som ett villkor för
en större kustinvasion. Angriparens resurser antogs endast förslå till en kust-
invasion åt gången; dock kunde smärre diversionsföretag tänkas i sekundära
riktningar.

Däremot sågs kombinationen gränsinvasion-kustinvasion som möjlig.
Det som satte gränsen för kustinvasionsmöjligheterna var den trots allt
begränsade tillgången på landstigningstonnage och flygunderstöd, och av
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Tillkomsten av de taktiska 
kärnvapnen innebar en 
förändrad hotbild. I överste-
löjtnant Anders Kjellgrens 
bok Sverige och ytkriget från 
1959 presenteras en drastisk 
och, vad gäller bildmateria-
let, aningen naivistisk bild av 
atomkriget.

Luftlandsättningar 
med fallskärmstrupp 
och helikopterburen 
trupp för att hindra 
våra reserver.

Bombflyg och robotar 
skjuter kärnladd-
ningar.

Kärnladdningar mot 
strandförsvaret.

Landstignings- 
flottorna närmar sig.
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dessa behövdes för landgränsinvasion det först-
nämnda inte alls och det sistnämnda i betydligt 
mindre grad. En kustinvasion var helt beroende av 
att klara den svåra överfarten och möta begränsat 
motstånd på stranden, något som krävde en för-
bekämpning med flygstridskrafter. Ett anfall över 
landgräns innehöll inte sådana kritiska moment 
och tungt understöd kunde lämnas med artilleri.

Luftlandsättningar kunde ske med olika syften 
och på olika platser, nära huvudanfallet för att ta hamnar, knutpunkter eller 
hindra att reserver sattes in, eller på större djup för att avregla ett invasions-
område. I ett överraskande angrepp kunde luftlandsättningar över stor yta 
också ske för att lamslå mobiliseringen, bland annat genom att innesluta 
storstäder.

Den operativa ledningsorganisationen 

Begreppet operation definierades i Försvarsledningsutredningen 1972: ”Sam-
manfattande benämning på en följd av förflyttningar och strider på marken, 
till sjöss och i luften samt den verksamhet i övrigt inom försvarsmakten som 
syftar till att inom ett militärgeografiskt sammanhängande större område 
– operationsområde – nå ett bestämt mål --- Operation leds under över-
befälhavaren av militärbefälhavare.”

1966 tillkom den integrerade militärområdesorganisation som innebar 
att militärbefälhavaren ledde stridskrafter ur alla försvarsgrenar. Intill dess 
hade MB endast haft ledningsansvar för markstridskrafterna. Miloindel-
ningen var dock densamma, med undantag av att Gotland tidigare varit ett 
eget milo men i den nya organisationen som Gotlands militärkommando 
var underställt Östra militärområdet. 

Miloorganisationen styrdes av hur angriparens invasionsmöjligheter 
bedömdes. De största hoten ansågs finnas mot sydligaste Sverige, östra Svea-
land och övre Norrland. De milon som omfattade dessa riktningar, milo Syd, 
milo Öst och milo Övre Norrland fick de största staberna. Övriga milon, 
Väst, Bergslagen och Nedre Norrland, bedömdes framför allt ha stödjande 
uppgifter, bland annat att trygga införsel och försvara basområdet för attack-
flyget (milo V), försvara ”vändskivan” för förbandstransporter och Zonen 
för riksledning och högkvarter (milo B), samt försvara transportvägar till 
övre Norrland och trygga införsel via Trondheim (milo NN). Dock kunde de 
i ett förändrat strategiskt läge få ökade försvarsuppgifter. De utgjorde också 
ledningsreserver att sättas in om en milostab slogs ut eller ett milos opera-
tionsområde behövde delas, såsom kunde bli fallet vid en kustinvasion norr 
och söder om Stockholm.

Angriparens tillgång till 
special tonnage (på bilden 
svävaren Aist) bedöm-
des gränssättande för 
kustinvasions förmågan.
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Kolumntitel - delkapitel

Målet för våra operationer –  
markstridskrafternas roll

Av skäl som ovan angivits måste de operativa 
målen vid försvar mot en kustinvasion primärt 
vara att tidigt möta, hejda och slå anfallsstyr-
korna. Mest gynnsamt vore om detta kunde ske 
under överskeppningsfasen. En angripare måste 
medveten om detta satsa på att med en inledande 
förbekämpning reducera våra flyg- och marina 
stridskrafter. En av markstridskrafternas uppgif-
ter skulle vara att kunna möta, hejda och slå en 
landstigen fiende – som dock förhoppningsvis 
skulle vara försvagad genom insatser av våra fjärr-
stridskrafter. Detta är exempel på den enklaste 
formen av operativt samspel: arbetsfördelning 
mellan olika slags stridskrafter, geografiskt och/
eller tidsmässigt, med hänsyn till deras karaktär.

Men redan före landstigningen hade mark-
stridskrafterna viktiga roller att spela. Deras när-
varo tvingade angriparen att kraftsamla sitt anfall 
i en riktning, vilket gjorde överskeppningsföreta-
gen sårbara för våra insatser av fjärrstridskrafter. 
Detta är exempel på synergieffekter, effekten av 
olika insatser blir större än summan av dem. En 
annan synergieffekt är det som ovan sägs om hur 
flyg- och marina insatser åstadkommer sådana 
förluster hos fienden att hans stridsvärde går ner 

och han kan besegras trots sin numerära överlägsenhet. Markstridskraf-
terna kan också bidra till att flyg- och sjöstridskrafters effekt bibehålls 
genom försvar av deras baser.

 Slutligen har markstridskrafterna en given roll om landstigningen ändå 
lyckas. De är då det viktigaste medlet att försvåra fientligt framträngande, 
hela tiden strävande att ta tillfällen i akt att skapa lokal överlägsenhet och 
återta initiativet. I försvar mot landgränsinvasion är det den sistnämnda 
rollen som är den primära. Dock har den då karaktären av en mer plan-
mässigt genomförd fördröjning, syftande till att försvaga fienden för att 
genom kombination av försvar och anfall slutligt hejda honom i ett plan-
lagt avvärjningsområde. 

Behov av olika slags markstridskrafter – operativa krav

Med hänsyn till dessa operativa uppgifter krävs markstridskrafter av stor 
variationsbredd:

Militärområden och försvars-
områden enligt 1966 års 
militärterritoriella indelning.

Militärområden och försvars-
områden enligt 1966 års
militärterritoriella indelning.
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genom kombination av försvar och anfall slutligt hejda honom i ett plan-
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Med hänsyn till dessa operativa uppgifter krävs markstridskrafter av stor
variationsbredd:
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• Anfallsförband och förband för mer stationärt försvar, i båda fallen 
med tillgång till tung eld.

• Förband med förmåga att uppträda i olika slags terräng: öppen terräng, 
vilket kräver skydd och eldkraft med långa räckvidder, samt betäckt och 
småbruten terräng, vilket kräver taktisk rörlighet och framkomlighet.

• Förband med förmåga att strida även under vinterförhållanden.

Med hänsyn till fiendeförbandens karaktär och utseende var förbandens 
viktigaste beväpning pansarvärnsvapen. Såväl försvars- som anfallsstrid 
krävde understöd med tung eld (artilleri och granatkastare). Skydd mot flyg 
krävde luftvärnsskydd men också förmåga till dolt uppträdande, maskering, 
snabba omgrupperingar och spridda marschgrupperingar samt, för förband 
avsedda för strid i öppen terräng, pansarskydd. Det behövdes underrättelser 
om fienden, samband för stridsledning, fältarbeten för skydd, framkomlig-
het och hinder samt underhåll för att bibehålla stridsvärdet.

Även om förstahandsbehovet av stridskrafter som ovan sagts tillgodo-
sågs genom en stor numerär var det också nödvändigt att man skulle kunna 
genomföra strategiska omgrupperingar för att fälla avgörande i ett läge då 
fiendens kraftsamlingsriktning stod klar eller för att möta överraskande 
anfall i annan riktning. Givetvis också för att inledningsvis tillgodose beho-
vet av stridskrafter i övre Norrland. Det var därför nödvändigt att på något 
sätt tillgodose den strategiska rörligheten. 

Behov av olika slags markstridskrafter – taktiska krav

”Endast genom anfall kan avgörande nås” var en grundtes i arméreglemen-
tet. Anfall var ett av stridssätten. De övriga var försvar, avvärjningsstrid och 
fördröjningsstrid. De två sistnämnda var kombinationer av anfall och för-
svar, med stöd av fältarbeten.

Stridssätten kunde i olika grad användas för att lösa stridsuppgifter, som 
att slå en fiende, ta terräng, avvärja framträngande, fördröja framträngande 
eller försvara en plats eller objekt. Sammanhanget mellan stridssätten och 
olika stridsuppgifter beskrivs närmare i kapitel 17. Här räcker det med att 
konstatera att de flesta uppgifter krävde anfallsstrid men i regel också varie-
rande inslag av försvar.

De markstridsförband som främst kunde genomföra anfallsstrid var bri-
gaderna. De nämnda kraven på att kunna uppträda i olika slags terräng moti-
verade tre brigadtyper, pansarbrigader med huvuduppgifter i öppen terräng 
(främst anfall mot landstigen fiende men även mot luftlandsatt trupp), Norr-
landsbrigader med huvuduppgifter i väglös terräng och under vinterförhål-
landen (främst fördröjningsstrid och anfall mot landgränsinvasion) samt 
infanteribrigader med huvuduppgifter i småbruten eller betäckt terräng 
(avvärjning av såväl gräns- som kustinvasion). Mot slutet av det kalla kriget 

Hela landet skall  försvaras

• Anfallsförband och förband för mer stationärt försvar, i båda fallen
med tillgång till tung eld.

• Förband med förmåga att uppträda i olika slags terräng: öppen terräng,
vilket kräver skydd och eldkraft med långa räckvidder, samt betäckt och
småbruten terräng, vilket kräver taktisk rörlighet och framkomlighet.

• Förband med förmåga att strida även under vinterförhållanden.

Med hänsyn till fiendeförbandens karaktär och utseende var förbandens
viktigaste beväpning pansarvärnsvapen. Såväl försvars- som anfallsstrid
krävde understöd med tung eld (artilleri och granatkastare). Skydd mot flyg
krävde luftvärnsskydd men också förmåga till dolt uppträdande, maskering,
snabba omgrupperingar och spridda marschgrupperingar samt, för förband
avsedda för strid i öppen terräng, pansarskydd. Det behövdes underrättelser
om fienden, samband för stridsledning, fältarbeten för skydd, framkomlig-
het och hinder samt underhåll för att bibehålla stridsvärdet.

Även om förstahandsbehovet av stridskrafter som ovan sagts tillgodo-
sågs genom en stor numerär var det också nödvändigt att man skulle kunna
genomföra strategiska omgrupperingar för att fälla avgörande i ett läge då
fiendens kraftsamlingsriktning stod klar eller för att möta överraskande
anfall i annan riktning. Givetvis också för att inledningsvis tillgodose beho-
vet av stridskrafter i övre Norrland. Det var därför nödvändigt att på något
sätt tillgodose den strategiska rörligheten.

Behov av olika slags markstridskrafter — taktiska krav
"Endast genom anfall kan avgörande nås" var en grundtes i arm&eglemen-
tet. Anfall var ett av stridssätten. De övriga var försvar, avvärjningsstrid och
fördröjningsstrid. De två sistnämnda var kombinationer av anfall och för-
svar, med stöd av fältarbeten.

Stridssätten kunde i olika grad användas för att lösa stridsuppgifter, som
att slå en fiende, ta terräng, avvärja framträngande, fördröja framträngande
eller försvara en plats eller objekt. Sammanhanget mellan stridssätten och
olika stridsuppgifter beskrivs närmare i kapitel 17. Här räcker det med att
konstatera att de flesta uppgifter krävde anfallsstrid men i regel också varie-
rande inslag av försvar.

De markstridsförband som främst kunde genomföra anfallsstrid var bri-
gaderna. De nämnda kraven på att kunna uppträda i olika slags terräng moti-
verade tre brigadtyper, pansarbrigader med huvuduppgifter i öppen terräng
(främst anfall mot landstigen fiende men även mot luftlandsatt trupp), Norr-
landsbrigader med huvuduppgifter i väglös terräng och under vinterförhål-
landen (främst fördröjningsstrid och anfall mot landgränsinvasion) samt
infanteribrigader med huvuduppgifter i  småbruten eller betäckt terräng
(avvärjning av såväl gräns- som kustinvasion). Mot slutet av det kalla kriget
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tillkom mekaniserade brigader med färre stridsvagnar (anfall i småbruten 
terräng med öppna områden och fördröjningsstrid).

Proportionerna mellan å ena sidan infanteri- och Norrlandsbrigader 
och å andra sidan pansar- och mekaniserade brigader var en fråga som gav 
upphov till starka motsättningar mellan truppslagen. Pansartruppernas 
företrädare hävdade att enbart pansarförband kunde genomföra anfall i 
stora delar av landet och att enbart pansarförband hade tillräckligt skydd 
mot ett ökande lufthot. Problemet var att en mer genomgripande meka-
nisering enligt infanteristerna i mycket hög grad skulle gå ut över antalet 
brigader.

Brigaderna skulle självständigt kunna genomföra olika stridssätt, anfall, 
försvar, avvärjningsstrid och fördröjningsstrid. De innehöll därför förutom 
skytte-, Norrlandsskytte-, pansar- eller mekaniserade enheter olika stöd-
funktioner, tungt understöd, luftvärn, fältarbeten och underhållstjänst. För 
mer avgörande insatser behövde dessa stödfunktioner kompletteras med 
sådana förband på högre nivå, fördelningsförband.

Av både operativa och tak-
tiska skäl behövdes olika 
typer av anfallsförband, 
pansarbrigader i öppen 
terräng och infan teribrigader 
i småbruten och betäckt 
terräng. Man konstaterade 
under 1960-talet att de 
speciella terrängförhållan-
dena i övre Norrland krävde 
särskild terrängrörlighet. 
Ett antal infanteribrigader 
omorganiserades därför 
till Norrlandsbrigader med 
bandvagnar. På bilden 
en bandvagnsburen 9 cm 
pansar värnspjäs 1110.

tillkom mekaniserade brigader med färre stridsvagnar (anfall i småbruten
terräng med öppna områden och fördröjningsstrid).

Proportionerna mellan å ena sidan infanteri- och Norrlandsbrigader
och å andra sidan pansar- och mekaniserade brigader var en fråga som gav
upphov till starka motsättningar mellan truppslagen. Pansartruppernas
företrädare hävdade att enbart pansarförband kunde genomföra anfall i
stora delar av landet och att enbart pansarförband hade tillräckligt skydd
mot ett ökande lufthot. Problemet var att en mer genomgripande meka-
nisering enligt infanteristerna i mycket hög grad skulle gå ut över antalet
brigader.

Brigaderna skulle självständigt kunna genomföra olika stridssätt, anfall,
försvar, avvärjningsstrid och fördröjningsstrid. De innehöll därför förutom
skytte-, Norrlandsskytte-, pansar- eller mekaniserade enheter olika stöd-
funktioner, tungt understöd, luftvärn, fältarbeten och underhållstjänst. För
mer avgörande insatser behövde dessa stödfunktioner kompletteras med
sådana förband på högre nivå, fördelningsförband.

Av både operativa och tak-
tiska skäl behövdes olika
typer av anfallsförband,
pansarbrigader i öppen
terräng och infanteribrigader
i småbruten och betäckt
terräng. Man konstaterade
under 1960-talet att de
speciella terrängförhållan-
dena i övre Norrland krävde
särskild terrängrörlighet.
Ett antal infanteribrigader
omorganiserades därför
till Norrlandsbrigader med
bandvagnar. På bilden
en bandvagnsburen 9 cm
pansarvärnspjäs 1110.
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Av stor betydelse för brigadens strid var också att försvarskomponenten 
förstärktes med lokalförsvarsförband. Dessa var förband som ”avkastades” 
från brigaderna i och med att dessa omsattes genom nyutbildning. I stora 
drag innebar det att en bataljon i en brigad övergick till att bli en cykel-
skyttebataljon. Cykelskyttebataljonen omsattes i sin tur ofta till värnförband 
av kompani- eller plutonsstorlek, avsedda för försvar av fasta anläggningar, 
ofta med inbyggda pjäser. Förbandsomsättningssystemet (FOMS) innebar 
en långt driven meranvändning av personal och materiel syftande till att 
upprätthålla den stora numerär som bedömdes nödvändig för att försvara 
hela landet. Lokalförsvarsförbanden mobiliserades och var inledningsvis 
underställda försvarsområdesbefälhavaren, men kunde sedan underställas 
fördelning eller brigad.

Ledningsorganisationen 

Från och med 1948 års försvarsbeslut var brigaden den största fast organi-
serade enheten av fältförband. Tidigare hade det funnits fasta fördelningar, 
motsvarande divisioner i utländska arméer, med identisk organisation. För-
delningsnivån fanns kvar, men fördelningarna skräddarsyddes efter de olika 
krigsuppgifterna. Orsaken var främst de operativa principerna i kombina-
tion med de stora geografiska olikheterna mellan de områden där invasion 
kunde förväntas. Dessutom förutsattes att successiva omgrupperingar av 
såväl brigader som fördelningsstaber kunde ske vid förändringar i hotbilden 
eller sedan en invasion inletts. Det nya systemet skulle med andra ord öka 
flexibiliteten i operationernas förande. 

För att samordna flera fördelningars strid hade det tidigare funnits 
armékårchefer med kårstaber. Denna nivå försvann – med ett undantag, 
övre Norrland, där Fo-staben i Kalix i krig skulle förstärkas och omvandlas 
till kårstab. Samordningen av flera fördelningars strid förutsattes i övriga 
milon ske direkt av militärbefälhavaren. Men eftersom milostaben var sta-
tionär i bergrum kunde det bli nödvändigt att sända ut en hög befattnings-
havare med stabspersonal ur milostaben för ledning i avgörande lägen. Detta 
torde i verkligheten ha blivit en besvärlig procedur.

Som nämnts ovan om brigaderna fanns deras understödsfunktioner också 
representerade på fördelningsnivån. De förbanden var mer exklusiva och färre. 
De gav fördelningschefen möjlighet att flexibelt ge brigader kvalificerat under-
stöd och att kraftsamla resurser i avgörande strider. 

Under större delen av det kalla kriget fanns hela fördelningsstaber inte 
organiserade i fredstid. Militärområdena var uppdelade i försvarsområden, 
i regel sammanfallande med de civila länen. Efter mobiliseringen avsågs för-
delningsområden avdelas och försvarsområdesförband inom dessa under-
ställas fördelningschefen (som i sin tur ofta underställde lokalförsvarsför-
band under brigader). Man insåg att denna procedur var komplicerad, och 
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Av stor betydelse för brigadens strid var också att försvarskomponenten
förstärktes med lokalförsvarsförband. Dessa var förband som "avkastades"
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kunde förväntas. Dessutom förutsattes att successiva omgrupperingar av
såväl brigader som fördelningsstaber kunde ske vid förändringar i hotbilden
eller sedan en invasion inletts. Det nya systemet skulle med andra ord öka
flexibiliteten i operationernas förande.

För att samordna flera fördelningars strid hade det tidigare funnits
armt årchefer med kårstaber. Denna nivå försvann — med ett undantag,
övre Norrland, där Fo-staben i Kalix i krig skulle förstärkas och omvandlas
till kårstab. Samordningen av flera fördelningars strid förutsattes i övriga
milon ske direkt av militärbefälhavaren. Men eftersom milostaben var sta-
tionär i bergrum kunde det bli nödvändigt att sända ut en hög befattnings-
havare med stabspersonal ur milostaben för ledning i avgörande lägen. Detta
torde i verkligheten ha blivit en besvärlig procedur.

Som nämnts ovan om brigaderna fanns deras understödsfunktioner också
representerade på fördelningsnivån. De förbanden var mer exklusiva och färre.
De gav fördelningschefen möjlighet att flexibelt ge brigader kvalificerat under-
stöd och att kraftsamla resurser i avgörande strider.

Under större delen av det kalla kriget fanns hela fördelningsstaber inte
organiserade i fredstid. Militärområdena var uppdelade i försvarsområden,
i regel sammanfallande med de civila länen. Efter mobiliseringen avsågs för-
delningsområden avdelas och försvarsområdesförband inom dessa under-
ställas fördelningschefen (som i sin tur ofta underställde lokalförsvarsför-
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den övades därför flitigt på olika sätt i fördelningens planlagda krigsuppgif-
ter. I de fall där fördelningar skulle ha satts in i andra riktningar skulle den 
säkerligen ha blivit problematisk och ställt stora krav på flexibiliteten hos 
chefer på olika nivåer. 

Industri- och arbetsmarknadspolitik

Sveriges läge under andra världskriget gjorde det nödvändigt att bygga upp 
eller vidmakthålla en egen försvarsindustri. Den alliansfria politiken blev ett 
motiv att bibehålla denna kapacitet. Delvis var detta ett reellt motiv; det fanns 
främst i början av det kalla kriget restriktioner i väst mot att leverera kvalifice-
rad krigsmateriel till en icke-alliansmedlem. Efter hand minskade dessa hinder. 
En annan aspekt av det neutralitetspolitiska argumentet var att ett beroende av 
utländska vapen skulle kunna utnyttjas i påtryckningssyfte. Detta var i många 
avseenden ett skenargument; i svensktillverkade vapensystem ingick ofta kom-
ponenter utifrån. En viktigare drivkraft var att de stora försvarsindustrierna 
fortlöpande behövde nya materielprojekt. Det mest tydliga var bibehållandet 
av en svensk flygindustri, vilket kom att påverka medelstilldelningen till för-
svarsgrenarna, till men bland annat för arméns kvalitet. 

Ett annat argument för svensk vapenindustri var att vi kunde utveckla 
vapen med svensk profil, vapen som passade våra operativa förhållanden, 
vår taktik och inte minst våra värnpliktigas personliga färdigheter. Här finns 
exempel på både lyckade och misslyckade satsningar. Ovedersägligen finns 
också här industripolitiska motiv i bakgrunden, till exempel i satsningen på 
Stridsvagn S (där dock de specifika operativa förhållandena i försvar mot 
kustinvasion åberopades).

Emellertid var industripolitiken ingalunda allenarådande. Som framgår i 
kapitel 12 fanns det exempel på att utländska system valdes av taktisk-tek-
niska skäl.

Ekonomin

Genomgående under hela tidsperioden har varit en politisk inställning att 
försvaret inte kunnat räkna med någon särbehandling utan att försvars-

anslaget måste vägas mot andra angelägna behov. Graden av 
prispress på försvaret har dock varierat med inrikespolitiska 
reformambitioner och utrikespolitiska bedömningar. Det är 
inte för mycket sagt att det sistnämnda ibland anpassats efter 
det förstnämnda. 

Omedelbart efter kriget fanns det starka krafter inom rege-
ringen som förordade en kraftig nedrustning. Två händelser i 
omvärlden kom att leda till att utvecklingen snarare gick enligt 
ÖB:s förslag om partiella reformer på den befintliga organisa-
tionens grund: Pragkuppen 1948 och Koreakriget 1950–53. 

Industripolitik eller svensk 
profil? Stridsvagn 103 bygg-
des av Bofors, som hade 
fått produktionskapacitet 
friställd till följd av minskade 
beställningar för marinen. 
Kritik mot vagnens utform-
ning (avsaknaden av torn) 
bemöttes med att den var 
särskilt anpassad för avvärj-
ning av kustinvasion i Skåne.
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Försvarspolitiken kom därefter under ett och ett halvt decennium att 
präglas av partipolitisk enighet med försvarsanslag som medgav omfattande 
och planmässiga reformer. Av stor betydelse blev försvarsbeslutet 1958, som 
gav försvaret en årlig kompensation om 2,5 procent för teknisk fördyring. 
Totalt minskades dock anslagen gradvis, i förhållande till vad ÖB ansåg kräv-
des. Under 1950-talet innebar krigsmaktens målsättning att den samtidigt 
skulle kunna avvärja en gräns- och en kustinvasion. Målsättningen begrän-
sades 1963 till att man skulle avvärja i en invasionsriktning och upprätthålla 
ett segt försvar i den andra.

Den försvarspolitiska enigheten bröts i och med 1968 års försvarsbeslut. 
De krafter inom socialdemokratin som krävde kostnadskrävande sociala 
reformer fick överhanden, samtidigt som en äldre mer försvarsvänlig gene-
ration förlorade inflytande. Anslaget krymptes, bland annat avskaffades 
kompensationen för teknisk fördyring, priskompensation skulle fortsätt-
ningsvis ske enlig nettoprisindex, det vill säga som för vanliga konsumtions-
varor. Den målsättning för krigsmakten som tidigare givit ÖB en viss möjlig-
het att ”sätta en prislapp” på försvarsförmågan avskaffades och ersattes av 
en politisk manifestation om att ”invasionsförsvar skall vara krigsmaktens 
viktigaste uppgift” och att det ”i varje del av landet skall kunna bjudas segt 
motstånd”.

Den negativa trenden fortsatte med 1972 års försvarsbeslut. Statsmak-
terna drog däri växlar på den rådande avspänningen mellan stormakts-
blocken och angav att den operativa effekten kunde tillåtas gå ner under 
1970-talet. Någon motsvarande höjning av ambitionsnivån skedde inte 
under ”det andra kalla kriget” i början av 1980-talet, med undantag av vissa 
tillskott för att öka ubåtsskyddsförmågan.

Ett påtagligt exempel på diskrepansen mellan ÖB:s syn på erforderliga 
resurser och statsmakternas benägenhet att bevilja medel gavs när ÖB inför 
1972 års försvarsbeslut anförde att given kostnadsram innebar att man 
antingen måste överge den allmänna värnplikten och införa kategoriklyv-
ning eller avstå från att anskaffa JA 37, Jaktviggen. Beslutet blev att både 
bibehålla värnplikt och utveckla Jaktviggen och resultatet en fortsatt kvalita-
tiv urholkning av arméförbanden.

Man kan urskilja ett typiskt mönster över tiden i försvarsutrednings- och 
anslagsprocessen. Inför varje försvarsbeslut anförde ÖB att minst gällande 
nivå behövdes i kommande beslut, men helst borde det ske ett påslag. Alla de 
ramar han hade att yttra sig över betecknade han som för låga, det lägsta helt 
oacceptabelt. Beslutet blev en låg nivå. Inför nästa försvarsbeslut upprepades 
samma procedur.

Resultatet av detta blev i fast penningvärde sjunkande försvarsmedel. Då 
stora delar av försvarsanslaget var bundna av kostnader för utbildningsanstal-
ter, byggnader, anställd personal och värnpliktiga krympte utrymmet för 
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Den negativa trenden fortsatte med 1972 års försvarsbeslut. Statsmak-
terna drog däri växlar på den rådande avspänningen mellan stormakts-
blocken och angav att den operativa effekten kunde tillåtas gå ner under
1970-talet. Någon motsvarande höjning av ambitionsnivån skedde inte
under "det andra kalla kriget" i början av 1980-talet, med undantag av vissa
tillskott för att öka ubåtsskyddsförmågan.

Ett påtagligt exempel på diskrepansen mellan ÖB:s syn på erforderliga
resurser och statsmakternas benägenhet att bevilja medel gavs när ÖB inför
1972 års försvarsbeslut anförde att given kostnadsram innebar att man
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anslagsprocessen. Inför varje försvarsbeslut anförde ÖB att minst gällande
nivå behövdes i kommande beslut, men helst borde det ske ett påslag. Alla de
ramar han hade att yttra sig över betecknade han som för låga, det lägsta helt
oacceptabelt. Beslutet blev en låg nivå. Inför nästa försvarsbeslut upprepades
samma procedur.

Resultatet av detta blev i fast penningvärde sjunkande försvarsmedel. Då
stora delar av försvarsanslaget var bundna av kostnader för utbildningsanstal-
ter, byggnader, anställd personal och värnpliktiga krympte utrymmet för
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kvalitativ förbättring av krigsförbanden, och ännu mer så med ”reformer” 
som höjd pensionsålder för allt befäl till 60 år och ökade värnpliktsförmå-
ner, bland annat fria hemresor. (Åtgärder som också menligt inverkade på 
Försvarsmakten genom tyngre administration och sämre förbandsanda.) 
Utfallet kan jämföras med en prolongering av den ”bibehållandenivå” som 
ÖB 1970 framfört som önskvärd inför 1972 års försvarsbeslut. Nivån mot-
svarar ungefär det tidigare systemet för priskompensation men också den 
ökning av Natos anslagsnivå som inleddes vid samma tid. Jämförelsen visar 
på ett ackumulerat ”operativt underskott” i storleksordningen 80 miljarder 
vid kalla krigets slut. (ÖB återkom efter 1970 inte med en sådan propå.)

ÖB:s och arméns metod att möta de krympande nivåerna var till en början 
att ”övervintra”, att behålla krigsorganisationens kvantitet intakt, spara på 
kvaliteten för att få möjlighet att öka den om och när världsläget försämra-
des. Som sagt ovan kom aldrig sådana anslagstillskott. Enda möjligheten att 
bringa kvalitet och kvantitet i balans var därmed drastiska nedskärningar i 
fredsorganisationen. Eftersom dessa ofta styrdes av regional- och industri-
politik blev de i många fall klart olämpliga utifrån operativa och taktiska 
krav på lokalisering och samträning. De blev ofta också så kortsiktiga och 
brådstörtade att avsedda ekonomiska rationaliseringsvinster aldrig kunde 
hämtas hem.
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För att avskräcka en stormakt från angrepp skulle den svenska försvarsmak-
ten kunna försvara varje del av landet. Inte överallt på en gång men på platser 
som angriparen hade fördelen att välja. Även om han vid en given tidpunkt 
hade begränsade invasionsresurser, måste vi utgå från att de kunde tillväxa 
minst lika snabbt som vårt försvar kunde utvecklas. Från militärgeografisk 
utgångspunkt och med hänsyn till en angripares tänkbara mål fanns därmed 
flera invasionsriktningar, över kust och över landgräns. Lufthotet tilltog, i 
form av såväl flyganfall som luftlandsättningar.

Neutralitetspolitiken ställde också krav på dels ett försvar utan luckor – 
en allsidigt sammansatt krigsmakt som inte signalerade att vi räknade med 
omedelbar hjälp utifrån – dels ett uthålligt försvar.

Förhoppningen var att vi skulle få förvarning för att kunna mobilisera. 
Men risken för överraskning fanns och det innebar att vi måste vara beredda 
att, om angreppet inte kunde avvärjas vid kusten eller nära landgränsen, föra 
operationer på djupet av territoriet.

För arméns del innebar detta att det krävdes fyra nivåer av förband. För 
det första behövdes anfallsstyrkor, där brigaden blev den lämpliga enheten, 
tillräckligt stor för att innehålla understödsfunktioner, tillräckligt liten för 
att vara operativt och taktiskt rörlig. Det behövdes också olika slags briga-
der för olika landsdelar och terräng. För det andra krävdes förstärknings-
resurser, fördelningsförband för understöd av brigader i avgörande strider. 
För det tredje behövdes lokalförsvarsförband för skydd och försvar över 
ytan, som stöd för anfallsförbanden. För det fjärde behövdes hemvärn, vitalt 
för att skydda mobilisering och tidigt bemanna fasta försvarsanläggningar. 

För ledning av dessa avgörande strider fanns fördelningschefer med 
staber. De stora skillnaderna mellan geografin i olika tänkbara invasions-
riktningar och behovet av flexibilitet ledde till att fördelningarna, i motsats 
till motsvarande i de flesta utländska krigsmakter, divisionerna, inte var fast 
organiserade utan skräddarsyddes efter sin förstahandsuppgift, med möjlig-
heter till förändringar efter lägets krav. 

I kapitlen 2–10 i boken beskrivs dessa olika delar i den krigsorganisato-
riska strukturen. 

Denna organisationsstruktur i sig präglades av strävan att hushålla med 
begränsade resurser. Det blev ännu mer tydligt i hur förbanden produce-
rades. Enkelt uttryckt: fältförbanden (brigader och fördelningsförband) 
grundutbildades och försågs med den modernaste materielen. Efter ett antal 

Svenskar i uniform och 
regementskomplexen i de 
många garnisonsstäderna 
präglade Sverige särskilt i 
början av det kalla kriget. 
Uppställning i uniform m/52 
(främst) och m/39.
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år ersattes sedan fältförbanden av nya grundutbildade enheter och övergick 
till att bli lokalförsvarsförband av bataljonsstorlek (cykelskyttebataljoner, 
stads skyttebataljoner etc). Strävan var att dessa ”avkastade” förband skulle 
hållas samman med samma personal som under grundutbildningen och 
fält förbandstillvaron. Det var givetvis inte helt genomförbart med hänsyn 
till avgångar och omflyttningar. För vissa lokalförsvarsförband blev också 
lokal rekrytering och korta mobiliseringstider viktigare än samträning. Det 
gällde särskilt de värnförband av kompani- eller plutonsstorlek som skulle 
bemanna fasta anläggningar till exempel vid hamnar och flygfält. Personalen 
i dessa kunde i sin tur vara ”avkastade” från lokalförsvarsbataljoner. 

På liknande sätt, om än inte parallellt, ärvde lokalförsvarsbataljonerna 
materiel från fältförbanden efter hand som dessa tillfördes modernare vapen 
m m. Omsättningen styrdes av materielens livslängd och nyanskaffnings-
takten. Sparsamheten var långt driven, materiel inte bara ärvdes utan mer-
användes i nya konstruktioner. Ett exempel var stridsvagn m/42, vars torn 
sattes som värnkanon vid flygbaser medan chassiet blev stridsvagn 74 för-
sedd med nytt torn och en 75 mm före detta luftvärnskanon, och när strids-
vagn 74 till slut skrotades blev också dess torn en värnkanon. 

Att ständigt nyutbilda och utrusta denna hempermitterade och förråds-
ställda krigsmakt och göra den mobiliseringsbar och krigsduglig i takt med 
fortlöpande modernisering var givetvis mycket komplicerade processer. De 
beskrivs i kapitlen 11 och 12.

Helt avgörande för detta var naturligtvis en fast anställd officerskår kom-
petent att bemanna krigsförband och staber, att utbilda förbanden och 
att planera och genomföra utveckling av organisation och taktik. De olika 
stegen i officersutbildningen beskrivs i kapitel 13.
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I detta kapitel redovisas fördelningsstaberna under en period från mitten 
av 1960-talet till mitten av 1980-talet. Mer detaljerade uppgifter beträffande 
antal och tilldelning av staber till militärbefälhavarna samt antalet brigader 
som de disponerade för att kunna underställa respektive fördelningschef, 
sträcker sig endast fram till 1975. Dessa uppgifter har hämtats ur det under-
lag som redovisas i bilagan ”Var fanns fördelningarna?” sist i detta kapitel. 
De bedöms ändå i allt väsentligt vara relevanta även för perioden fram till 
1985. Ett viktigt undantag är dock antalet pansarbrigader, av vilka totalt 
endast fyra – omorganiserade till pansarbrigad 63 – fanns kvar efter 1980.

Organisation, bemanning och mobilisering

Fördelningsstaberna, de högsta taktiska förbanden i arméns krigsorga nisation, 
betjänades vardera av en stabsbataljon. För samordning av den tunga elden 
underställdes som regel en artilleriregementsstab under för delningschefen. 

Fördelningscheferna rekryterades bland arméstabens truppslagsinspek-
törer och sektionschefer och var således överstar av första graden. Fördel-
ningsstaberna leddes av en stabschef, oftast överste (i generalstabskåren eller 
före detta generalstabsofficer). Staberna var indelade i tre sektioner: sektion 1 
för ledning av strid, sektion 2 för ledning av underhållstjänst och sektion 3 
för ledning av personaltjänst. Chefer för sektion 1 var som regel överstelöjt-
nanter i generalstabskåren. Chefer för sektion 2 var erfarna trängofficerare, 
medan cheferna för sektion 3 rekryterades bland erfarna aktiva officerare 
eller äldre reservofficerare med för uppgiften lämplig civil bakgrund. 

Huvuddelen av stabernas avdelningschefer var aktiva officerare. Chefer för 
stridsledningsavdelningen och för den avdelning i sektion 2 som planerade 
transporter var unga generalstabsofficerare med kaptens eller majors grad. 
Övriga avdelningschefer i sektion 1 var oftast majorer eller överstelöjtnanter. 
De tillhörde de truppslag (så kallade specialtruppslag) vilkas förband skulle 
understödja fördelningens strid, och de hade gedigen erfarenhet av hur dessa 

2.
Fördelningarna – flexibel ledning
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förband skulle användas. Avdelningscheferna i sektion 2, med ansvar för pla-
nering av underhållstjänsten rörande livsmedel, ammunition, drivmedel och 
sjukvård, var trängofficerare. I sektion 3, som ansvarade för personaltjänsten, 
bland annat personalersättning och personalvård, var oftast även avdelnings-
cheferna reservofficerare. 

En stor del av övriga stabsmedlemmar i fördelningsstabernas sektioner 
var erfarna reservofficerare. För vissa stabsbefattningar, som var avsedda 
för denna officerskategori, krävdes examen som civilingenjör, läkare, apote-
kare respektive veterinär. Värnpliktiga tolkar och stabsassistenter var viktiga 
stabsmedlemmar, även de ofta med kvalificerade civila yrken. Som fram-
gått ovan rekryterades aktiv personal till fördelningsstaberna ur såväl cen-
trala staber som regementen tillhörande de skilda truppslagen inom armén. 
Reservofficerarna rekryterades bland företrädare för skiftande civila yrken. 

Artilleriregementsstaberna leddes av en regementschef, som i fredsorga-
nisationen som regel var chef för något av våra artilleriregementen.

Chefer för försvarsområdesregementen, tillika försvarsområdesbefälha-
vare, hade efter ledningsreformen på lägre regional och lokal nivå (OLLI) 
ansvar för mobilisering av fördelningsstaber och stabsbataljoner i de militär-
områden där militärbefälhavaren grundtilldelats dessa krigsförband. Ett för-
svarsområdesregemente förrådsställde som regel en stab med stabsbataljon. 
Regementet understöddes av personal ur signaltrupperna vad gäller vård 
och underhåll av kvalificerad stabs- och sambandsmateriel. 

Uppgifter och resurser

I överbefälhavarens operativa planläggning (avseende mitten av 1960-talet 
till mitten av 1970-talet) tilldelades militärbefälhavarna i Södra respektive 
Östra militärområdet i Krigsfall 2, förstärkningsalternativet 2 S respektive 
2 Ö, fyra respektive tre fördelningsstaber med stabsbataljoner samt motsva-
rande antal artilleriregementsstaber (jämför bilagan ”Var fanns fördelning-
arna?” sist i detta kapitel). De fyra fördelningsstaberna, som i förstärknings-
alternativet 2 S tilldelades militärbefälhavaren i Södra militärområdet, var 
hans resurser för att leda strid med elva infanteri- och fyra (sedermera tre) 
pansarbrigader samt ett antal fördelningsförband.

Fördelningarna hade ingen fast organisation. Utgående från den opera-
tiva planläggningen kunde deras organisatoriska innehåll därför anpassas 
till såväl uppgiften som till militärgeografin och rådande terrängförhål-
landen. Fördelningschefer med staber var organiserade för att taktiskt leda 
tilldelade stridskrafter inom ramen för en av militärbefälhavaren anbefalld 
operation. Fördelningarna i kustområden fick uppgift att avvärja land-
stigning och luftlandsättning. De skulle också förbereda anfall för att slå 
delar av landstigen fiende i angränsande förbands (fördelnings) område. 
En fördelning (med nummer 13) var beredd att med underställda pansar-
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förband skulle användas. Avdelningscheferna i sektion 2, med ansvar för pla-
nering av underhållstjänsten rörande livsmedel, ammunition, drivmedel och
sjukvård, var trängofficerare. I sektion 3, som ansvarade för personaltjänsten,
bland annat personalersättning och personalvård, var oftast även avdelnings-
cheferna reservofficerare.

En stor del av övriga stabsmedlemmar i fördelningsstabernas sektioner
var erfarna reservofficerare. För vissa stabsbefattningar, som var avsedda
för denna officerskategori, krävdes examen som civilingenjör, läkare, apote-
kare respektive veterinär. Värnpliktiga tolkar och stabsassistenter var viktiga
stabsmedlemmar, även de ofta med kvalificerade civila yrken. Som fram-
gått ovan rekryterades aktiv personal till fördelningsstaberna ur såväl cen-
trala staber som regementen tillhörande de skilda truppslagen inom armen.
Reservofficerarna rekryterades bland företrädare för skiftande civila yrken.

Artilleriregementsstaberna leddes av en regementschef, som i fredsorga-
nisationen som regel var chef för något av våra artilleriregementen.

Chefer för försvarsområdesregementen, tillika försvarsområdesbefälha-
vare, hade efter ledningsreformen på lägre regional och lokal nivå (OLLI)
ansvar för mobilisering av fördelningsstaber och stabsbataljoner ide militär-
områden där militärbefälhavaren grundtilldelats dessa krigsförband. Ett för-
svarsområdesregemente förrådsställde som regel en stab med stabsbataljon.
Regementet understöddes av personal ur signaltrupperna vad gäller vård
och underhåll av kvalificerad stabs- och sambandsmateriel.

Uppgifter och resurser
I överbefälhavarens operativa planläggning (avseende mitten av 1960-talet
till mitten av 1970-talet) tilldelades militärbefälhavarna i Södra respektive
Östra militärområdet i Krigsfall 2, förstärkningsalternativet 2 S respektive
2 0, fyra respektive tre fördelningsstaber med stabsbataljoner samt motsva-
rande antal artilleriregementsstaber (jämför bilagan "Var fanns fördelning-
arna?" sist i detta kapitel). De fyra fördelningsstaberna, som i förstärknings-
alternativet 2 S tilldelades militärbefälhavaren i Södra militärområdet, var
hans resurser för att leda strid med elva infanteri- och fyra (sedermera tre)
pansarbrigader samt ett antal fördelningsförband.
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tiva planläggningen kunde deras organisatoriska innehåll därför anpassas
till såväl uppgiften som till militärgeografin och rådande terrängförhål-
landen. Fördelningschefer med staber var organiserade för att taktiskt leda
tilldelade stridskrafter inom ramen för en av militärbefälhavaren anbefalld
operation. Fördelningarna i  kustområden fick uppgift att avvärja land-
stigning och luftlandsättning. De skulle också förbereda anfall för att slå
delar av landstigen fiende i angränsande förbands (fördelnings) område.
En fördelning (med nummer 13) var beredd att med underställda pansar-
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Mobilisering av lokalförsvarsförbanden har genomförts. 
De leds av befälhavarna för Fo 11 och Fo 14 (områdena 
överensstämmer med Malmöhus och Kristianstads län).

Fältförband är mobiliserade. Cheferna för 1. och 11. 
fördelningarna övertar delar av försvarsområden 

som fördelningsområden i de mest hotade 
riktningarna. De för befälet över två respektive tre 
brigader samt de lokalförsvarsförband som finns i 

området. En pansarbrigad är strategisk reserv.

ÖB har anbefallt förstärkningsalternativ 2 S:SO, 
det vill säga kraftsamling till milo Syd, sydöstra 
delen. Angriparen har inte tagit Själland, och 
landstigningshot finns fortfarande bara mot Skånes 
öst- och sydkuster. 14. fördelningen tillförs och 
övertar Ystads- och Simrishamnsområdena från 
11. och 1. fördelningarna. Ytterligare brigader tillförs, 
med tyngdpunkt till sydkusten. En pansarfördelning 
(13. fördelningen) grupperas som miloreserv. Den 
har i utgångsgrupperingen en pansarbrigad men 
ska kunna ta befälet över pansarbrigader som står 
i kustfördelningarna.

Angriparen har tagit Själland. ÖB har anbefallt 
förstärkningsalternativ 2 S:SV. Malmö-Landskrona 

och Helsingborg blir fördelningsområden, i en första 
planläggning för 14. och 1. fördelningarna, varvid 

Kristianstadsområdet återgår till Fo 14. I en senare plan, 
1979, (bilden) får pansarfördelningen områdesansvar i 

Helsingborgsområdet och 1. fördelningen behåller  
sin uppgift i Kristianstadsområdet, ett  

arrangemang som mötte kritik. 

Komplicerade och föränderliga ledningsförhållanden 
Försvarsområdesbefälhavarna hade vid mobilisering inledningsvis områdesansvaret. I kraftsamlings-
riktningarna övertog fördelningscheferna därefter områdesansvar. Det var en invecklad process med 
nya gränsdragningar och den skedde ofta i flera steg efter lägesförändringar. Nedanstående bilder 
visar ett exempel från Skåne. 
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brigader anfalla och slå landstigen fiende i en av militärbefälhavaren vald 
kraft samlingsriktning. 

Inom ramen för sina uppgifter hade fördelningscheferna att samordna 
flera brigaders resurser, både brigaderna emellan men också med de resur-
ser som fanns vid övriga underställda förband, bland annat vid fördel-
ningsförbanden. Brigaderna var allsidigt sammansatta stridsgrupper med 
en underhållssäkerhet för några dagars strid. Brigadchefen kunde förstärka 
de stridande bataljonernas eldkraft med tung eld från brigadartilleriet och 
förbättra deras rörlighet och försvarsförmåga med resurser som ingenjör-
förband i brigaden förfogade över. Därutöver kunde brigadernas stridseffekt 
höjas ytterligare genom att fördelningschefen förstärkte dem med exempel-
vis luftvärns-, fältarbets- och transportresurser ur underställda fördelnings-
förband. Viktigast var att samordna den tunga elden och förstärka den vid 
brigader som var insatta i kraftsamlingsriktningen. Under fördelningschefen 
löstes denna uppgift av fördelningens artillerichef, det vill säga av under-
ställd artilleriregementschef med stab. 

Militärbefälhavaren disponerade samverkansgrupper ur ma- 
ri  nen för ledning av spärrbataljoner och kustartilleribatal joner 
och ur flygvapnet för ledning av insatser i övre Norrland med 
lätta attackförband (SK 60 ur E 1). Samverkansgrupperna var 
fältmässigt organiserade. De underställdes fördelningschef när 
fördelningen förstärkts med ovan nämnda förband ur marinen 
respektive flygvapnet.

Militärbefälhavaren kunde också förbättra luftskyddet för 
anfallande fördelning genom att samordna anfallsrörelsen 
med det områdesskydd som jaktflyg och luftvärnsförband 

ur flygvapnet temporärt kunde åstadkomma. Genom att hänvisa fördel-
ningarna till underhållsanstalter i militärområdet, sörjde militärbefälha-
varen för att erforderligt stridsvärde hos fördelningens förband kunde 
upp  rätthållas. 

Innan fiendens kraftsamlingsriktning hade kunnat fastställas, avsåg 
såväl överbefälhavaren som militärbefälhavarna att behålla vissa brigader 
som strategiska respektive militärområdesreserver. De fördelningar som 
ingick i grundalternativet för den operativa planeringen i respektive mili-
tärområde förberedde mottagandet av i förstärkningsalternativ förväntade 
brigader.

Krigsförberedelser

Inom fördelningarna förberedde staber och förband sina krigsuppgifter 
under militärbefälhavarnas krigsplanläggningsfältövningar, vid särskilda 
övningar för befäl (SÖB) och i samband med krigsförbandsövningar (KFÖ). 
De sistnämnda genomfördes i en fyraårsrytm.

Ledningssystemet gav fördel-
ningschefen möjligheter att 
förstärka brigadernas under-
stödsfunktioner (här tung eld 
och fältarbeten) med hjälp 
av fördelningsförband och 
andra brigader.
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ningarna till underhållsanstalter i militärområdet, sörjde militärbefälha-
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ingick i grundalternativet för den operativa planeringen i respektive mili-
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brigader.

Krigsförberedelser
Inom fördelningarna förberedde staber och förband sina krigsuppgifter
under militärbefälhavarnas krigsplanläggningsfältövningar, vid särskilda
övningar för befäl (SOB) och i samband med krigsförbandsövningar (KFÖ).
De sistnämnda genomfördes i en fyraårsrytm.

40



41

Fördelningarna – flexibel ledning

Som ovan nämnts tjänstgjorde de aktiva officerarna i fördelningarna i 
fred i andra delar av försvarets organisation, bland annat i utbildningsorga-
nisationen, och reservofficerarna hade sina arbeten i det civila samhället. 
Detta påverkade val av tidpunkt för militärbefälhavarnas årliga krigsplan-
läggningsfältövningar, övningarnas längd samt vilka befattningshavare i 
fördelnings- och brigadstaberna som förväntades kunna delta. Övningarna 
ägde som regel rum under en fjortondagarsperiod under det värnpliktsfria 
uppehållet. Detta inföll på senvintern (mars/april) i norr och på senvåren 
(maj/juni) i södra delarna av landet. Deltagandet i fältövningarna begrän-
sades till aktiva officerare samt enstaka reservofficerare vid staber och för-
band, som grundtilldelats eller ingick i respektive militärbefälhavares för-
stärkningsalternativ. Militärbefälhavarna strävade efter att genomföra dessa 
övningar årligen.

Med längre tidsintervall ställde överbefälhavaren staber och förband i 
ett militärområde till annan militärbefälhavares förfogande. Dessa förband 
ingick då i mottagande militärbefälhavares förstärkningsalternativ, som 
därför kunde övas mindre frekvent. 

Under krigsplanläggningsfältövningarna användes huvuddelen av tiden 
för att man stabs- och förbandsvis skulle se över stridsplaner och order, för 
samverkan mellan fördelningens förband och för kompletterande rekognose-
ringar i terrängen. Dessa rekognoseringar grundades på ett mycket detaljerat 
och kontinuerligt uppdaterat militärgeografiskt verk. Övningarna avslutades 
som regel med att militärbefälhavaren samlade deltagande staber i operativt 
viktiga delar av militärområdet. Där redovisades förbandens krigsplanlägg-
ning, oftast fördelningsvis. Tonvikten lades på behov av förändringar som 
resultat av de erfarenheter som gjorts under fältövningen. Samlingarna i 
terrängen avslutades med spel, som förberetts av militärområdes staben och 
som leddes av militärbefälhavaren personligen eller av hans stabschef. Spe-
lens främsta syfte var att främja samverkan och pröva realismen i planerna. 

Särskilda övningar för befäl

Till SÖB, särskilda övningar för befäl, inkallades huvuddelen av den krigs-
placerade personalen vid fördelningsstaberna och delar av befälet vid 
stabsbataljonerna. Operativa och taktiska erfarenheter, som gjorts under 
krigsplanläggningsfältövningarna, kunde då bearbetas och läggas till grund 
för fördjupad planering och samverkan, bland annat med aktuell försvars-
områdesstab. Även under dessa övningar gavs deltagarna möjligheter att 
förbättra terrängkännedomen och uppdatera militärområdets geografiska 
underlag (verk). 

Under dessa övningar organiserades utbildningen vid fördelningsstaber 
så att stabstjänstrutiner, som tillämpades i fält, i största möjliga utsträckning 
användes. Övningarna var också viktiga för att introducera nytillförd perso-
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nal och för att de vana stabsmedlemmarna skulle lära känna de nya. Stabens 
arbetsrutiner och krav påverkade stabsbataljonen och i synnerhet de delar 
som svarade för upprättande och betjäning av fördelningens båda stabsplat-
ser. Under särskilda övningar för befäl gavs tillfälle till fördjupad samverkan 
mellan fördelningsstabens och stabsbataljonens personal. 

Krigsförbandsövningar

Fördelningsstaber med stabsbataljon inkallades vart fjärde år till krigsför-
bandsövning i det militärområde där de ingick i grundtilldelningen av för-
band. Övningarna delades in i utbildningsskeden och avslutades med en 
av militärbefälhavaren ledd slutövning. Strävan var att till krigsförbands-
övningarna kalla in förband som enligt krigsplanläggningen ingick i för-

delningen. Förband som inte kunde kallas in 
representerades av spelgrupper. Viktigast var bri-
gadspelgrupperna. De var som regel sammansatta 
av personal som var krigsplacerad i den spelade 
brigaden. Mottagande av brigader, som under-
ställts fördelningen, övades alltid. Minst en full-
talig repetitionsövad brigad kallades in till samma 
krigsförbandsövning som fördelningsstaben och 
kunde därmed delta i militärbefälhavarens slut-
övning. Samverkan med aktuell förvarsområdes-
befälhavare och hans stab, bland annat överta-
gande av fördelningsområde, ingick som regel i 
denna övning.

Utbildningsskedena före slutövningen plane-
rades och leddes av fördelningsstabschefen. Till 
hans förfogande ställdes en grupp andraårselever 
vid Militärhögskolan under ledning av någon 
eller några taktiklärare. Detta utbildningsstöd var 
viktigt. Tonvikten i utbildningen lades på taktik 
och stabstjänst samt sambands- och expeditions-
tjänst. Före slutövningen ordnades fältmässiga 
momentövningar tillsammans med kompa nierna 
i stabsbataljonen. Bland annat övades gruppe-
ring och omgruppering av stabsplats 1 och 2 
(strids- respektive underhålls- och personalled-
ning), fram skjuten ledning från fördelningsche-
fens uppe hållsplats och organisering av resur-
ser för chefs besök vid förband. Övertagande av 
fördelnings område övades enligt principer och 
rutiner som tagits fram vid Militärhögskolan. 
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kunde grupperas i ett 
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band. övningarna delades in i utbildningsskeden och avslutades med en
av militärbefälhavaren ledd slutövning. Strävan var att till krigsförbands-
övningarna kalla in förband som enligt krigsplanläggningen ingick i för-

delningen. Förband som inte kunde kallas in
representerades av spelgrupper. Viktigast var bri-
gadspelgrupperna. De var som regel sammansatta
av personal som var krigsplacerad i den spelade
brigaden. Mottagande av brigader, som under-
ställts fördelningen, övades alltid. Minst en full-
talig repetitionsövad brigad kallades in till samma
krigsförbandsövning som fördelningsstaben och
kunde därmed delta i militärbefälhavarens slut-
övning. Samverkan med aktuell förvarsområdes-
befälhavare och hans stab, bland annat överta-
gande av fördelningsområde, ingick som regel i
denna övning.

Utbildningsskedena före slutövningen plane-
rades och leddes av fördelningsstabschefen. Till
hans förfogande ställdes en grupp andraårselever
vid Militärhögskolan under ledning av någon
eller några taktiklärare. Detta utbildningsstöd var
viktigt. Tonvikten i utbildningen lades på taktik
och stabstjänst samt sambands- och expeditions-
tjänst. Före slutövningen ordnades fältmässiga
momentövningar tillsammans med kompanierna
i stabsbataljonen. Bland annat övades gruppe-
ring och omgruppering av stabsplats 1 och 2
(strids- respektive underhålls- och personalled-
ning), framskjuten ledning från fördelningsche-
fens uppehållsplats och organisering av resur-
ser för chefsbesök vid förband. övertagande av
fördelningsområde övades enligt principer och
rutiner som tagits fram vid Militärhögskolan.
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Inflytande på ledning av förbandsproduktionen

Fördelningscheferna (och brigadcheferna) hade inget ansvar för förbands-
produktionen. Det fanns inga fasta rutiner för delgivning till fördelnings- 
och brigadchefer av förbandsvärdering som gjorts rörande underställda 
krigsförband. Värderingen gjordes av militärområdesinspektörerna och för-
varades och uppdaterades vid militärområdesstaberna. 

Några reflektioner

Ovanstående synpunkter på fördelningsstaber i arméns krigsorganisation 
har författats nästan trettio år efter det att jag, författaren, 1985 lämnade min 
befattning som chef för 1. fördelningen i Södra militärområdet. Jag hade då 
varit krigsplacerad i samma fördelningsstab sedan 1964 (med undantag för 
tre år som brigadchef vid I 3/Fo 51 i Örebro) och haft befattningarna som 
avdelningschef till förfogande och sedan som avdelningschef för stridsled-
ningsavdelningen, som chef för sektion 1 samt slutligen som stabschef. När 
jag lämnade fördelningen som dess chef hade jag utnämnts till stabschef i 
Östra militärområdesstaben i Strängnäs. Frågor som gällde fördelningsnivån 
fortsatte då att höra till min agenda. De fanns också där redan 1973–76, då 
jag var chef för den markoperativa avdelningen i samma militärområdesstab. 

Nedanstående reflektioner grundas på mina erfarenheter från tjänst i 
södra delen av landet. Några av de operativa förutsättningarna som var 
aktuella för planeringen inom min fördelning framgår i bilagan ”Var fanns 
för delningarna?” sist i kapitlet. De rör åren fram till 1975 men gällde i allt 
väsent ligt även fram till 1985.

Personalkvalitet: Dåvarande invasionsförsvar, baserat på allmän värnplikt, 
gjorde det möjligt att hålla en mycket hög personell kvalitet till låg kostnad 
bland annat när det gällde stabsofficerare på avdelningsnivå i fördelnings-
staberna. Flertalet av dem var reserv- och värnpliktiga officerare, som ofta 
var krigsplacerade under lång tid i sina befattningar. Detta medgav en god 
kontinuitet i stabens bemanning. De värnpliktiga tolkarnas goda kunskaper 
i ryska, förvärvade vid Arméns tolkskola i Uppsala, kunde merutnyttjas av 
utrikesdepartementet vid rekrytering av blivande diplomater.

Beredskap: Fördelningsstaben och stabsbataljonen ingick i de olika bered-
skapsalternativen. Men stabens ”kärna” av aktiva officerare (varav flertalet 
generalstabsofficerare) var, även då endast grundberedskap gällde, lätt grip-
bara för stabschefen. Därigenom fanns en mycket hög (”inofficiell”) plane-
ringsberedskap vid fördelningsstaberna. Detta var viktigt, inte minst med 
hänsyn till att ett behov av snabb alternativ planering inte kunde uteslutas. 

Organisation: Sedan arbetsplatser i tält hade övergivits, fordon med stabs-
överreden införts och sambandsresurserna moderniserats och förstärkts 
(genom bland annat krypterad fjärrskrift och resurser för nätbildning som 
underlättade för brigader att ansluta till fördelningens nät) hade fördel-
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ningsstaberna en materiell standard som var helt modern och jämförbar 
med andra länders divisionsstaber. Utrustningen medgav, som ovan berörts, 
gruppering på två stabsplatser (sektion 1 respektive sektion 2), vilket var 
gynnsamt från skyddssynpunkt. Dessutom fanns resurser för en rörlig uppe-
hållsplats. Den kunde, särskilt vid anfall, grupperas framskjutet och gjorde 
det möjligt för fördelningschefen att leda striden från en plats nära de anfal-
lande förbanden. 

Artilleriregementets olika sambandsnät, som betjänades med en hög grad 
av kunnighet och sambandsdisciplin, utgjorde viktiga alternativ för fördel-
ningens förbindelser till brigaderna i lägen då fördelningens viktigaste nät 
(för stridsledning respektive underrättelsestjänst) tillfälligt kunde förväntas 
bli satta ur funktion. Även artilleriregementsstaben och haubitsbataljonerna 
vid de modernaste brigaderna hade fordon med stabsöverreden ingående i 
sina stabskompanier.

Tillgången till brigader under huvuddelen av det kalla kriget hade i och 
för sig gjort det möjligt att ha en fast fördelningsorganisation med tre briga-
der per fördelning. Men eftersom vi hade fördelen av att kunna planera och 
genomföra striden i eget land, där stor hänsyn kunde tas till terrängen och de 
uppgifter som behövde ställas på tilldelade brigader och övriga förband, var 
en tillfällig fördelningsorganisation fördelaktig. Den kunde anpassas till den 
överordnade uppgiftens krav och områdets geografi och var för oss, inom 
ramen för vårt värnpliktsförsvar och dess personella resurser, lämpligare än 
en förbandstilldelning enligt en fast organisation. Detta gällde särskilt mot 
slutet av perioden, då antalet moderna brigader hade minskat.

Uppgifter: Fördelningsstabernas personal hade, vid de övningstillfällen 
som gavs, goda möjligheter att sätta sig in i underställda förbands strids-
planer och samverka med stabspersonal i dessa staber. Detta gällde särskilt 
samverkan med den försvarsområdesstab, vars område helt eller delvis skulle 
övertas av fördelningen. Genom uppföljning av fördelningars och briga-
ders stridsplaner i milostabernas markoperativa avdelningar kunde man 
rutinmässigt delge berörda chefer ändringar i dessa förbands stridsplaner, 
till exempel gällande förbandstilldelning. Cheferna gavs tillfälle att yttra 
sig innan ändringarna fastställdes inför kommande övningstillfällen. För-
delningsstabernas uppföljningsarbete och expeditionstjänst underlättades 
också av att ansvarig mobiliseringsmyndighet ställde en officer till fördel-
ningsstabschefens förfogande. Hans uppgifter var att förvara fördelningssta-
bens exemplar av planer, förteckna ändringar och uppmärksamma ansvariga 
chefer på dessa samt biträda fördelningsstabschefen (eller den av honom 
utsedde) med diverse expeditionsgöromål.

Utbildning: Förbandsomsättningsplaneringen (FOMS) utgjorde grunden 
för organiseringen av utbildningen och var styrande för utbildningsrytm 
och slag av övningar. De bestod, som ovan nämnts, av krigsplanläggnings-
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fältövningar, särskilda övningar för befäl och krigsförbandsövningar. Inom 
utbildningssystemet gavs krigsplacerad personal goda möjligheter att nå och 
bibehålla en rimlig utbildningsnivå. En förutsättning för detta var den jäm-
förelsevis låga personalomsättningen inom fördelningsstaberna och ”mixen” 
bland stabsofficerarna mellan aktiva, reserv- och värnpliktiga officerare. 
Stabernas förmåga att planera, vidmakthålla och revidera planerna liksom 
känne domen om terrängen var god. 

Förmågan att bedriva ett effektivt stabsarbete och uppträda på fältmässigt 
grupperade stabsplatser avtog, efter hand som tiden gick, efter genomförda 
krigsförbandsövningar. Denna förmåga kunde emellertid åter snabbt för-
bättras i den takt som övningsrytmen medgav. Här bör noteras att Militär-
högskolan, inom ramen för sina årliga stabs- och sambandstjänstövningar 
(SSÖ), erbjöd krigsplacerade chefer vid fördelnings- och brigadstaber extra 
möjligheter till övning i respektive chefsbefattning.

Förbandstilldelning: Fördelningarna organiserades inledningsvis med 
hänsyn till uppgiften i grundtilldelat militärområde och med hänsyn till 
vilka och hur många brigad- och fördelningsförband som mobiliserades 
i militärområdet. Antalsmässigt medgav tillgången till moderna brigader 
under senare delen av det kalla kriget att varje fördelning i förstärknings-
alternativ kunde tilldelas minst två brigader. Så var det också när det gällde 
fördelningarna i Södra militärområdet. Dock valde militärbefälhavaren att 
inledningsvis i reserv behålla två pansarbrigader som var avsedda för de båda 
kustfördelningarna (1. respektive 11.) och/eller 13. pansarfördelningen. 

Den operativa planeringen innebar att en fördelning som var utgångs-

För strid i öppen terräng 
behövde fördelningarna 
pansarbrigader. De kunde 
antingen vara underställda 
fördelningschefen i utgångs-
grupperingen eller hållas 
som milo- eller strategiska 
reserver för att underställas 
en fördelning när fiendens 
kraftsamlingsriktning kunde 
avgöras.
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grupperad i en riktning som visade sig bli ohotad kunde lösgöras och sättas 
in för anfall mot landstigen fiende i huvudinvasionsriktningen. Anfalls-
fördelningen bedömdes då kunna disponera tre brigader och delar av den 
brigad eller de brigader i området där anfallet skulle sättas in. Tilldelning 
av förband med hänsyn till uppgift, terräng och stridens utveckling var en 
organisatorisk lösning som vi fann lämplig. 

Här bör observeras att endast pansarbrigaderna hade en organisation och 
beväpning som medgav anfall i öppen terräng. Men om infanteribrigaderna 
grupperades i lämplig terräng, kunde de bli ett viktigt stöd för pansarbriga-
derna. Tillgång till artilleriförband och hur kraftsamling av den tunga elden 
skulle kunna åstadkommas var viktiga faktorer vid fördelningens planering 
av understödet för anfallsförbanden. 

Resurser ur marinen och flygvapnet för att förstärka den tunga elden 
var viktiga. När det gäller marinen har ämnet behandlats av överstelöjt-
nant Sten Munck af Rosenschöld i en uppsats (2013-01-09) med titeln 
”För delningschefens ledning av kustartilleriförband”. Eftersom Munck af 
Rosenschöld med sin samverkansgrupp ur kustartilleriet var underställd 
mig under min tid som chef för 1. fördelningen i Skåne, vill jag nedan refe-
rera delar av de erfarenheter som redovisas i hans uppsats:

Ett första försök med Ka-samverkansgrupper genomfördes hösten 1975. 
Vid alla därpå följande krigsförbandsövningar med fördelningarna i 
Skåne och i östra Mellansverige deltog Ka-samverkansgrupper. Samver-
kan gjorde det möjligt att utnyttja resurserna för den tunga elden på ett 
effektivare sätt.

Artilleriet inom en fördelning utgångsgrupperades så, att förbanden 
skulle kunna bekämpa såväl luftlandsättningar innanför kustförsvaret 
som en fiende, som landsteg över kust. Båda dessa uppgifter skulle kunna 
lösas samtidigt eller efter varandra. Luftlandsättningar i öppen terräng 
kunde även förväntas vid viktiga knutpunkter ända upp till ett par mil 
från kusten. Grupperingsplatser för artilleriet måste därför finnas för att 
även kunna bekämpa mål  på dessa platser.

De artilleriförband, som ingick i fördelningarna i Skåne, gruppera des 
i allmänhet i skyl vid gårdar, vid trädsamlingar eller vid andra skylande 
föremål, som det öppna landskapet kunde erbjuda. Ordern till förbanden 
innehöll bland annat uppgifter om eldområden, dels sådana, där luftland-
sättningar innanför kusten bedömdes möjliga, dels sådana, där landstig-
ning kunde väntas. Växling mellan dessa eldområden kunde förväntas ta 
tid, särskilt om byten krävde omgruppering av skjutande enheter. Ett vik-
tigt underlag för order om att växla eldområde var underrättelser om när 
och var landstigning inom ett kustinvasions område bedömdes komma 
att ske.
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mig under min tid som chef för 1. fördelningen i Skåne, vill jag nedan refe-
rera delar av de erfarenheter som redovisas i hans uppsats:

Ett första försök med Ka-samverkansgrupper genomfördes hösten 1975.
Vid alla därpå följande krigsförbandsövningar med fördelningarna i
Skåne och i östra Mellansverige deltog Ka-samverkansgrupper. Samver-
kan gjorde det möjligt att utnyttja resurserna för den tunga elden på ett
effektivare sätt.

Artilleriet inom en fördelning utgångsgrupperades så, att förbanden
skulle kunna bekämpa såväl luftlandsättningar innanför kustförsvaret
som en fiende, som landsteg över kust. Båda dessa uppgifter skulle kunna
lösas samtidigt eller efter varandra. Luftlandsättningar i öppen terräng
kunde även förväntas vid viktiga knutpunkter ända upp till ett par mil
från kusten. Grupperingsplatser för artilleriet måste därför finnas för att
även kunna bekämpa mål på dessa platser.

De artilleriförband, som ingick i fördelningarna i Skåne, grupperades
i allmänhet i skyl vid gårdar, vid trädsamlingar eller vid andra skylande
föremål, som det öppna landskapet kunde erbjuda. Ordern till förbanden
innehöll bland annat uppgifter om eldområden, dels sådana, där luftland-
sättningar innanför kusten bedömdes möjliga, dels sådana, där landstig-
ning kunde väntas. Växling mellan dessa eldområden kunde förväntas ta
tid, särskilt om byten krävde omgruppering av skjutande enheter. Ett vik-
tigt underlag för order om att växla eldområde var underrättelser om när
och var landstigning inom ett kustinvasionsområde bedömdes komma
att ske.
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 Underrättelser om läget till havs gavs inte bara på ordinarie under-
rättelsenät utan även genom kustförsvarsorientering (KUFOR) via näten 
för luftförsvarsorientering (LUFOR). Kustförsvarsorientering byggde på 
MB:s operativa underrättelseinhämtning och rörde fiendens verksamhet i 
stort. Detta var ett otillräckligt underlag för artillerichefen i en fördelning. 
Ett mera detaljerat underlag krävdes för att han kunde föreslå fördel-
ningschefen när artillerielden skulle kraftsamlas mot kusten. Här kunde 
samverkansgruppen ur kustartilleriet förse artillerichefen med komplet-
terande beslutsunderlag, som gruppen snabbt kunde få från kustartille-
riets förband inom fördelningsområdet.

Avslutningsvis kan konstateras, att Ka-samverkansgruppen vid en 
fördelningsstab bidrog till en bättre förståelse för marina resurser och 
marin planläggning redan i samband med fördelningens krigsplanlägg-
ning. Kunskaperna befästes under krigsförbandsövningar. Detta bidrog 
inom fördelningsstaberna till förståelse för betydelsen av att effektivt 
kunna utnyttja de marina stridskrafternas underrättelseunderlag. Men 
det bidrog också till stabernas förmåga att planera användningen av 
underställda kustartilleriförbands eld så, att den, efter att ha verkat mot 
sjömål, kunde bli ett viktigt komplement till arméförbandens tunga 
eld.

Krigsuppgifter i andra militärområden planerades inte lika ofta. 1. fördel-
ningen hade alternativa uppgifter i Gävleområdet (Krigsfall II Ö). När för-
delningar med alternativa uppgifter planerade denna insats skedde detta som 
regel i form av krigsplanläggningsfältövningar. Tiden ägnades då mest åt 
samverkan med berörda försvarsområdesstaber, studium av stridsplaner för 
de brigader i aktuellt militärområde som kunde förväntas underställas för-
delningen samt rekognosering av terräng och vägnät. Även tillförda brigaders 
krigsplanläggning måste i förstärkningsalternativ utgå från nya uppgifter. 

Som regel nöjde sig dock mottagande militärbefälhavare med att krigs-
planläggning bedrevs på fördelningsnivå. Ett skäl för detta var att tillförda 
fördelningar kunde räkna med flera olika händelseutvecklingar. Exakt vilka 
och hur många brigader som kunde behövas i sådana fördelningar ansågs 
komma att variera med hänsyn till det aktuella läget. Detta var därför en för-
svårande omständighet för meningsfull detaljerad krigsplanläggning i för-
delningsram vid de brigader som i förstärkningsalternativen kunde komma 
att underställas viss fördelning.

Samträning av förband inom en fördelning: Inom ovan beskrivet repeti-
tionsövningssystem fanns endast begränsade möjligheter för samträning 
av förbanden som ingick i en fördelning. Inte ens under en krigsförbands-
övning kunde alla fördelningens brigadförband inkallas till repetitionsut-
bildning och ges möjligheter till samövning. Allvarligast var att repetitions-
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övningar där mer än en fullständig organiserad brigad kallats in samtidigt 
som fördelningsstaben efter hand blev alltmer sällsynta. 

Som nämnts ovan hade krigsförbandscheferna, såväl fördelningschefer 
som deras brigadchefer, inget inflytande på den så kallade förbandsproduk-
tionen. Detta innebar att de endast genom kraven i de taktiska uppgifter 
de ställt på förbanden i sin krigsplanläggning (och därmed endast indirekt) 
kunde påverka vad som borde prioriteras vid utbildning av underställda 
förband. Något ekonomiskt inflytande på förbandsproduktionen (och den 
viktiga förbandsutbildningen) hade de inte.

Övergång till fördröjningsstrid? Redan i början av 1970-talet restes frågan 
inom generalstabskåren hur vi skulle agera om en övermäktig fiende land-
stigit i något av de operativt prioriterade kustområdena i södra Sverige. 
Under en generalstabsfältövning, planerad av dåvarande chefen för armésta-
bens taktikavdelning, Magnus Olson, analyserades problemen i närvaro av 
arméchefen, Carl Eric Almgren. En idé som diskuterades var att gruppera 
brigadförband på djupet i någon form av brigadmotståndsområden, som 
en fiende efter en framgångsrik landstigning inte kunde kringgå utan att 
bli bunden i strid och därmed fördröjd och decimerad. Mest problematiskt 
bedömdes vara hur en sådan brigad skulle kunna försörjas med underhålls- 
och speciellt sjukvårdsresurser.

I krigsplanläggningen i Södra och Östra militärområdet vann denna 
tanke inget gehör. Istället skulle angriparen hindras att få fast fot på svensk 
mark. Den operativa målsättningen var att möta, hejda och slå honom inom 
ramen för ett djupförsvar, som till havs inleddes av förband ur flygvapnet 
och marinen. Naturligtvis uppkom frågan hur striden skulle föras om detta 
misslyckades. Problemet diskuterades, men bedömningen var att en fördel-
ning med kustansvar inte skulle kunna både kraftsamla på sin avvärjnings-
uppgift i en ”möta-hejda-slå”-operation och dessutom vara beredd att där-
efter övergå till att lösa en fördröjningsuppgift. 

Militärbefälhavarna tycktes dela denna uppfattning. Men på stabsnivå i 
militärområdesstaberna fanns det de som ansåg att man inte kunde utesluta 
att en överstark angripare kunde tvinga oss att övergå till en ”försvåran-
de”-operation. I så fall måste dock särskilda resurser tillföras eller reserver 
omgrupperas, för att kunna ta upp fördröjningsstriden bakom kustfördel-
ningarna. Detta krävde också att en ändrad och lägre operativ ambition 
accepterades och tilläts ingå som ett alternativ i krigsplanläggningen. Syftet 
med alternativet skulle då vara att ”försvåra” angriparens framträngande 
inåt land, vilket skulle ha gjort det svårt att skydda befolkningen i våra tätt-
befolkade kustområden.

Konsekvenser av krigsorganisatoriska förändringar: Fördelningschefens 
vik tigaste uppgift var att samordna flera brigaders strid. Brigadernas orga-
nisation var avgörande för deras användning och därmed för vilka uppgif-
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ter de förväntades kunna lösa. Pansarbrigaderna var organiserade för att 
kunna anfalla även i öppen terräng. Deras organisation hade från början av 
1960-talet förbättrats både vad gäller eldkraft och skydd (pansarbrigad 63). 
Stridsvagn 103 (S) ansågs dock ha vissa problem med rörligheten. Om den 
kunde sättas in från förberedda ställningar ansågs dock vagnens kanon (med 
automatladdning) vara mycket träffsäker och effektiv.

Infanteribrigadernas modernisering påbörjades under senare delen av 
1970-talet. Främst förbättrades rörligheten och den tunga eldkraften samt 
förmågan att bekämpa luftmål (infanteribrigad 77). Ett antal infanteribriga-
der kunde av ekonomiska skäl inte moderniseras (infanteribrigad 66). Detta 
innebar att uppgiftsställningen till infanteribrigaderna måste ses över i takt 
med att deras organisation förändrades. När nya eller ändrade uppgifter 
ställdes var – förutom kunskap om fienden – kännedom om terräng och 
vägnät avgörande för realismen i uppgiftsställningen. 

Båda infanteribrigadtyperna kunde underlätta anfallsförbandens rörel-
ser genom att försvara viktig terräng. De modernare infanteribrigaderna 
kunde också sättas in för att slå nyligen luftlandsatta förband, som hotade 
att fördröja pansarförbandens framryckning mot landstigningsområden. En 
analys av sannolika förberedelsetider och behovet av skyddande fältarbeten 
var viktig, då man övervägde vilka uppgifter de äldre infanteribrigaderna 
kunde förväntas lösa.

De övningar i stabstjänst som bedrevs såväl under särskilda övningar 
för befäl (SÖB) som under krigsförbandsövningar (KFÖ) gjorde att för-
delningsstaben fick goda kunskaper om skillnaderna i de olika brigadernas 
organisation och utrustning. I samband med spelgruppers inspel av strids-
förlopp eller lägesrapportering från staber i övade brigader, krävdes nämli-
gen ett stabsarbete i fördelningsstaben där kunskap om brigadernas särart i 
fråga om bland annat taktisk förmåga och underhållsmässig potential var en 
förutsättning för rimliga ställningstaganden.

Ändrat inflytande på förbandsproduktionen: I slutet av det kalla kriget 
genomfördes försvarsmaktsutredning 88. Överbefälhavaren, Bengt Gustafs-
son, sade i sin inriktning av utredningsarbetet bland annat att produktions-
ledning och uppföljning skulle ske i krigsförbandstermer. I verksamhetsidé 
90 angav överbefälhavaren att krigsförbanden skulle vara utgångspunkten 
i det framtida ledningssystemet. Fördelningschefer och brigadchefer skulle 
tilldelas bemannade kaderstaber redan i fred. Därigenom skulle beredskapen 
höjas. 

Dessa chefer skulle också ha ansvar för tilldelning av ekonomiska resur-
ser till utbildningsmyndigheter, som svarade för utbildning av de förband 
som ingick i respektive fördelning och brigad. Fördelningscheferna och 
brigadcheferna skulle också få befogenhet att kontrollera utbildningsresul-
tatet vid dessa förband. De brigader som förväntades kvarstå i organisatio-
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nen under 1990-talet skulle därför komma att utbildas och mobilisera i en 
fördelningsstruktur. 

Regeringen bekräftade att styrning och uppföljning i krigsförbandster-
mer skulle ske från och med budgetåret 1991/92. När dessa viktiga föränd-
ringar av fördelningschefers och brigadchefers ansvar hade genomförts, var 
det kalla kriget till ända!
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Var fanns fördelningarna? 

Överbefälhavarens orderverk (ÖB opo), som låg till grund för den behand-
lade krigsplanläggningen, trädde i kraft den 1 januari 1962. När alla strids-
krafter på marken, till sjöss och i luften 1966 hade sammanförts under 
sex militärbefälhavare, som hade det fulla operativa ansvaret för tilldelade 
stridskrafter inom militärområdet, gällde överbefälhavarens operations-
order 1967. Den låg till grund för bland annat militärbefälhavarnas ope-
rativa planering. Enligt operationsordern gällde tre krigsfall, varav endast 
Krigsfall II blev föremål för operativ planering. I detta krigsfall förutsattes 
Sovjetunionen med förbundna stater (Warszawapakten) vara angriparen. 

I grundalternativet skulle fältarméns tio fördelningsstaber utgångsgrup-
peras på följande sätt (före Försvarsmaktens datorisering hade fördelningar 
romerska siffror): 

•  Övre Norrlands militärområde: 3., 12. och 15. fördelningsstaberna. 

•  Nedre Norrlands militärområde: 2. fördelningsstaben.

•  Bergslagens militärområde: 16. fördelningsstaben (ÖB:s strategiska 
reserv).

•  Östra militärområdet: 4. och 14. fördelningsstaberna.

•  Västra militärområdet: 13. fördelningsstaben (ÖB:s strategiska reserv).

•  Södra militärområdet: 1. och 11. fördelningsstaberna.

I förstärkningsalternativet II Syd flyttades 13. fördelningsstaben från västra 
Sverige och 14. fördelningsstaben från östra Sverige till Södra militärområdet, 
där militärbefälhavaren då disponerade fyra fördelningsstaber (1.,11.,13. och 
14.). 16. fördelningsstaben förblev strategisk reserv. Tilldelningen av fördel-
ningsstaber till de båda nordliga militärområdena ändrades inte. 

I förstärkningsalternativet II Öst flyttades 16. fördelningsstaben från 
Bergslagen till Östra militärområdet, där militärbefälhavaren då dispone-
rade tre fördelningsstaber (4.,14., och 16.). 13. fördelningsstaben förblev 
strategisk reserv. Tilldelningen av fördelningsstaber till de båda nordliga 
militärområdena ändrades inte. 

I tidigare operativ planering fanns det efter andra världskrigets slut kvar 
tre armékårchefer som ledde ett antal fördelningar i var sitt kårområde. Det 
totala antalet fördelningsstaber var även då tio. Kårnivån slopades i 1958 års 
operativa planering, men antalet fördelningsstaber (tio) behölls. Som fram-
går ovan, var detta även fallet i ÖB opo 1967.

Fördelningarna -  flexibel ledning

Var fanns fördelningarna?
Överbefälhavarens orderverk (ÖB opo), som låg till grund för den behand-
lade krigsplanläggningen, trädde i kraft den 1 januari 1962. När alla strids-
krafter på marken, till sjöss och i luften 1966 hade sammanförts under
sex militärbefälhavare, som hade det fulla operativa ansvaret för tilldelade
stridskrafter inom militärområdet, gällde överbefälhavarens operations-
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I senare operativ planering, då inte alla brigader kunde förses med 
modern materiel och antalet därför reducerades, minskade också behovet 
av fördelningsstaber. År 1988 fanns åtta fördelningsstaber. Efter hand som 
antalet brigader fortsatte att minska, fasades också ett antal fördelningssta-
ber ut ur arméns krigsorganisation. I dagens insatsförsvar finns varken bri-
gader med fast organisation eller fördelningsstaber kvar.
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Spaning och samband är a och o för militära chefer. Det insåg ledarskiktet i 
Sverige om inte förr så i slutet av 1800-talet. Truppmassa, vapenarsenal och 
rå styrka var inte nog. Utan god kännedom om fiendens grupperingar och 
svagheter riskerade man att inte kunna genomföra väpnad strid med utsikter 
till framgång. Utan välutvecklade signalförbindelser riskerade man å andra 
sidan att inte kunna hålla samman sina stridande förband. Första världskri-
get och i synnerhet det andra hade understrukit vikten av både förbindelser 
och framförhållning i det allt högre tempo som utmärkte operationerna 

Personal för särskilda insatser, rekognosering och kommunikationer 
behövdes och fanns på alla arméns taktiska nivåer. Det sistnämnda kräver 
teknik på framkanten. Vad det gäller de två första är rörligheten av cen-
tral betydelse. Före explosionsmotorns inträde på scenen var de snabbaste 
enheterna hos världens arméer de beridna förbanden. Men nu gäller det 
förhållandena under det kalla kriget, och att i detta kapitel dra fram kaval-
leriets roll då och senare på väg mot dataåldern kan verka otidsenligt. 

Javisst, men Sverige hade faktiskt kvar ett kavalleri i olika former och det 
existerar fortfarande. På sina hemsidor klargör Försvarsmakten inte detta. 
Men när den i en folder på engelska, 2013 års version, vänder sig till omvärl-
den, exempelvis till utländska seminariedeltagare, och presenterar sina olika 
förmågor, kommer som nummer två efter mekaniserade enheter – det vill 
säga före alla andra truppslag – ”cavalry units”.1 Kavalleriet beskrivs omfatta 
”rangers” (jägartrupp), fallskärmsjägare, militärpolis och annan säkerhets-
personal. Ett sådant kavalleri hör hos flera länder till även 21:a århundradet, 
och här märker man hur Försvarsmakten, i alla fall internationellt, vill fram-
tona bland sina gelikar.2

Vad vi ser är förstås ett mycket förändrat truppslag. Under mellankrigs-
tiden hade man inom kavalleriet till sist nödgats inse att dess roll som en rest 
av stormaktstidens anfallsförband med blanka vapen sedan länge var över; 
vad som fanns kvar gjorde sig bäst som lätta förband för större arméförbands 
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framskjutna operationer, flankskydd och spaning, det senare i tilltagande 
konkurrens med flyget. Andra lätta förband var jägare som utbildades vid 
eget truppslags regementen. Jägartraditionen kunde upprätthållas i namnen 
på hela infanteriregementen (främst kanske Jämtlands fältjägare, Jämtlands 
fältjägarregemente, I 5), innan tiden var inne för rena jägarförband bland 
manöverförbanden.

Över till sambandet. Ett inslag om det kalla krigets signalistförband behö-
ver inte som när det gäller kavalleriet förklaras och motiveras. Att behovet av 
dem var stort i Krigsmakten/Försvarsmakten hela tiden, långt innan någon 
anade informationsåldern, förvånar ingen. 

Signalpersonal fanns inom praktiskt taget alla arméns förband. Särskilt 
vid artilleriets regementen, divisioner/bataljoner med flera utbildades en stor 
mängd signalister, betecknade som truppsignalförband. Den rikliga tillgång 
på sambandspersonal som krävdes för den indirekta elden kom ofta även 
hårt ansatta infanterister till godo, det visar erfarenheter från kriget. Mer 
och på högre nivå behövdes för genomförandet av operationer. I arvet från 
mellankrigstiden och beredskapsåren ingick därför utbildning av signalister 
i särskilda stabssignalförband från specialtruppslaget – signaltrupperna. 

Det är således två olika slags krigsförband – kavalleriets respektive staber-
nas stabssignalister – och dessas betydelse för de högre förbandens strid som 
här översiktligt ska beröras.

Från ryttare till jägarsoldater och militärpoliser 

Det svenska kavalleriet gick efter det andra världskrigets slut in i fredsförhål-
landena med fyra regementen, till vilkas viktigaste inslag i krigsorganisation 
räknades tio kavalleribataljoner och två motorbataljoner (i den självstän-
diga kavalleribrigaden). Det var vad som fanns kvar av vårt historiskt näst 
största truppslag efter 1925 års nedrustningsbeslut och nedläggningen av 
halva antalet kavalleriregementen och två tredjedelar av det totala antalet 
skvadroner. Ett av regementena, K 2 i Helsingborg, hade 1942 organiserats 
som P 2, ingående i de nya pansartrupperna. K 2 återuppsattes märkligt nog 
1945 men utgick 1952. 

Beredskapsårens kavalleribataljoner hade räckt till en per fördelning för 
framskjuten spaning, strid på djupet och skydd i flanken. Men det rörde 
sig om förband som kanske framför allt hade visat sitt värde under själv-
ständiga uppdrag med sin blandning av pansarbils-, cykel- (vintertid skidor) 
och ryttarskvadroner. I Skåne ersattes ryttarna av en andra cykelskvadron. 
Bataljonen kunde med fördel framföras uppdelad på landsväg respektive i 
terrängen, inte minst i oländig terräng.

Utomlands, hos stormakterna i väst, hade kavallerister suttit av för att 
övergå till pansarförband, flera under sina gamla kavalleribeteckningar. Så 
blev det inte hos oss, utan pansarvapnet organiserades som ett eget trupp-
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slag. De rena ryttarförbandens 
tid bedömdes vara ute i vår del av 
Europa. Därmed uppstod en ganska 
livlig debatt om vad man skulle 
göra med de till sist (1952) kvar-
varande tre kavalleriregementena. 
Ett av dem, Livregementet till häst 
vid Lidingövägen i Stockholm, kom 
att växla upp och ner, och livbataljo-
nen ur Livgardet som finns kvar på 
samma adress idag förknippas med 
beriden högvakt (livskvadronen). 
De två andra var K 3, Livregemen-
tets husarer i Skövde och därefter i 
Karlsborg, och K 4, Norrlands dra-
goner, länge regemente i Umeå och 
numera, med namnet Detachement 
Norrlands dragoner, organiserat som Arméns jägarbataljon i Arvidsjaur.

Vilka slags krigsförband lämpade sig för kavalleristerna? Det fanns en tra-
dition av rörlig strid att ta vara på, och man kunde ju utnyttja deras kasern-
etablissemang för utbildning av sådana förband som inte nödvändigtvis 
kändes direkt hemmahörande hos infanteri- och pansarregementena. De 
hade dock inte uteslutande tjänat som förband inom fördelningsramen, 
och det blev heller inte i första hand någon utpräglad fortsättning för dem i 
rollen som enheter för framskjuten spaning och för att fylla andra behov hos 
militärledningen och högre förband. 

Våra högre taktiska staber förefaller inte alltid ha uppmärksammat värdet 
av att ha integrerade snabba förband. Man hade i och för sig under krigsåren 
insett behovet av att våra fördelningar förfogade över en organisation som 
kunde utföra olika slags uppdrag: inhämtande av underrättelser, förstörelse-
förmåga och eldöverfall framom fronten. Annat som behövdes var ännu 
mer diversifierat: luftburna spaningsenheter, militärpoliser och specialister 
på underrättelseinhämtning. Men det stannade under fördelningsstabers 
direkta ledning vid fördelningsjägarkompanier/skvadroner.

För truppslagets huvuddel började det när kriget hade tagit slut så här: 
några av kavalleribataljonerna förvandlades till cykelbataljoner med de 
mest omoderna stridvagnarna, innan de alla försvann ur organisationen. 
Annat rörligt tillkom utanför kavalleriets ram. Helikoptrar slog igenom i 
Koreakriget och krigsmakten reagerade. År 1959 startade arméns helikop-
terskola. I luften fanns även ett arméförband – lätta flygplan för artilleriets 
eldledning. Något typiskt kavalleri kunde man allt mindre tala om.

Till Stockholms försvar fanns i K 1:s krigsorganisation till en början två 

Dragonerna i Umeå, K 4, 
höll längst av kavalleri-
regementena fast vid sina 
ryttarenheter, i form av 
fri stående jägarskvadroner. 
Här ses några av de sista 
beridna jägarsoldaterna i 
typiskt svårframkomlig – 
och blöt – Norrlandsterräng. 
År 1966 var det ändå dags: 
regementets krigsförband 
avhästades och i fortsätt-
ningen blev det bandvagnar.
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jägarskvadroner till häst. Utvecklingen gick mot avhästning förutom i den 
beridna högvakten, och ett resultat blev blandade MP-jägarskvadroner. Vad 
som ursprungligen kallades krigspolisförband, tills man övergick till att tala 
om militärpoliser, hade först utbildats hos K 3 i Skövde innan alla hamnade 
i huvudstaden, numera hos Livgardet i Kungsängen. K 1:s roll som utpräglat 
skyddsorgan för riksledningen, högkvarteret och huvudstaden underströks 
sålunda med utbildningen av renodlade MP-förband. 

Vid K 3 organiserade man i början av det kalla kriget skvadroner med 
cyklar och motorcyklar för att, när dessa förband utgick ur krigsorga-
nisationen, övergå till motoriserade spaningsskvadroner. Åren 1955 var 
grundförbandet en bataljon samlokaliserad med P 4 men det återfick 1976 
regementsstatus. I slutet av 1950-talet fanns här vad som har kallats för den 
svenska arméns näst pansarbataljonerna tyngst beväpnade rörliga förband. 
Dragonerna i Umeå höll i gengäld längst på med att krigsorganisera beridna 
(först ryttar- och sedan jägar-) skvadroner – de avskaffades 1966 – vid sidan 
av fördelningsjägarkompanier och några anspannsförband, dessa våra sista 
hästreserver avsedda för Norrlandsterräng.

1972 inledde man vid både K 3 och K 4 arbetet med att utveckla organi-
sationen till jägarbataljoner. När dessa från 1980 började tillföras krigsorga-
nisationen var inriktningen strid på djupet mot en fiendes tillförselleder och 
bakre resurser. Bataljonerna kom att på stridsfältet bli Sveriges kanske mest 
aggressivt präglade förband utanför brigadramen. 

Det rörde sig om bandburna enheter som kunde ha använt den nya band-
vagn 206. När ungefär samtidigt en femte Norrlandsbrigad skapades ansågs 
att den behövde överta denna bandvagn. Jägarna fick därmed hålla tillgodo 
med bandvagn 202, vilken tycks ha passat dem rätt bra som ett mera lättrör-
ligt terrängfordon. För en pluton räckte antalet till, en bandvagn per tropp. 
En jägarbataljon under det kalla kriget var ett lätt förband. På de avstånd där 
bataljonen tänktes föra striden räckte inget artilleriförband utom möjligen 
fåtalet bandkanoner. Jägarna fick klara sitt eldunderstöd med 8 cm granat-
kastare. En bataljon kunde bestå av stabsskvadron, tre jägarskvadroner, en 
pansarvärnsjägarpluton och en granatkastarjägarpluton. 

Förbanden kunde mycket väl ha tjänat som de mest rör-
liga och framskjutna spaningsenheterna i en av infanteri- eller 
Norrlandsbrigader sammansatt fördelning, men det tycks inte 
ha dominerat truppslagets tankesfär. Reglementet, AR 2, angav 
strid på djupet som jägarbataljonens huvuduppgift och endast 
som en tilläggsuppgift att den kunde skaffa underrättelser till 
högre chefer. Det blev snaraste de högsta regionala staberna, 
militärområdesstaberna, som gavs möjlighet att använda kaval-
leriförbanden i operativt syfte. Varje milo hade minst en jägar-
bataljon, i Övre Norrland långt mer. Men den offensiva viljan 
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beredda att övergå till stö-
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Till ledningens tjänst

verkar inte ha varit tillräcklig stark för att man på allvar skulle 
kunna använda jägarna operativt inom fördelningsramen.

Längst uppe i norr hade jägartraditionen sedan början av 
1900-talet och under beredskapsåren upprätthållits av I 19:s 
ryktbara skidlöparbataljon. År 1945 inrättades Arméns jägar-
skola, av den blev det 1975 Lapplands jägarregemente, formellt 
och organisatoriskt ett infanteriförband, I 22, specialiserat för 
övre Norrlands ödemarker med förmåga att stanna upp till 30 
dagar bakom linjen.

Totalt sett har det handlat om många krigsförband från 
dessa regementen. Under 1980-talet kunde exempelvis I 22 
mobilisera åtta gränsjägarkompanier, sex jägarkompanier och två fördel-
ningsunderrättelsekompanier. Just vid det kalla krigets slut bildades, av 
delar av gränsjägarförbanden, bataljoner som ingick i de då bildade gräns-
regementenas stridsgrupper. K 4 kunde vid samma tid enligt tillgänglig lit-
teratur leverera åtta Norrlandsjägarbataljoner, varav en avsedd för Nedre 
Norrland, och fyra fördelningsunderrättelseskvadroner. K 3 organiserade, 
förutom sina fyra fördelningsunderrättelsekompanier, sex jägarbataljoner 
med bland annat uppgiften att slå mot luftlandsatt fiende i mellersta Sverige. 

Vad det gäller just K 3 kan ett exempel anföras. I flera dagar vid försvars-
maktsövningen Västgräns i Värmland i början av 1980-talet dominerades 
massmediernas intresse helt av verksamheten vid en av regementets dåva-
rande jägarbataljoner under repövning, innästlad i uppmarschskedet med 
bland annat ett kirurglag som opererade sövda grisar, under en karismatisk 
bataljonchef. Det var ett ögonblick av framgångens sötma för Försvarsmak-
ten, något för dess informationsofficerare under utbildning att lära sig och 
dra nytta av.

Till arméns jägarförband räknades sålunda Norrlandsjägare och så små-
ningom gränsjägare men även fallskärmsjägare. En särskild utbildningsenhet, 
Fallskärmsjägarskolan, inrättades 1952 vid Karlsborgs luftvärns regemente, 
Lv 1, och organiserades1961, när detta förband drogs in, vid S 2 (Göta signal-
regemente från 1962). Här kunde man utbilda två fallskärmsjägarkompanier, 
vilka dock vanligtvis övade och i väpnad strid tänktes uppträda som plu-
toner och grupper. Skolan kom 1976 att ingå i det till Karlsborg flyttande 
K 3. Regementet organiserar idag rikets underrättelsebataljon, dit fallskärm-
sjägarna fördes. Numera opererar det med bland annat förarlösa spanings-
plan (UAV:er) och är ett hemvist för våra ”special forces” i SOG (Särskilda 
operationsgruppen).

Husarernas 32. underrättelsebataljon, Livgardets två militärpoliskom-
panier respektive livskvadron, Detachement Norrlands dragoner – dessa fem 
är vad som minner om raden av rörliga förband under det kalla kriget. Och 
alltjämt kavalleri – inför omvärlden.

Jägarkompanier från K 4 
i Umeå och Jägarskolan i 
Kiruna (senare Lapplands 
jägarregemente) skulle inom 
3., 12. och 15. fördelningarna 
användas för spaning och 
strid inne bland en angripa-
res underhållsförband. Här 
soldater från Jägarskolan 
år 1969.

Till ledningens tjänst

verkar inte ha varit tillräcklig stark för att man på allvar skulle
kunna använda jägarna operativt inom fördelningsramen.

Längst uppe i norr hade jägartraditionen sedan början av
1900-talet och under beredskapsåren upprätthållits av I 19:s
ryktbara skidlöparbataljon. År 1945 inrättades Armens jägar-
skola, av den blev det 1975 Lapplands jägarregemente, formellt
och organisatoriskt ett infanteriförband, I 22, specialiserat för
övre Norrlands ödemarker med förmåga att stanna upp till 30
dagar bakom linjen.

Totalt sett har det handlat om många krigsförband från
dessa regementen. Under 1980-talet kunde exempelvis I  22
mobilisera åtta gränsjägarkompanier, sex jägarkompanier och två fördel-
ningsunderrättelsekompanier. Just vid det kalla krigets slut bildades, av
delar av gränsjägarförbanden, bataljoner som ingick i de då bildade gräns-
regementenas stridsgrupper. K 4 kunde vid samma tid enligt tillgänglig lit-
teratur leverera åtta Norrlandsjägarbataljoner, varav en avsedd för Nedre
Norrland, och fyra fördelningsunderrättelseskvadroner. K 3 organiserade,
förutom sina fyra fördelningsunderrättelsekompanier, sex jägarbataljoner
med bland annat uppgiften att slå mot luftlandsatt fiende i mellersta Sverige.

Vad det gäller just K 3 kan ett exempel anföras. I flera dagar vid försvars-
maktsövningen Västgräns i Värmland i början av 1980-talet dominerades
massmediernas intresse helt av verksamheten vid en av regementets dåva-
rande jägarbataljoner under repövning, innästlad i uppmarschskedet med
bland annat ett kirurglag som opererade sövda grisar, under en karismatisk
bataljonchef. Det var ett ögonblick av framgångens sötma för Försvarsmak-
ten, något för dess informationsofficerare under utbildning att lära sig och
dra nytta av.

Till armens jägarförband räknades sålunda Norrlandsjägare och så små-
ningom gränsjägare men även fallskärmsjägare. En särskild utbildningsenhet,
Fallskärmsjägarskolan, inrättades 1952 vid Karlsborgs luftvärnsregemente,
Lv 1, och organiserades1961, när detta förband drogs in, vid S 2 (Göta signal-
regemente från 1962). Här kunde man utbilda två fallskärmsjägarkompanier,
vilka dock vanligtvis övade och i väpnad strid tänktes uppträda som plu-
toner och grupper. Skolan kom 1976 att ingå i det till Karlsborg flyttande
K 3. Regementet organiserar idag rikets underrättelsebataljon, dit fallskärm-
sjägarna fördes. Numera opererar det med bland annat förarlösa spanings-
plan (UAV:er) och är ett hemvist för våra "special forces" i SOG (Särskilda
operationsgruppen).

Husarernas 32. underrättelsebataljon, Livgardets två militärpoliskom-
panier respektive livskvadron, Detachement Norrlands dragoner — dessa fem
är vad som minner om raden av rörliga förband under det kalla kriget. Och
alltjämt kavalleri — inför omvärlden.

Jägarkompanier från K 4
i Umeå och Jägarskolan i
Kiruna (senare Lapplands
jägarregemente) skulle inom
3.0.2. och 15. fördelningarna
användas för spaning och
strid inne bland en angripa-
res underhållsförband. Här
soldater från Jägarskolan
år 1969.

57



58

Krigsorganisationen

Signaltrupperna

Starten var ett fältsignalkompani 1871 förlagt vid arméns enda pontonjär-
bataljon på Kungsholmen i Stockholm; en blygsam inledning på de förband 
som skulle betjäna krigsmaktens ledningsorgan. Tjugo år senare benämndes 
detta embryo fälttelegrafkompaniet, för att växa till en fälttelegrafkår med 
namnet Ing 3 inom ingenjörtrupperna, som då ännu tillhörde fortifikatio-
nen. Kåren var från 1909 förlagd till Lilla Frösunda i Solna norr om Stock-
holm med delar av en organisation som kom att innehålla såväl telegraf- och 
radioenheter som ballongenheter och brevduvor. Man började med optisk 
signalering och morsetelegrafi; telefonen introducerades tidigt, m/80. Vid 
verkstaden utvecklades bland annat 30 W radiostation m/29, då kallad värl-
dens bästa fältradiostation. 

Signaltrupperna hörde till dem som, med början före utbrottet av andra 
världskriget och sedan under beredskapsåren, hade utvecklats snabbast, 
nästan i takt med pansarvapnet och luftvärnet. Inför omvärldstrycket av de 
moderna krigens ökade krav hade de 1937, som ett resultat av 1936 års för-
svarsutredning, brutits ut ur ingenjörtrupperna och inrättats som ett eget 
truppslag. (Fortifikationen uppdelades i Fortifikationskåren, ingenjörtrup-
perna och signaltrupperna.) Det nya truppslagets uppgift var att med mer 
utvidgad organisation i ökad takt förse krigsmaktens fördelningar och högre 
förband (i början inklusive armékårstaber) med ledningsförband. 

Utbildning skedde ursprungligen vid ett regemente, S 1, kvar i Frösunda, 
och avdelade kompanier i Skövde och Boden, så småningom utvidgade 
till kårer/regementen, S 2 respektive S 3. S 1 flyttade 1957 som Upplands 
signal regemente till Uppsala, varifrån utvecklingen med åren ledde fram till 
dagens stora ledningsregemente i Enköping; namnet anger klart och tydligt 
en av signalförbandens centrala uppgifter.

Huvuduppgiften under beredskapens första år bestod i skapandet i fält 
av bland annat signalkompanier (till exempel från beredskapen fördelnings-
signalkompanier) för de högre staberna. Av vissa kompanier bildades ett 
flertal signalbataljoner med skilda organisationer. Uppgifterna växte. Signal-
trupperna gick in i det kalla kriget med följande krigsorganisation, ärvd från 
beredskapstiden: tre kårsignalbataljoner, tre pansarsignalkompanier (för de 
tre pansarbrigaderna), tio fördelningsstabskompanier, ett fästningssignal-
kompani (Boden), sex militärområdessambandskompanier, tre signalför-
rådskompanier, en militärområdessambandsbataljon. Man kan notera att 
den krigsorganiserade försvarsstabens sambandskompani inte fanns med i 
uppräkningen. Med tiden fick förstås högkvarteret en egen stabsbataljon. 

Kompanierna var funktionsuppdelade. Ännu 1961 understöddes sålunda 
en militärområdesstab av flera självständiga signalenheter: ett militärom-
rådessambandskompani, fast radiostation, ett radiolänkkompani och ett 
kabelkompani. I och med skapandet 1966 av integrerade militärområdessta-
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Till ledningens tjänst

ber gick alla dessa funktioner in som respektive kompanier i det nya för-
bandet stabsbataljonen. Militärkommandot på Gotland, MKG, tilldelades 
också en stabsbataljon. Några år senare fick militärområdesstaberna även 
en sambandsbataljon för att kunna hantera ledningsresurser vid rörlig strid. 
I Övre Norrland åstadkom man ett extra tillskott: en miloförstärknings-
stabsbataljon. Fo-staberna tilldelades sambandskompanier. De tre stora 
(Stockholm Fo 44, Kiruna Fo 66 och Kalix Fo 67) fick rent av förfoga över en 
egen sambandsbataljon.

Hur såg det då ut hos fältförbanden? Det kalla krigets ursprungligen tio 
fördelningar hade varsin sambandsbataljon, senare benämnd fördelnings-
stabsbataljon. Fördelningarna liksom en del Fo-förband tilldelades, såsom 
rörliga styrkor, de yngsta och senast utbildade signalisterna; de äldre gick 
till högkvarteret, det fasta signalnätet, militärområdena och Fo-staberna. Till 
detta kom en rad andra mindre enheter, de flesta mer eller mindre skräddar-
sydda för sina uppgifter.

I signaltrupperna ingick arméns stabs- och sambandsskola. Man fick även 
ansvaret för utbildning av de högre stabernas stabsassistenter. Till krigsför-

Mobila stabshytter infördes 
under 1960-talet för fördel-
nings- och brigadstaber, 
och inom artilleriet för 
regementsstaber och en del 
bataljonsstaber. För övre 
och mellersta Norrlands del 
utbildades de värnpliktiga 
vid S 3 i Boden (1954 Signal-
bataljonen i Boden, 1957 
Norrlands signalbataljon och 
1987–94 Norrlands signal-
regemente). På bilden en Ra 
620 i en stabshytt från en 
vinterfältövning nära Råneå i 
mars 1962.
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Krigsorganisationen

bandens uppgifter hörde signalspaning, signalstörning och skydd av egna 
stationer. Under det kalla kriget inne bar hela denna bredd att, när krigs-
organisationen var som störst, signaltruppernas perso nal faktiskt ingick i 
enheter motsvarande mer än tjugotalet bataljoner

Sambandsmedlen utgjordes sedan beredskapsåren av tråd och radiokort-
våg i sambandscentraler. I början av det kalla kriget introducerades tung kabel, 
med vilken man kunde utväxla flera samtal på samma trådpar; en bärfre-
kvensapparat gav samtalet olika bärfrekvenser. Under 1940-talet tillkom 25 W 
kortvågsstationer i personbilar samt också på kortvåg bussinstallerade 250 W 
och 800 W stationer. Under 1950-talet tillkom radiolänk Ra 320.

Sedan 1952 förfogade signalförbanden över dåtidens modernaste ultra-
kortvågsstationer, Ra 500, för radiotelefoni. Samma år hade man också 
introducerat Ra 120, som kunde kopplas som relästation till Ra 500. För-
svarsmakten hade sitt eget fasta signalnät, och man utnyttjade dessutom hela 
tiden Televerkets förbindelser. En stor förändring kom med införande av 
truppradiosystem 8000, där man kunde använda Ra 145 och Ra 422 inte-
grerat i telesystem 8000. Den allt nyare datatekniken började göra sitt intåg. 
Men den blev dominerande först åren efter det kalla kriget.
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Hästanspänt artilleri ingick 
i organisationen fram till 
mitten av 1950-talet. Här en 
10,5 cm haubits dragen av 
sex hästar.

Det svenska artilleriet1 utgjordes vid andra världskrigets slut av tio artilleri-
regementen med vardera tre–fyra divisioner2. Härtill kom arton fristående 
divisioner av olika typer samt artilleriet på Gotland (A 7) och fästningsartil-
leriet i Boden. För ledning fanns, utöver regementsstaberna, ett lednings-
organ på kårnivå. Drygt hälften av förbanden var hästanspända, 
resten motoriserade.

Några divisioner hade pjäser med modellår från seklets 
början men det stora flertalet hade modellår från 1934 till -44, 
alltså fullt moderna. Räckvidderna var måttliga, en halv till en 
knapp mil. Endast de tio kårdivisionerna nådde uppemot en 
och en halv mil.

Taktiken och stridstekniken var rimligt utvecklad med 
hänsyn till de materiella tillgångarna. Däremot var skjuttek-
niken ålderdomlig – all beräkningsbörda låg på eldledaren. 
Artilleriförbanden var inte organisatoriskt inordnade i briga-
der och bataljoner. Däremot underställdes ofta divisioner, bat-
terier eller enstaka pjäsavdelningar för direkta understödsupp-
gifter. Sammanfattningsvis påminde det svenska artilleriet i de 
flesta avseenden om motsvarande förband i andra länder.

Några drag i utvecklingen

Den organisationsbestämmande materielen – pjäserna – utvecklades i rikt-
ning mot ökad räckvidd, rörlighet och eldkraft. Från Frankrike köptes i slutet 
av 1950-talet 15,5 cm haubits F med tillhörande ammunition. Pjäsen licens-
tillverkades även av Bofors. En ny 10,5 cm haubits, 4140, tillfördes under 
1960-talet. De äldre pjäserna fick samma eldrör, det vill säga ökad skottvidd, 
och andra moderniseringar. Ett stort steg togs i och med anskaffningen av 
15,5 cm bandkanon med räckvidd en bit över två mil. Trots vissa svagheter 
förblev pjäsen – med modifieringar efter hand – oöverträffad. 77-syste-
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Artilleriets utveckling

Av överste Erik-Johan Hjelm

Vissa av kårdivisionerna 
(sedermera fördelnings-
haubitsbataljonerna) 
hade 15 cm haubits m/39 
med en räckvidd upp mot 
15 kilometer. Eldhastigheten 
var fyra–sex skott/minut.

4.
Ultima Ratio Regum -
konungars yttersta argument
Artilleriets utveckling

Av överste Erik-Johan Hjelm

Det svenska artilleriet' utgjordes vid andra världskrigets slut av tio artilleri-
regementen med vardera tre—fyra divisioner2. Härtill kom arton fristående
divisioner av olika typer samt artilleriet på Gotland (A 7) och fästningsartil-
leriet i Boden. För ledning fanns, utöver regementsstaberna, ett lednings-
organ på kårnivå. Drygt hälften av förbanden var hästanspända,
resten motoriserade.

Några divisioner hade pjäser med modellår från seklets
början men det stora flertalet hade modellår från 1934 till -44,
alltså fullt moderna. Räckvidderna var måttliga, en halv till en
knapp mil. Endast de tio kårdivisionerna nådde uppemot en
och en halv mil.

Taktiken och stridstekniken var rimligt utvecklad med
hänsyn till de materiella tillgångarna. Däremot var skjuttek-
niken ålderdomlig — all beräkningsbörda låg på eldledaren.
Artilleriförbanden var inte organisatoriskt inordnade i briga-
der och bataljoner. Däremot underställdes ofta divisioner, bat-
terier eller enstaka pjäsavdelningar för direkta understödsupp-
gifter. Sammanfattningsvis påminde det svenska artilleriet i de
flesta avseenden om motsvarande förband i andra länder.

Några drag i utvecklingen
Den organisationsbestämmande materielen — pjäserna — utvecklades i rikt-
ning mot ökad räckvidd, rörlighet och eldkraft. Från Frankrike köptes i slutet
av 1950-talet 15,5 cm haubits F med tillhörande ammunition. Pjäsen licens-
tillverkades även av Bofors. En ny 10,5 cm haubits, 4140, tillfördes under
1960-talet. De äldre pjäserna fick samma eldrör, det vill säga ökad skottvidd,
och andra moderniseringar. Ett stort steg togs i och med anskaffningen av
15,5 cm bandkanon med räckvidd en bit över två mil. Trots vissa svagheter
förblev pjäsen — med modifieringar efter hand — oöverträffad. 77-syste-

Hästanspänt artilleri ingick
i organisationen fram till
mitten av 1950-talet. Här en
10,5 cm haubits dragen av
sex hästar.

Vissa av kårdivisionerna
(sedermera fördelnings-
haubitsbataljonerna)
hade 15 cm haubits m/39
med en räckvidd upp mot
15 kilometer. Eldhastigheten
var fyra—sex skott/minut.

61



62



63

Den självgående band-
kanonen m/63 som ingick    
i fördelningsartilleriet i Övre 
Norrland hade en skott-
vidd på 25 kilometer, var 
automat laddad och hade en 
eldhastighet av 15 granater 
på 45 sekunder.

Den självgående band-
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i fördelningsartilleriet i Övre
Norrland hade en skott-
vidd på 25 kilometer, var
automatladdad och hade en
eldhastighet av 15 granater
på 45 sekunder.
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Krigsorganisationen

met blev artilleriets huvudpjäs. Åren 1978–85 levererades 15,5 
cm haubits 77, som gav artilleriet ökad rörlighet och eldkraft. 
77 A nådde cirka två mil, medan 77 B (levererad 1990/91) med 
basfödes ammunition nådde nära tre mil.

Bakom de ökande räckvidderna låg bland annat utveck-
lingen av ny ammunition. Spränggranaterna fick bättre aero-
dynamiska egenskaper och bättre verkan, särskilt mot oskyd-

dade mål. Nya typer av tändrör tillkom. Sverige var långt framme vad gäller 
utvecklingen av zonrör. Redan 1949 beställdes de första. Ett enhetsrör, Zelar 
– användbart för alla spränggranattyper och med flera funktioner inbyggda 
– levererades i en halv miljon exemplar under senare delen av 1970-talet och 
början av 1980-talet.

För bekämpning av pansrade mål levererades 12 cm pansarsprängving-
granat STRIX till granatkastarförbanden under 1990-talet 
samtidigt som 15,5 cm granaten BONUS var under utveckling.

Artilleriet tillfördes annan viktig materiel. Här kan endast 
några axplock redovisas. Som beskrivs i kapitel 19 infördes i 
början av 1950-talet nya skjutmetoder där beräkningar av skju-
telement överfördes från eldledaren till batteriplatsen. Detta 
skedde grafiskt på kartor och mätplan. Efter hand som skott-
vidderna ökade blev den grafiska metoden för att fastställa 

skjutelementen3 opraktisk och elektroniska centralinstrument infördes. De 
första kan beskrivas som ”elektroniska skjuttabeller” och var behäftade med 
betydande svagheter. Först i och med Ci 729 för haubits 77 fick artilleriet 
ett instrument som beräknade banan utifrån de aktuella förutsättning-
arna. I och med den tredje generationen, SKER, som infördes vid mitten 
av 1990-talet fick artilleriet (inklusive granatkastarförbanden) ett modernt 
centralinstrument.

Artilleriförbanden utnyttjade från och med slutet av 1960-
talet gyrokompasser för bäringsbestämning. För bestämning 
av bland annat de skjutande förbandens koordinater infördes 
från och med 1980-talet positionsbestämningsutrustning med 
god noggrannhet. Från luftvärnet ärvdes eldledningsradarn PE 
07, som utnyttjades för lokalisering av granatkastarförband och 
för vindvisering, det vill säga att fastställa vind, lufttemperatur 
och lufttryck på olika höjder. Senare ersattes den på stor bredd 

av en särskild vindviseringsradar och två generationer av radarstationer för 
lokalisering av granatkastar- och artilleriförband. Apparater för mätning av 
utgångshastigheten tillkom i mitten av 1960-talet. Ofältmässiga och med 
osäker funktion ersattes de av en dopplerradar, men endast för 77-förbanden.

Artilleriförbandens uppträdande förändrades påtagligt. Rörlighet och 
spridd gruppering betonades. 77-systemet konstruerades enligt principen 

Som ersättning för 15 cm 
haubits m/39 beställdes 
1954 15,5 cm haubits F. Den 
ingick också i pansarbrigad 
63. Skottvidd 16,5 kilometer, 
eldhastighet fem–sex skott/
minut.

10,5 cm haubits m/40 var 
brigadartilleri i pansarbrigad 
58, infanteribrigad 66 och 
Norrlandsbrigad 63 samt 
bataljonsartilleri i pansar-
brigad 63. Här med gummi-
hjul och förlängt eldrör.

Haubits 4140 kunde utan 
svansning skjuta horisonten 
runt. Den behövde plant 
underlag och ingick endast i 
en del pansarbrigader och i 
artilleriet på Gotland, senare 
också i lokalförsvaret. 
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Ultima Ratio Regum – konungars yttersta argument

”gun and run” för att undvika fiendens artilleribekämpning. Under för-
söken konstaterades att också den gamla och förment orörliga 15,5 F med 
lite nytänkande kunde användas enligt samma principer. Den modifierade 
bandkanonen, 25 år gammal, stod dock i särklass.

Från att ha bildat en fristående organisation som alltefter lägets krav 
inordnades i infanteri- och pansarförbanden integrerades artilleriförban-
den, uppdelade på fördelningsartilleri, brigadartilleri och bataljonsartilleri. 
Särskilda organ för ledning av understödet inordnades på alla nivåer, från 
fördelning till kompani. Eldledningsorganen organiserades och utbildades 
vid både de understödda och de understödjande enheterna.

Läget i mitten av 1990-talet

Artilleriförbanden utgjordes av sju artilleriregementen (staber och under-
rättelseorgan), ett per fördelning och ett för Gotland. Härutöver fanns led-
ningsorgan på regementsnivå i Fo 66 och 67. Fördelningsartilleriet utgjordes 
av sjutton bataljoner, tio med trotjänaren 15,5 cm haubits F, två med band-
kanon, en med 15,5 cm haubits 77A och fyra med 77 B. Brigadartilleriet 
utgjordes av sexton bataljoner, femton med 15,5 cm haubits 77A och en med 
haubits F. För bataljonsartilleriet användes 10,5 cm 
haubitskompanier i de fem pansar- och mekbri-
gaderna, medan de elva infanteri- och Norrlands-
brigaderna hade 12 cm granatkastarkompanier.

Sammantaget hade understödssystemet en bra 
utrustning för att kunna leverera rättliggande eld. 
Jämfört med läget 1945 hade artilleriet, inklusive 
infanteri- och Norrlandsbrigadernas granatkas-
tarkompanier, 50 år senare ungefär lika många 
eldrör!

Under 1950-talet överfördes 
beräkning av skjutelement 
till batteriplatserna. Efter 
hand infördes materiel för att 
öka möjligheterna till direkt 
målträff. Här syns ett steg i 
utvecklingen, centralinstru-
mentet Ci 729.

I slutet av det kalla kriget 
ingick 15,5 cm haubits 77 
i såväl brigad- som fördel-
ningsartilleri. Bilderna visar 
de två versionerna 77A och 
77B. A-versionen utgick 
ur organisationen kring år 
2000. B-versionen utgör 
pjäsdelen i det självgående 
Archersystemet.
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Militärflyget hade en enorm utveckling under 1900-talet. Den började 
under första världskriget med egensinniga konstruktörer, våghalsiga pilo-
ter, segelduk, kolvmotorer och manuellt fällda bomber från i övrigt obeväp-
nade flygplan på spaningsuppdrag över skyttegravarna i Flandern. Under 
åren efter krigsslutet utvecklade den italienske artilleriofficeren Giulio 
Douhet sina redan år 1921 publicerade teorier om att krig kunde vinnas 
genom insatser av enbart flygstridskrafter, främst bomb- och spaningsflyg. 
Luftherravälde var nödvändigt för att segra. Han hävdade att det var mer 
effektivt att förstöra fiendens flygplan på sina baser än att bekämpa dem i 
luften. 

I Sverige, liksom i många andra länder, fick Douhets teorier stort genom-
slag, bland annat i försvarsbeslutet 1936. Vid den tiden var fart- och stigpres-
tanda för bombflygplan generellt överlägsna prestanda för jaktflyg. Flygvap-
net skulle enligt försvarsbeslutet bestå av fyra bombflottiljer, en jaktflottilj 
och två spaningsflottiljer. I Sverige blev luftvärnet ett eget truppslag i armén 
1942, efter att först ha organiserats vid artilleriet.

Hotet från luften 

Markstridskrafterna var i krigets inledning också utsatta för ett starkt flyg-
hot i form av störtbombplan (Ju 87 Stuka) och senare av attackflyg (Il-2 
Sjturmovik) och jaktbombplan (Typhoon, P-47 Thunderbolt), som i plan-
flykt eller i flacka dykvinklar anföll markmål. Slaget om Storbritannien 1940 
och bombningarna av London och andra engelska storstäder visade emeller-
tid på luftförsvarets, det vill säga jaktflygets och luftvärnets, betydelse och att 
även andra hot från luften än bombflyg måste beaktas. Det blev också tydligt 
att det var svårt att från luften säkert ur- och särskilja militära mål bland ofta 
folkrättsligt icke tillåtna. Stora och små bombflygplan, spaningsflyg, dagjakt 
och nattjakt massproducerades. Beväpningen bestod av bomber, raketer, 
automatkanoner och kulsprutor. 

5.
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1942, efter att först ha organiserats vid artilleriet.
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Markstridskrafterna var i krigets inledning också utsatta för ett starkt flyg-
hot i form av störtbombplan (Ju 87 Stuka) och senare av attackflyg (11-2
Sjturmovik) och jaktbombplan (Typhoon, P-47 Thunderbolt), som i plan-
flykt eller i flacka dykvinklar anföll markmål. Slaget om Storbritannien 1940
och bombningarna av London och andra engelska storstäder visade emeller-
tid på luftförsvarets, det vill säga jaktflygets och luftvärnets, betydelse och att
även andra hot från luften än bombflyg måste beaktas. Det blev också tydligt
att det var svårt att från luften säkert ur- och särskilja militära mål bland ofta
folkrättsligt icke tillåtna. Stora och små bombflygplan, spaningsflyg, dagjakt
och nattjakt massproducerades. Beväpningen bestod av bomber, raketer,
automatkanoner och kulsprutor.
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Luftvärnet – funktion över försvarsgrensgränserna

Reaktionsmotorer ersatte propellerdrift, vilket dramatiskt ökade prestan-
dan vad gällde stigförmåga, höjd och fart. ”Tunnan” innebar att det svenska 
flygvapnet fick ett modernt stridsflygplan, i samma klass som amerikanska 
Sabre och sovjetiska MiG-15. Totalt levererade Saab 661 stycken ”tunnor” i 
olika versioner från 1948 till 1956.

Beväpnade helikoptrar började användas av fransmännen under frigö-
relsekriget i Algeriet på 1950-talet. Med tiden blev attack- och pansarvärns-
helikoptrar ett komplement till flygunderstöd och indirekt eld. Vad beträffar 
obemannade luftfarkoster utvecklades de tyska V-bomberna till kryssnings-
missiler och spaningsrobotar. Svårbekämpade taktiska markrobotar i ballis-
tisk bana, med eller utan kärnstridspetsar, blev också verklighet. 

Under det kalla kriget utvecklades också nya sensorer, navigerings- och 
framdrivningsmetoder. Rymdteknikens framsteg utnyttjades. Kostnaderna 
för att konstruera, bygga, utrusta, rekrytera, utbilda och öva flygplan med 
besättning sköt i höjden. Kapprustningen på 1980-talet ledde till Warszawa-
paktens kollaps och till kostnadsnivåer som inte ens supermakten USA i 
längden hade råd med. 

Kostnadsutvecklingen drev efter hand fram medel och metoder som 
innebar minskande risk att förlora piloter och flygplan i strid: missiler som 
kunde avfyras långt ifrån målet och undanmanövrera i sin bana på lägsta 
tänkbara höjd över hav och land; flygburen luftlägesövervakning och strids-
ledning; lufttankning. Ingen nation eller allians hade längre råd att fortsätta 
som förut. Alla beställare och tillverkare av stridsflygplan undersökte mindre 
dyrbara alternativ. Luftvärn med lång räckvidd som komplement till jakt-
flyget var önskvärt men sågs som en konkurrent av många stridspiloter. De 
av stormakterna som hade behov av att kunna förstärka sina stridskrafter 
i olika delar av världen byggde hangarfartyg. Vid Saab utvecklades JAS 39 
Gripen, ett plan med medvetet begränsad prestanda men som kunde upp-
träda anpassat i jakt-, attack- och spaningsrollen. Det var för övrigt en lös-
ning som kom att väcka intresse i en lång rad länder, men det är en annan 
historia.

En överlägsen motståndare

Den enda angripare man i Sverige i praktiken räknade med var Warszawa-
pakten. Underrättelsetjänst och signalspaning förutsattes ge vårt luftförsvar 
nödvändig förvarning, så att flyget skulle hinna sprida sina divisioner till 
krigsbaserna, luftvärnet få tid att mobilisera och varning i form av flyglarm 
kunna ges till civilbefolkningen. Angriparens syfte förmodades inlednings-
vis vara att försvåra och försena omställningen från fredssamhälle till total-
försvar och att försvåra och fördröja arméns mobilisering och uppmarsch. 

Detta första skede innehöll i så fall bekämpning av samhällsviktig infra-
struktur, som importhamnar, raffinaderier, depåer och lager samt flyg- och 
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marinbaser, eldistribution, järnvägar och koncentreringsvägar, broar och 
kraftverk. Före och parallellt med angrepp med bombflyg på medelhög och 
hög höjd trodde man att spetsnaz-förband skulle sättas in i politiska, ekono-
miska och militära sabotageaktioner ledda av KGB. Spetsnaz rekryterades 
bland eliten av fallskärmsjägare vid de då åtta sovjetiska luftlandsättnings-
divisionerna. Våra baser för flyg- respektive marinstridskrafter ingick bland 
angriparens målpärmar, som hölls ajour med rekognosering av bland andra 
tavelförsäljare, förare av TIR-lastbilar och genom idrottsutbyten.

I nästa skede skulle angriparens avsikt vara att militärt isolera ett eller 
några landstigningsområden och bädda för vertikal omfattning med luft-
burna elitförband, fällda med fallskärm från hundratals transportflygplan 
på några tusen meters höjd. Bekämpningen av stora mjuka mål med bomber 
kompletterades, efter hand som teknikutvecklingen erbjöd nya möjligheter: 
attackflygplan med styrda bomber och senare attackrobotar och raketer 
också mot små, hårda mål som upptäckta befästningar, underjordsanlägg-
ningar och stridsvagnar.

I det därpå följande skedet bedömdes det luftburna understödet ha till 
uppgift att möjliggöra landstigning från specialtonnage med marininfanteri 
och arméstridskrafter för att etablera brohuvuden med hamnar och flyg-
fält på praktiskt taget oförsvarad kust. Attackflyg kunde utföra många av 
de i regel planerade stridsuppdragen mot stora och lätt upptäckta mål, som 
exempelvis broar över älvar. För att möta våra motanfall mot landstigen och 
luftlandsatt fiende främst bortom det egna artilleriets porté tillkom attack-
helikoptrar. Beväpnade med pansarvärnsrobotar, raketer och automatkanon 
med hög eldhastighet kunde dessa sättas in med kort varsel mot mera svårbe-
kämpade, rörliga mål och stanna kvar i stridsområde så länge det behövdes.

Invasion över landgräns krävde inte samma ansträngning av luftstrids-
krafterna som vid landstigning och etablering av brohuvud på öppen kust. 
Torne älv var ju inte heller den första flod- eller älvövergången på vägen från 
Leningrads militärdistrikt till den norska västkusten.

Okonventionella stridsdelar

Det fanns flera typer av taktiska vapensystem med stridsdelar som innehöll 
små kärnladdningar, också luftvärnssystem. Under en betydande del av det 
kalla kriget luftförsvarades Köpenhamn med Kastrup av de amerikanska 
luftvärnssystemen Nike-Hercules och Hawk i förhållandevis hög beredskap. 
Missilen till Nike-Hercules kunde förses med en nukleär stridsdel. Verkans-
området inkluderade större delen av luftrummet över Skåne. Även Oslo-
området skyddades av Nike-Hercules batterier, vilket borde ha medfört 
risker för åtminstone västra Svealand. Om Warszawapaktens luftförsvars-
luftvärn i Baltikum också hade kärnvapenstridsspetsar, vilket är rimligt att 
anta, bör åtminstone Gotland ha legat i riskzonen. 
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En särskilt svår del av hotbilden var taktiska ballistiska robotar med 
nukleära stridsdelar, som delvis hade sin parabelliknande bana ovanför 
atmosfären och träffade målen på marken praktiskt taget rakt uppifrån. För 
dessa typer av vapen hade det svenska luftförsvaret inga motmedel. De inter-
kontinentala kärnvapenmissilernas banor gick visserligen delvis över Sverige 
men ovanför atmosfären, varför detta problemområde per definition inte 
var luftförsvarets.

Dubbla roller för arméluftvärnet

Luftvärnet hade som en funktionell del av luftförsvaret således en mer 
mångfacetterad hotbild att beakta än i rollen som arméluftvärn. Detta var 
i de flesta fora svårt att både förklara och förstå i till exempel budgetsam-
manhang. I arméstaben kunde man tro att motiven för luftvärn med lång 
räckvidd var överdrivna. I flygstaben fanns säkert en viss oro för att flygvap-
net skulle få stå för kostnaderna, varför förklaringar inte ens var önskvärda. 
Anskaffningen av luftförsvarsluftvärn i form av tio eldenheter Bloodhound II 
till flygvapnet och fyra eldenheter Hawk till armén på 1960-talet blev på flera 
sätt en kompromiss. Behoven av luftförsvarsluftvärn var, enligt min mening, 
egentligen betydligt större.

Det svenska luftförsvaret – ett system av system av system

Arméns luftvärn utgjorde under 1900-talets andra hälft en betydande del 
av det svenska luftförsvaret. För att man rätt ska förstå de olika delarnas 
bidrag till den gemensamma kampen för att i händelse av ofred bestrida 
angriparen luftherravälde krävs kännedom om över tiden gällande luftför-
svarsdoktriner, principer för personalförsörjning, organisation och – inte 
minst – teknik. Verksamheten i luftförsvarets olika delar var omfattande 
och komplex. Den låter sig inte enkelt beskrivas eller, ännu mindre, objek-
tivt värderas. En sådan kvalitativ genomlysning torde kräva en omfattande 
forskningsinsats under lång tid. I det här kapitlet understryks de operativa 
och humanrelaterade perspektiven, medan teknikaspekterna medvetet har 
tonats ner. Framställningen ska ses som en ytlig beskrivning av ett omfat-
tande forskningsfält, i vilken sammanhang och syften i stort vid detta tillfälle 
är viktigare än detaljer.

Ledningen, ledandet och ledarskapet i luftförsvaret, och därmed också i 
betydande grad i luftvärnet, präglades av de oftast snabba och korta stridsför-
loppen, de omväxlande långa och korta bekämpningsavstånden, luftstrids-
krafternas utspridda basering och gruppering, tekniknivån, teknikutveck-
lingen och det påtagligt stora inslaget av chefer med en förhållandevis stor 
och självständig uppgift. Befälet över luftvärnsbataljonernas kompanier och 
underavdelningar i övrigt fördes i regel av reservofficerare och värnpliktigt 
befäl.
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Bataljoncheferna var oftast erfarna yrkesofficerare. I bataljonsstaberna 
fanns som regel några yngre officerare med färsk erfarenhet från skolor och 
de värnpliktigas grundutbildning. När brigadernas luftvärnskompanier med 
ombeväpningen till robot 70 fick förmåga att bekämpa inte bara luftland-
sättningar utan även snabba mål följde också krav på att cheferna skulle vara 
yrkesofficerare med armétaktisk skolning.

I den enskilde luftvärnssoldatens perspektiv krävdes uppmärksamhet, 
förtänksamhet, reaktionssnabbhet och precision samt ett oförtrutet arbete 
för att anpassa och förbättra förutsättningarna för strid mot luftmål. Gro-
grunden för att tillämpa och utveckla uppdragstaktiken var god. Verksam-
heten mer än formella disciplinkrav formade luftvärnet i strid. Markstridens 
karaktär och aktuellt väder var i det sammanhanget viktiga miljöfaktorer.

Inslaget av frivilliga var betydande, särskilt i flygvapnets organisation 
för stridsledning och luftbevakning (STRIL). Den optiska luftbevakningen 
bestod till största delen av reservofficerare och (inledningsvis) värnpliktiga 
officerare samt på fältet av medlemmar ur Flygvapenföreningarnas Riksför-
bund och bland lottorna. 

I luftförsvarscentralerna fanns ”luftvärnslottor”, en genom uttagning, 
utbildning och frekvent övning exklusiv skara som medverkade i luftvärns-
ledningen. Luftvärnsledningen syftade till att undvika vådabeskjutning och 
omfattade verksamheter som plottning av luftvärnsområden på land och till 
sjöss samt rundradiosändning på FM-bandet av ”luftvärnsorder”. Ansvariga 
för luftvärnsledningen i krig inom respektive luftförsvarssektor var överstar i 
luftvärnet, inte sällan regements- eller skolchefer. Rollen kom så småningom 

Jakt i form av en rote J 35 
Draken med 4+4 robotar och 
var sin 30 mm automatkanon 
på väg mot angriparens 
bombflyg med luftförsvars-
luftvärn, här Bloodhound 
II, som komplement. Med 
denna bakgrundsbild av luft-
försvaret ville psykförsvaret 
ge eftertryck åt flygbladets 
allvarliga budskap.

Krigsorganisationen

Bataljoncheferna var oftast erfarna yrkesofficerare. I bataljonsstaberna
fanns som regel några yngre officerare med färsk erfarenhet från skolor och
de värnpliktigas grundutbildning. När brigadernas luftvärnskompanier med
ombeväpningen till robot 70 fick förmåga att bekämpa inte bara luftland-
sättningar utan även snabba mål följde också krav på att cheferna skulle vara
yrkesofficerare med armt taktisk skolning.

I den enskilde luftvärnssoldatens perspektiv krävdes uppmärksamhet,
förtänksamhet, reaktionssnabbhet och precision samt ett oförtrutet arbete
för att anpassa och förbättra förutsättningarna för strid mot luftmål. Gro-
grunden för att tillämpa och utveckla uppdragstaktiken var god. Verksam-
heten mer än formella disciplinkrav formade luftvärnet i strid. Markstridens
karaktär och aktuellt väder var i det sammanhanget viktiga miljöfaktorer.

Inslaget av frivilliga var betydande, särskilt i flygvapnets organisation
för stridsledning och luftbevakning (STRIL). Den optiska luftbevakningen
bestod till största delen av reservofficerare och (inledningsvis) värnpliktiga
officerare samt på fältet av medlemmar ur Flygvapenföreningarnas Riksför-
bund och bland lottorna.

I luftförsvarscentralerna fanns "luftvärnslottor", en genom uttagning,
utbildning och frekvent övning exklusiv skara som medverkade i luftvärns-
ledningen. Luftvärnsledningen syftade till att undvika vådabeskjutning och
omfattade verksamheter som plottning av luftvärnsområden på land och till
sjöss samt rundradiosändning på FM-bandet av "luftvärnsorder". Ansvariga
för luftvärnsledningen i krig inom respektive luftförsvarssektor var överstar i
luftvärnet, inte sällan regements- eller skolchefer. Rollen kom så småningom

Jakt i form av en rote 135
Draken med 4+4 robotar och
var sin 3o mm automatkanon
på väg mot angriparens
bombflyg med luftförsvars-
luftvärn, här Bloodhound
II, som komplement. Med
denna bakgrundsbild av luft-
försvaret ville psykförsvaret
ge eftertryck åt flygbladets
allvarliga budskap.

Totalt krig — totalt försvar

Det nutida kr iget ä r  totalt. Angriparen kommer a l l
försöka tvinga om t i l l  underkastelse med alla medel.
Genom invasion över landgränsen, över havet och go-
nom luften försöker han ockupera landet. Med flyg och
robotar angriper han militära och civila mål  — våra
smidskraf ter, järnvågsknutpunkter, kraftverk, fabriker
och oljeupplag, städer och samhällen. Han  försöker
hindra vår import av livsviktiga varor genom at t  sän-
ka handeLsfartyg och förstöra hamnar. Han kan också
vilja skada människor och djur genom att sprida smitt-

a sjukdomar. Med propaganda och ryktessprid-
ning försöker han  undergräva v å r  motställdsanda.
Femtekolonnverksamheten —  som pågår redan i  fred
— intensifieras genom spioneri och sabotage.

Det totala kriget måste mötas
med ett totalt försvar

Vi  måste försvara oss vilka angrepp och påfrestning..
. v i  än utsätts för. Det gäller vår fr ihet och vart obe-

roende, vår  mistens som en självständig nation.

Sverige vill försvara sig,
kan försvara sig,
och skall försvara sig!
Motstånd skall göras ständigt Och i  alla
lägen. Det är på Dig det berm.— Din i n s . ,
Din baslutaamhet. Din villa att Overlay..

Vi ger aldrig upp!
Varje meddelande att
motståndet skall uppges
är falskt
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att omfatta även annan taktisk samverkan mellan försvarsgrenarna. Luft-
värnsledarna var luftvärnare och kustartillerister, ofta reservare eller före 
detta yrkesofficerare.

Försvarsgrensgemensamt ansvar

Luftförsvaret organiserades med bidrag från alla tre försvarsgrenarna. Till 
luftförsvarets stridseffekt bidrog under det kalla kriget främst jaktflyget och 
arméns närluftvärn. Under tiden närmast efter andra världskriget var det 
främst fråga om jaktflyget, beroende på det stora antalet flygplan och luft-
värnets låga effekt mot mål på över cirka 4 000 meters höjd, snabba mål i 
förbiflykt eller mål som under attack inte flög i rakbana. Efter hand som 
antalet jaktflygplan minskade och antalet luftvärnseldenheter ökade i och 
med att Robotsystem (RBS) 70 infördes, ökade också närluftvärnets poten-
tiella bidrag till den totala direkta och indirekta effekten.

Vad beträffar samordningen i krig mellan luftförsvarets olika delar låg 
ansvaret på de operativa cheferna. Luftförsvarsutredningen 1954 (LFU 54) 
var principiellt viktig, därför att den öppnade för det som skulle bli anskaff-
ningarna av rb 67 Hawk och 68 Bloodhound II, hejdade utvecklingen av 
Bofors 37 ton tunga 12 cm automatkanon samt frigjorde 7,5 cm eldrören för 
användning som värnpjäser och som kanon i stridsvagn 74. I LFU 67 befäs-
tes slutsatserna i LFU 54 och luftvärnets dubbla roller framhölls.

Som luftvärnsofficer kan man tycka att LFU borde ha varit styrande för 
luftförsvarets optimala utveckling i högre grad och att den borde ha upp-
repats vart tionde år eller så. Kanske hade det varit befogat att utse en ansva-
rig huvudman i överbefälhavarens stab. Det gjordes emellertid inte. Följden 
blev med tiden betydande obalanser och suboptimeringar, och en frustrerad 
luftvärnsinspektör skrev till regering och riksdag när LFU 67:s rekommen-
dationer och politikernas intentioner inte fick genomslag i militärledningen. 

Den inhemska försvarsmaterielindustrin Saab, Bofors, Ericsson och 
Volvo med underleverantörer satte i betydande grad sin prägel på luftför-
svaret och – fast i mindre utsträckning – tvärtom. Officerare med attraktiv, 
i regel högre taktisk-teknisk skolning och försäljningstalang, handplockades 
till industrin.

Dubbelsidiga övningar mellan flygvapnet och kustflottan var vanliga 
under sommarmånaderna. Från mitten av 1970-talet genomfördes årliga 
sam övningar även med arméns luftvärn, så kallade FOCUS-övningar, med 
del tagande av flygförband och årets luftvärnsförband under grundutbild-
ning nästan varje vår och ofta i Norrland. Syftet var likartat i båda fallen, 
nämligen att årets värnpliktskullar vid flottan respektive armén skulle få 
uppleva ett realistiskt lufthot. Samtidigt erbjöds flygförarna avancerade 
övningstillfällen. Stor vikt lades vid utvärderingarna av förbandens insatser. 
Det hände att piloter och eldledare fick tillfälle att träffas och utbyta erfaren-
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heter. För arméns luftvärnsförband betydde detta övningstillfälle och den 
omsorgsfulla utvärderingen mycket för förbandens stridsvärde vad avser 
strid mot luftmål.

Skydd av flygbas var en vanlig förstahandsuppgift för arméns luftvärns-
kompanier under och efter mobilisering. Samövningar under ibland mycket 
spontana och enkla former med fredsflottiljens normala flygövningsverk-
samhet och luftvärnskompanier var vanliga och lärorika, särskilt om det 
var fråga om aktuell flygbas enligt gällande krigsplanläggning. Däremot var 
besvikelsen bland luftvärnare ofta påtaglig vid exempelvis krigsförbands-
övningar med brigad utan kvalificerat målflyg, eller när striden mot luftmål 
inte var synkroniserad med markstriden. Att bara öva förflyttningar och 
strid i simulator var i allmänhet inte den utmaning som den inkallade luft-
värnaren förväntade sig. Under det kalla kriget blev dessa förhållanden klart 
bättre med tiden.

Flygvapnets del i luftförsvaret

Flygvapnets fasta och rörliga spaningsradarstationer samt höjdmätare bil-
dade stommen i luftförsvarets inhämtning av luftmålsdata. Radartäckningen 
var dock inte fullständig. Längst upp i norr samt på lägsta höjd i större delen 
av landet fanns betydande områden som inte övervakades från marken. 
Luftvärnets ”giraffer” PS 70 och flottans radarstationer ombord kunde med 
enkla medel och metoder luftbevakningsrapportera. Möjligheten utnyttja-
des dock inte som normalförfarande, möjligen beroende på att luftvärnets 
radarstationer efter RBS 70:s införande var fler och mer användbara än vad 
många flygofficer var medveten om. Den optiska luftbevakningen var en 
uppskattad del av luftrumsövervakningen men först efter åtminstone par-
tiell mobilisering.

STRIL orienterade om läget av fientligt och okänt flyg i olika höjdskikt i 
klartext via exklusiva rundradiosändare (Lufor). Via STRIL inskränktes luft-
värnsförbandens eldtillstånd i avsikt att minimera risken för vådabeskjut-
ning av eget flyg (luftvärnsledning genom lv-order). 

Flygvapnets rundradiosändningar av Lufor kunde också användas för att 
sända orienteringar till civilbefolkningen samt kodord. Luftlägesinformatio-

nen i luftförsvarscentralerna utnyttjades av civilförsvaret för att 
ge flyglarm i större och medelstora städer. Kodord kunde gälla 
beredskapsalternativ eller verksamheter inom totalförsvaret. 
Vid minst ett tillfälle prövades på 1960-talet möjligheten att 
med ett enda kodord (”SOLEX”) utlösa en pansarbrigads anfall 
mot landstigande fiende. Vid det tillfället räddade en flitigt lyss-
nande stabskompanichef den aktuella pansarbrigadstaben.

Lufor skulle avlyssnas av militära förband ner till och med 
kompani för lufthotsbedömning. Transportkartan som fanns i 

Interiörbild av den så kallade 
kyrkan i en av STRIL 60 Luft-
försvarscentraler av ”Typ 2”. 
På estraderna i ”trevånings-
huset” till vänster satt de 
som för tillfället ledde jakt-
flyget samt luftvärnsledaren 
som ledde luftvärnet, främst 
genom att reglera luftvärns-
förbandens eldtillstånd och 
larma civilbefolkningen med 
flera. På väggen mitt emot 
satt stora lägestablåer, som 
visade läget beträffande 
exempelvis luftläget, jakt-
rotar i beredskap, bas- och 
banläget och luftvärnsområ-
den. Vid operatörsplatserna 
fanns tabellindikatorer med 
detaljuppgifter om varje 
enskilt flygföretag.
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omsorgsfulla utvärderingen mycket för förbandens stridsvärde vad avser
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värnaren förväntade sig. Under det kalla kriget blev dessa förhållanden klart
bättre med tiden.

Interiörbild av den så kallade
kyrkan i en av STRIL 6o Luft-
försvarscentraler av "Typ 2".
På estraderna i "trevånings-
huset" till vänster satt de
som för tillfället ledde jakt-
flyget samt luftvärnsledaren
som ledde luftvärnet, främst
genom att reglera luftvärns-
förbandens eldtillstånd och
larma civilbefolkningen med
flera. På väggen mitt emot
satt stora lägestablåer, som
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banläget och luftvärnsområ-
den. Vid operatörsplatserna
fanns tabellindikatorer med
detaljuppgifter om varje
enskilt flygföretag.

Flygvapnets del i luftförsvaret
Flygvapnets fasta och rörliga spaningsradarstationer samt höjdmätare bil-
dade stommen i luftförsvarets inhämtning av luftmålsdata. Radartäckningen
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Luftvärnets "giraffer" PS 70 och flottans radarstationer ombord kunde med
enkla medel och metoder luftbevakningsrapportera. Möjligheten utnyttja-
des dock inte som normalförfarande, möjligen beroende på att luftvärnets
radarstationer efter RBS 70:s införande var fler och mer användbara än vad
många flygofficer var medveten om. Den optiska luftbevakningen var en
uppskattad del av luftrumsövervakningen men först efter åtminstone par-
tiell mobilisering.

STRIL orienterade om läget av fientligt och okänt flyg i olika höjdskikt i
klartext via exklusiva rundradiosändare (Lufor). Via STRIL inskränktes luft-
värnsförbandens eldtillstånd i avsikt att minimera risken för vådabeskjut-
ning av eget flyg (luftvärnsledning genom lv-order).

Flygvapnets rundradiosändningar av Lufor kunde också användas för att
sända orienteringar till civilbefolkningen samt kodord. Luftlägesinformatio-

nen i luftförsvarscentralerna utnyttjades av civilförsvaret för att
ge flyglarm i större och medelstora städer. Kodord kunde gälla
beredskapsalternativ eller verksamheter inom totalförsvaret.
Vid minst ett tillfälle prövades på 1960-talet möjligheten att
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riklig mängd hade Lufors raster och referenspunkter inlagda. Intresset inom 
övriga delar av armén var dock begränsat. Vid luftvärnsförbandens strids- 
och eldenheter var Lufor i det närmaste nödvändig för att inrikta de egna 
spaningsmedlen, i regel kombinationer av radar- och optisk spaning.

I flygbasernas kommandocentral (KC) fanns, när flygverksamhet pågick, 
tre orienteringsbefäl i en basluftvärnsavdelning som turades om att orien-
tera luftvärnsförband på och nära basen om aktuella start- och landnings-
förfaranden, anslutningar till bas- och bankabel, beredskap och annat. Bas-
bataljoncheferna ur flygvapnet, som ofta hade områdesansvar, kunde ha god 
hjälp av dessa tre värnpliktiga sergeanter i arméuniform också för andra 
uppgifter.

Marinens bidrag 

Flottans fartyg till havs var inte lätta att luftförsvara. Stora fartyg blev med 
sjörobotarnas utveckling allt fetare mål. Ju mindre stridsfartygen blev, desto 
lägre satt masttoppen över vattenytan och därmed luftspaningsmedlen och 
desto kortare blev upptäcktsavstånd och reaktionstider på grund av jord-
rundningen. Sjö- och kustrobotar måste betraktas som svåra mål. Robotar 
tål i allmänhet g-krafter bättre än piloter, vilket utnyttjades av motståndaren 
för att manövrera attackroboten i sin bana och härigenom minska risken 
för motverkan. Ytstridsförbanden var beroende av jaktskydd vid annat än 
tillfälligt uppträdande på öppet hav. I praktiken hade dock möjligheterna att 
avsätta resurser för jaktskydd varit små.

Kustartilleriets fasta anläggningar hade genom sitt fortifikatoriska skydd 
och sina minimala målytor en betydande motståndskraft mot flyganfall. De 
skyddades främst mot en angripares luftlandsättningar med helikoptrar.

De rörliga Ka-bataljonerna hade eget luftvärn med 40 mm Bofors-pjä-
ser och modern egenutvecklad eldledning. Vid olika tillfällen fanns politiska 
krafter som ville överföra Ka:s luftvärn till arméns krigsorganisation. Från 
arméns sida var intresset begränsat, eftersom det misstänktes att antalet upp-
gifter i svår skärgårdsterräng skulle öka utan att förbandstill-
gången gjorde det i motsvarande grad. Det var nog en allmän 
uppfattning bland måttligt intresserade arméluftvärnare att 
de fasta Ka-batterierna på kobbar och skär fick klara sig med 
det fortifikatoriska skyddet av stål, granit och betong. Skyd-
det mot styrkor luftlandsatta med helikopter kunde lösas med 
enklare medel. 

Passiva metoder för att undgå bekämpning var väl utveck-
lade av både flottan och kustartilleriet med Saab och Barracuda som huvud-
sakliga leverantörer.

Marinens kustspaningsradarstationer i havsbandet kompletterade luft-
rumsövervakningen. Till övervakningen bidrog också Luftfartsverket med 

Bofors förstklassiga 
automat kanoner ingick i 
arméns och kustartilleriets 
luftvärn under det kalla 
kriget.
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Bofors förstklassiga
automatkanoner ingick i
armöns och kustartilleriets
luftvärn under det kalla
kriget.
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data och bilder från civila radarstationer. De hade inte samma resistens mot 
elek tronisk störning som de militära men måste anses ha varit ett värdefullt 
till skott inte minst i ett skymningsläge.

Arméns luftvärn

När luftvärnet 1942 blev ett självständigt truppslag var antalet manuellt 
laddade artilleripjäser cirka 240 stycken, varav 200 var 7,5 cm Bofors. Där-
till fanns strålkastare, lyssnarapparater och mekaniska räkneinstrument. 
Skjutmetoderna var inledningsvis artilleriets, det vill säga man sköt spärrar 
batteri vis med temperad eld. Före andra världskrigets utbrott hade utrust-
ningen av armén och marinen börjat med det som skulle bli en världssuccé: 
Bofors 40 mm luftvärnsautomatkanon m/36, som sköt två skott i sekunden 
och följeeld. En del av de sedermera 900 (!) pjäserna i luftvärnet var så kal-
lade gåvopjäser, som köptes för medel skänkta av företag och enskilda. 

Parallellt med Bofors 40 mm infördes också Bofors 20 mm pansarvärns-/
luftvärnspjäs. Detta arv utnyttjades länge efter andra världskrigets slut, 40 
mm ak 36 och 20 mm ak 40 ända in på början av 1990-talet, liksom 7,5 cm 
pjäserna, som då skrotades som uttjänta värnpjäser.

Luftvärnsförbanden blev personalkrävande vad gäller både kvalitet och 
kvantitet. Med ökande krav på taktisk rörlighet och med ökande förmåga att 
strida i mörker följde kravet på två avlösningar. Det gällde även förbanden 
med RBS 70, som kunde verka bara i dager och vackert väder, och medförde 

en betydande mobiliseringssäkerhet och -snabbhet. Detta var 
sannolikt nödvändigt för att man skulle hinna med skyddet 
av flygbaserna. Personaltabell inmönstring redovisade cirka 
45 000 krigsplacerade 1988, vilket var samma storleksordning 
som kustartilleriets krigsorganisation. Vid mönstringen inför 
den grundläggande värnpliktsutbildningen togs kompani-, 
plutons- och gruppbefäl ut bland de högst skattade. Domine-
rande bland de relativt höga uttagningskraven var befälsskatt-
ning och teknisk förståelse.

Materielen var komplicerad att använda, vårda och repa-
rera. I luftvärnets krigsorganisation fanns ingenjörer, tekniker och mekani-
ker. Huvuddelen av dessa var värnpliktiga med en gedigen utbildning vid 
till exempel Radar- och Mekanikerskolan i Göteborg. Teknikutvecklingen 
under det kalla kriget var enorm. Mekaniska räkneinstrument användes 
under periodens början för att räkna ut exempelvis framförpunkten och 
skjuttiden. Sedan kom de elektriska analoga instrumenten. En konsekvens 
av detta var att det tekniska kunnandet snabbt föråldrades. Samtidigt stod 
större delen av krigsmaterielen i mobförråden utan att modifieras. Till sist 
var det inte möjligt att hitta luftvärnare med nödvändiga förkunskaper. Pro-
blemet löstes så att de stod kvar i sina befattningar vid fältförbanden tills de 

RBS 97 robotlavett vid Ler-
nacken, Öresund. Nästan 
alla arméns luftvärnsförband 
hade upp till cirka fem kilo-
meters räckvidd och två–tre 
kilometers höjdtäckning. 
Undantaget var den från 
USA och Raytheon inköpta 
RBS 367/67/77/97 Hawk. 
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Luftvärnet – funktion över försvarsgränserna

blev 47 år. Skulle inte det vara tillräckligt fanns en beredskap att kontraktera 
dem som krigsfrivilliga.

Markförbands strid mot luftmål

Lv! Eld! Alla arméförband skulle kunna medverka i luftförsvaret med eld-
handvapen och kulsprutor, främst med anledning av hotet från attackheli-
koptrar, beväpnade helikoptrar i övrigt och helikoptrar för trupptransport. 
Pansarförbanden lärdes att använda automatkanonerna på pansarbandvagn-
arna med varierande framgång. Räckvidden mot luftmål var i praktiken 
omkring 1 500 meter.
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Betydelsen av fältarbeten, i syfte att underlätta och skydda egen försvarsför-
måga och försvåra en motståndares angrepp, blev uppenbar under andra 
världskriget. Förmågan att utföra fältarbeten ökade under det kalla kriget 
i takt med att fältförbanden, framför allt brigaderna, moderniserades. För-
banden för de mer kvalificerade fältarbetena utbildades vid ingenjörtrup-
perna med bland annat befäl från Väg- och vattenbyggnadskåren, VVK. När 
det gällde befästningar utfördes verksamheten av civila byggentreprenörer. 
Ingenjörtrupperna var ett eget truppslag inom armén, och utbildningen 
skedde i Solna, Eksjö och Boden. Förbanden återfanns på en rad nivåer. De 
bestod av militärområdes- och fördelningsförband, organisation för befäst-
ningsarbeten, brigadförband och bataljonsförband. Fältarbetsförbanden på 
bataljonsnivå, pionjär- och stormpionjärförband utbildades vid infanteriet 
och pansartrupperna.

Militärområdes- och fördelningsförband 

Järnvägsbataljon 63 och 83
Järnvägsbataljonernas uppgift var att vidmakthålla järnvägsbroar längs 
inlandsbanan och att på en del platser bygga ut dubbelspår samt iordning-
ställa vissa broar, för att biltrafik samtidigt skulle kunna ta sig fram. Materie-
len för dessa uppgifter var förrådsställd längs inlandsbanan. Bemannings-
ansvaret för järnvägsbataljonerna i hela Sverige hade chefen för Väg- och 
vattenbyggnadskåren, CVVK.

Järnvägsbataljon 63 hade chef och ledning från VVK och en personal-
styrka på 579 man uppdelade på: bataljonsstab med stabskompani, 94 
man; två järnvägskompanier, 169 man vardera, där varje kompani hade tre 
ingenjör plutoner med tre ingenjörgrupper, en materielgrupp och en under-
stödsgrupp med raketgevär; järnvägsmaterielkompani, 147 man, med bland 
annat en bandtraktortropp och en verkstadspluton med mekaniker, smeder, 
svetsare, svarvare och snickare. Vapen, utöver handeldvapen, var tolv stycken 
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Den oumbärlige hantverkaren

raket gevär. I fordonsparken fanns, utöver personbilar, 22 hjultraktorer, 36 
lastbilar och 5 lastterrängbilar. Arbetsmaskiner var sex kranterrängbilar, fyra 
bandlastare från 10–18 ton, två bandtraktorer 18 ton, två hjullastare, tre lyft-
kranar 201 och sex tryckluftskärror. (Lyftkran 201 är en halvbandkran från 
Landsverk med kombinerat band- och hjulaxelaggregat.)

Järnvägsbataljon 83 hade också chef och ledning från VVK, men fick per-
sonalstyrkan sänkt till 410 man då det ena järnvägskompaniet utgick. Andra 
förändringar var att 12 raketgevär ersattes med 36 pansarskott och 2 lyft-
kranar 201 ersattes med 6 terrängkranar 202. Bataljonen tillfördes dessutom 
4 gaffeltruckar 3 ton, 9 förplogar och 350 stridsvagnsminor.

Förbindelsebataljon
År 1986 fick chefen för armén i uppdrag av ÖB att organisera förbindelse-
bataljoner med bland andra personalen från järnvägsbataljonerna. Detta 
innebar att järnvägsbataljonerna försvann som krigsförband och att järn-
vägskrigsbromaterielen låg kvar i sina förråd som förstärkningsmateriel 
samt att förbindelsebataljonen skulle kunna bygga Järnvägskrigsbro 3.

En förbindelsebataljon lydde under det kalla kriget normalt direkt under 
militärbefälhavare eller underställdes en försvarsområdesbefälhavare. Batal-
jonens huvuduppgift var och är att säkerställa förbindelserna över ett eller 
flera större vattendrag, främst längs koncentreringsvägarna, i syfte att möj-
liggöra/behålla operativ rörlighet. Bataljonen skulle dessutom genom olika 
slags skyddsåtgärder (exempelvis signaturförändrande åtgärder och sken-
broar) kunna öka möjligheterna att motstå olika slags bekämpning av per-
manenta förbindelser. Bataljonen skulle kunna utföra vägbyggnad, för att 
säkerställa till- och frånfarter till bro- och färjelägen och även kunna under-
hålla väg. Bataljonen skulle också kunna utföra större mineringar av hamnar 
och hamnområden och genomföra ammunitionsröjning för såväl eget behov 
som för understöd av marscherande/transporterande förband eller för att 
understödja det övriga totalförsvaret.

Förbindelsebataljonen bestod i sin grundorga-
nisation av omkring 900 man och innehöll: stab- 
och trosskompani; fast brokompani, som byggde 
Däcksbro 100, Järnvägskrigsbro 3, Balkbro 2, Krigs-
bro 4 och VV Universal; ingenjörkompani, som 
byggde fast bro jämte terrängfordonsväg, utförde 
mineringsarbeten och vägförstöring; maskinkom-
pani, som byggde och underhöll bilväg och terräng-
fordonsväg, maskerade och reparerade permanent 
bro samt byggde brolägen och skenförbindelser; 
flytbrokompani, som byggde Däcksbro 200, Däcks-
bro 100 och Skenbro 200.

I mitten av 1980-talet utgick 
järnvägsbataljonerna för 
att ersättas av förbindelse-
bataljoner. Deras viktigaste 
uppgift var att säkerställa 
förbindelserna över vatten-
drag längs Försvarsmak-
tens koncentreringsvägar. 
Bataljonens flytbrokompani 
medförde däcksbro 100, 
Däcksbro 200 (på bilden)  
och Skenbro 200.
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Förbindelsebataljonen kunde också, beroende på uppgiftens omfattning 
och svårighetsgrad och på var i landet man befann sig, underställas fördel-
ningsingenjörkompani, vägkompani, lätt bandtraktorpluton med mera. För-
bindelsebataljonen kunde därmed bli väldigt stor. Exempelvis var den i norra 
Sverige, med komplicerade vägnät och stora ytor, uppemot 1 000 man. Inled-
ningsvis var även här chef och ledning från VVK, men med tiden övergick 
bemanningsansvaret från CVVK till ingenjörförband. Många VVK-offi cerare 
hade även därefter kvar sina befattningar i förbindelsebataljonerna.

Fördelningsingenjörbataljon 63 och 83
Fördelningsingenjörbataljonens främsta uppgift var väghållning mellan briga-
dernas underhållsbataljoner och etapp bataljoner, där även byggande av ersätt-
ningsbroar ingick. Fördelnings ingenjörbataljon 63 hade en personalstyrka på 
320 man, uppdelad på: bataljonsstabskompani, 80 man; fördelningsingenjör-
materielkompani, 132 man, med utrustning för vägunderhåll; bromateriel-
kompani, 108 man, med två bromaterielplutoner och en specialmaterielplu-
ton. Kompaniet hade Balkbromateriel 2 för att bygga 42 meter fast bro för 
50 ton eller 72 meter fast bro för 40 ton på två pelare som mellanstöd. Varje 
bromaterielpluton hade Balkbro 2 för att bygga en 33 meter fast bro för 50 ton 
eller två 18 meter fasta broar för 25 ton eller en 36 meter fast bro för 35 ton.

Fördelningsingenjörbataljon 83 fick större resurser att underhålla och 
reparera underhållsvägarna, och de tidigare medförda Balkbro 2-broarna var 
förrådsställda i närheten av tänkbara brobyggnadsplatser. Bataljonen inne-
höll 409 man, uppdelade på: fördelningsingenjörbataljonsstab med stabs-
kompani, 89 man; fördelningsingenjörkompani, 169 man, främst avsett för 
förbindelse-, förstörings- och minarbeten inom högre förband. Stabs- och 
trossenheterna var bilburna. Ingenjörplutonerna cykeltolkade efter materiel-
gruppernas traktorer; fördelningingenjörmaterielkompani, 151 man, till-
handahöll, betjänade och reparerade maskiner och materiel för fält arbeten 
med såväl reglementerad utrustning och förstärkningsmateriel som ortens 
tillgångar. Kompaniets maskeringspluton kunde, om den förstärktes med 
arbetstrupp, utföra stora maskerings- och skenanläggningsarbeten.

Vapen utöver handeldvapen var 44 pansarskott och 2 078 stridsvagns-
minor. Fordon utöver personbilar var 27 lastbilar, varav 16 med kran, och 
18 hjultraktorer. Arbetsmaskiner var fem bandlastare 10–18 ton, en hjul-
lastare, fyra grävmaskiner, tre väghyvlar, varav två med schaktblad fram, två 
skogstraktorer, två traktordumprar, en terrängkran 202, sex tryckluftskärror, 
fem elverk, sex utombordsmotorer 50 hk och sju förplogar.

Vägkompani 66 och 83
Vägkompaniet var ett förstärkningsförband som i regel underställdes ingen-
jörbataljon i område med stora behov av vägunderhåll. Vägkompani 66, 
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dernas underhållsbataljoner och etappbataljoner, där även byggande av ersätt-
ningsbroar ingick. Fördelningsingenjörbataljon 63 hade en personalstyrka på
320 man, uppdelad på: bataljonsstabskompani, 80 man; fördelningsingenjör-
materielkompani, 132 man, med utrustning för vägunderhåll; bromateriel-
kompani, 108 man, med två bromaterielplutoner och en specialmaterielplu-
ton. Kompaniet hade Balkbromateriel 2 för att bygga 42 meter fast bro för
50 ton eller 72 meter fast bro för 40 ton på två pelare som mellanstöd. Varje
bromaterielpluton hade Balkbro 2 för att bygga en 33 meter fast bro för 50 ton
eller två 18 meter fasta broar för 25 ton eller en 36 meter fast bro för 35 ton.

Fördelningsingenjörbataljon 83 fick större resurser att underhålla och
reparera underhållsvägarna, och de tidigare medförda Balkbro 2-broarna var
förrådsställda i närheten av tänkbara brobyggnadsplatser. Bataljonen inne-
höll 409 man, uppdelade på: fördelningsingenjörbataljonsstab med stabs-
kompani, 89 man; fördelningsingenjörkompani, 169 man, främst avsett för
förbindelse-, förstörings- och minarbeten inom högre förband. Stabs- och
trossenheterna var bilburna. Ingenjörplutonerna cykeltolkade efter materiel-
gruppernas traktorer; fördelningingenjörmaterielkompani, 151 man, till-
handahöll, betjänade och reparerade maskiner och materiel för fältarbeten
med såväl reglementerad utrustning och förstärkningsmateriel som ortens
tillgångar. Kompaniets maskeringspluton kunde, om den förstärktes med
arbetstrupp, utföra stora maskerings- och skenanläggningsarbeten.

Vapen utöver handeldvapen var 44 pansarskott och 2 078 stridsvagns-
minor. Fordon utöver personbilar var 27 lastbilar, varav 16 med kran, och
18 hjultraktorer. Arbetsmaskiner var fem bandlastare 10-18 ton, en hjul-
lastare, fyra grävmaskiner, tre väghyvlar, varav två med schaktblad fram, två
skogstraktorer, två traktordumprar, en terrängkran 202, sex tryckluftskärror,
fem elverk, sex utombordsmotorer 50 hk och sju förplogar.

Vägkompani 66 och 83
Vägkompaniet var ett förstärkningsförband som i regel underställdes ingen-
jörbataljon i område med stora behov av vägunderhåll. Vägkompani 66,
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med 105 man, var utrustat för vägunderhåll. Plutoncheferna var vägmästare 
och kompaniet kunde underhålla 20–30 mil väg. Det innehöll bland annat 
sex lastbilar, som vintertid hade för- och sidoplog, samt sex väghyvlar och 
två bandtraktorer 10 ton. Vägkompani 83, med 99 man, fick fler och större 
maskiner för att bättre klara vägunderhållet och innehöll bland annat åtta 
lastbilar, åtta plogbilar, två hjullastare 10 ton, två bandlastare 14 ton, en gräv-
maskin och sex väghyvlar, varav två hade schaktblad fram.

Lätt bandtraktorpluton 83
Lätt bandtraktorpluton var ett förstärkningsförband som i regel underställdes 
ingenjörbataljon i områden med stora behov av snöröjning, till- och frånfarts-
vägar till bro- och färjelägen samt vad, men även för schaktningsarbeten för 
pjäs- och stridsfordonsvärn samt för motståndsnästen. Plutonen, 
med 48 man, innehöll bland annat åtta lastbilar, fyra bandlastare 
14 ton, fyra bandtraktorer 10 ton och åtta förplogar vintertid.

I alla ingenjörbataljoner på fördelningsnivå ingick en rekog-
noseringstropp med bland andra åtta lätta rekognoserings-
dykare, som kunde användas vid förbindelser över vattendrag, 
blockering och förstöring av hamnar samt för sökning och 
bärg ning av materiel i vatten.

Förband för utförande av befästningsarbeten

Förband för utförande av alla kategorier av befästningsarbeten hämtades 
ur den organisation som utgjordes av Byggnads- och reparationsberedska-
pen, BRB. En totalförsvarsorganisation som ledningsmässigt och militärt 
bemannades av VVK-officerare och före detta högre yrkesofficerare och där 
arbetena utfördes av med Försvarsmakten avtalstecknade byggentreprenö-
rer indelade i så kallade huvudentreprenörsområden, HERO-områden. Som 
mest kunde den organisationen i sin helhet mönstra 50 000 man. Maskiner 
och fordon var antingen förrådsställda, kontrakterade eller mobuttagna. 
Chef för VVK var tillika chef för BRB.

Brigadförband

Infanteriingenjörbataljon 66 och brigadingenjörbataljon 77
De första infanteribrigaderna hade små ingenjörresurser. Infanteribrigad 49 
hade enbart ett brigadingenjörkompani med 192 man. Infanteribrigad 59 
hade ett brigadingenjörkompani med 172 man och ett brigadingenjörmate-
rielkompani med 94 man. Det var först i infanteribrigad 66, 66R och 66M 
som det organisatoriskt ingick en infanteriingenjörbataljon 66 med 386 
man, som främst var avsedd för förbindelsearbeten och stora mineringsarbe-
ten inom en infanteribrigad och som medförde Krigsbro 4-materiel till fyra 
stycken 15,2 meter fasta broar klass 25/14 och tre färjor klass 25/14. Batal-
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jonen förflyttades med cykeltolkning efter hjultraktor.
I infanteribrigad 77 ingick en brigadingenjörbataljon 77 med 

403 man, uppdelade på: brigadingenjörbataljonsstab, 8 man, 
som var samgrupperad med brigadingenjörmaterielkompa-
niet, där en bataljonsstabstropp på 21 man ingick; brigadingen-
jörmaterielkompani, 133 man, inklusive stabstroppen, med en 
maskinpluton och en bromaterielpluton, som medförde en 26 
meter fast bro Krigsbro 4 klass 25/14 och två färjor Krigsbro 
4 klass 25/14; två brigadingenjörkompanier med vardera 131 
man.

Vapen utöver handeldvapen var 8 kulsprutor 58, 4 granatgevär och 32 
pansarskott. Fordon utöver personbilar var 26 lastbilar, varav 1 med kran, 14 
dumprar för personaltransport och 3 hjultraktorer.

Arbetsmaskiner var 8 hjullastare 14–18 ton, 6 skogstraktorer med kran, 
3 traktorgrävare, 3 tryckluftskärror och 5 elverk.

Pansaringenjörbataljon 58 och 63
Pansarbrigad 49 hade enbart ett ingenjörkompani. I pansarbrigad 58 ingick 
en pansaringenjörbataljon med 390 man, uppdelade på: stab som var sam-
grupperad med pansaringenjörmaterielkompaniet; två pansaringenjörkom-
panier; ett pansaringenjörmaterielkompani.

I pansarbrigad 63 och mekbrigad 10 ingick pansaringenjörbataljon 63 med 
394 man, uppdelade på: pansaringenjörbataljonsstab, 7 man, som var sam-
grupperad med pansaringenjörmaterielkompaniet, där stabsplutonen med 28 
man ingick; två pansaringenjörkompanier, 116 man vardera; pansaringenjör-
materielkompani, 155 man inklusive stabsplutonen, medförde 2 x 15,2 meter 
fast bro Krigsbro 4 klass 50/14, 2 x 33 meter fast bro Balkbro 2 klass 50/12, 
1 färja Krigsbro 4 klass 50/14. Dessutom fanns 4 brobandvagnar 81 på pansar-
bataljonerna. Brobandvagnen kunde lägga ut 15,2 meter fast bro Krigsbro 4 
klass 50/14 på några minuter utan att personalen behövde lämna vagnen. 

Vapen utöver eldhandvapen var 14 kulsprutor m/58, 10 granatgevär och 
9 fordonsmonterade vattenkylda dubbla luftvärnskulsprutor. Fordon utöver 
personbilar var 30 lastbilar varav 13 med lyftarm och 27 lastterrängbilar för 
personaltransport. Arbetsmaskiner var 2 bandlastare 14 ton, 2 bandschak-
tare 10 ton, 3 grävmaskiner och 1 terrängkran 202.

Norrlandsingenjörbataljon 63, 77 och 88
I Norrlandsbrigad 63 ingick Norrlandsingenjörbataljon 63 med 454 man. 
I Norrlandsbrigad 77 ingick Norrlandsingenjörbataljon 77 med 481 man, 
uppdelade på: Norrlandsingenjörbataljonsstab, 9 man; bataljonsstabskom-
pani, 66 man; två Norrlandsingenjörkompanier, 116 man vardera; Norr-
landsingenjörmaterielkompani, 174 man, med bland annat två bromateriel-

Brigadernas tillgångar på 
ingenjörtrupp byggdes efter 
hand ut. I infanteribrigad 77 
ingick en brigadingenjör-
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plutoner, som medförde fem 15,2 meter fast bro KB 4 klass 25/14, en 26 
meter fast bro KB 4 klass 25/14 och tre färjor KB 4 klass 25/14.

Vapen utöver handeldvapen var 14 kulsprutor m/58, 8 granatgevär, 
3 fordonsmonterade vattenkylda dubbla luftvärnskulsprutor m/36 och 610 
strids vagnsminor. Fordon utöver personbilar var 37 lastbilar, 39 hjultrak-
torer och 10 bandvagnar 202. Arbetsmaskiner var 10 bandlastare 10–14 
ton, 3 bandschaktare 10 ton, 2 hjullastare, 2 grävmaskiner, 1 väghyvel med 
schaktblad fram, 1 skogstraktor, 1 dumper, 1 terrängkran 202, 2 trycklufts-
kärror, 2 elverk, 1 bogserbåt 2, 9 utombordsmotorer 50 hk och 15 förplogar.

I Norrlandsbrigad 85 ingick en Norrlandsingenjörbataljon 88 med 532 
man, uppdelade på: bataljonsstabs- och trosskompani med bataljonsstab, 
154 man; tungt Norrlandsingenjörkompani, 123 man; Norr-
landsingenjörmaskinkompani, 135 man, som bland annat med-
förde två Krigsbro 4 26 meter klass 25/14 och tilläggsmate riel 
för två färjor Krigsbro 4 klass 25/14 och sex utombords motorer; 
lätt Norrlandsingenjörkompani, 120 man och tio band vagnar 
206, för att ha stor rörlighet i väglös terräng.

Vapen utöver handeldvapen var 12 kulsprutor m/68, 5 gra-
nat gevär 8,4 cm, 36 minröjningsormar 1 och 10, 4 520 strids-
vagnsminor 5, 7 382 truppminor 10–12 och 354 minförsåt. 
Fordon utöver personbilar var 49 lastbilar, 10 bandvagnar 206, 
8 hjultraktorer med 4-hjulsdrift och 7 snöskotrar. Arbetsmaski-
ner var 12 hjulastare 10–18 ton, 5 bandlastare 14 ton, 1 väg hyvel 
med schaktblad, 8 grävmaskiner, 13 förplogar, 3 skogstraktorer 
15 ton med 8-hjulsdrift och 6 minläggningsutrustningar.

Bataljonsförband

På bataljonsnivå fanns två typer av fältarbetsförband, pionjär-
plutoner och stormpionjärplutoner, de sistnämnda var som namnet anger 
en kombination av fältarbets- och anfallsstyrka, bland annat avsedda att 
användas vid anfall mot befäst ställning. Förbanden utbildades vid respek-
tive brigadtruppslag.

Pionjärplutoner
I infanteribrigad 59 ingick en pionjärpluton om 35 man i skyttebataljoner-
nas trosskompanier. Den bestod av fyra pionjärgrupper och en transport-
grupp med tre traktorer med släp.

I infanteribrigad 66 hade denna pluton ökats till 44 man och bestod av 
fyra pionjärgrupper, en transportgrupp och en bromaterielgrupp med två 
stycken 15,2 meter bro klass 25/14 (Krigsbro 4). Antal traktorer var åtta. 
Dessutom fanns en pionjärtropp i brigadens underhållsbataljon.

I infanteribrigad 77 byttes traktorena ut mot fyra åtta tons lastbilar och 
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två terrängbil 30. Patrullbåt 5, åtta stycken, tillfördes. Plutonen tillfördes 
också två granatgevär och två kulsprutor samt tolv pansarskott och ytterli-
gare stridsvagnsminor.

Stormpionjärplutoner
I infanteribrigad 49 ingick en stormpionjärpluton om 35 man i skyttebatal-
jonernas understödskompani. Den bestod av tre stormpionjärgrupper, en 
ammunitionsgrupp med två traktorer. Beväpning var två raketgevär och två 
eldsprutor. I infanteribrigad 59 hade stormpionjärplutonerna reducerats till 
19 man. Eldsprutorna hade utgått; tunga vapen var en kulspruta 58 och ett 
granatgevär.
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Underhållstjänstens ändamål var att vidmakthålla truppernas stridsuthål-
lighet och därigenom göra det möjligt att genomföra chefs stridsavsikt, 
enligt Trängtruppreglemente del II på 1950-talet. I Arméreglemente del II på 
1960-talet stod: ”Väl planlagd och genomförd underhållstjänst ger förban-
den stridsuthållighet och är en förutsättning för att de skall kunna lösa sina 
uppgifter.” I detta reglemente betonades också att möjligheterna att till-
godo se underhållsbehoven ofta kan inverka på hur striden ska föras. I senare 
reglementen, bland annat Taktiska riktlinjer för arméförbandens uppträdande 
i 1980-talets stridsmiljö (TR 80) hade underhållstjänstens påverkan på stri-
dens förande ytterligare skärpts: ”Möjligheterna att tillgodose underhålls-
behoven har stor betydelse för hur striden ska föras.”

I Underhållsreglemente för försvarsmakten (UhR F) från 1985 fastslogs att 
”Underhållstjänst är verksamhet i syfte att dels vidmakthålla förbands och 
enheters funktionsduglighet genom försörjning med och underhåll av för-
nödenheter, dels vårda sjuka och skadade människor och djur”. Underhålls-
tjänsten omfattade följande tjänstegrenar: materiel, ammunition, livsmedel, 
drivmedel, sjukvård, veterinär, fältpost, kassa, bränsle och vatten. I under-
hållstjänsten ingick också erforderliga transporter.

Ändamål och syfte med underhållstjänsten har legat fast, om än med 
smärre ändringar. Underhållstjänstens betydelse för de stridande förban-
dens möjligheter att genomföra planerad och avsedd verksamhet har hela 
tiden framhållits. Detta har varit styrande för resurstilldelning, organisation, 
utbildning och övningsverksamhet. Vad gäller resurstilldelning har avväg-
ningar alltid fått göras mot förbandens övriga behov, och där har under-
hållstjänsten ofta fått stå tillbaka. Det går möjligtvis att efter hand skönja en 
större förståelse för underhållstjänstens betydelse och påverkan på stridande 
enheters möjligheter och förmåga att lösa sina uppgifter. Även om det fanns 
slagord av typen ”Skärp bettet och kapa svansen”, kan man konstatera att 
behovet av en effektiv underhållstjänst fick större genomslag under 1970- 
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och 80-talen och påverkade organisation och utbildning av underhållsför-
band samt tillgång på förnödenheter. Samtidigt har underhållstjänsten inget 
egenvärde. Den har ett berättigande enbart i den utsträckning den bidrar till 
att skapa stridsvärde och bibehålla stridsvärdet i förbanden.

Organisationsutveckling i stort 

Utvecklingen av arméstridskrafterna under det kalla kriget, i form av ökad 
mekanisering och skydd, ökad operativ och taktisk rörlighet och ökad eld-
kraft vid stridande förband, fick konsekvenser för olika underhållsförband 
och hela underhållsorganisationen. Underhållstjänsten måste anpassas med 
hänsyn till kraven på eldkraft och kraftsamling, rörlighet, utspridning och 
skydd och det ökade tempot i striden. 

Under 1950-talet utarbetades riktlinjer för underhållstjänstens bedri-
vande, som innebar dels ökade krav på understöd av stridande enheter, dels 
ökade krav på de olika underhållsförbandens skydd och rörlighet. Även om 
strävan var att minska antalet nivåer i ”underhållskedjan” bedömdes det att 
underhållstjänsten även i fortsättningen skulle byggas upp med ett antal 
underhållsinstanser bakom varandra – kompanitross, bataljonstross, under-
hållsbataljon, etappförband och centrala anstalter. Under slutet av 1950-
talet och under 1960-talet omorganiserades brigadernas relativt trögrörliga 
underhållsgrupper till rörligare och bättre utrustade underhållsbataljoner 
och de tunga och flyttbara etappgrupperna till rörligare etappbataljoner.

Under 1970-talet genomfördes ett antal studier och utredningar med stor 
betydelse för underhållstjänsten. ÖB lät genomföra en operativ uthållig-
hetsstudie som underlag för den operativa planläggningen. Den visade på 
brister, i vissa fall stora brister, vad gällde tillgången på ersättningsmateriel 
och förnödenheter samt behov av översyn av underhållsorganisationen. Den 
militära sjukvårdens organisation och resurser bedömdes helt otillräckliga. 

För översyn av hela Försvarsmaktens underhållssystem tillkallade ÖB 
en arbetsgrupp (Ag UH) samt beordrade en översyn av dess krigssjukvård 
(FÖSK). Mot bakgrund av dessa utredningar och omfattande försök, främst 
inom armén, togs i slutet av 1970-talet beslut om en ny underhållsorganisa-
tion, som bland annat innebar att den militära fredsorganisationens resurser 
i större utsträckning skulle utnyttjas för fortsatt verksamhet i krig, att för-
svarsgrenarnas bas- och underhållstjänst skulle samordnas och att möjlighe-
terna att utnyttja samhällets civila resurser skulle utnyttjas i största möjliga 
utsträckning. Vidare beslutades om en markant förstärkning av Försvars-
maktens sjukvårdsorganisation och resurser. Under 1970-talet genomfördes 
även utredningar, i samverkan med berörda civila myndigheter, om ledning 
av underhållstjänsten på central och regional nivå, som resulterade i organi-
sationsförändringar och förstärkning av ledningsorganisationen samt bättre 
möjligheter till nödvändig samverkan mellan berörda myndigheter.
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Underhållstjänsten – grunden för stridsvärdet

Organisationen för underhållstjänst indelades i:

• Förbandsbundens underhållsorganisation, d v s underhållsresurser som 
organisatoriskt ingick i förbanden.

• Områdesbunden underhållsorganisation, d v s underhållsresurser inom 
ett visst område med uppgift att främst understödja förband inom 
området.

• Underhållsförstärkningsförband, d v s operativt och taktiskt 
rörliga självständiga underhållsförband för förstärkning i operativ 
kraft samlingsriktning.

Även om detta var begrepp som definierades och tillkom först på 1970-talet 
utnyttjas de här vid den fortsatta organisationsredovisningen.

Organisation för underhållstjänst

Förbandsbunden organisation
I alla förband ingick organisatoriskt underhållsenheter dimensionerade och 
utrustade med hänsyn till respektive förbands underhållsbehov. I ett kom-
pani ingick en trosspluton eller trosstropp, ibland sammanslagna med staben 
till en stabs- och trosstropp. Trosskompani ingick i de flesta bataljoner. Bri-
gaden hade en underhållsbataljon med underavdelningar för försörjning 
med förnödenheter, för reparation av fordon och materiel samt för sjuk-
vårdstjänst. Underhållsorganisationen var i huvudsak dimensionerad enligt 
hämtningsprincipen, det vill säga stridande enheter hämtade förnödenheter 
vid underhållsförbandet, och detta förband svarade i sin tur för avtransport 
av skadad personal från det understödda förbandet. Strävan var dock att i 
möjligaste mån bedriva en aktiv underhållstjänst genom framtransport av 
förnödenheter till stridande förband och genom reparation av fordon och 
materiel inom stridande förbands område. Under 1950-talet organiserades 
tillfälliga underhållsomgångar med enheter från underhållsförbanden, som 
löste dessa uppgifter. 

Efter hand anpassades organisationen för att möjliggöra en mer framåt-
riktad och aktiv underhållstjänst. Redan omorganisationen av brigadernas 
underhållsgrupper till underhållsbataljoner från mitten av 1950-talet ökade 
kapaciteten och förbättrade möjligheterna att understödja och samordna 
underhållstjänsten inom brigad. I omorganisationer på 1960-talet och framåt 
anpassades organisationen för ökad rörlighet och framåtriktad underhålls-
tjänst. Tillkomsten av lätta underhållskompanier i brigadernas underhålls-
bataljoner förbättrade möjligheterna ytterligare. Ny materiel för hantering 
av ammunition och drivmedel samt förbättrad utrustning för reparation 
av hjulfordon och stridsfordon tillfördes. Transportenheterna fick fordon 
med större lastkapacitet. Stabs- och ledningsresurserna vid underhållsbatal-
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jonerna renodlades och förstärktes till vissa delar. Bataljonchefen fick ett 
entydigt ansvar att leda verksamheten på fältet och där även samverka med 
företrädare för andra militära och civila resurser.

Förnödenheter i form av reglementerad utrustning (RU) medfördes av 
trossar och underhållsförband och skulle fylla behovet tills ersättningsför-
nödenheter kunde hämtas eller transporteras fram. Så långt möjligt skulle 
RU vidmakthållas vid förband.

Sjukvårdsorganisationen inom hela Försvarsmakten var, som framgår 
ovan, föremål för omfattande utredning och försöksverksamhet under 1970-
talet. Utredningen bedrevs huvudsakligen inom Försvarets sjukvårdsstyrelse 
och leddes av generalläkaren med deltagande av personal från försvars- och 
arméstaben och med stöd av civil expertis. Organisations-, materiel- och 
metodförsök genomfördes vid främst trängregementen. Utredningar och 
försök medförde omfattande förändringar inom hela sjukvårdskedjan och 
således även inom den förbandsbundna sjukvårdstjänsten. Modern materiel 
tillfördes och utbildning påbörjades med inriktningen att vid stridande plu-
toner placera värnpliktiga med civil undersköterskekompetens som pluton-
sjukvårdare och värnpliktiga med sjuksköterskeexamen som kompanisjuk-
skötare. Inom stridande bataljoner förstärktes resurserna för det första 
omhändertagandet av skadade. Livräddande åtgärder i form av kvalificerad 
första hjälp skulle kunna utföras på eller nära skadeplatsen. 

Underhållsbataljonens sjukvårdskompani fick resurser för att upprätta 
två brigadförbandsplatser. På dessa förbandsplatser skulle i första hand lätt 
skadade, stridsutmattade och sjuka behandlas. Svårt skadade skulle om 
möjligt transporteras direkt från stridande bataljoners förbandsplatser till 
bakomliggande militära eller civila sjukhus. En viss kirurgkapacitet bibe-
hölls dock vid brigaden för svårt skadade, som behövde behandling i väntan 
på avtransport. Möjligheter att tillföra kirurgisk kapacitet i form av extra 
operationslag skulle finnas. Även sjuktransportkapaciteten förbättrades på 
samtliga nivåer inom brigad, men fortfarande var möjligheterna till heli-
koptertransporter små, och transporter med pansrade sjuktransportfordon 
ingick inte i organisationen.

Huvuddelen av personalen i brigadernas underhållsorganisation grund-
utbildades i sina befattningar. Personalen inom bataljoner och kompanier 
utbildades inom respektive truppslag. Viss specialutbildning, till exem-
pel inom sjukvårdsorganisationen, genomfördes under en del av tiden vid 
trängtrupperna. Även om strävan var att utbilda hela förband var det ofta 
enbart delar av ett trosskompani som utbildades under ett utbildningsår vid 
brigadproducerande myndighet.

Brigadernas underhållsbataljoner utbildades vid de fyra trängregemen-
tena, som vardera kunde ha utbildningsansvaret för upp till sju bataljoner. 
Det diskuterades och det fanns förslag att överföra utbildningen av under-
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Det diskuterades och det fanns förslag att överföra utbildningen av under-

88



89

Underhållstjänsten – grunden för stridsvärdet

Interiör från fältsjukhus. 
Många brister i sjukvårds-
tjänsten avhjälptes genom 
tillförsel av personal och 
materiel samt förbättrad 
utbildning under senare 
delen av det kalla kriget. 

Underhållstjänsten - grunden för stridsvärdet

Interiör från fältsjukhus.
Många brister i sjukvårds-
tjänsten avhjälptes genom
tillförsel av personal och
materiel samt förbättrad
utbildning under senare
delen av det kalla kriget.

89



90

Krigsorganisationen

hållsbataljoner till brigadproducerande myndighet, men så blev inte fallet. 
Reparationsförbanden inom pansarunderhållsbataljonerna utbildades dock 
vid respektive brigadproducerande myndighet. Utbildning av en komplett 
underhållsbataljon under ett utbildningsår var från samövningssynpunkt 
önskvärt, men som regel inte möjlig. Ofta var bataljonen reducerad och 
vissa år genomfördes i huvudsak kompletteringsutbildning för flera för-
band. Detta medförde att särskild övningsorganisation fick improviseras när 
det var dags för förbandsutbildning. Undantag fanns dock, under utbild-
ningsåret 1982–83 utbildades i huvudsak en komplett underhålls bataljon för 
Hallandsbrigaden vid T 4 i Hässleholm.

Cheferna för trosskompanierna var ofta reservofficerare eller i en del fall 
aktiva underofficerare/kompaniofficerare. Kompanicheferna inom under-
hållsbataljon var som regel reservofficerare, medan bataljonchefen var aktiv 
officer och vissa befattningar i bataljonsstaben besattes av reservofficerare 
eller yngre aktiva officerare.

Områdesbunden underhållsorganisation 
Områdesbunden underhållsorganisation var ett samlat begrepp, som inför-
des i samband med organisationsförändringarna på 1970-talet, för de fasta 
och flyttbara underhållsresurser som fanns inom ett område. De utgjordes 
av milomateriel- och miloverkstadsförvaltningar med förråds- respektive 
verkstadsförband samt depåer, försvarsområdets underhållsorganisation i 
form av underhållskompanier och -plutoner, bageri- och slakteriplutoner, 
transportplutoner och krigssjukhus. I organisationen inräknades även vissa 
civila resurser, som kunde tas i anspråk av militära förband. Denna organi-
sation var, som namnet antyder, bunden inom ett område, men delar av den 
kunde omgrupperas eller transporteras inom eller mellan militärområden. 
En sådan omgruppering krävde som regel att särskilda transportresurser 
tilldelades.

Milomateriel- och verkstadsförvaltningarna var den tunga och mycket 
kvalificerade underhållsorganisation som fanns inom varje militärområde 
och byggde på de redan under fredsförhållanden verksamma förråden och 
verkstäderna. Miloförrådsorganisationen bestod efter mobilisering av för-
rådskompanier sammansatta av materielförråd för tyg-, beklädnads-, för-
läggnings-, förplägnads- och drivmedelsmateriel. Därutöver fanns även 
förråd för ammunition, livsmedel, drivmedel och sjukvårdsförnödenheter. 
Miloverkstadsorganisationen bestod efter mobilisering av verkstadskom-
panier med flyttbara verkstadsplutoner och rörliga reparationsplutoner. 
Även reparationskompanier för reparation av i första hand pansarbrigader-
nas stridsfordon organiserades. 

Förband hänvisades till milounderhållsanstalter, vilket innebar att för-
banden fick hämta materiel och förnödenheter vid förråden. Inom milo-
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underhållsorganisationen fanns transportenheter, men skulle 
materiel och förnödenheter i större omfattning transporteras 
fram till stridande förband måste transportförband tilldelas. 
Miloverkstadsorganisationen var i större utsträckning rörlig 
och kunde med verkstadsenheter understödja inom exempel-
vis en brigads område.

Utbildning i form av övningar och spel genomfördes främst 
med chefer och delar av staber. Genom att kärnan i organisa-
tionen bestod av chefer, personal och anläggningar som var i 
verksamhet och utnyttjades under fredsförhållanden kunde 
beredskapshöjande åtgärder vidtas tidigt och understöd lämnas redan under 
ett mobiliseringsskede. Utbyggnad till i huvudsak full kapacitet beräknades 
ta minst en vecka.

Fredsförbandens resurser har i viss utsträckning alltid utnyttjats i krigs-
organisationen. Utredningar om underhållstjänsten på 1970-talet kom emel-
lertid fram till att militära fredsresurser skulle utnyttjas i högre grad än tidi-
gare. Fredsförband på operativt och resursmässigt lämpliga ställen planlades 
därför att utgöra depåer, ingående i den områdesbundna underhållsorgani-
sationen. Därigenom kunde fredsregementenas lokaler, serviceinrättningar, 
förråd, personal och arbetsrutiner utnyttjas på ett effektivt sätt. Storlek och 
kapacitet anpassades till uppgifterna och befintliga lokala och regionala 
resurser. Depåerna skulle främst understödja lokalförsvarsförband inom ett 
försvarsområde men även fältförband om det var lämpligt. 

I den områdesbundna organisationen ingick även underhållskompanier 
och fristående plutoner för understöd av förband inom försvarsområdet. 
Organisationen anpassades med hänsyn till uppgifterna och det antal för-
band som skulle understödjas. Depåer, underhållskompanier och plutoner 
var som regel underställda försvarsområdesbefälhavare. Förbanden skulle 
kunna samverka med civila myndigheter och näringslivet och även kunna 
förstärkas med civil arbetskraft. 

Underhållsorganisationen inom försvarsområdet grundutbildades inte. 
I organisationen ingick äldre värnpliktiga från fältförbanden, som utbilda-
des under repetitionsövningar vid brigadproducerande förband och vid 
trängförband. Personalen hade mycket varierande bakgrund och ofta var 
enbart ett fåtal grundutbildade i underhållstjänst. Det var inte ovanligt med 
personal även från andra försvarsgrenar. Det innebar krav på såväl befatt-
nings-, som förbandsutbildning under repetitionsövningarna. Befälet var 
genomgående värnpliktiga eller reservofficerare. Förbandens utrustning 
var av varierande kvalitet och inte av det modernare slaget. Kombinationen 
av något äldre värnpliktiga med varierande militär och civil utbildning och 
yrkeserfarenhet resulterade dock i förband med rimliga möjligheter att lösa 
förelagda uppgifter. 

Reparation av stridsfordon 
90 på P 7, Revinge. I krig 
kunde verkstadsenheter flyt-
tas ut och understödja inom 
en brigads område.
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I den områdesbundna organisationen ingick även ett antal bageri- och 
slakteriplutoner. Denna organisation hade fram till början av 1980-talet 
ingått i etapporganisationen. Plutonen var dimensionerad för att kunna för-
sörja cirka 15 000 man per dygn med kött, charkuterivaror och bröd. Den 
kunde underställas miloförvaltning, annan områdesbunden underhållsorga-
nisation eller etappbataljon. Plutonen var den enda rörliga/mobila organi-
sationen av detta slag inom hela totalförsvaret. Den var avsedd att användas 
enbart i krislägen, då ordinarie livsmedelsförsörjning inte fungerade eller var 
otillräcklig och skulle då också kunna förstärka civil producent eller distri-
butionsföretag. Personal till bageri- och slakteripluton grundutbildades vid 
trängregementen. Plutonens materiel moderniserades efter hand och var väl 
anpassad för fältförhållanden.

Krigssjukhus organiserades inom milo Övre Norrland och Gotlands mili-
tärkommando (MKG). Dessa sjukhus hade i princip samma uppgift som 
de civila beredskapssjukhusen och var avsedda för såväl civila som militära 
skadade och sjuka. 

Underhållsförstärkningsförband
Underhållsförstärkningsförband var avsedda att understödja främst armé-
stridskrafter i operativ kraftsamlingsriktning men även stridskrafter inom 
områden där de militära och civila resurserna var otillräckliga. De bestod 
av tjänstegrensvisa förstärkningsförband – före omorganisationerna på 
1970-talet benämndes de fördelningsförband – samt allsidigt sammansatta 
förband. 

Slakteriet i en bageri- och 
slakteripluton. Plutonen 
var avsedd att i krislägen 
förstärka när ordinarie 
livsmedels försörjning inte 
var tillräcklig. Den kunde för-
sörja 15 000 man per dygn. 
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De tjänstegrensvisa förbanden utgjordes av ammunitions-
förrådsplutoner för upprättande av fältmässiga ammunitions-
förråd, reparationskompanier för reparation av vapen, band-
vagnar, motorfordon och signalmateriel, pansarreparations-
plutoner för reparation av stridsfordon, drivmedelsplutoner, 
självständiga etappsjukhuskompanier, bakteriologiska labora-
tionsplutoner samt transportförband av olika slag. Dessa för-
band var rörliga med egna transportresurser och skulle kunna 
uppträda självständigt. I krigsplanläggningen underställdes 
dessa förband, eller utgångsgrupperades, vid miloförvaltning, depå eller 
etappbataljon. Reparationsförbanden var dock avsedda att verka längre fram 
i underhållskedjan och underställdes då fördelning eller brigad. Huvud delen 
av personalen i underhållsförstärkningsförbanden grundutbildades inte i 
sina befattningar utan tillfördes från övriga delar av krigsorganisationen.

De allsidigt sammansatta underhållsförbanden utgjordes av etappför-
band. Etappgrupper organiserades från mitten av 1950-talet. Det var mate-
rieltunga och stora förband. I en etappgrupp ingick ett femtontal kompanier 
med en sammanlagd personalstyrka på cirka 2 800 man. Såväl hästsjuk-
vårdskompani och intendenturspecialkompani med produktionsenheter 
för slakt och bageri som sjuktransportkompani med bussar ingick i dessa 
etappgrupper. När brigaderna moderniserades på 1960-talet kunde inte 
etappgrupperna uppfylla de krav på ledning, rörlighet och skydd som kräv-
des. Rörligheten var begränsad på grund av omfattande och tung materiel 
samt långa grupperingstider. Dessutom ingick enbart ett mindre antal rör-
liga enheter lämpliga för ett aktivt och framåtriktat understöd av stridande 
förband. 

Under mitten av 1960-talet omorganiserades etappgrupperna till etapp-
bataljoner med cirka hälften så stor personalstyrka och med kompanier för 
olika tjänstegrenar. Bataljonen skulle kunna understödja två infanteri- eller 
Norrlandsbrigader jämte understödsförband eller en pansarbrigad jämte 
understödsförband. Ledningsorganisationen förbättrades med tjänste-
grenschefer i staben samt radioutrustning, som möjliggjorde samband med 
högre chef och understödda brigader. Den ökade motoriseringen medförde 
att verkstadsorganisationen för reparation av materiel och fordon förstärktes 
liksom kapaciteten för drivmedelshantering. Resurser för stridsfordonsrepa-
rationer ingick inte organisatoriskt i etappbataljonen utan fick vid behov 
tillföras. Enheter för slakt och bageri ingick i bataljonen. Sjukvårdstjäns-
ten ombesörjdes av två sjukhuskompanier med delvis ny organisation och 
utrustning. Trots detta uppfyllde sjukvårdsorganisationen knappast kraven 
på adekvat krigssjukvård, vilket snart skulle visa sig. 

Bataljonen var utrustad för att upprätta underhållsplatser utan tillgång 
till civila lokaler eller andra faciliteter, men genom att utnyttja sådana kunde 

Den ökade motoriseringen 
ställde stora krav på fältmäs-
sig drivmedelshantering. Här 
passerar en tankbil över en 
myr i övre Norrland på en 
Krigsbro 5.
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Bataljonen var utrustad för att upprätta underhållsplatser utan tillgång
till civila lokaler eller andra faciliteter, men genom att utnyttja sådana kunde

Den ökade motoriseringen
ställde stora krav på fältmäs-
sig drivmedelshantering. Här
passerar en tankbil över en
myr i övre Norrland på en
Krigsbro 5.
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man öka kapaciteten. Bataljonen innehöll rörliga enheter för aktivt under-
stöd inom brigads område. 

Efter omfattande utredningar, försöksverksamhet och ÖB:s beslut om 
principer för ny underhållsorganisation under 1970-talet omorganiserades 
etappbataljonerna på 1980-talet. Kapaciteten ökades och bataljonerna gjor-
des lättare och rörligare. Strävan var också att minska personalinnehållet. 
Samtidigt hade utredningar och beslut angående sjukvårdstjänst avsevärt 
ökat kraven på denna tjänstegren. Resultatet blev att verkstadsdelen togs 
bort och sjukvårdsorganisationen utökades. De två sjukhuskompaniernas 
personalinnehåll nästan fördubblades samtidigt som ny materiel tillfördes. 
Förutom modern sjukvårdsmateriel bidrog inte minst nya uppblåsbara tält 
till gynnsamma betingelser för sjukvård. Med denna omorganisation skapa-
des förutsättningar för en effektiv krigssjukvård. De övergripande kraven på 
en etappbataljon kvarstod. Den skulle kunna understödja två infanteri- eller 
Norrlandsbrigader eller en pansarbrigad jämte förstärkningsförband. Om 
bataljonen även skulle understödja med reparationer måste sådana resurser 
tillföras.

I en operativ kraftsamlingsriktning med flera fördelningar fanns det 
behov av ett flertal etappbataljoner, inte minst i områden med svaga mili-
tära och civila resurser. Operativa spel visade att ledningskapaciteten för 
att samordna etappbataljonernas verksamhet behövde förstärkas. För detta 
ändamål organiserades på 1970-talet ett fåtal etappregementsstaber bestå-
ende av utöver regementschef en stab med stabskompani. Uppgiften var 
att främst biträda militärbefälhavaren med samordning av understödet till 
fördelningarna samt leda två till fyra etappbataljoner jämte tjänstegrens-
visa förstärkningsförband. Etappregementschefen skulle också, i samver-
kan med främst försvarsområdesbefälhavare, kunna samordna underhålls-
förbandens utnyttjande av samhällets civila underhållsresurser och säker-
ställa samverkan med den områdesbundna underhållsorganisationen.

Underhållsförstärkningsförbanden grundutbildades inte, utan såväl kom-
pletterande befattningsutbildning som förbandsutbildning genomfördes 
vid krigsförbandsövningar. En del av personalen togs från förband med 
någon form av underhållsutbildning men en stor del kom från helt andra 
för band. I största möjliga utsträckning försökte man ta till vara civil utbild-
ning och erfarenheter. Detta var särskilt markant inom sjukvårdsorganisa-
tionen, där i princip all medicinsk kompetens byggde på civil utbildning och 
yrkeskunskap. 

Utbildning av förband inom sjukvårdsorganisationen ställde särskilda 
krav på kvalificerad lärarpersonal och utbildningsanordningar. Inte minst 
gällde det på 1980-talet, när de nya fältsjukhusen skulle utbildas. Vid Svea 
trängregemente i Linköping påbörjades 1984 utbildning av fältsjukhus i 
form av krigsförbandsövningar under tre veckor, som regel med ett fält-
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sjukhus på våren och ett på hösten. Något år utbildades tre fältsjukhus och 
i ett antal fall deltog fältsjukhusen därutöver i större övningar.

Utbildningen av främst fältsjukhusen medförde en omfattande samver-
kan mellan trängregementet och den kirurgiska kliniken vid Regionsjukhu-
set i Linköping, sedermera Universitetssjukhuset. Samverkan formaliserades 
genom ett kontrakt mellan sjukhuset och regementet, som bland annat inne-
bar regelbundna planeringsmöten, att lärarpersonal från sjukhuset deltog 
i utbildning av fältsjukhus och i övrig sjukvårdsutbildning, att regementet 
lämnade praktiskt stöd vid sjukhusets forskningsveckor samt ömsesidigt 
bistånd och samarbete vid katastrofövningar och krigskirurgikurser. Senare 
på 1980-talet påbörjades motsvarande utbildning av fältsjukhus vid Skånska 
trängregementet i Hässleholm, och omfattande samarbete utvecklades med 
Universitetssjukhuset i Lund samt med sjukhus i Göteborg och Karlskrona.

Cheferna för tjänstegrensvisa förstärkningsförband var som regel värn-
pliktiga officerare eller reservofficerare liksom cheferna för kompanierna i 
etappbataljonerna och en del befattningar i bataljons- och regementsstaber. 
Etappbataljoncheferna och några befattningshavare i staberna var aktiva 
officerare vid trängen, även om det fanns undantag. Etappregementsche-
ferna var regementschefer inom trängen.

Behov av stöd från samhällets civila delar

Försvarsmakten var beroende av stöd från näringslivet, civila myndigheter 
och organisationer. Här redovisas främst stödet som berör underhållstjäns-
ten. Inom totalförsvaret var strävan att så långt möjligt bibehålla ansvar och 
normala rutiner i verksamheten. Ansvaret byggde på principen att myndig-
heter och näringsliv som svarade för en viss verksamhet i fred skulle behålla 
detta ansvar även vid kriser och krig. Omfattande förberedelser vidtogs för 
att säkerställa stödet till Försvarsmakten under beredskap och krig. Förbere-
delserna omfattade företag samt statliga och kommunala myndigheter och 
organ. De företag som var av särskild betydelse för försörjningen med olika 
förnödenheter eller tjänster utsågs till så kallade K-företag, vilket innebar att 
de var föremål för särskild planläggning och att deras behov av arbetskraft, 
råvaror etc prioriterades.

Inom totalförsvaret fanns en gemensam krigsorganisation för reparation 
av motordrivna fordon och arbetsmaskiner – motorreparationstjänsten för 
totalförsvaret (MRT). Organisationen var civil och utnyttjade verkstäder och 
reservdelstillgångar vid enskilda företag. Ledningsorganisation fanns på cen-
tral och regional nivå och inom delar av försvarsområde. Försvarsmakten var 
beroende av stöd främst vad gällde reparation av standardfordon.

Försvarsmaktens behov av livsmedel tillgodosågs så långt det var möjligt 
från civila producenter, distributionscentraler och större livsmedelsaffärer. 
Färska livsmedel levererades från dessa enheter direkt till brigad och bataljon 
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eller till militära förråd och underhållsenheter för vidare trans-
port till förband. Övriga livsmedel upplagda i militära förråd 
eller ingående i förbandens reglementerade utrustning utnytt-
jades först då den kontinuerliga tillförseln från civila enheter 
avbröts.

Tillförsel av fordonsdrivmedel skulle i första hand ske från 
civila depåer och drivmedelsanläggningar till förråd inom 

den områdesbundna underhållsorganisationen, men även till etappförråd 
och om möjligt direkt till brigads underhållsbataljon. Vissa civila distri-
butionsanläggningar övertogs och utnyttjades av den områdesbundna 
organisationen vid mobilisering. För distribution av drivmedel utnyttja-
des Drivmedelscentralen AB (DMC), en civil organisation för transport av 
drivmedel inom hela totalförsvaret. Lagrade drivmedel i miloförråd hölls 
i reserv och skulle utnyttjas först då leverans från civila depåer inte var 
möjlig. 

Försvarsmaktens sjukvårdstjänst var i stor utsträckning beroende av och 
hänvisad till den civila hälso- och sjukvården. All kvalificerad medicinalper-
sonal i den militära organisationen var i grunden civilt utbildad och hade 
civil yrkeserfarenhet, om än med viss militär kompletteringsutbildning. 
Försvarsmaktens sjukvårdsorganisation skulle med egna resurser kunna ge 
skadad och sjuk personal akut omhändertagande, öppen vård samt sluten 
vård för personal som bedömdes kunna tillfriskna inom en vecka. Därutöver 
skulle man kunna erbjuda primär kirurgi för skadade som av olika orsaker 
(skadans art, tidsförhållanden etc) inte kunde transporteras till beredskaps-
sjukhus. Stridsutmattad personal skulle endast undantagsvis överföras till 
den civila sjukvården. All annan kvalificerad sjukvård skulle ges av den civila 
hälso- och sjukvården. Transport av skadade direkt från förbandsplatser 
till beredskapssjukhus eftersträvades utan omlastningar inom den militära 
sjukvårdskedjan.

Civila transportföretag var planlagda för att kunna transportera för-
nödenheter inom och mellan militärområden till förråd inom den områ-
desbundna organisationen, till etappförråd och i vissa fall även till brigad. 
Omlastningar skulle i möjligaste mån undvikas. Länsstyrelse skulle leda 
dessa transporter i samråd med försvarsområdesbefälhavare.

Ledning av underhållstjänsten

Ledning av underhållstjänsten är en integrerad del av den operativa och tak-
tiska ledningen. Inledningsvis har redovisats hur man i reglementen och 
instruktioner underströk underhållstjänstens betydelse för förbands möjlig-
heter att lösa sina uppgifter och påverkan på hur striden skulle föras. För-
utom att chefer på alla nivåer måste ha grundläggande kunskap om under-
hållstjänstens organisation, kapacitet och förutsättningar krävdes att före-
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till beredskapssjukhus eftersträvades utan omlastningar inom den militära
sjukvårdskedjan.
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nödenheter inom och mellan militärområden till förråd inom den områ-
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dessa transporter i samråd med försvarsområdesbefälhavare.

Ledning av underhållstjänsten
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trädare för underhållstjänsten deltog i stabsarbetet och hade möjligheter att 
påverka beslut och order. Därutöver krävdes erforderliga sambandsresurser 
och en fast ledning på fältet. 

Organisationen av staber och förband tog i huvudsak hänsyn till dessa 
förhållanden. I 1966 års brigadorganisation leddes brigadens underhålls- 
och personaltjänst från underhållsbataljonen samtidigt som brigadstaben 
avlastades vissa uppgifter. Detta medförde oklara ansvarsförhållanden och 
svårigheter att integrera underhållstjänsten i brigadstabens arbete. Senare 
brigadtyper frångick denna organisation och delade istället upp – på grund 
av risken för bekämpning – brigadstaben i två delar, varvid underhållstjäns-
ten leddes från den ena.

Under 1970-talet utreddes ansvarsförhållanden och organisation för led-
ning av underhållstjänsten på central och regional nivå. Utredningen var 
initierad av ÖB och benämndes Ledning av underhållstjänsten i krig LUHK 
för central nivå och LUHK-R för regional nivå. Eftersom en bärande princip 
var att såväl Försvarsmaktens samlade resurser som delar av samhällets civila 
resurser skulle kunna utnyttjas deltog även förvaltningsmyndigheter och 
civila myndigheter i utredningsarbetet. Ett väsentligt syfte med utredningen 
var att granska och lämna förslag på hur centrala förvaltningsmyndig heter, 
främst Försvarets materielverk och Försvarets sjukvårdsstyrelse, skulle in- 
ordnas i underhållstjänstledningen. 

Utredningen resulterade i förändringar i ansvarsvarsförhållanden, organi-
sation och lokalisering på central och regional nivå. Möjligheter till samver-
kan mellan myndigheter, såväl militära som civila, utreddes. Centrala sjuk-
vårdsledningen (CSL) och Regionala sjukvårdsledningen (RSL) var exem pel 
på samverkans- och ledningsorgan.

Utmärkande för ledningen av underhållstjänst var att den måste vara 
förutseende och långsiktig. Bedömning av underhållsbehoven skulle göras 
innan de faktiska behoven uppstått. Förnödenheter och tjänster skulle 
anskaffas och lokaliseras så att de säkerställde handlingsfrihet och verk-
samhet vid understödda förband. För att underhållstjänsten skulle få till-
räckligt genomslag i stabsarbetet utarbetade man planeringsunderlag som 
visade hur förbanden var tänkta att utnyttjas och vilken verksamhet som 
skulle bedrivas under en tidsperiod. För exempelvis en brigad kunde det 
röra sig om en vecka framåt. Planeringsunderlaget skulle fastställas av 
förbandschefen och låg sedan till grund för resursberäkningar och utnytt-
jande av förbanden samt tillförsel och uppläggning av resurser av olika 
slag. Underlaget var en fast grund för planering, och när verksamheten 
sedan skilde sig från vad som var planerat var det lättare att anpassa under-
hållstjänsten till nya eller förändrade krav. Metoden började användas på 
Militärhögskolan och spreds efter hand inom organisationen, om än inte i 
tillräcklig utsträckning.

Underhållstjänsten -  grunden för stridsvärdet

trädare för underhållstjänsten deltog i stabsarbetet och hade möjligheter att
påverka beslut och order. Därutöver krävdes erforderliga sambandsresurser
och en fast ledning på fältet.

Organisationen av staber och förband tog i huvudsak hänsyn till dessa
förhållanden. I 1966 års brigadorganisation leddes brigadens underhålls-
och personaltjänst från underhållsbataljonen samtidigt som brigadstaben
avlastades vissa uppgifter. Detta medförde oklara ansvarsförhållanden och
svårigheter att integrera underhållstjänsten i brigadstabens arbete. Senare
brigadtyper frångick denna organisation och delade istället upp — på grund
av risken för bekämpning — brigadstaben i två delar, varvid underhållstjäns-
ten leddes från den ena.

Under 1970-talet utreddes ansvarsförhållanden och organisation för led-
ning av underhållstjänsten på central och regional nivå. Utredningen var
initierad av ÖB och benämndes Ledning av underhållstjänsten i krig LUHK
för central nivå och LUHK-R för regional nivå. Eftersom en bärande princip
var att såväl Försvarsmaktens samlade resurser som delar av samhällets civila
resurser skulle kunna utnyttjas deltog även förvaltningsmyndigheter och
civila myndigheter i utredningsarbetet. Ett väsentligt syfte med utredningen
var att granska och lämna förslag på hur centrala förvaltningsmyndigheter,
främst Försvarets materielverk och Försvarets sjukvårdsstyrelse, skulle in-
ordnas i underhållstjänstledningen.

Utredningen resulterade i förändringar i ansvarsvarsförhållanden, organi-
sation och lokalisering på central och regional nivå. Möjligheter till samver-
kan mellan myndigheter, såväl militära som civila, utreddes. Centrala sjuk-
vårdsledningen (CSL) och Regionala sjukvårdsledningen (RSL) var exempel
på samverkans- och ledningsorgan.

Utmärkande för ledningen av underhållstjänst var att den måste vara
förutseende och långsiktig. Bedömning av underhållsbehoven skulle göras
innan de faktiska behoven uppstått. Förnödenheter och tjänster skulle
anskaffas och lokaliseras så att de säkerställde handlingsfrihet och verk-
samhet vid understödda förband. För att underhållstjänsten skulle få till-
räckligt genomslag i stabsarbetet utarbetade man planeringsunderlag som
visade hur förbanden var tänkta att utnyttjas och vilken verksamhet som
skulle bedrivas under en tidsperiod. För exempelvis en brigad kunde det
röra sig om en vecka framåt. Planeringsunderlaget skulle fastställas av
förbandschefen och låg sedan till grund för resursberäkningar och utnytt-
jande av förbanden samt tillförsel och uppläggning av resurser av olika
slag. Underlaget var en fast grund för planering, och när verksamheten
sedan skilde sig från vad som var planerat var det lättare att anpassa under-
hållstjänsten till nya eller förändrade krav. Metoden började användas på
Militärhögskolan och spreds efter hand inom organisationen, om än inte i
tillräcklig utsträckning.
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Materiell uthållighet
Materiell uthållighet är ett samlat begrepp för Försvarsmaktens och enskilda 
förbands och systems förmåga att med hänsyn till tillgången på förnöden-
heter och organisation för underhållstjänst genomföra viss verksamhet.

Regeringens övergripande krav på Försvarsmakten, uttryckt som antal 
krigsmånader, och inom Försvarsmakten utarbetade målsättningar för för-
band och system var en grund för att beräkna den materiella uthålligheten. 
Studier och olika beräkningsmetoder och system användes för att bestämma 
i första hand vilka förnödenheter som behövde anskaffas. System 70 och 
BERMUS (Beräkning av materiell uthållighet för stridskrafter) var några 
system som utnyttjades, och så även begreppet stridsmoment, definierat 
som ”den verksamhet ett förband genomför då det är insatt för att lösa en i 
målsättningen angiven uppgift och ett mått på de resurser som förbrukas”, 
användes i beräkningar, om än i varierande utsträckning.

Förnödenheter var dels tidsberoende, det vill säga i huvudsak oberoende 
av vilken verksamhet förbanden genomförde (till exempel livsmedel), dels 
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verksamhetsberoende (till exempel ammunition, drivmedel, reservdelar 
och utbytesenheter). I förbandens reglementerade utrustning (RU) ingick 
förnödenheter dimensionerade för behoven under mobilisering, förflytt-
ning till grupperingsområden och igångsättande av planerad verksamhet. 
Där utöver fanns ett ersättningsbehov (E) avsett att ersätta avgångar och 
förluster i krig. Det angavs även ett beredskapsbehov (B) av förnödenheter 
avsedda att ersätta förbrukningen under en neutralitets- och avspärrnings- 
period.

Den materiella uthålligheten var ofta och totalt sett en resurskrävande del 
av uppsättning och vidmakthållande av förband och system. Förnödenheter 
som ingick i den reglementerade utrustningen anskaffades eller planlades 
för anskaffning under fredstid. Samma sak var det med den del av ersätt-
ningsbehovet som man bedömde inte skulle kunna anskaffas inom angivna 
tidsramar. Övriga förnödenheter planlades för anskaffning från den civila 
delen av samhället under beredskap och krig. Det förbereddes i fred genom 
uttagning (till exempel fordon) eller genom krigsleveransplanläggning (till 
exempel livsmedel, drivmedel, reservdelar och ammunition). Säkerheten 
och den bedömda effekten av planläggningen var mycket varierande. Även 
förutsättningarna varierade. 

Krigsproduktion av kvalificerade förnödenheter som ammunition kunde 
säkert ge god effekt en tid efter det att motsvarande fredsproduktion och 
leveranser till Försvarsmakten avslutats och kunnande, produktionslinjer 
och komponenter var intakta. Redan vid nyanskaffning av ammunition 
förekom det att avtal träffades med leverantörer om lagerhållning av kom-
ponenter och erforderliga produktionsmedel för senare produktion vid 
beredskapshöjning. Även om Försvarsmakten avdelade resurser och avta-
lade med civila företag för att säkerställa krigsproduktion, kan man anta att 
säkerheten i dessa leveranser avtog med tiden. 

Näringslivets utveckling mot större anläggningar, totalt sett mindre lager-
hållning beroende av kontinuerlig tillförsel (just in time) av förnödenheter, 
komponenter och råmaterial, kunde vara positiv för leveranser till Försvars-
makten men var samtidigt sårbar och torde ha minskat säkerheten i plan-
lagda leveranser. För att man skulle komma igång med krigsproduktion och 
leveranser fordrades att förfogandelagar helt eller delvis kunde tillämpas. 
Saknades dessa legala förutsättningar innebar de förseningar av produktion 
och leveranser till Försvarsmakten. 

Oberoende av vilka beräkningsmetoder och system som användes ten-
derade det slutligen att bli en ekonomisk fråga hur mycket av det bedömda 
förnödenhetsbehovet som fredsanskaffades. Det var också en bedömnings-
fråga hur stor del av äldre materiel och förnödenheter, användbara men 
ibland mindre effektiva (till exempel ammunition och minor), som skulle 
räknas som tillgångar. Generellt kan man säga att produktionsansvarig 
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hållning beroende av kontinuerlig tillförsel (just in time) av förnödenheter,
komponenter och råmaterial, kunde vara positiv för leveranser till Försvars-
makten men var samtidigt sårbar och torde ha minskat säkerheten i plan-
lagda leveranser. För att man skulle komma igång med krigsproduktion och
leveranser fordrades att förfogandelagar helt eller delvis kunde tillämpas.
Saknades dessa legala förutsättningar innebar de förseningar av produktion
och leveranser till Försvarsmakten.

Oberoende av vilka beräkningsmetoder och system som användes ten-
derade det slutligen att bli en ekonomisk fråga hur mycket av det bedömda
förnödenhetsbehovet som fredsanskaffades. Det var också en bedömnings-
fråga hur stor del av äldre materiel och förnödenheter, användbara men
ibland mindre effektiva (till exempel ammunition och minor), som skulle
räknas som tillgångar. Generellt kan man säga att produktionsansvarig
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myndig het i större utsträckning än operativt ansvariga myndigheter strä-
vade efter att minimera fredanskaffningen och lita på krigsanskaffning. 

Försvarsstaben gjorde en årlig sammanställning över behoven och i vilken 
utsträckning de var uppfyllda. Underlaget i form av krigsberedskapsöversik-
ter föredrogs i militärledningen och föregicks inte sällan av intensiva, för att 
inte säga hårda, förhandlingar mellan myndigheterna. En överbefälhavare 
menade att dessa översikter var en viktig del av underlaget när beredskaps-
höjande åtgärder behövde vidtas i ett krisläge.
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I Tyskland hade införandet av särskilda pansardivisioner, de tre första 1935, 
börjat medföra en förändring av synen på stridsvagnens användning på 
stridsfältet. Från att ha haft en understödjande roll blev den ett offensivt 
vapen. Pansarförbandens effektivitet och anfallsförmåga byggde på att de 
hade stor rörlighet, eldkraft och framkomlighet samt redan från början var 
sammansatta av såväl stridande som understödjande enheter. Varje division 
var uppbyggd kring en pansarbrigad. Den moderna brigaden hade gjort sin 
debut.

De inledande tyska framgångarna under andra världskriget med allt fler 
pansardivisioner – sex mot Polen hösten 1939, tio i väst 1940 och arton mot 
Sovjetunionen sommaren 1941(fast nästan alla då bara med två pansarbatal-
joner) visade hur användbara sådana förband var på slagfältet. Oftast stred 
de i form av mindre stridsgrupper. Under och efter andra världskriget kom 
bland annat de tyska erfarenheterna1 att ligga till grund för omorganise-
ringen av det traditionella svenska infanteriregementet till olika typer av 
brigader. 

I våra grannländer tänkte man likadant. Den norska försvarskommis-
sionen sammanfattar 1949 att ”fälthärens operativa enhet bör vara ett kom-
binerat regemente, sammansatt av infanteri och specialvapen och med en 
samlad styrka på 5 000–6 000 man. Det kombinerade regementet består av 
en balanserad kombination av alla vapen och truppslag.” 2

Vad är en brigad?

Historiskt bestod brigaden i huvudsak av ett truppslag. Den under ett par 
hundra år helt övervägande sortens brigader hade innehållit antingen infan-
teriregementen/-bataljoner eller kavalleriregementen/-bataljoner. Nu hand-
lade det om förband med inslag av flera truppslag, men ofta kvar under 
tradi tionella namn. Det kalla krigets tidiga svenska brigadtyperna var infan-
teribrigader, pansarbrigader och Norrlandsbrigader. 
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Endast genom anfall kan 
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Brigadernas utveckling

Av överste Björn Tomtlund
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binerat regemente, sammansatt av infanteri och specialvapen och med en
samlad styrka på 5 000-6 000 man. Det kombinerade regementet består av
en balanserad kombination av alla vapen och truppslag." 2
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Historiskt bestod brigaden i huvudsak av ett truppslag. Den under ett par
hundra år helt övervägande sortens brigader hade innehållit antingen infan-
teriregementen/-bataljoner eller kavalleriregementen/-bataljoner. Nu hand-
lade det om förband med inslag av flera truppslag, men ofta kvar under
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101



102

Krigsorganisationen

Infanteribrigaden (IB) kännetecknades av stor rörlighet och var utrustad 
med lättare fordon av olika slag. Den stred bäst i småbruten och skogsklädd 
terräng med bra vägnät. Efter hand ökade antalet lätta stridsfordon i infan-
teribrigaden betydligt. För att kunna strida vintertid och i vägfattig terräng 
utvecklades några av de nordliga svenska infanteribrigaderna i början av 

1960-talet till särskilda Norrlandsbrigader (NB), i och med 
att ett stort antal bandgående fordon med ”översnökapacitet” 
tillfördes.

Pansarbrigaden (PB) kännetecknades av att den var utrus-
tad med stridsvagnar och främst genomförde strid i öppen 
terräng. En svensk pansarbrigad innehöll med 1963 års organi-
sation minst 72 stridsvagnar, om antalet stridsvagnar var lägre 
benämndes den mekaniserad brigad (MekB).

Varje svensk armébrigad hade namn efter landskapet där den utbilda-
des och oftast ett nummer som utgick från det utbildningsregemente som 
ansvarade för brigadens materiella och personella status samt brigadens 
mobilisering i händelse av beredskapshöjning. Exempelvis utbildades Värm-
landsbrigaden, IB 2, i Värmland på I 2, Värmlands regemente i Karlstad. 
Numreringen av brigaderna var inte alltid så enkel som för IB 2 och blev 
efter hand något ologisk. De tidiga brigaderna benämndes pansarbrigad 
m/43, infanteribrigad m/49 etc efter det år då organisationen fastställdes. 
Då antalet brigader reducerades efter 1958 års försvarsbeslut och antalet 
brigader uppenbarligen var färre än det året som ny organisation fastställ-
des benämndes de olika brigadtyperna infanteribrigad 59, pansarbrigad 63, 
infanteribrigad 66 etc.

En uppfattning om storleken av och komplexiteten i en brigad ger föl-
jande faktauppgifter. Sammanlagt bestod infanteribrigad 773 (IB 77) av 
cirka 5 300 soldater. Huvuddelen var beväpnade med automatkarbin 4 som 
personligt enhetsvapen. Stabspersonal och soldater som betjänade tyngre 
pansarvärnsvapen hade kulsprutepistol m/45 som personligt beväpning. 

Infanteribrigadens gemensamma arsenal av tyngre vapen var omfattande 
och innehöll 188 kulsprutor 58, 145 granatgevär m/48 C, 36 pansarvärns-
pjäs 1110, 1 200 pansarskott 68 ”Miniman”, 12 stycken 12 cm granatkastare, 
12 stycken 15,5 cm haubits 77, 12 infanterikanonvagn 91, 9 luftvärnsrobot-
lavetter till robot 70 med 10 robotar per lavett samt 9 stycken 20 mm luft-
värnsautomatkanoner. Senare tillfördes 24 lavetter till pansarvärnsrobot 56 
”Bill” med sammanlagt 288 robotar. 

Antalet fordon var imponerande, IB 77 innehöll totalt 1 150 fordon av 
olika slag. Av dessa var omkring 225 mindre terrängbilar med varierande 
specialfunktioner, 116 bandvagnar från 206-serien, 91 tunga terränglast-
bilar, 50 specialmaskiner som bandtraktorer och bandlastare samt 80 ter-
rängmotorcyklar. Dessutom ingick 175 personbilar och 500 lastbilar. 

Tecken för de olika brigad-
typerna som används på 
militära lägeskartor: infan-
teribrigad, Norrlandsbrigad, 
pansarbrigad och mekanise-
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des och oftast ett nummer som utgick från det utbildningsregemente som
ansvarade för brigadens materiella och personella status samt brigadens
mobilisering i händelse av beredskapshöjning. Exempelvis utbildades Värm-
landsbrigaden, IB 2, i Värmland på I 2, Värmlands regemente i Karlstad.
Numreringen av brigaderna var inte alltid så enkel som för IB 2 och blev
efter hand något ologisk. De tidiga brigaderna benämndes pansarbrigad
m/43, infanteribrigad m/49 etc efter det år då organisationen fastställdes.
Då antalet brigader reducerades efter 1958 års försvarsbeslut och antalet
brigader uppenbarligen var färre än det året som ny organisation fastställ-
des benämndes de olika brigadtyperna infanteribrigad 59, pansarbrigad 63,
infanteribrigad 66 etc.

En uppfattning om storleken av och komplexiteten i en brigad ger föl-
jande faktauppgifter. Sammanlagt bestod infanteribrigad 773 (IB 77) av
cirka 5 300 soldater. Huvuddelen var beväpnade med automatkarbin 4 som
personligt enhetsvapen. Stabspersonal och soldater som betjänade tyngre
pansarvärnsvapen hade kulsprutepistol m/45 som personligt beväpning.

Infanteribrigadens gemensamma arsenal av tyngre vapen var omfattande
och innehöll 188 kulsprutor 58, 145 granatgevär m/48 C, 36 pansarvärns-
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12 stycken 15,5 cm haubits 77, 12 infanterikanonvagn 91, 9 luftvärnsrobot-
lavetter till robot 70 med 10 robotar per lavett samt 9 stycken 20 mm luft-
värnsautomatkanoner. Senare tillfördes 24 lavetter till pansarvärnsrobot 56
"Bill" med sammanlagt 288 robotar.

Antalet fordon var imponerande, IB 77 innehöll totalt 1 150 fordon av
olika slag. Av dessa var omkring 225 mindre terrängbilar med varierande
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Den svenska armén inför och under andra världskriget

Kavalleribrigaden
1936 års försvarsbeslut innebar bland annat att kavalleriregementena K 1, 
Livgardets dragoner i Stockholm, och K 2, Kungl Skånska kavalleriregemen-
tet i Helsingborg, med stöd av K 3, Livregementets husarer i Skövde, före den 
1 januari 1940 skulle sätta upp en kavalleribrigad utrustad med bland annat 
nio pansarbilar. Kavalleribrigaden hade en kort levnadshistoria men var den 
första svenska brigaden fast organiserad med enheter från olika truppslag. 
Brigaden4 bestod av tre motoriserade bataljoner och en artilleridivision med 
tolv stycken 10,5 cm haubitsar. Bataljonerna hade vardera en pansarbilskvad-
ron med tre pansarbilar m/39 och två bilburna skytteskvadroner. Brigaden 
innehöll sammanlagt 764 fordon. I brigaden fanns även ett ingenjörkompani 
och en underhållsgrupp, som bestod av sjukvårdskompani, ersättningskom-
pani, intendenturkompani och en trafikpluton. 

Kavalleribrigaden kom att bli vårt första högre förband5 utrustat med 
pansrade fordon och var det första större förbandet som mobiliserade dagen 
för det tyska anfallet på Danmark och Norge den 9 april 1940. Kavalleri-
brigaden benämndes från den 1 augusti 1941 8. motorbrigaden med i stort 
oförändrad organisation. Uppbyggnaden av 8. motorbrigaden kan anses 
utgöra grund för de blivande pansarbrigadernas organisation.

1942 års försvarsbeslut – de första brigaderna organiseras
I 1941 års försvarsutrednings betänkande anfördes att karaktäristiskt för den 
moderna krigföringen var den snabbhet varmed anfallsoperationer kunde 
genomföras. Snabbheten hade främst möjliggjorts genom operativa pansar-
förband och motoriserade enheter med stor rörlighet och eldkraft. Vidare 
framhölls att erfarenheterna från det pågående kriget även visade att ope-
rationer med större pansarförband var möjliga att utföra i nordisk terräng6. 
Erfarenheter från beredskapstidens inledning men även tidigare dragna 
slutsatser visade att de svenska arméfördelningarna ofta måste delas för att 
stridskrafterna skulle räcka till7. Uppdelningen medförde att stabsorgan, 
förstärkningsförband och underhållsförband tilldelades de självständiga 
stridsgrupper som skapades ur fördelningarna. Bildandet av dessa ”tillfälligt 
indelade” förband var tungrott, tog tid samt hade nackdelen att förbandet 
inte var samövat. Slutsatsen blev att man förordade fast organiserade, mång-
sidigt lämpligt avvägda förband, något större än fältregementet.8 Samman-
taget ledde detta till att 1941 års försvarsutredning9 föreslog en reducering 
av antalet fördelningar till sju och att tretton brigader10 skulle organiseras. 

Det försvarsbeslut som sedan fastställdes av riksdagen 1942 och som 
avsåg övergång till 1943 års krigsorganisation antogs med endast smärre 
ändringar; antalet cykel- och jägarbrigader utökades från tre till fem respek-
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tive från fyra till sex. Av de sjutton förslagna brigaderna var det dock endast 
de tre pansarbrigaderna, och i någon mån en motorbrigad samt en cykelbri-
gad, som kom att organiseras enligt de erfarenheter som anfördes av 1941 
års försvarsutredning. Övriga brigader, om de hade organiserats i avsedd 
omfattning, får nog anses enbart ha ökat sin rörlighet genom tillförsel av 
motorfordon och cyklar, men de var knappast det mångsidigt sammansatta 
förband som en modern brigad utgör.

Efter hand visade det sig att en övergång till 1943 års krigsorganisation 
inte kunde genomföras som planerat den 1 juli 1943. Omorganiseringen 
sköts upp till april 1944. Inte heller denna tidpunkt kunde hållas. Bland annat 
anmäldes gummibrist och materielbrist samt att omskolning av personal 
inte hade kunnat genomföras. Brist på lastbilar och förseningar i stridsvagns-
leveranser bidrog till att omorganisationen försenades. Även beredskapsskäl 
talade för att det skulle vara mindre välbetänkt att bryta sönder tre av för-
delningarna för att skapa cykel- och jägarbrigader11. Motivet för detta var att 
de ”fördelningsövningar” som genomförts 1943 hade tillfört fördelningarna 
värdefull utbildning och samträning. 

Om detta var ett resultat av interna ”intressediskussioner” inom armén 
må vara osagt, men resultatet blev att arméchefen i januari 1945 beslutade 
om en modifierad krigsorganisation som kom att benämnas ”1943 M”. Inne-
hållet i krigsorganisationen förändrades så att de tio fördelningarna kvar-
stod och tre pansarbrigader sattes upp liksom en motoriserad brigad av I 7 
och en cykelbrigad av I 1. Dessa anfallsförband var planerade att organiseras 
i tre armékårer. 

Den stora förändringen blev beslutet att fullfölja organiseringen av tre 
pansarbrigader: PB 8, PB 9 och PB 10 enligt 1942 års försvarsbeslut. Briga-
dernas organisationsbild var ett resultat av de reviderade tyska erfarenheter 
som framkom efter de ”lättköpta” inledande framgångarna med stridsvagns-
förband i Polen 1939. Motmedel i form av pansarvärnsvapen och minor 
hade snabbt utvecklats. Stridsvagnarna måste understödjas av pansarvärn 
och artilleri, pionjärer och luftvärn var nödvändiga för minröjning och 
skydd mot flyg. De stridsvagnstunga pansarförbanden ersattes av allsidigt 
sammansatta mekaniserade operativa enheter där stridsvagnen utgjorde den 
slagkraftiga kärnan. 

Mot denna bakgrund organiserades de svenska pansarbrigaderna av 
stridsvagns- och pansarvärnsförband samt motoriserat infanteri. I pansar-
brigaden ingick dessutom enheter från andra truppslag, som luftvärn, 
artilleri, ingenjör-, signal-, och underhållsförband samt motorcykeltrupp. 
Pansarbrigaderna m/43 blev således de första svenska armébrigaderna, möj-
ligen undantaget kavalleribrigaden, som var mångsidigt sammansatta för att 
kunna genomföra strid utan förstärkning från andra specialenheter. Införan-
det av pansarbrigader medförde även att truppslaget pansartrupperna bilda-
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Pansarbrigad krigsorganisation 1943. Pansarbrigad m/43
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Pansarbrigad krigsorganisation 1943. Pansarbrigad m/43

(.Stridsvagnsbataljon
51 Strv m/40* (lätta 11 ton)
37 Strv m/42 (tunga 22 ton)

II.Stridsvagnsbataljon
51 Strv m/40 (lätta 11 ton)
37 Strv m/42 (tunga 22 ton)

III.Pansarinfanteribataljon
57 Pansarbilar m/42 KP

Pansarhaubits-
division 12 st
10,5 cm Haubits m/40

UH
(logistik)

gr upp

Sammanställning
Pansarbrigad m/43:
6 471 soldater
105 lätta stridsvagnar m/40
76 tunga stridsvagnar m/42
101 KP-bilar m/42
6 Pansarvärnskanonvagn m/43
5 Luftvärnskanonvagn fm/43
1000 motorfordon av olika slag

Stab s-
ko p

Mckomr

F' ansar
kompani

Sign al-
I

tuft., arn s-
1.e. p  an'

I I

"De lätta stridsvagnarna
fanns i olika versioner:
M/40 L (Landsverk 100 ex), m/40 K
(Karlstads Mekaniska Verkstad 80 ex),
m/41 Tjeckisk licenstillverkad av
Scania Vabis i 220 ex.

Lättstridsvagn m/40 K, foto Krigsarkivet
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des 1942. Skånska kavalleriregementet, K 2, med utbildnings- och mobi-
liseringsansvar för 8. motorbrigaden, omorganiserades till Skånska pansar-
regementet, P 2, med utbildnings- och mobiliseringsansvar för PB 8. I 10, 
Södermanlands regemente, och I 9, Skaraborgs regemente, omorganiserades 
till pansarregementen med ansvar för utbildning och mobilisering av PB 10 
respektive PB 9. PB 9 och PB 10 var i stort färdigorganiserade 1944, medan 
PB 8 var organiserad i slutet av 194512. 

1948 års försvarsbeslut – en milstolpe i svensk arméutveckling

Brigaden blir arméns viktigaste krigsförband
För armén innebar 1948 års försvarsbeslut (FB 48) att infanteriregemen-
tena nu skulle omorganiseras till brigader, vilket definitivt kom att öka 
skillnaderna mellan krigs- och fredsorganisationen. Totalt 37 infanteri- och 
pansar brigader skulle organiseras. En sammanställning av brigaderna i 1949 
års krigsorganisation med kort historik återges med en karta längre fram i 
kapitlet. De tio fördelningscheferna med staber bibehölls i organisationen 
för ledning av tillfälligt sammansatta förband och armékårstaberna utgick.13 
Försvarsbeslutet slog även vakt om den allmänna värnplikten, vilket kom att 
få stor betydelse för arméns framtida volym av krigsförband. Grundutbild-
ningen förkortades inledningsvis till nio månader men förlängdes efter 
några år till tio månader.

Erfarenheterna från andra världskriget hade nu utvärderats och fått stort 
genomslag. Slutsatserna var att den dimensionerande taktiska14 enheten var 
brigaden, större än det tidigare infanteriregementet och med organisatoriskt 
ingående avdelningar från alla vapen- och truppslag. Personalstyrkan borde 
vara 5 000 till 6 000 man15. Brigaden som fast organiserad taktisk enhet inne-
bar att det var möjligt för den att snabbt och utan omfattande omfördel-
ning av resurser inleda en stridsuppgift. Skillnaden mot den tidigare krigs-
organisationen med fördelningen som fast organiserad operativ enhet blev 
att vi nu skulle ”bygga upp” när läget fordrade större enheter istället för att 
”bryta sönder” när läget krävde mindre och framför allt fler enheter, vilket 
var normalfallet.16

Pansarbrigad m/49
Antalet pansarbrigader fördubblades från tre till sex, medan antalet strids-
vagnar i brigaden minskade från 181 till 67, vilket gjorde att anfallskraften 
blev mindre än hälften17. Pansarbrigad m/49, som den kom att benämnas, 
innehöll två pansarskyttebataljoner och en stridsvagnsbataljon och får när-
mast betecknas som ett med stridsvagnar förstärkt infanteriförband.18 Om 
detta ställningstagande fanns uppenbarligen olika uppfattningar. 

De i och med 1941 uttunnade tyska pansardivisionerna hade i inled-
ningen av fälttåget i öst fördubblats där. Förutom pansarinfanteriet (oftast 
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två regementen om två bataljoner var) innehöll nästan alla av dem endast 
ett pansarregemente om två bataljoner. Detta uppfattades i Sverige som om 
de första tyska pansarförbanden hade varit alltför stridsvagnstunga. Det 
var därför naturligt att man senare gjorde en jämförelse med pansarbrigad 
m/43, som innehöll 181 stridsvagnar och av vissa ansågs som 
svårmanövrerad. Ytterligare ett argument, som framfördes 
av britterna, var att de pansarbrytande motmedel som hade 
utvecklats snabbt under kriget innebar att stridsvagnarna i allt 
högre grad var beroende av understöd och skydd av infanteri-
förband i normalt förekommande stridssituationer. Den brit-
tiska uppfattningen kom att bli betydelsefull för utvecklingen 
av de svenska pansarbrigaderna. Även Finlands framgångsrika 
strid med infanteriförband mot pansrade enheter påverkade 
säkerligen förhållandet pansar-infanteri i pansarbrigaderna.

Uppfattningen bland pansarofficerarna var att om den nya 
pansarbrigaden skulle uppnå samma eldkraft som tidigare var man tvungen 
att sätta in två brigader, vilket blev betydligt mer ”tungrott”. Mot bakgrund 
av att antalet pansarbrigader utökades från tre till sex fick tre fredsinfanteri-
regementen i uppgift att utbilda pansarinfanteriet, ett respektingivande 
namn då det trots allt rörde sig om oskyddat cykelinfanteri. Pansarinfante-
riet fick vänta ända till början av 1960-talet på moderna splitterskyddande 
fordon, då pansarbandvagn 301 infördes. De tidigare cykel- och motorbri-
gaderna införlivades i pansarbrigaderna. Pansarbrigaderna fick följande 
nummer19 och mobiliseringsregementen:

• PB 5 – I 15 Borås. P 4 i Skövde svarade för stridsvagnsutbildningen.

• PB 6 – I 1 Stockholm. P 1 i Enköping svarade för utbildning och mobi-
lisering av stridsvagnsbataljonen. P1 svarade även för P 1 G, pansar-
detachementet på Gotland.

• PB 7 – I 7 i Ystad-Revingehed. P 2 ansvarade för utbildning av 
strids  vagns   bataljonen.

• PB 8 – P 2 Hässleholm. I 7 svarade för utbildning av pansar skytte  - 
  bataljonerna.

• PB 9 – P 4 Skövde. I 15 svarade för utbildning av pansarskytte- 
bataljonerna.

• PB 10 – P 3 i Strängnäs. I 1 svarade för utbildning av pansarskytte- 
bataljonerna.

Pansarbrigad organisation m/49 innebar, som framgått ovan, en kraftig för-
svagning jämfört med pansarbrigad m/43. Det sammanlagda antalet infan-

I slaget vid Suomussalmi 
från december 1939 till 
januari 1940 praktiskt taget 
förintade 11 000 man finskt 
infanteri två sovjetiska 
divisioner och en strids-
vagnsbrigad. Erfarenheterna 
från vinterkriget påverkade 
starkt svensk taktik. På 
bilden syns krigsbytet längs 
Raate-vägen.
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strid med infanteriförband mot pansrade enheter påverkade
säkerligen förhållandet pansar-infanteri i pansarbrigaderna.

Uppfattningen bland pansarofficerarna var att om den nya
pansarbrigaden skulle uppnå samma eldkraft som tidigare var man tvungen
att sätta in två brigader, vilket blev betydligt mer "tungrott". Mot bakgrund
av att antalet pansarbrigader utökades från tre till sex fick tre fredsinfanteri-
regementen i  uppgift att utbilda pansarinfanteriet, ett respektingivande
namn då det trots allt rörde sig om oskyddat cykelinfanteri. Pansarinfante-
riet fick vänta ända till början av 1960-talet på moderna splitterskyddande
fordon, då pansarbandvagn 301 infördes. De tidigare cykel- och motorbri-
gaderna införlivades i  pansarbrigaderna. Pansarbrigaderna fick följande
nummer'9 och mobiliseringsregementen:

• PB 5 — I 15 Borås. P 4 i Skövde svarade för stridsvagnsutbildningen.

• PB 6 — I 1 Stockholm. P 1 i Enköping svarade för utbildning och mobi-
lisering av stridsvagnsbataljonen. 131 svarade även för P 1 G, pansar-
detachementet på Gotland.

• PB 7 — I 7 i Ystad-Revingehed. P 2 ansvarade för utbildning av
stridsvagnsbataljonen.

• PB 8 — P 2 Hässleholm. I 7 svarade för utbildning av pansarskytte-
bataljonerna.

• PB 9 — P 4 Skövde. I 15 svarade för utbildning av pansarskytte-
bataljonerna.

• PB 10 — P 3 i Strängnäs. I 1 svarade för utbildning av pansarskytte-
bataljonerna.

Pansarbrigad organisation m/49 innebar, som framgått ovan, en kraftig för-
svagning jämfört med pansarbrigad m/43. Det sammanlagda antalet infan-

I slaget vid Suomussalmi
från december 1939 till
januari 1940 praktiskt taget
förintade 11000 man finskt
infanteri två sovjetiska
divisioner och en strids-
vagnsbrigad. Erfarenheterna
från vinterkriget påverkade
starkt svensk taktik. På
bilden syns krigsbytet längs
Raate-vägen.
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Pansarbrigad krigsorganisation 1949. Pansarbrigad m/4921

Krigsorganisationen

Pansarbrigad krigsorganisation 1949. Pansarbrigad in/492'

C
I.Stridsvagnsbataljon
31 Strv m/40 (lätta 11 ton)
26 Strv m/42 (tunga 22 ton)

il.Pansarskyttebataljon
7 Pansarbilar KP m/42

111Pansarskyttebataljon
7 Pansarbilar KP m/42

I I I P a n s a r h a u b i t s d i v i s i o n
12 st 10,5 cm Haubits
m/40

UH
{logistik)

grupp

Brigadunde rhållsgruppstab
Ammunitionspluton
Verkstadspluton
Sjukbärarpluton
Sjukvårdspluton
Re se rvstrvplut
4 Strv m/40
1Strv m/42

Pansarvärns-
kompani
6 Ppvkv m/43

Stabs-
komp

Granatkastar-
kompani
6st 12 cm grk

I I
Pansarspec-
Kompani 19 mc,
5 st iv, 3 kilos,
2 KP-bilar

Ingenjör-
kompani

I I
lättluftvärns-
kompani
24 st 20 mm
Inkanoner

Fältluftvärns-
kompani
6 st 40 mm
6 st 20 min

Sammanställning
Pansarbrigad m/49:
Ca 4 500 soldater
35 lätta stridsvagnar m/40, 41
32 tunga stridsvagnar m/42
33 KP bilar m/42
6 Pansarvärnkanonvagn m/43
3 Luftvärnskanonvagn fm/43
Ca 700 motorfordon av olika
slag

Tung stridsvagn m/42
Byggdi 282 ex vid Landsverk
i Landskrona, foto Krigsarkivet.
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teribataljoner i pansarbrigaderna ökade från tre till tolv, utan att antalet 
karosseripansarbilar (KP-bilar) eller andra fordon steg på motsvarande sätt, 
och pansarinfanteriet blev nu cykelburet. Enda undantaget var de pionjär-
plutoner som ingick i varje stridsvagnskompani. Brigadens anfallshastighet 
och förflyttningstid minskades väsentligt. Från att ha varit anfallsvapen med 
stor eldkraft reducerades nu stridsvagnsförbanden till att bli understöds-
vapen till det anfallande infanteriet. Pansarbrigadernas ”vara eller icke vara” 
debatterades länge och många förespråkade allvarligt en avveckling20.

Infanteribrigad m/49
För infanteriet innebar 1948 års försvarsbeslut att 31 fältregementen skulle 
omorganiseras till infanteribrigader. Omorganiseringen började genomföras 
1950, och fyra år senare var huvuddelen av regementena omorganiserade till 
infanteribrigad m/49, som blev benämningen på den nya organisationen. 
I en serie artiklar i Arménytt åren 1949 och 1950 med rubriken ”Modernt 
svenskt linjeinfanteri” beskriver infanteriinspektören, översten Alf Meyer-
höffer, infanteriets utveckling i närmast lyriska ordalag: ”Infanteriet har 
såtillvida haft ett gynnat läge i den allmänna debatten efter andra världs-
krigets slut, att ingen ifrågasatt truppslagets betydelse i strid. Detta beror på 
infanteriets karaktär att vara främsta företrädaren på stridsfältet för närs-
triden. Denna infanteriets urgamla uppgift består alltjämt.”22 Meyer höffer 
framhåller att 1949 års krigsorganisation var den största förbättring som 
svenskt infanteri genomgått sedan tiden från första världskrigets utbrott. 

En av grundtankarna23 bakom infanteribrigad m/49 var att avpassa orga-
nisationen för flertalet taktiska situationer i fält. Samtidigt skulle förbanden 
på lägsta nivå vara enkla att föra av relativt orutinerade befäl. Genom att 
införa pansarskyddsenheter, troppar och plutoner på kompani- och batal-
jonsnivån, minskade man behovet att skapa tillfälligt sammansatta enheter 
med uppgift att bekämpa pansar. Dessa förändringar innebar att den stän-
diga indelningen kunde behållas i betydligt fler stridssituationer än i den 
”gamla” regementsorganisationen med förenklade ledningsförhållanden 
som resultat.

Infanteriförbandens eldkraft och i viss mån rörligheten förbättrades avse-
värt. Införandet av de moderna närpansarvärnsvapnen, granatgeväret och 
raketgeväret, kom att öka förmågan att bekämpa pansar högst avsevärt. 

På gruppnivån hade idealet ur lednings- och utbildningssynpunkt varit 
att införa en enhetsbeväpning. Gevär, karbiner och pistoler byttes mot kul-
sprutepistoler och automatgevär, vilket var ett stort steg mot förenklad led-
ning och utbildning av gevärsgruppen. Antalet tunga granatkastare i special-
kompaniet ökades från tre till fem, och ny eldlednings- och sambandsorga-
nisation bidrog till att öka förbandens eldkraft och möjligheterna att utnyttja 
förbanden effektivare i strid. Ett särskilt underhållsförband – underhålls-
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gruppen24 – infördes, vilket gjorde att brigaden under längre tid 
självständigt kunde svara för sitt eget underhåll. Pansarvärns-
förmågan förbättrades även genom att det tidigare kulsprute-
kompaniet omorganiserades till ett pansarskyddskompani med 
pansarvärnskanon m/38 eller m/43. Den förstärkta pansar-
värnsförmågan innebar att befintliga 20 mm luftvärnskanoner 
nu kunde utgöra grund för ett luftvärnskompani med renodlad 
uppgift att bekämpa flygfarkoster. 

En åtgärd som ökade skyttebataljonchefens handlingsfri-
het var att man tillförde stormpionjärförband till det tunga 

kompaniet. Kompaniet ombenämndes till understödskompaniet och kunde 
med denna organisationsförändring tilldelas självständiga stridsuppgifter. 
I understödskompaniets stormpionjärpluton ingick två eldsprutor avsedda 
att användas för att bekämpa eller driva ut de motståndare som man inte 
kunde komma åt på annat sätt.

Det finns säkerligen olika uppfattningar om hur stor omfattningen av 
den ökade rörligheten var i praktiken. Inledningsvis kan konstateras att de 
hästdragna kärrorna minskats med 165, men antalet hästar var alltjämt stort 
– cirka 400. I varje skyttebataljon ingick 128 hästar och 9 traktorer, varav 7 
i specialkompaniet, som skulle dra 125 kärror av olika slag. Det ökade anta-
let fordon med större lastkapacitet innebar en betydande ökning av rörlig-
heten på väg. I sin artikelserie om det moderna linjeinfanteriet framhåller 
Meyerhöffer att ”den största fördelen man vunnit genom den ökade moto-
riseringen ligger i den förbättrade framkomligheten vid sidan av de stora 
marschvägarna genom införandet av traktorer med släpfordon”.

Brigaden innehöll cyklar till en bataljon. Totalt fanns cirka 2 000 cyklar 
organisatoriskt på hela brigaden. Med tillförda cykeltransportförband 
kunde hela brigaden förses med cyklar och marschhastigheten ökade då från 
4 km/tim till 12 km/tim. Genom att utnyttja alla fordon för cykeltolkning 
kunde man öka marschhastigheten upp till 15 km/tim. Denna specialitet 
väckte internationellt intresse.25 Flyget var det stora hotet mot oskyddade 
infanteriförband som förflyttades med cykel och tolkade bakom olika typer 
av fordon. När det var möjligt utnyttjade man mörker och nedsatt sikt, små-

vägar och stigar, för att undgå upptäckt och bekämpning.
Vid förflyttning under dagen infördes begreppet flygmarsch. 

Det innebar att flera vägar användes och att marschdjupet 
ökades väsentligt genom att avståndet mellan grupper, pluto-
ner och fordon sattes till 100 meter och till 10 minuter mellan 
kompanier samt 30 minuter mellan bataljoner. Brigadens 
marschdjup blev därmed flera mil, vilket ställde stora krav på 
marschledning, luftbevakning, flygvarnare och passning av 
radiostationer som sände luftförsvarsorientering kontinuer-
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värnsförmågan. Ett steg var 
57 mm pansarvärnskanon 
m/43 i infanteribrigadens 
pansarskyddskompani. Men 
utvecklingen av de tunga 
stridsvagnarna skulle snart 
göra vapnet omodernt.

Cykelmarsch och cykeltolk-
ning började användas i 
infanteribrigad m/49, vilket 
avsevärt ökade rörligheten. 
Först i infanteribrigad 59 
kunde detta emellertid 
utnyttjas fullt ut genom att 
hästanspända trossar ersat-
tes med traktordragna.
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ligt. Även orienteringsförmågan sattes på prov för chefer på alla nivåer, då 
kartunderlaget i skala 1:100 000 inte alltid var uppdaterat. Även brigadens 
hästar med kärror av olika slag, fördelade i huvudsak på skyttebataljonerna, 
skulle medföras, vilket man löste genom att de viktigaste ekipagen lastades 
upp på tömda cykeltransportbilar.26 Förflyttning av infanteribrigad m/49 
var nog inte ett enkelt företag. Även om rörligheten ökat var den säkerligen 
inte så stor som dåvarande infanteriinspektören beskrev i sin artikelserie.

Diskussionen kring antalet bataljoner i brigaden kom tidigt upp. Infan-
teriinspektören hade sin uppfattning klar: ”För att garantera brigadche-
fen handlingsfrihet med tre bataljoner hade det tvivelsutan varit önskvärt 
med fyra bataljoner ingående i brigaden.”27 En fjärde bataljon hade kunnat 
organiseras, visserligen utan skytteinfanteri, genom en sammanslagning av 
pansarskyddskompaniet och specialkompaniet. Möjligheten att organisera 
en fjärde bataljon kom tillfälligtvis att överges, då personaltillgången inte 
medgav den ökning av soldater som detta skulle ha medfört. 

Vid införandet av infanteribrigad organisation 5928 sammanfördes flera 
av de fristående kompanierna och luftvärnskompaniet till en understöds-
bataljon. Några år senare, vid införandet av infanteribrigad organisation 66, 
delades understödsbataljonen åter upp i fristående kompanier. Diskussio-
nen kring den fjärde bataljonen är särskilt intressant, då den återupptogs 
i slutet av 1980-talet och en fjärde skyttebataljon infördes i samband med 
omorganiseringen av kvarvarande infanteribrigader organisation 77 till 
infanteribrigad 2000 efter 1992 års försvarsbeslut. Ursprungligen var tanken 
att en artilleridivision29 även skulle ingå i infanteribrigaden, vilket var av 
stor betydelse för brigadchefens möjligheter att snabbt kunna samordna eld 
och rörelse på stridsfältet. Så blev nu inte fallet; gjorda överväganden och 
undersökningar visade att en splittring och uppdelning av de förhållandevis 
fåtaliga artilleriförbanden till brigaderna inte var en rationell lösning.30 Det 
ansågs viktigare att hålla samman artilleriet i större enheter och avdela dessa 
till brigadernas strid då behov uppstod. 

För att i viss mån kompensera bristen på artilleri i infanteribrigaden inför-
des förstärkningsenheter i form av sex infanterikanonvagnar 102 eller 103 i 
tjugo brigader under perioden 1952–57. Dessa ersatte då i första hand de 
föråldrade 10,5 cm infanterikanonerna från 1945. Resterande brigader var 
sedan tidigare utrustade med stormartillerivagn m/43 eller med stridsvagn 
m/42 som stormartilleri. Dessa enheter kunde givetvis inte ersätta bristen på 
artilleri i brigaderna men var ändå ett tillskott till eldkraften på stridsavstånd 
upp till 3 000 meter. 

Varför tilldelades då inte infanteribrigaderna, till skillnad från pansar-
brigaderna, någon artilleridivision? Sannolikt var anledningen att de olika 
truppslagsinspektörerna inom armén talade väl för sina egna truppslag. 
Artilleriinspektören insåg naturligtvis att artilleriets såväl freds- som krigs-
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undersökningar visade att en splittring och uppdelning av de förhållandevis
fåtaliga artilleriförbanden till brigaderna inte var en rationell lösning." Det
ansågs viktigare att hålla samman artilleriet i större enheter och avdela dessa
till brigadernas strid då behov uppstod.

För att i viss mån kompensera bristen på artilleri i infanteribrigaden inför-
des förstärkningsenheter i form av sex infanterikanonvagnar 102 eller 103 i
tjugo brigader under perioden 1952-57. Dessa ersatte då i första hand de
föråldrade 10,5 cm infanterikanonerna från 1945. Resterande brigader var
sedan tidigare utrustade med stormartillerivagn m/43 eller med stridsvagn
m/42 som stormartilleri. Dessa enheter kunde givetvis inte ersätta bristen på
artilleri i brigaderna men var ändå ett tillskott till eldkraften på stridsavstånd
upp till 3 000 meter.

Varför tilldelades då inte infanteribrigaderna, till skillnad från pansar-
brigaderna, någon artilleridivision? Sannolikt var anledningen att de olika
truppslagsinspektörerna inom armen talade väl för sina egna truppslag.
Artilleriinspektören insåg naturligtvis att artilleriets såväl freds- som krigs-
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Krigsorganisationen

Infanteribrigad krigsorganisation 1949. Infanteribrigad m/4932

Krigsorganisationen

1.Skyttebataljon
1070 man
127 hästar

Stormartvagn/197 man
Tungstridsv/183 man
I nfanterikanon /118 man

Special-
komp

7 hundar

2.Skyttebataljon Brigluftyärns- Pansarskydds-
1070 man Kompani Kompani
127 hästar 183 man 172 man
7 hundar

X

3.Skyttebataljon Brigadstab
31 man

Brigadstabs-
kompani

1070 man
127 hästar

198 man, 20
hästar 2 hundar

7 hundar

Infanteribrigad krigsorganisation 1949. Infanteribrigad m/4932

10 Brigadunderhållsgrupp
Brigadunderhållsgruppstab
Trosstab
Ammunitionspluton
Verkstadspluton
Intendenturpluton
Sjukbärarpluton
Sjukvårdspluton
H ästsjukvårdspluton
Brigadingenjörsmaterielpluton

Brigadstaben tolkande bakom
Radioterrängbil 915, foto Krigsarkivet.

Brigadingenjör
- kompani
192 man

Cykeltransport-
kompani**
91 man
1440 cyklar

*Alternativt med stormartillerivagn, tung
stridsvagn eller infanterikanon.
** Ingick ej organisatoriskt i brigaden.

Sammanställning
Infanteribrigad m/49:
4 500 soldater
400 hästar, 20 hundar
50 kulsprutor m/36, m/42
18 8 cm granatkastare
5 12 cm granatkastare
24 20 mm luftvärnskanoner
27 8,4 cm granatgevär
41 raketgevär
6infanterikanonvagnar
200 motorfordon med
olika funktioner
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Endast genom anfall kan avgörande framtvingas

organisation skulle beröras negativt om 31 artilleridivisioner 
skulle överföras till och ingå i infanteribrigaderna. ”Det ansågs 
lämpligare att låta artilleriet stå utanför brigadförbandet och 
att från fall till fall låta brigaden få eldunderstöd från en lämp-
ligt avpassad artilleristyrka.”31

I artillerifrågan var säkerligen även de tio fördelningsche-
fernas uppfattning en viktig faktor. Fördelningens artillerirege-
mente var naturligtvis även viktigt för fördelningschefens 
handlingsfrihet vid genomförande av strid på motsvarande 
sätt som artilleridivisionen hade varit viktig för brigadchefens 
möjligheter att snabbt samordna eld och rörelse. Först med 
infanteribrigad 66 infördes en infanterihaubitsbataljon organi-
satoriskt i infanteribrigaden. 

Med den ökade eldkraften och tillförseln av organisatoriska 
luftvärns- och ingenjörkompanier samt en underhållsgrupp, 
dimensionerad så att förnödenheter och ammunition kunde 
medföras i betydligt större mängder än tidigare, togs ett stort 
steg mot en brigad som självständigt kunde genomföra strid. 
Avsaknaden av artillerikomponent medförde dock att infanteri-
brigad m/49 ändå bör betraktas som en lätt operativ enhet.

1948 års försvarsbesluts betydelse för arméns framtida 
utveckling
1948 års försvarsbeslut slog vakt om den allmänna värnplik-
ten och återinförde repetitionsövningarna, som hade varit inställda sedan 
1947, samt fastställde den operativa principen periferiförsvar som dimen-
sionerande för krigsplanläggningen. I beslutet uttalades även att Krigsmak-
ten borde vara skickad att möta överraskande angrepp utförda med den 
moderna invasionsteknikens resurser. En värdering av de överväganden som 
kom att dimensionera 1949 års krigsorganisation är nödvändig för att man 
ska kunna ta ställning till om det var försvarsekonomiskt rimligt, sett i ett 
längre kvalitativt perspektiv, att organisera 37 armébrigader och att beställa i 
det närmaste 1 000 stridsflygplan. Carl Björeman skriver i År av uppgång, år 
av nedgång att det fanns ett ”svart hål” redan i 1948 års försvarsbeslut, vilket 
han menar inverkade negativt på kvaliteten i beslutet. Kravet att ”småsta-
ten” Sverige skulle kunna upprätthålla ett ”Försvar utan luckor” kom aldrig 
att omprövas, utan detta utopiska krav skulle visa sig vara seglivat, enligt 
Björeman. 

Var då 1948 års försvarsbeslut ”utopiskt” i betydelsen att det hade en 
negativ inverkan på kommande utformning av den svenska krigsmakten 
och armén i synner het? Det beror nog på bedömarens utgångspunkt. Klart 
är att beslutet fick en omedelbar positiv inverkan på ”gålusten” inom hela 

12 cm granatkastare (övre 
bilden) var ända till organi-
sation 66 infanteri brigadens 
tyngsta vapen för indirekt 
eldunderstöd. Det ansågs 
ända till slutet av 1960-talet 
att artilleriförbanden bättre 
kunde utnyttjas av fördel-
ningschefen för att förstärka 
brigaderna vid behov. Som 
kompensation infördes i 
brigaderna stormkanoner 
av olika typer, här infanteri-
kanonvagn 103.
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organisation skulle beröras negativt om 31 artilleridivisioner
skulle överföras till och ingå i infanteribrigaderna. "Det ansågs
lämpligare att låta artilleriet stå utanför brigadförbandet och
att från fall till fall låta brigaden få eldunderstöd från en lämp-
ligt avpassad artilleristyrka."31

I artillerifrågan var säkerligen även de tio fördelningsche-
fernas uppfattning en viktig faktor. Fördelningens artillerirege-
mente var naturligtvis även viktigt för fördelningschefens
handlingsfrihet vid genomförande av strid på motsvarande
sätt som artilleridivisionen hade varit viktig för brigadchefens
möjligheter att snabbt samordna eld och rörelse. Först med
infanteribrigad 66 infördes en infanterihaubitsbataljon organi-
satoriskt i infanteribrigaden.

Med den ökade eldkraften och tillförseln av organisatoriska
luftvärns- och ingenjörkompanier samt en underhållsgrupp,
dimensionerad så att förnödenheter och ammunition kunde
medföras i betydligt större mängder än tidigare, togs ett stort
steg mot en brigad som självständigt kunde genomföra strid.
Avsaknaden av artillerikomponent medförde dock att infanteri-
brigad m/49 ändå bör betraktas som en lätt operativ enhet.

1948 års försvarsbesluts betydelse för arméns framtida
utveckling
1948 års försvarsbeslut slog vakt om den allmänna värnplik-
ten och återinförde repetitionsövningarna, som hade varit inställda sedan
1947, samt fastställde den operativa principen periferiförsvar som dimen-
sionerande för krigsplanläggningen. I beslutet uttalades även att Krigsmak-
ten borde vara skickad att möta överraskande angrepp utförda med den
moderna invasionsteknikens resurser. En värdering av de överväganden som
kom att dimensionera 1949 års krigsorganisation är nödvändig för att man
ska kunna ta ställning till om det var försvarsekonomiskt rimligt, sett i ett
längre kvalitativt perspektiv, att organisera 37 armsbrigader och att beställa i
det närmaste 1 000 stridsflygplan. Carl Björeman skriver i År av uppgång, år
av nedgång att det fanns ett "svart hål" redan i 1948 års försvarsbeslut, vilket
han menar inverkade negativt på kvaliteten i beslutet. Kravet att "småsta-
ten" Sverige skulle kunna upprätthålla ett "Försvar utan luckor" kom aldrig
att omprövas, utan detta utopiska krav skulle visa sig vara seglivat, enligt
Björeman.

Var då 1948 års försvarsbeslut "utopiskt" i betydelsen att det hade en
negativ inverkan på kommande utformning av den svenska krigsmakten
och armen i synnerhet? Det beror nog på bedömarens utgångspunkt. Klart
är att beslutet fick en omedelbar positiv inverkan på "gålusten" inom hela

12 cm granatkastare (övre
bilden) var ända till organi-
sation 66 infanteribrigadens
tyngsta vapen för indirekt
eldunderstöd. Det ansågs
ända till slutet av 1960-talet
att artilleriförbanden bättre
kunde utnyttjas av fördel-
ningschefen för att förstärka
brigaderna vid behov. Som
kompensation infördes i
brigaderna stormkanoner
av olika typer, här infanteri-
kanonvagn 1o3.
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Krigsorganisationen

Krigsmakten. I huvudsak behölls alla arméns förband, infanteriregementena 
uppgraderades till brigader och antalet pansarbrigader fördubblades. Även 
om negativa synpunkter framfördes vad gäller brigadernas kvalitet och möj-
ligheterna att genomföra anfallsoperationer med nyvunnen stor eldkraft och 
hög rörlighet, skedde trots allt en omfattande materieltillförsel. 

Sett till den hotbild som utvecklades i Europa och i vårt närområde i 
begynnelsen av det kalla kriget är det inte svårt att förstå bakgrunden till att 
Sverige skulle bygga upp ett periferiförsvar, ”ett försvar utan luckor”, som 
utgick från en operativ krigsplanläggning med allmän värnplikt som en 
hörnsten. Antalet brigader var av stor betydelse för trovärdigheten att kunna 
försvara varje del av landet. Detta särskilt mot bakgrund av att de brigader 
som organiserades i stort sett saknade den operativa rörlighet som möjligen 
kunde motivera ett något mindre antal brigader. 

En faktor som talar emot färre men ”bättre” brigader i 1949 års krigsorga-
nisation var även att 1945 års försvarskommitté, med stöd av finansminis-
ter Wigforss, föreslog en minskning av arméns förband med 14 procent.33 
Sannolikheten att även arméns anslag hade reducerats med 14 procent vid 
ett lägre antal brigader får nog anses vara mycket stor. Resultatet hade då 
inte blivit någon kvalitativ förbättring av brigaderna utan enbart ett mindre 
antal. Den allmänna värnplikten och återinförandet av repetitionsövningar 
var även starkt bidragande faktorer till att arméns krigsorganisation behölls 
på en numerär på mer än 600 000 man. 

Krigsorganisationen kom att indelas i fältförband, brigaderna samt de 
fristående fördelningsförbanden34 och territorialförband. Alla värnpliktiga 
skulle utbildas, och efter grundutbildning skulle huvuddelen krigsplaceras 
vid en brigad eller vid något av de fristående fördelningsförbanden. Värn-
pliktsvolymen var styrande för hur många utbildningsregementen som 
krävdes för att kunna utbilda alla värnpliktiga. Storleken på arméns freds-
organisation, de ”gamla bygderegementena”, eller den så kallade grundorga-
nisationen, kom senare att få mycket stor betydelse för framtida förbands-
nedläggningar. Bibehållandet av arméns utbildningsrege menten, främst av 
arbetsmarknadspolitiska skäl, kom inför varje kommande försvarsbeslut att 
tillmätas större betydelse än utbildningsrationella motiv.

Sannolikt fanns det även i slutet av 1940-talet en kraftfull lokalpolitisk 
ambition att vilja behålla ”sitt regemente”, mot bakgrund av den hotbild som 
var närvarande men även utifrån erfarenheterna från beredskapstidens arbete 
med att bygga upp den försvarsförmåga som raserats efter första världskriget. 
Det blev således såväl militärt som politiskt angeläget att behålla ett stort antal 
regementen, något som personalförsörjningen av många brigader genererade 
och motiverade genom grundutbildningen av värnpliktiga. I orter som Boden, 
Sollefteå, Karlsborg, Skövde, Eksjö och Visby kom garnisonen med sina utbild-
ningsregementen att bli en av de största arbetsgivarna.
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Krigsmakten. I huvudsak behölls alla armens förband, infanteriregementena
uppgraderades till brigader och antalet pansarbrigader fördubblades. Även
om negativa synpunkter framfördes vad gäller brigadernas kvalitet och möj-
ligheterna att genomföra anfallsoperationer med nyvunnen stor eldkraft och
hög rörlighet, skedde trots allt en omfattande materieltillförsel.

Sett till den hotbild som utvecklades i Europa och i vårt närområde i
begynnelsen av det kalla kriget är det inte svårt att förstå bakgrunden till att
Sverige skulle bygga upp ett periferiförsvar, "ett försvar utan luckor", som
utgick från en operativ krigsplanläggning med allmän värnplikt som en
hörnsten. Antalet brigader var av stor betydelse för trovärdigheten att kunna
försvara varje del av landet. Detta särskilt mot bakgrund av att de brigader
som organiserades i stort sett saknade den operativa rörlighet som möjligen
kunde motivera ett något mindre antal brigader.

En faktor som talar emot färre men "bättre" brigader i 1949 års krigsorga-
nisation var även att 1945 års försvarskommitt, med stöd av finansminis-
ter Wigforss, föreslog en minskning av armens förband med 14 procent."
Sannolikheten att även armens anslag hade reducerats med 14 procent vid
ett lägre antal brigader får nog anses vara mycket stor. Resultatet hade då
inte blivit någon kvalitativ förbättring av brigaderna utan enbart ett mindre
antal. Den allmänna värnplikten och återinförandet av repetitionsövningar
var även starkt bidragande faktorer till att armens krigsorganisation behölls
på en numerär på mer än 600 000 man.

Krigsorganisationen kom att indelas i fältförband, brigaderna samt de
fristående fördelningsförbanden34 och territorialförband. Alla värnpliktiga
skulle utbildas, och efter grundutbildning skulle huvuddelen krigsplaceras
vid en brigad eller vid något av de fristående fördelningsförbanden. Värn-
pliktsvolymen var styrande för hur många utbildningsregementen som
krävdes för att kunna utbilda alla värnpliktiga. Storleken på armens freds-
organisation, de "gamla bygderegementena", eller den så kallade grundorga-
nisationen, kom senare att få mycket stor betydelse för framtida förbands-
nedläggningar. Bibehållandet av armens utbildningsregementen, främst av
arbetsmarknadspolitiska skäl, kom inför varje kommande försvarsbeslut att
tillmätas större betydelse än utbildningsrationella motiv.

Sannolikt fanns det även i slutet av 1940-talet en kraftfull lokalpolitisk
ambition att vilja behålla "sitt regemente", mot bakgrund av den hotbild som
var närvarande men även utifrån erfarenheterna från beredskapstidens arbete
med att bygga upp den försvarsförmåga som raserats efter första världskriget.
Det blev således såväl militärt som politiskt angeläget att behålla ett stort antal
regementen, något som personalförsörjningen av många brigader genererade
och motiverade genom grundutbildningen av värnpliktiga. I orter som Boden,
Sollefteå, Karlsborg, Skövde, Eksjö och Visby kom garnisonen med sina utbild-
ningsregementen att bli en av de största arbetsgivarna.

114



115

Endast genom anfall kan avgörande framtvingas

Brigadernas numrering

Dubbleringen av infanteriets regementen 
1940 innebar att det nyuppsatta regementet 
erhöll ”moderregementets” nummer adde-
rat med 30. Kronobergs regemente satte 
således upp I 11 och I 41. År 1942 beslutades 
att 13 brigader skulle organiseras enligt ett 
nummer system som bland annat innebar 
att pansarbrigaderna skulle numreras i en 
följd. PB 9 och PB 10 fick nummer efter sina 
ursprungsregementen, PB 8 fick nummer 8 då 
I 8 inte skulle sätta upp någon brigad. Num-
mer 6 reserverades till den fjärde pansar-
brigaden som P 1, Göta Livgarde, senare 
skulle utbilda tillsammans med I 1, Svea 
Livgarde. I 7 satte upp 7. motorbrigaden, 
som först blev IB 7 och senare PB 7. Detta 
var utgångsläget då brigaderna numrerades i 
1949 års krigsorganisation. För att komplicera 
numreringen ytterligare bestämdes att den 
femte pansar brigaden skulle få nummer 5 
och utbildas av Älvsborgs regemente, I 15, 
tillsammans med Skaraborgs regemente, P 4. 
I 5:s, I 6:s och I 8:s ”första” brigad benämn-
des IB 25, IB 26 respektive IB 28, därav 
benämningen PB 26 på pansarbrigaden som 
sattes upp av P 6 1964. År 1966 blev Brigad 
G PB 18 efter sitt ursprungsregemente I 18. 
Bakgrunden till brigadernas numrering var 
knappast känd av de officerare som genom 
åren tjänstgjort vid de olika förbanden. Än 
mer komplicerade blir sammanhangen då 
utbildningsregementet inte var ett krigsför-
band och dess nummer var ett resultat av 
traditions arvet, vilket i stort sett var omöjligt 
att förklara i samband med besök av office-
rare från andra länder. Enbart det faktum att 
regementschefen förde befälet över brigad-
chefen fram till dess att brigaderna kader-
organiserades 1994 var svårt nog att förklara.

Omorganiseringen till 1949 
års krigsorganisation påbör-
jades 1950 och var i stort 
genomförd fyra år senare.

Endast genom anfall kan avgörande framtvingas
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Brigadernas numrering

Dubbleringen av infanteriets regementen
1940 innebar att det nyuppsatta regementet
erhöll "moderregementets" nummer adde-
rat med 30. Kronobergs regemente satte
således upp 111 och 141. År 1942 beslutades
att 13 brigader skulle organiseras enligt ett
nummersystem som bland annat innebar
att pansarbrigaderna skulle numreras i en
följd. PB 9 och PB io fick nummer efter sina
ursprungsregementen, PB 8 fick nummer 8 då
18 inte skulle sätta upp någon brigad. Num-
mer 6 reserverades till den fjärde pansar-
brigaden som P 1, Göta Livgarde, senare
skulle utbilda tillsammans med 11, Svea
Livgarde. I 7 satte upp 7. motorbrigaden,
som först blev IB 7 och senare PB 7. Detta
var utgångsläget då brigaderna numrerades i
1949 års krigsorganisation. För att komplicera
numreringen ytterligare bestämdes att den
femte pansarbrigaden skulle få nummer 5
och utbildas av Älvsborgs regemente,115,
tillsammans med Skaraborgs regemente, P 4.
I5:s, I6:s och I8:s "första" brigad benämn-
des IB 25, 1B 26 respektive IB 28, därav
benämningen PB 26 på pansarbrigaden som
sattes upp av P 61964. År 1966 blev Brigad
G PB 18 efter sitt ursprungsregemente 118.
Bakgrunden till brigadernas numrering var
knappast känd av de officerare som genom
åren tjänstgjort vid de olika förbanden. Än
mer komplicerade blir sammanhangen då
utbildningsregementet inte var ett krigsför-
band och dess nummer var ett resultat av
traditionsarvet, vilket i stort sett var omöjligt
att förklara i samband med besök av office-
rare från andra länder. Enbart det faktum att
regementschefen förde befälet över brigad-
chefen fram till dess att brigaderna kader-
organiserades 1994 var svårt nog att förklara.

Omorganiseringen ti111949
års krigsorganisation påbör-
jades 1950 och vari stort
genomförd fyra år senare.
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Krigsorganisationen

Alternativen till ett minskat antal brigader i krigsorganisationen med 
bibehållen utbildningsorganisation hade varit att omsätta fältförbanden och 
brigaderna snabbare eller att öka antalet värnpliktiga som direktutbildades 
till territorialförbanden. Båda dessa alternativ, i kombination med indrag-
ning av utbildningsregementen, kom senare att tillämpas under olika tids-
skeden av arméns utveckling under och efter det kalla kriget. Några intres-
santa hypotetiska frågeställningar är: Vad hade konsekvenserna blivit om 
ett alternativ med snabb förbandsomsättning av 23 brigader, en vid varje 
utbildningsregemente, värderats och genomförts? Hur hade en sådan snabb 
förbandsomsättning påverkat systemet med repetitionsutbildning? Hade 
det varit möjligt att tillgodose brigadernas behov vad avser organisatoriskt 
ingående artilleridivision, pansrade fordon, antalet stridsvagnar, operativ 
rörlighet etc? 

1948 års försvarsbeslut får nog trots allt anses vara ett resultat av den 
tidens bedömningar, och de inblandade med ÖB Helge Jung i spetsen 
gjorde sitt bästa för att åstadkomma en krigsorganisation som levde upp till 
de säkerhetspolitiska krav som ställdes. De kan inte lastas för senare tiders 
påståenden att armén kom att bestå av ”fel sort och för mycket”. 1949 års 
krigsorganisation kom att prägla försvarsbesluten under de kommande 40 
åren. Trots en alltmer ansträngd försvarsekonomi gjordes stora ansträng-
ningar att behålla en stor krigsorganisation, ”ett försvar utan luckor”. Först 
när det kalla kriget i inledningen av 1990-talet ansågs vara avslutat, med en 
förändrad säkerhetspolitisk ordning i vårt närområde som resultat, började 
principerna som fastslogs i 1948 års försvarsbeslut att överges. På kort tid 
avvecklades brigaden som armén största taktiska enhet. Försvarsbeslutet år 
2000 markerade slutet för arméns fast organiserade brigader.

Brigaderna och försvarsbesluten under det kalla krigets 
inledning 

Stridsvagnsanskaffningen och pansarbrigadernas  
utveckling inför 1958 års försvarsbeslut
Trots avsaknaden av ett långsiktigt försvarsbeslut skedde viss utveckling 
av brigadernas eldkraft och rörlighet under perioden inför 1958 års för-
svarsbeslut. För pansarbrigaderna var tillgång till moderna stridsvagnar av 
avgörande betydelse. En slutsats efter Koreakriget35 var att stridsvagnen var 
det effektivaste markstridsvapnet för att bekämpa andra stridsvagnar. Av 
nordsidans stridsvagnsförluster åstadkoms 40 procent av flyg och nästan 60 
procent av FN-sidans stridsvagnseld. Närpansarvärnsvapen hade god verkan 
mot stridsvagnar, men kom sällan till verkan då motståndarens stridsvagnar 
”redan” var bekämpade av vapen med längre räckvidd. 

Den viktigaste förändringen genomgick pansarbrigaderna genom att den 
engelska Centurion-stridsvagnen med gyrostabiliserad kanon inköptes i 

Krigsorganisationen

Alternativen till ett minskat antal brigader i krigsorganisationen med
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till territorialförbanden. Båda dessa alternativ, i kombination med indrag-
ning av utbildningsregementen, kom senare att tillämpas under olika tids-
skeden av armens utveckling under och efter det kalla kriget. Några intres-
santa hypotetiska frågeställningar är: Vad hade konsekvenserna blivit om
ett alternativ med snabb förbandsomsättning av 23 brigader, en vid varje
utbildningsregemente, värderats och genomförts? Hur hade en sådan snabb
förbandsomsättning påverkat systemet med repetitionsutbildning? Hade
det varit möjligt att tillgodose brigadernas behov vad avser organisatoriskt
ingående artilleridivision, pansrade fordon, antalet stridsvagnar, operativ
rörlighet etc?

1948 års försvarsbeslut får nog trots allt anses vara ett resultat av den
tidens bedömningar, och de inblandade med ÖB Helge Jung i  spetsen
gjorde sitt bästa för att åstadkomma en krigsorganisation som levde upp till
de säkerhetspolitiska krav som ställdes. De kan inte lastas för senare tiders
påståenden att armen kom att bestå av "fel sort och för mycket". 1949 års
krigsorganisation kom att prägla försvarsbesluten under de kommande 40
åren. Trots en alltmer ansträngd försvarsekonomi gjordes stora ansträng-
ningar att behålla en stor krigsorganisation, "ett försvar utan luckor". Först
när det kalla kriget i inledningen av 1990-talet ansågs vara avslutat, med en
förändrad säkerhetspolitisk ordning i vårt närområde som resultat, började
principerna som fastslogs i 1948 års försvarsbeslut att överges. På kort tid
avvecklades brigaden som armen största taktiska enhet. Försvarsbeslutet år
2000 markerade slutet för armens fast organiserade brigader.

Brigaderna och försvarsbesluten under det kalla krigets
inledning
Stridsvagnsanskaffningen och pansarbrigadernas
utveckling inför 1958 års försvarsbeslut
Trots avsaknaden av ett långsiktigt försvarsbeslut skedde viss utveckling
av brigadernas eldkraft och rörlighet under perioden inför 1958 års för-
svarsbeslut. För pansarbrigaderna var tillgång till moderna stridsvagnar av
avgörande betydelse. En slutsats efter Koreakriget" var att stridsvagnen var
det effektivaste markstridsvapnet för att bekämpa andra stridsvagnar. Av
nordsidans stridsvagnsförluster åstadkoms 40 procent av flyg och nästan 60
procent av FN-sidans stridsvagnseld. Närpansarvärnsvapen hade god verkan
mot stridsvagnar, men kom sällan till verkan då motståndarens stridsvagnar
"redan" var bekämpade av vapen med längre räckvidd.

Den viktigaste förändringen genomgick pansarbrigaderna genom att den
engelska Centurion-stridsvagnen med gyrostabiliserad kanon inköptes i
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flera omgångar. År 1953 började de första vagnarna levereras till de skån-
ska brigaderna PB 7 och PB 8. De benämndes stridsvagn 81 efter kalibern36 
på stridsvagnens beväpning. Centurion-stridsvagnen hade betydligt bättre 
prestanda än sina svenska föregångare och efter lyckade organisationsförsök 
beslutades att ytterligare 160 vagnar skulle inköpas avsedda för västgöta-
brigaderna PB 5 och PB 9. Samtidigt omorganiserades dessa 
brigader och fick benämningen pansarbrigad stridsvagn 8137. 
Brigaden innehöll 48 Centurion-stridsvagnar, och därmed 
frångicks den tidigare principen med både tunga och lätta 
stridsvagnar inom brigaden. 

Historien bakom inköpet av Centurion-vagnarna är intres-
sant. Vid en jämförelse med andra länders stridsvagnar konsta-
terades redan inför FB 48 att de svenska stridsvagnarna var omo-
derna och underlägsna omvärldens. De krigförande länderna 
hade utvecklat, moderniserat och omsatt sina stridsvagnar utifrån erfarenheter 
på stridsfältet. De svenska vagnarna ”förbrukades” inte, vilket naturligtvis var 
positivt, men vi fick ”behålla” de vagnar som tagits fram. 

Behovet av nya stridsvagnar var därför väl känt av försvarsledningen, 
och redan 1950 kontaktades Storbritannien med en förfrågan om inköp 
av den på den tiden utomordentliga Centurion-vagnen med en vikt på 50 
ton. Svaret blev att Sverige tidigast 1958 kunde tänkas få köpa ett mindre 
antal vagnar. Märkligt nog gick frågan vidare till Frankrike och rörde strids-
vagnen AMX 13, en mindre vagn med vikten 15 ton. Försök genomfördes 
vid Pansartruppskolan i Skövde. Vagnen visade sig var väldigt trång och låg, 
men avgörande var att den bedömdes ha otillräckligt pansarskydd i ett kärn-
vapenkrig. Planerna på AMX 13 skrinlades 1952. Ungefär samtidigt uppen-
barades att Sverige hade en positiv handelsbalans gentemot Storbritannien, 
som något överraskande erbjöd Sverige att köpa Centurion-vagnar till ett 
reducerat pris. 

Erbjudandet antogs omgående och 80 vagnar inköptes för en miljon 
kronor styck, cirka 14 miljoner i dagens penningvärde – att jämföra med att 
en stridsvagn idag kostar cirka 50 miljoner. Valet av Centurion-vagnen istäl-
let för AMX 13 ter sig i efterhand självklart, mot bakgrund av att den svenska 
stridsvagnen m/42 med en vikt av 22 ton bedömdes ha alltför svagt pansar-
skydd. Fransmännen blev naturligtvis besvikna då affären inte genomfördes, 
trots att arméchefen Carl August Ehrensvärd ansåg38 att AMX 13 skulle inkö-
pas eftersom den var ”billig” och kunde anskaffas i stort antal. Ehrensvärd 
tyckte att han inte hade fått uttala sig tillräckligt i frågan men kunde något år 
senare putsa upp sitt anseende gentemot fransmännen när han genomdrev 
inköpet av ett stort antal 15,5 cm haubitsar från Frankrike, sedermera kallad 
”Fransyskan” eller haubits F. Haubits F kom senare att tillföras pansarbriga-
dens artilleribataljon

Den franska AMX 13 var en av 
de stridsvagnar som pröva-
des inför moderniseringen 
av pansarbrigaderna. Dess 
fördel var låg vikt, vilket 
ansågs nödvändigt i många 
taktiska lägen, men till priset 
av ett otillräckligt pansar-
skydd. När möjlighet samti-
digt erbjöds att köpa den tre 
gånger så tunga Centurion 
från Storbritannien avskrevs 
AMX-anskaffningen.
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flera omgångar. År 1953 började de första vagnarna levereras till de skån-
ska brigaderna PB 7 och PB 8. De benämndes stridsvagn 81 efter kalibern"
på stridsvagnens beväpning. Centurion-stridsvagnen hade betydligt bättre
prestanda än sina svenska föregångare och efter lyckade organisationsförsök
beslutades att ytterligare 160 vagnar skulle inköpas avsedda för västgöta-
brigaderna PB 5 och PB 9. Samtidigt omorganiserades dessa
brigader och fick benämningen pansarbrigad stridsvagn 8137.
Brigaden innehöll 48 Centurion-stridsvagnar, och därmed
frångicks den tidigare principen med både tunga och lätta
stridsvagnar inom brigaden.

Historien bakom inköpet av Centurion-vagnarna är intres-
sant. Vid en jämförelse med andra länders stridsvagnar konsta-
terades redan inför FB 48 att de svenska stridsvagnarna var omo-
derna och underlägsna omvärldens. De krigförande länderna
hade utvecklat, moderniserat och omsatt sina stridsvagnar utifrån erfarenheter
på stridsfältet. De svenska vagnarna "förbrukades" inte, vilket naturligtvis var
positivt, men vi fick "behålla" de vagnar som tagits fram.

Behovet av nya stridsvagnar var därför väl känt av försvarsledningen,
och redan 1950 kontaktades Storbritannien med en förfrågan om inköp
av den på den tiden utomordentliga Centurion-vagnen med en vikt på 50
ton. Svaret blev att Sverige tidigast 1958 kunde tänkas få köpa ett mindre
antal vagnar. Märkligt nog gick frågan vidare till Frankrike och rörde strids-
vagnen AMX 13, en mindre vagn med vikten 15 ton. Försök genomfördes
vid Pansartruppskolan i Skövde. Vagnen visade sig var väldigt trång och låg,
men avgörande var att den bedömdes ha otillräckligt pansarskydd i ett kärn-
vapenkrig. Planerna på AMX 13 skrinlades 1952. Ungefär samtidigt uppen-
barades att Sverige hade en positiv handelsbalans gentemot Storbritannien,
som något överraskande erbjöd Sverige att köpa Centurion-vagnar till ett
reducerat pris.

Erbjudandet antogs omgående och 80 vagnar inköptes för en miljon
kronor styck, cirka 14 miljoner i dagens penningvärde — att jämföra med att
en stridsvagn idag kostar cirka 50 miljoner. Valet av Centurion-vagnen istäl-
let för AMX 13 ter sig i efterhand självklart, mot bakgrund av att den svenska
stridsvagnen m/42 med en vikt av 22 ton bedömdes ha alltför svagt pansar-
skydd. Fransmännen blev naturligtvis besvikna då affären inte genomfördes,
trots att armschefen Carl August Ehrensvärd ansåg" att AMX 13 skulle inkö-
pas eftersom den var "billig" och kunde anskaffas i stort antal. Ehrensvärd
tyckte att han inte hade fått uttala sig tillräckligt i frågan men kunde något år
senare putsa upp sitt anseende gentemot fransmännen när han genomdrev
inköpet av ett stort antal 15,5 cm haubitsar från Frankrike, sedermera kallad
"Fransyskan" eller haubits F. Haubits F kom senare att tillföras pansarbriga-
dens artilleribataljon

Den franska AMX 13 var en av
de stridsvagnar som pröva-
des inför moderniseringen
av pansarbrigaderna. Dess
fördel var låg vikt, vilket
ansågs nödvändigt i många
taktiska lägen, men till priset
av ett otillräckligt pansar-
skydd. När möjlighet samti-
digt erbjöds att köpa den tre
gånger så tunga Centurion
från Storbritannien avskrevs
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Pansarbrigad stridsvagn 81 var organiserad i huvudsak som pansarbri-
gad m/49. Även om Centurion-vagnarna hade tillförts brigaden var antalet 
stridsvagnar fortfarande begränsat och pansarinfanteriet utan skydd och 
alltjämt cykelburet. Vid anfall måste därför hastigheten anpassas till det till 
fots framryckande infanteriets tempo om hela brigaden skulle sättas in sam-
tidigt. En stridsteknisk variant var att sätta in stridsvagnsbataljonen själv-
ständigt med brigadens enda organisatoriskt ingående pansarskyttekom-
pani i terränggående, pansrade KP-bilar och låta pansarskyttebataljonerna 
komma senare. Ehrensvärd var dock negativ till detta förfarande, som egent-
ligen ifrågasatte pansarbrigadernas existensberättigande39.

Antalet moderna stridsvagnar var inte tillräckligt för att till-
godose de sex pansarbrigadernas behov. Beslut togs att förse 
stridsvagn m/42 med en längre och kraftigare 7,5 cm före detta 
luftvärnskanon. Åren 1958–60 ombeväpnades 225 stridsvagn 
m/42 och benämndes stridsvagn 74. Kvarvarande stridsvagn 
m/42 modifierades till infanterikanonvagn 73 och ingick där-
efter i infanteribrigadernas stormkanonkompanier. Åren 1959–
60 inköptes slutligen ytterligare 110 Centurion-vagnar MK X. 
Dessa var beväpnade med en 10,5 cm kanon och fick beteck-
ningen stridsvagn 101. I mitten av 1960-talet byggdes alla 240 

stridsvagn 81 om till samma standard som stridsvagn 101 med beteckningen 
stridsvagn 102. De fick då en ny Vickers 10,5 cm kanon med förbättrad 
ammunition och ny radioutrustning. 

Inför 1958 års försvarsbeslut var stridsfordonsläget för pansarbrigaderna 
följande:

• Stridsvagn 81 fanns i 240 exemplar vid PB 5, PB 7, PB 8 och PB 9 samt 
något senare vid de två pansarbataljonerna vid P 5 i Boden.

• Stridsvagn 101 var på väg att levereras i 110 exemplar inledningsvis 
avsedda för PB 6.

• Stridsvagn 74 fanns i 225 exemplar avsedda för PB 10 och 10 strids-
vagnskompanier på Gotland. 

• Terrängbil m/42 KP fanns i över 500 exemplar fördelade i hela arméns 
krigsorganisation men med en stor del på Gotland.

Pansarbrigad organisation 58 – ett mellansteg
I en artikel i Arménytt40 1958 beskriver överstelöjtnanten Mirco Rolf de nya 
pansarbrigaderna på följande sätt: ”Pansarbrigaderna som nu fått ökad 
eldkraft ska främst insättas till anfall i viktiga operationsområden där man 
snabbt söker ett avgörande.” Vidare konstateras att pansarbrigaderna måste 
kunna anfalla i öppen terräng under rörliga förhållanden. I betäckt eller 

För att tillgodose strids-
vagnsbehovet för sex pansar-
brigader kompletterade 
man Centurion-beståndet 
med den till stridsvagn 74 
ombyggda stridsvagn m/42.
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För att tillgodose strids-
vagnsbehovet för sex pansar-
brigader kompletterade
man Centurion-beståndet
med den till stridsvagn 74
ombyggda stridsvagn m/42.

Pansarbrigad stridsvagn 81 var organiserad i huvudsak som pansarbri-
gad m/49. Även om Centurion-vagnarna hade tillförts brigaden var antalet
stridsvagnar fortfarande begränsat och pansarinfanteriet utan skydd och
alltjämt cykelburet. Vid anfall måste därför hastigheten anpassas till det till
fots framryckande infanteriets tempo om hela brigaden skulle sättas in sam-
tidigt. En stridsteknisk variant var att sätta in stridsvagnsbataljonen själv-
ständigt med brigadens enda organisatoriskt ingående pansarskyttekom-
pani i terränggående, pansrade KP-bilar och låta pansarskyttebataljonerna
komma senare. Ehrensvärd var dock negativ till detta förfarande, som egent-
ligen ifrågasatte pansarbrigadernas existensberättigande".

Antalet moderna stridsvagnar var inte tillräckligt för att till-
godose de sex pansarbrigadernas behov. Beslut togs att förse
stridsvagn m/42 med en längre och kraftigare 7,5 cm före detta
luftvärnskanon. Åren 1958-60 ombeväpnades 225 stridsvagn
m/42 och benämndes stridsvagn 74. Kvarvarande stridsvagn
m/42 modifierades till infanterikanonvagn 73 och ingick där-
efter i infanteribrigadernas stormkanonkompanier. Åren 1959-
60 inköptes slutligen ytterligare 110 Centurion-vagnar MK X.
Dessa var beväpnade med en 10,5 cm kanon och fick beteck-
ningen stridsvagn 101. I mitten av 1960-talet byggdes alla 240

stridsvagn 81 om till samma standard som stridsvagn 101 med beteckningen
stridsvagn 102. De fick då en ny Vickers 10,5 cm kanon med förbättrad
ammunition och ny radioutrustning.

Inför 1958 års försvarsbeslut var stridsfordonsläget för pansarbrigaderna
följande:

• Stridsvagn 81 fanns i 240 exemplar vid PB 5, PB 7, PB 8 och PB 9 samt
något senare vid de två pansarbataljonerna vid P 5 i Boden.

• Stridsvagn 101 var på väg att levereras i 110 exemplar inledningsvis
avsedda för PB 6.

• Stridsvagn 74 fanns i 225 exemplar avsedda för PB 10 och 10 strids-
vagnskompanier på Gotland.

• Terrängbil m/42 KP fanns i över 500 exemplar fördelade i hela armens
krigsorganisation men med en stor del på Gotland.

Pansarbrigad organisation 58 — ett mellansteg
I en artikel i Armbulte° 1958 beskriver överstelöjtnanten Mirco Rolf de nya
pansarbrigaderna på följande sätt: "Pansarbrigaderna som nu fått ökad
eldkraft ska främst insättas till anfall i viktiga operationsområden där man
snabbt söker ett avgörande." Vidare konstateras att pansarbrigaderna måste
kunna anfalla i öppen terräng under rörliga förhållanden. I betäckt eller
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annan svåröverskådlig terräng är stridsvagnarnas eldverkan och rörlighet 
begränsad. Pansarbrigaderna sätts därför i regel inte in för strid i sådan 
terräng. 

Anfall med stor rörlighet i öppen terräng måste dock anses ha varit ett 
önsketänkande, mot bakgrund av att pansarinfanteriet alltjämt saknade 
pansrade fordon, vilket var en förutsättning för att infanteriet skulle kunna 
följa stridsvagnarnas tempo på slagfältet. I de taktiska anvisningarna för pan-
sarinfanteriet och stridsvagnsförbandens uppträdande (Anv Pinf och Strv) 
från 1956 infördes begreppet ”normalindelning” av bataljonerna i pansar-
brigaden. Det innebar att stridsvagns- och pansarskyttekompanierna ”blan-
dades” i en mer eller mindre fast organisation med ett stridsvagnskompani 
och två pansarskyttekompanier i brigadens tre pansarbataljoner. Det något 
motsägelsefulla motivet till denna ”fasta tillfälliga” indelning var att behovet 
av blandade bataljoner ofta förekom i vår typ av terräng. Det verkliga motivet 
var sannolikt en anpassning till rådande verklighet. Behovet av pansarband-
vagnar för att öka pansarinfanteriets rörlighet på stridsfältet var uppenbart 
för alla men kunde inte tillgodoses av ekonomiska skäl. 

Taktiken anpassades till infanteriets reglementen41, och anfall skedde enligt 
tre olika förfaringssätt. Stridsvagnarna skulle understödja pansarinfan teriet 
från bakomliggande ställningar, alternativt rycka fram i höjd med infanteriet 
eller som en tredje möjlighet anfalla framför skytteenheterna. Det sista alter-
nativet var ett undantag. Innebörden av dessa anvisningar var 
således att de oskyddade soldaterna skulle gå i täten vid anfall 
mot fienden, medan soldaterna i stridsvagnar med bäst beväp-
ning, skydd och rörlighet följde efter. I stort var det samma 
taktik som användes då pansarvapnet var nyutvecklat. Även 
inter nationellt var tendensen att övergå till blandade bataljo-
ner men med den skillnaden att pansarinfanteriet då oftast var 
utrustat med pansrade trupptransportfordon. 

Till den graverande bristen på pansarinfanteriets rörlighet 
och skydd ska läggas bristen på organisatoriskt ingående luft-
värn. Även om det egna luftvärnet var pansrat och bandburet var lufthotet 
vid anfall i öppen terräng så stort att det oftast var nödvändigt att förstärka 
brigaden med annat luftvärn.

Det kan i efterhand tyckas onödigt att man fullföljde omorganisationen 
av pansarbrigaderna till organisation 58 med kvarstående brist på strids-
vagnar och problemet med det oskyddade pansarinfanteriet. Ytterligare 110 
nya stridsvagnar var på väg att anskaffas, beslut om utveckling av stridsvagn S 
var taget samtidigt som bristen på pansarbandvagnar till infanteriet var på 
väg att tillgodoses. Pansarbandvagn 301 (pbv 301) utvecklades gemensamt 
av AB Landsverk i Landskrona och AB Hägglunds och Söner i Örnsköldsvik 
1958–59. Pbv 301 hade en vikt på 11,5 ton och var byggd på stridsvagn m/41 

I pansarbrigad 58 färdades 
pansarskytteförband fort-
farande i karosspansarbilar 
(KP-bilar), vilket gjorde det 
omöjligt för dem att följa 
stridsvagnsförbandet på 
stridsfältet.
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annan svåröverskådlig terräng är stridsvagnarnas eldverkan och rörlighet
begränsad. Pansarbrigaderna sätts därför i regel inte in för strid i sådan
terräng.

Anfall med stor rörlighet i öppen terräng måste dock anses ha varit ett
önsketänkande, mot bakgrund av att pansarinfanteriet alltjämt saknade
pansrade fordon, vilket var en förutsättning för att infanteriet skulle kunna
följa stridsvagnarnas tempo på slagfältet. I de taktiska anvisningarna för pan-
sarinfanteriet och stridsvagnsförbandens uppträdande (Any Pinf och Strv)
från 1956 infördes begreppet "normalindelning" av bataljonerna i pansar-
brigaden. Det innebar att stridsvagns- och pansarskyttekompanierna "blan-
dades" i en mer eller mindre fast organisation med ett stridsvagnskompani
och två pansarskyttekompanier i brigadens tre pansarbataljoner. Det något
motsägelsefulla motivet till denna "fasta tillfälliga" indelning var att behovet
av blandade bataljoner ofta förekom i vår typ av terräng. Det verkliga motivet
var sannolikt en anpassning till rådande verklighet. Behovet av pansarband-
vagnar för att öka pansarinfanteriets rörlighet på stridsfältet var uppenbart
för alla men kunde inte tillgodoses av ekonomiska skäl.

Taktiken anpassades till infanteriets reglementee, och anfall skedde enligt
tre olika förfaringssätt. Stridsvagnarna skulle understödja pansarinfanteriet
från bakomliggande ställningar, alternativt rycka fram i höjd med infanteriet
eller som en tredje möjlighet anfalla framför skytteenheterna. Det sista alter-
nativet var ett undantag. Innebörden av dessa anvisningar var
således att de oskyddade soldaterna skulle gå i täten vid anfall
mot fienden, medan soldaterna i stridsvagnar med bäst beväp-
ning, skydd och rörlighet följde efter. I stort var det samma
taktik som användes då pansarvapnet var nyutvecklat. Även
internationellt var tendensen att övergå till blandade bataljo-
ner men med den skillnaden att pansarinfanteriet då oftast var
utrustat med pansrade trupptransportfordon.

Till den graverande bristen på pansarinfanteriets rörlighet
och skydd ska läggas bristen på organisatoriskt ingående luft-
värn. Även om det egna luftvärnet var pansrat och bandburet var lufthotet
vid anfall i öppen terräng så stort att det oftast var nödvändigt att förstärka
brigaden med annat luftvärn.

Det kan i efterhand tyckas onödigt att man fullföljde omorganisationen
av pansarbrigaderna till organisation 58 med kvarstående brist på strids-
vagnar och problemet med det oskyddade pansarinfanteriet. Ytterligare 110
nya stridsvagnar var på väg att anskaffas, beslut om utveckling av stridsvagn S
var taget samtidigt som bristen på pansarbandvagnar till infanteriet var på
väg att tillgodoses. Pansarbandvagn 301 (pbv 301) utvecklades gemensamt
av AB Landsverk i Landskrona och AB Hägglunds och Söner i Örnsköldsvik
1958-59. Pbv 301 hade en vikt på 11,5 ton och var byggd på stridsvagn m/41
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stridsvagnsförbandet på
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Pansarbrigad krigsorganisation 1958. Pansarbrigad m/5842

Krigsorganisationen

1.Pansarbataljon
11 Strv 81/101'
15 KP-bilar m/42

Spanings-
p ant PU BAT

2.Pansarbataljon
11 Strv 81/101

Pansarunderstödsbat
13 Strv 81/101stabs-

komp
15 KP-bilar m/42 Pansarspecialkomp

Pansarskyddskomp
X 2 x Tungt grkkomp

3.Pansarbataljon Bt igadstab Luftvärnskomp

11 Strv 81/101
15 KP-bilar m/42

PUH Pingbat
Pansarhuabits-
division, 12 st
10,5 cm Haubits m/40 Pansarunderhållsbataljon

Pansaringenjörbataljon

Pansarbrigad krigsorganisation 1958. Pansarbrigad m/5842

Sammanställning:
Ca 5 200 soldater
48 tunga stridsvagnar 81/101
45 KP- bilar m/42
16 12 cm tung granatkastare
6 Pansarvärnskanonvagn m/43
3 Luftvärnskanonvagn fm/43
18 st 20 mm luftvärnskanoner
Ca 700 olika motorfordon
"Stridsvagn 101 vid PB 6,
Stridsvagn 74 vid PB 10 och på
Gotland

11 I  1 1

Stridsvagn 81, AFÖ 1960.
Foto Lars Sjögren, Krigsarkivet.
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chassi. Beväpningen var en 20 mm Bofors automatkanon m/45, ursprung-
ligen monterad i flygplanet J 21.

Beställningen gick till Örnsköldsvik av arbetsmarknadsskäl. Pbv 301 bör-
jade levereras redan 1961 och tillverkades i 220 exemplar. Pbv 301 var ett 
provisorium och var i tjänst till 1970, då den ersattes av pbv 302.

Med vetskap om dessa tillskott i stridsfordonsbeståndet infördes pansar-
brigad 58, trots sina brister. Beslutet innebar – även om en betydligt bättre 
pansarbrigad kunde skönjas i horisonten – att införandet av pansarbataljo-
nernas blandade organisation av stridsvagnar och pansarinfanteri fastställ-
des. Grunden till pansarbrigad organisation 63 var därmed lagd. PB 63, som 
blev benämningen på brigaden, kom att bestå ända till 1990-talets början. 
Mot denna bakgrund var pansarbrigad 58 ett mellansteg till PB 63.

Infanteribrigad organisation 59 – hästarna utmönstras
Fortsatta studier och utvärdering av erfarenheterna från kriget i Korea visade 
att de svenska armébrigaderna måste utvecklas ytterligare vad gällde eldkraft 
och rörlighet för att uppnå bättre effekt på stridsfältet. År 1954 utarbetade 
arméledningen i samråd med försvarsstaben ett utkast till reviderad krigs-
organisation, krigsorganisation 1949 R43. Målsättningen vid ett eventuellt 
angrepp på landet var, i enlighet med den operativa idén om periferiförsvar, 
att kunna avvisa motståndaren innan han fått fast fot på stränderna vid en 
landstigningsoperation, alternativt hejda honom redan i gränsområdet vid 
ett anfall över landgränsen. Mot bakgrund av att tillgången på arméstrids-
krafter ansågs vara begränsad var ett återkommande tema att de taktiska 
enheternas operativa rörlighet, främst brigadernas, var avgörande för att 
man snabbt skulle kunna kraftsamla förbanden och genomföra motanfall. 
Därtill skulle förbanden när de väl var på plats kunna bekämpa motstånda-
rens tunga stridsvagnar på stora avstånd. 

För infanteribrigaderna innebar organisation 1949 R flera viktiga för-
ändringar. Förmågan att bekämpa stridsvagnar förbättrades på alla nivåer 
genom en ökning av antalet granatgevär och pansarskott. På brigadens tre 
skyttebataljoner utökades antalet granatgevär från 20 till 27. Genom ökad 
lastkapacitet tredubblades antalet pansarspränggranater till granatgevären 
från tidigare 108 till 350 på varje bataljon. Raketgevären utgick och ersattes 
av 80 pansarskott på varje skyttebataljon. 

Den största förändringen som kunde skönjas var dock resultatet av dis-
kussionerna kring möjligheten att ta steget fullt ut och ”traktorisera” infan-
teribataljonen44, det vill säga att ersätta hästen med traktorer som dragfor-
don. Kraftigare vapen med tyngre och mer ammunition krävde helt enkelt 
fler och tyngre fordon. Enligt gjorda beräkningar ersatte en traktor med 
kärra lastkapaciteten för fyra hästekipage. Vidare gjordes en jämförelse 
mellan cyklar, inmönstrade standardlastbilar och terränggående stamfor-

Endast genom anfall  kan avgörande framtvingas

chassi. Beväpningen var en 20 mm Bofors automatkanon m/45, ursprung-
ligen monterad i flygplanet J 21.

Beställningen gick till Örnsköldsvik av arbetsmarknadsskäl. Pbv 301 bör-
jade levereras redan 1961 och tillverkades i 220 exemplar. Pbv 301 var ett
provisorium och var i tjänst till 1970, då den ersattes av pbv 302.

Med vetskap om dessa tillskott i stridsfordonsbeståndet infördes pansar-
brigad 58, trots sina brister. Beslutet innebar — även om en betydligt bättre
pansarbrigad kunde skönjas i horisonten — att införandet av pansarbataljo-
nernas blandade organisation av stridsvagnar och pansarinfanteri fastställ-
des. Grunden till pansarbrigad organisation 63 var därmed lagd. PB 63, som
blev benämningen på brigaden, kom att bestå ända till 1990-talets början.
Mot denna bakgrund var pansarbrigad 58 ett mellansteg till PB 63.

Infanteribrigad organisation 59 — hästarna utmönstras
Fortsatta studier och utvärdering av erfarenheterna från kriget i Korea visade
att de svenska armsbrigaderna måste utvecklas ytterligare vad gällde eldkraft
och rörlighet för att uppnå bättre effekt på stridsfältet. År 1954 utarbetade
armsledningen i samråd med försvarsstaben ett utkast till reviderad krigs-
organisation, krigsorganisation 1949 R43. Målsättningen vid ett eventuellt
angrepp på landet var, i enlighet med den operativa iden om periferiförsvar,
att kunna avvisa motståndaren innan han fått fast fot på stränderna vid en
landstigningsoperation, alternativt hejda honom redan i gränsområdet vid
ett anfall över landgränsen. Mot bakgrund av att tillgången på armsstrids-
krafter ansågs vara begränsad var ett återkommande tema att de taktiska
enheternas operativa rörlighet, främst brigadernas, var avgörande för att
man snabbt skulle kunna kraftsamla förbanden och genomföra motanfall.
Därtill skulle förbanden när de väl var på plats kunna bekämpa motstånda-
rens tunga stridsvagnar på stora avstånd.

För infanteribrigaderna innebar organisation 1949 R flera viktiga för-
ändringar. Förmågan att bekämpa stridsvagnar förbättrades på alla nivåer
genom en ökning av antalet granatgevär och pansarskott. På brigadens tre
skyttebataljoner utökades antalet granatgevär från 20 till 27. Genom ökad
lastkapacitet tredubblades antalet pansarspränggranater till granatgevären
från tidigare 108 till 350 på varje bataljon. Raketgevären utgick och ersattes
av 80 pansarskott på varje skyttebataljon.

Den största förändringen som kunde skönjas var dock resultatet av dis-
kussionerna kring möjligheten att ta steget fullt ut och "traktorisera" infan-
teribataljonen44, det vill säga att ersätta hästen med traktorer som dragfor-
don. Kraftigare vapen med tyngre och mer ammunition krävde helt enkelt
fler och tyngre fordon. Enligt gjorda beräkningar ersatte en traktor med
kärra lastkapaciteten för fyra hästekipage. Vidare gjordes en jämförelse
mellan cyklar, inmönstrade standardlastbilar och terränggående stamfor-

121



122

Krigsorganisationen

don som transportmedel för personal. Jämförelsen föll ut till cykelns fördel. 
Standardlastbilar var sårbara medan terränggående stamfordon var dyrbara. 
Slutsatsen blev att fortsätta med cyklar som ett billigt och oömt transport-
medel för personal. Bedömningen var att en cyklande bataljon inom ett 
dygn kunde förflytta sig 120 km eller mera. Vid cykeltolkning efter fordon 
kunde hastigheten öka till 20 km/tim eller 200 km per dygn.

I den försöksorganisation som prövades 1956 och som senare med 
mindre modifieringar fastställdes till infanteribrigad 59 blev cykeln och 
traktorn de enhetliga transportmedlen inom brigaden. Efter flera hundra 
års tjänst i arméns krigsorganisation utmönstrades hästen som dragdjur 
i infanteribrigaderna. Steget togs dock inte fullt ut omedelbart, särskilda 
anspannsförband (förband med hästar) behölls i nästan 15 år med motivet 
att de skulle kunna tilldelas infanteribrigaderna för att säkerställa framkom-
ligheten i vägfattiga områden.

Slutsatserna efter en ÖB-utredning angående de taktiska, organisato-
riska och ekonomiska konsekvenserna ifall kavalleriet utgick ur armé-
organisationen blev att varje brigad även borde innehålla en cykel- eller 
motorcykelburen spaningsenhet av kompanistorlek för de egna underrät-
telsebehoven. 1956 års försöksorganisation innehöll därför även ett orga-
nisatoriskt ingående spaningskompani i brigaden. Kavalleriets överlevnad 
säkrades bland annat genom kvalitetsförbättringar av jägarförbanden, så 
att dessa kunde fortsätta att lösa uppgiften att tillgodose fördelningschefens 
underrättelsebehov. 

Cykeltolkning efter traktor 
blev under två decennier 
infanteribrigadernas 
transport sätt – en unik 
svensk lösning. Det innebar 
att brigaderna till en låg 
kostnad kunde fyrfaldiga sin 
marschhastighet.

Krigsorganisationen
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svensk lösning. Det innebar
att brigaderna till en låg
kostnad kunde fyrfaldiga sin
marschhastighet.

don som transportmedel för personal. Jämförelsen föll ut till cykelns fördel.
Standardlastbilar var sårbara medan terränggående stamfordon var dyrbara.
Slutsatsen blev att fortsätta med cyklar som ett billigt och oömt transport-
medel för personal. Bedömningen var att en cyklande bataljon inom ett
dygn kunde förflytta sig 120 km eller mera. Vid cykeltolkning efter fordon
kunde hastigheten öka till 20 km/tim eller 200 km per dygn.

I den försöksorganisation som prövades 1956 och som senare med
mindre modifieringar fastställdes till infanteribrigad 59 blev cykeln och
traktorn de enhetliga transportmedlen inom brigaden. Efter flera hundra
års tjänst i armens krigsorganisation utmönstrades hästen som dragdjur
i infanteribrigaderna. Steget togs dock inte fullt ut omedelbart, särskilda
anspannsförband (förband med hästar) behölls i nästan 15 år med motivet
att de skulle kunna tilldelas infanteribrigaderna för att säkerställa framkom-
ligheten i vägfattiga områden.

Slutsatserna efter en ÖB-utredning angående de taktiska, organisato-
riska och ekonomiska konsekvenserna ifall kavalleriet utgick ur a r m -
organisationen blev att varje brigad även borde innehålla en cykel- eller
motorcykelburen spaningsenhet av kompanistorlek för de egna underrät-
telsebehoven. 1956 års försöksorganisation innehöll därför även ett orga-
nisatoriskt ingående spaningskompani i brigaden. Kavalleriets överlevnad
säkrades bland annat genom kvalitetsförbättringar av jägarförbanden, så
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9 cm pansarvärnspjäs, 
tillverkad av Bofors, anskaf-
fades i mitten av 1960-talet 
och kvarstod till början av 
1990-talet. De första pjä-
serna var traktordragna och 
betjänades i eldställning 
av två man. Sedan tillkom 
terrängbilsburen pjäs och 
senare en bandvagnsburen. 
Anskaffningen innebar att 
skyttebataljonens skottvidd 
mot pansrade mål fördubb-
lades till 800 meter, mot 
granatgevärets 400 meter. 
Ammunitionen var av samma 
slag, riktad sprängverkan 
(RSV).

Förmågan att samordna och avge ”tung” granateld förbättrades avse-
värt genom att stormkanonförband infördes i samtliga brigader och anta-
let tunga granatkastare på brigaden utökades från 5 till 18. Dessa enheter 
sammanfördes i en understödsbataljon där även pansarskyddskompaniet 
och luftvärnskompaniet inordnades. Alltjämt var avsaknaden av en ”egen” 
artilleribataljon en stor brist. Stormkanonvagnarna, eller infanterikanon-
vagnar (ikv) som de kom att benämnas, hade som främsta uppgift att under-
stödja infanteribataljonernas anfall med direktriktad tung eld från sina 
kanoner. I slutet av 1950-talet fanns 209 infanterikanonvagnar av fyra olika 
typer att fördela till 27 infanteribrigader organisation 59. Man utrustade 18 
brigader med nytillverkade infanterikanonvagnar av typen ikv 102/103 med 
10,5 cm kanon, som även kunde skjuta indirekt eld. Resterande nio brigader 
fick hålla tillgodo med 36 föråldrade stormartillerivagn m/43 och 56 något 
modifierade stridsvagn m/42 med benämningen ikv 73. Den begränsade till-
gången på vagnar innebar att stormkanonkompanierna i början 1960-talet 
i infanteribrigad 59 innehöll sex vagnar fördelade på två plutoner. Önskvärt 
hade givetvis varit tio vagnar: tre plutoner med tre vagnar och någon vagn 
till kompanichefen. 

Omorganisering och omsättning av en brigad var en tidskrävande pro-
cess. Planer skulle följas vad gäller materieltillförsel och förbandsomsättning 
genom grundutbildning eller repetitionsutbildning av värnpliktiga till de 
olika kompani- och bataljonsenheter som ingick i brigaden. 
När en ny organisation fastställts tog det minst fyra år innan 
hela brigaden hade nyutbildats eller omskolats genom repeti-
tionsutbildning på nya vapen, fordon och annan krigsmateriel. 
Dessutom tillfördes ny materiel som ersättning för gammal och 
omodern kontinuerligt utan att organisationen ändrades. Ett 
bra exempel på denna typ av tillförsel är stormkanonkompa-
nierna i infanteribrigad 59. Efter hand som stridsvagn S till-
fördes pansarbrigaderna i slutet av 1960-talet överfördes över-
blivna stridsvagnar 7445 till infanteribrigaderna som storm-
kanonvagnar. Stormkanonkanonkompaniet i infanteribrigad 5946 kom efter 
hand att utökas med fem vagnar och bestod av 11 vagnar när det blev dags 
att omorganisera infanteribrigad 59 till organisation 66.

Infanteribrigad 59:s förmåga att bekämpa pansarfordon ökades genom 
att ett nytt pansarvärnsvapen av mellanklass tillfördes. En 9 cm pansar-
värnspjäs, senare kallad Huggpipan, hade utvecklats av Bofors och inför-
des i skyttebataljonernas pansarskyddsplutoner, totalt 12 pansarvärnspjäser 
i brigaden. Pansarvärns pjäs 1110 överlevde hela kalla kriget-perioden och 
utmönstrades i början av 1990-talet. Diskussionerna kring införandet av 
en ny lätt kulspruta resulterade i att den tunga kulsprutan m/42 ersattes av 
kulspruta 58. Antalet kulsprutor i brigaden, 119 stycken, förblev oföränd-
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9 cm pansarvärnspjäs,
tillverkad av Bofors, anskaf-
fades i mitten av 1960-talet
och kvarstod till början av
1990-talet. De första pjä-
serna var traktordragna och
betjänades i eldställning
av två man. Sedan tillkom
terrängbilsburen pjäs och
senare en bandvagnsburen.
Anskaffningen innebar att
skyttebataljonens skottvidd
mot pansrade mål fördubb-
lades till 80o meter, mot
granatgevärets 40o meter.
Ammunitionen var av samma
slag, riktad sprängverkan
(RSV).
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Infanteribrigad krigsorganisation 59. Infanteribrigad 5947

Krigsorganisationen

Infanteribrigad krigsorganisation 59. Infanteribrigad 5947

I I

I I

• kigame- ,

I I

I I

UH

1.Skyttebataljon
911 man

II

2.Skyttebataljon
911 man

X

Brigadstab

3.Skyttebataljon
911 man

Brigadunderhållsbataljon
602 man
Uhbatstab med stabskomp
Brigadtransportkompani
Reparationspluton
Brigadintendenturkomp
Brigadsjukvårdskompani
Cyke ltransportkompani

Sammanställning
Infanteribrigad 59:
4 669 soldater
119 kulsprutor, KSP 58
18 8 cm granatkastare
16 12 cm granatkastare
18 20 mm luftvärnskanoner
12 9 cm Pansarvärnspjäs 1110
113 8,4 cm granatgevär, GRG 48
Ca 240 Pansarskott m/46
24 raketgevär
6 infanterikanonvagnar
270 motorfordon av olika slag
300 hjultraktorer

45 man

Briging-
komp

172 man

Spanings-
kompani

91 man

Understödsbataljon
763 man
Batstab med stabspluton
Pansarskyddskompani
Tungt granatkastarkomp
Tungt granatkastarkomp
Stormkanonkompani
Brigadluftyarnskompani

Brigstabs-
komp

Briging-
mtrikomp

94 man

168 man

Infanterisoldaten,
brigadens ryggrad.
Stridsutrustad med
Kpist m/45 och
skafthandgranater.
Foto VR officerskårs
bildarkiv.

124



125

Endast genom anfall kan avgörande framtvingas

rat men den reducerade vikten på vapnet innebar att kulsprutan nu kunde 
bäras eldberedd av en soldat, vilket indirekt kom att öka eldkraften med 
finkalibriga vapen.

Värdering av pansarbrigad 58 och infanteribrigad 59
Med 1958 års försvarsbeslut följde nu en period som kom att kallas guld-
åldern. De osäkerheter och det ekonomiska provisorium som rått under 
1950-talet ersattes nu av stadga i planeringen. Försvarsbeslutet innebar att 
den så välbehövliga kvalitativa utvecklingen av armébrigaderna kunde fort-
sätta med full kraft. Beslutet kom att lägga grunden till brigadernas mate-
riella sammansättning långt in på 1970-talet.48

En värdering av de nu fastställda brigadtyperna mot det faktiska mate-
riella innehållet blir inte helt positiv. Ett pansarförband med enbart 48 
stridsvagnar och ett oskyddat cykel- och traktortransporterat pansarinfan-
teri hade naturligtvis inte den rörlighet och anfallskraft som kännetecknar en 
pansarbrigad. På motsvarande sätt kan även infanteribrigadens rörlighet och 
anfallskraft ifrågasättas mot bakgrund av att den saknade egen artilleribatal-
jon och trupptransportfordon som medgav längre förflyttningar på kort tid. 
De båda brigadtypernas begränsade operativa49 rörlighet måste betecknas 
som en gemensam svag punkt. Även om cykeln är ett bra och billigt fort-
skaffningsmedel krävs det att soldaterna är vältränade och uthålliga om de 
ska kunna genomföra strid efter långa och hårda cykelmarscher. Reglementet 
från 1956, som föreskriver att det oskyddade pansarinfanteriet ska kunna 
anfalla i öppen terräng, är enligt senare studier en helt orealistisk taktik. 

Däremot var infanteribrigadens eldkraft med direktskjutande vapen, 
även i en internationell jämförelse, väl tillgodosedd. Listan på ökad eldkraft 
kan göras lång, men det var främst förmågan att bekämpa pansar på alla 
nivåer som genomgått en avsevärd förbättring. Även om det fanns negativa 
synpunkter på traktorns användbarhet var det ett stort steg mot ökad rör-
lighet att ersätta de 400 hästarna med 300 traktorer. Det innebar en avsevärd 
ökad lastkapacitet av ammunition och andra förnödenheter, vilket bidrog 
till ökad stridsuthållighet. Båda brigadtyperna tillfördes även ett stort antal 
moderna radiostationer, vilket innebar snabbare och effektivare stridsled-
ning av brigadens underavdelningar.

Den största förbättringen var tillförseln av splitterskyddande fordon till 
pansarinfanteriet, något som väsentligt skulle öka pansarbrigadens taktiska 
rörlighet på stridsfältet. Lägg därtill beslutet att utveckla och tillverka en ny 
svensk stridsvagn i stort antal. Det kom att innebära att antalet strids vagnar 
i pansarbrigaden ökades till 72, vilket gav ett betydande tillskott till dess 
eldkraft.

Sammantaget hade brigaderna stora brister under de första åren efter för-
svarsbeslutet, men ny och modern materiel var på väg att anskaffas. De orga-
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Med 1958 års försvarsbeslut följde nu en period som kom att kallas guld-
åldern. De osäkerheter och det ekonomiska provisorium som rått under
1950-talet ersattes nu av stadga i planeringen. Försvarsbeslutet innebar att
den så välbehövliga kvalitativa utvecklingen av armsbrigaderna kunde fort-
sätta med full kraft. Beslutet kom att lägga grunden till brigadernas mate-
riella sammansättning långt in på 1970-talet."

En värdering av de nu fastställda brigadtyperna mot det faktiska mate-
riella innehållet blir inte helt positiv. Ett pansarförband med enbart 48
stridsvagnar och ett oskyddat cykel- och traktortransporterat pansarinfan-
teri hade naturligtvis inte den rörlighet och anfallskraft som kännetecknar en
pansarbrigad. På motsvarande sätt kan även infanteribrigadens rörlighet och
anfallskraft ifrågasättas mot bakgrund av att den saknade egen artilleribatal-
jon och trupptransportfordon som medgav längre förflyttningar på kort tid.
De båda brigadtypernas begränsade operativa49 rörlighet måste betecknas
som en gemensam svag punkt. Även om cykeln är ett bra och billigt fort-
skaffningsmedel krävs det att soldaterna är vältränade och uthålliga om de
ska kunna genomföra strid efter långa och hårda cykelmarscher. Reglementet
från 1956, som föreskriver att det oskyddade pansarinfanteriet ska kunna
anfalla i öppen terräng, är enligt senare studier en helt orealistisk taktik.

Däremot var infanteribrigadens eldkraft med direktskjutande vapen,
även i en internationell jämförelse, väl tillgodosedd. Listan på ökad eldkraft
kan göras lång, men det var främst förmågan att bekämpa pansar på alla
nivåer som genomgått en avsevärd förbättring. Även om det fanns negativa
synpunkter på traktorns användbarhet var det ett stort steg mot ökad rör-
lighet att ersätta de 400 hästarna med 300 traktorer. Det innebar en avsevärd
ökad lastkapacitet av ammunition och andra förnödenheter, vilket bidrog
till ökad stridsuthållighet. Båda brigadtyperna tillfördes även ett stort antal
moderna radiostationer, vilket innebar snabbare och effektivare stridsled-
ning av brigadens underavdelningar.

Den största förbättringen var tillförseln av splitterskyddande fordon till
pansarinfanteriet, något som väsentligt skulle öka pansarbrigadens taktiska
rörlighet på stridsfältet. Lägg därtill beslutet att utveckla och tillverka en ny
svensk stridsvagn i stort antal. Det kom att innebära att antalet stridsvagnar
i pansarbrigaden ökades till 72, vilket gav ett betydande tillskott till dess
eldkraft.

Sammantaget hade brigaderna stora brister under de första åren efter för-
svarsbeslutet, men ny och modern materiel var på väg att anskaffas. De orga-
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nisationsstrukturer som lades till grund för infanteribrigad 59 och pansar-
brigad 58 blev bestående under hela det kalla kriget. De materiella bristerna 
minskade efter hand, men mot slutet av det kalla kriget skulle det visa sig att 
Sverige inte kunde upprätthålla ett allsidigt försvar utan luckor. Frågan som 
i efterhand åter kan ställas är om det var ekonomisk opportunism att försöka 
behålla ett så stort antal brigader med hög materiell kvalitet. 

I Arménytts artikel ”Krigsorganisationen”, nr 8, 1954, står: ”Det har häv-
dats att vi med våra begränsade resurser icke har råd att hålla oss med så 
många infanteribrigader, som vi nu har eller får efter överbefälhavarens för-
slag till reduceringar. De skulle nämligen bli kvalitativt undermåliga jämfört 
med motsvarande utländska enheter.” Källan till uttalandet framgår inte av 
artikeln men påståendet avfärdas: ”Den svenska infanteribrigaden är inga-
lunda vare sig vapentekniskt eller transporttekniskt undermålig utan har 
även internationellt sett en god kvalitet.” 

Författaren till artikeln hade säkerligen rätt i sitt påstående angående 
de svenska infanteribrigadernas materiella status i den stund det uttalades. 
Vederbörande kunde omöjligen förutse att kostnaderna för utveckling och 
anskaffning av försvarsmateriel i framtiden skulle öka betydligt i förhål-
lande till andra kvalificerade tekniska produkter. Sovjetunionens agerande 
1956 i samband med att revolten i Ungern slogs ner bidrog säkerligen till 
att diskussionerna avseende kvalitet eller kvantitet avstannade. Det faktum 
att fem infanteribrigader avvecklades påverkade sannolikt inte debatten i 
någon större omfattning. Avvecklingen påverkade inte arméns fredsorgani-
sation då det var dubbleringsbrigaderna vid fem arméförband som utgick ur 
krigsorganisationen. I 8, Upplands infanteriregemente, drogs visserligen in 
men ersattes av Upplands signalregemente, som 1957 flyttades från Solna till 
Uppsala. Därmed fanns heller inga betydande negativa lokala arbetsmark-
nadspolitiska nackdelar att ta upp till debatt. 

1958 års försvarsbeslut ska nog ses som ett resultat av det kärva säker-
hetspolitiskt läge som alltjämt var rådande. Politiker, försvarsledning och 
medier hade inte glömt Catalinaaffären, kärnvapenupprustningen var i full 

gång, Warszawapakten hade bildats och Sovjet-
unionen höll länderna öster om järnridån i ett 
”järngrepp”. Det säkerhetspolitiska läget kom att 
bli än kärvare under inledningen av 1960-talet, 
men det kunde inte beslutsfattarna veta då FB 58 
togs. Inblandade politiker och militärer med ÖB 
Nils Swedlund i spetsen gjorde sitt bästa för att 
åstadkomma en krigsorganisation som levde upp 
till de säkerhetspolitiska krav som ställdes. Trots 
en alltmer ansträngd samhällsekonomi och mot-
stånd från kommunistpartiet samt intern kritik 

En symbol för enigheten 
i försvarsfrågan i 1958 års 
försvarsbeslut: högerledaren 
Jarl Hjalmarson, ÖB Nils 
Swedlund och försvarsminis-
ter Sven Andersson.
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nisationsstrukturer som lades till grund för infanteribrigad 59 och pansar-
brigad 58 blev bestående under hela det kalla kriget. De materiella bristerna
minskade efter hand, men mot slutet av det kalla kriget skulle det visa sig att
Sverige inte kunde upprätthålla ett allsidigt försvar utan luckor. Frågan som
i efterhand åter kan ställas är om det var ekonomisk opportunism att försöka
behålla ett så stort antal brigader med hög materiell kvalitet.

I ArmMytts artikel "Krigsorganisationen", nr 8, 1954, står: "Det har häv-
dats att vi med våra begränsade resurser icke har råd att hålla oss med så
många infanteribrigader, som vi nu har eller får efter överbefälhavarens för-
slag till reduceringar. De skulle nämligen bli kvalitativt undermåliga jämfört
med motsvarande utländska enheter." Källan till uttalandet framgår inte av
artikeln men påståendet avfärdas: "Den svenska infanteribrigaden är inga-
lunda vare sig vapentekniskt eller transporttekniskt undermålig utan har
även internationellt sett en god kvalitet."

Författaren till artikeln hade säkerligen rätt i sitt påstående angående
de svenska infanteribrigadernas materiella status i den stund det uttalades.
Vederbörande kunde omöjligen förutse att kostnaderna för utveckling och
anskaffning av försvarsmateriel i framtiden skulle öka betydligt i förhål-
lande till andra kvalificerade tekniska produkter. Sovjetunionens agerande
1956 i samband med att revolten i Ungern slogs ner bidrog säkerligen till
att diskussionerna avseende kvalitet eller kvantitet avstannade. Det faktum
att fem infanteribrigader avvecklades påverkade sannolikt inte debatten i
någon större omfattning. Avvecklingen påverkade inte armens fredsorgani-
sation då det var dubbleringsbrigaderna vid fem armsförband som utgick ur
krigsorganisationen. I 8, Upplands infanteriregemente, drogs visserligen in
men ersattes av Upplands signalregemente, som 1957 flyttades från Solna till
Uppsala. Därmed fanns heller inga betydande negativa lokala arbetsmark-
nadspolitiska nackdelar att ta upp till debatt.

1958 års försvarsbeslut ska nog ses som ett resultat av det kärva säker-
hetspolitiskt läge som alltjämt var rådande. Politiker, försvarsledning och
medier hade inte glömt Catalinaaffären, kärnvapenupprustningen var i full

gång, Warszawapakten hade bildats och Sovjet-
unionen höll länderna öster om järnridån i ett
"järngrepp". Det säkerhetspolitiska läget kom att
bli än kärvare under inledningen av 1960-talet,
men det kunde inte beslutsfattarna veta då FB 58
togs. Inblandade politiker och militärer med ÖB
Nils Swedlund i spetsen gjorde sitt bästa för att
åstadkomma en krigsorganisation som levde upp
till de säkerhetspolitiska krav som ställdes. Trots
en alltmer ansträngd samhällsekonomi och mot-
stånd från kommunistpartiet samt intern kritik
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inom det socialdemokratiska partiet gjordes stora ansträngningar att behålla 
en stor krigsorganisation, ”ett försvar utan luckor”. Den kvarstående svåra 
kärnvapenfrågan sköts upp till nästa försvarsbeslut.

Fortsatt upprustning av brigaderna – 1963 års försvarsbeslut
Antalet brigader i krigsorganisationen minskades med en och skulle nu 
utgöras av 31, varav 6 pansarbrigader, 22 infanteribrigader50 och 3 Norr-
landsbrigader. Ambitionen inför försvarsbeslutet var att man skulle sätta 
upp 7 pansarbrigader, varav 4 i Skåne, genom att både IB 26 och IB 37 omor-
ganiserades till pansarbrigader51. Ekonomin tillät dock inte detta. I praktiken 
avvecklades både IB 26 och IB 37 och omorganiserades till PB 26, utrustad 
med stridsvagn 81. Försvarsbeslutet 1963 innebar att infanteriregementena 
I 6 i Kristianstad och I 7 i Ystad överfördes till pansartrupperna, med beteck-
ning P 6 respektive P 7, och samtidigt blev utbildnings- och mobiliserings-
myndigheter för PB 26 respektive PB 7. Samtidigt beslutades att PB 5 vid 
Älvsborgs regemente skulle omorganiseras till infanteribrigad, tidigast med 
början 1968, med beteckningen IB 4552. PB 5 ombeväpnades under perioden 
1964–69 från stridsvagn 81 till stridsvagn 74. 

Motivet till denna till synes märklig åtgärd var att man ville kunna frigöra 
fyra stridsvagn 81-kompanier från PB 5 jämte två stridsvagn 81-kompanier 
från P 5 i Boden och överföra dessa till PB 7, PB 8 och PB 9, som då fick sex 
stridsvagnskompanier vardera, vilket var behovet i pansarbrigad 63. Frågan 
varför inte PB 5 omorganiserades direkt till IB 45 förblir dock obesvarad. 

1966 beslutades att ”Brigad G” på Gotland skulle omorganiseras till 
pansar brigad med benämningen PB 18. I praktiken innebar detta inte någon 
större förändring; de fem pansarbataljonerna var även fortsättningsvis 
utrustade med stridsvagn 74 och KP-bilar för transport av skyttesoldaterna. 
Gotlands infanteriregemente I 18 slogs samman med P 1 G och bytte namn 

Pansarskytteförbanden i 
Gotlandsbrigaden fick aldrig 
pansarbandvagnar utan fick 
behålla de gamla KP-bilarna.
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inom det socialdemokratiska partiet gjordes stora ansträngningar att behålla
en stor krigsorganisation, "ett försvar utan luckor". Den kvarstående svåra
kärnvapenfrågan sköts upp till nästa försvarsbeslut.

Fortsatt upprustning av brigaderna — 1963 års försvarsbeslut
Antalet brigader i  krigsorganisationen minskades med en och skulle nu
utgöras av 31, varav 6 pansarbrigader, 22 infanteribrigader" och 3 Norr-
landsbrigader. Ambitionen inför försvarsbeslutet var att man skulle sätta
upp 7 pansarbrigader, varav 4 i Skåne, genom att både IB 26 och IB 37 omor-
ganiserades till pansarbrigader". Ekonomin tillät dock inte detta. I praktiken
avvecklades både IB 26 och IB 37 och omorganiserades till PB 26, utrustad
med stridsvagn 81. Försvarsbeslutet 1963 innebar att infanteriregementena
I 6 i Kristianstad och 17 i Ystad överfördes till pansartrupperna, med beteck-
ning P 6 respektive P 7, och samtidigt blev utbildnings- och mobiliserings-
myndigheter för PB 26 respektive PB 7. Samtidigt beslutades att PB 5 vid
Älvsborgs regemente skulle omorganiseras till infanteribrigad, tidigast med
början 1968, med beteckningen IB 4552. PB 5 ombeväpnades under perioden
1964-69 från stridsvagn 81 till stridsvagn 74.

Motivet till denna till synes märklig åtgärd var att man ville kunna frigöra
fyra stridsvagn 81-kompanier från PB 5 jämte två stridsvagn 81-kompanier
från P 5 i Boden och överföra dessa till PB 7, PB 8 och PB 9, som då fick sex
stridsvagnskompanier vardera, vilket var behovet i pansarbrigad 63. Frågan
varför inte PB 5 omorganiserades direkt till IB 45 förblir dock obesvarad.

1966 beslutades att "Brigad G" på Gotland skulle omorganiseras t i l l
pansarbrigad med benämningen PB 18. I praktiken innebar detta inte någon
större förändring; de fem pansarbataljonerna var även fortsättningsvis
utrustade med stridsvagn 74 och KP-bilar för transport av skyttesoldaterna.
Gotlands infanteriregemente I 18 slogs samman med P 1 G och bytte namn
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pansarbandvagnar utan fick
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till P 1853 och överfördes till pansartrupperna. PB 18 omorganiserades aldrig 
fullt ut till en pansarbrigad 63 och förblev därför ”Brigad G” i mångas sinne-
värld men var formellt den sjunde pansarbrigaden. Under en kort period 
fanns således åtta pansarbrigader i krigsorganisationen.

Utveckling av pansarbrigad 58 till pansarbrigad 63
Försvarsbeslutet innebar att den planerade tillförseln av stridsfordon till 
pansarbrigaderna kunde fullföljas. Pansarbrigadens grundstruktur behölls 
i stort oförändrad, tre pansarbataljoner utgjorde alltjämt den hårda kärnan 
i organisation 6354. Genomförda organisationsförsök på Revinge under 
perio  den 1960–62 resulterade i att arméstaben fastställde att pansarbriga-
dernas tre pansarbataljoner skulle bestå av två stridsvagnskompanier och två 
pansar skyttekompanier. Pansarunderstödsbataljonen upplöstes och bildade 
två pansarvärnskompanier samt ett luftvärnskompani direkt underställda 
brigadchefen. Det tunga granatkastarkompaniet i pansarunderstödsbataljo-
nen utgick helt och ersattes genom att varje pansarbataljon tilldelades ett 
pansarhaubitskompani med fyra 10,5 cm haubitsar. Denna förstärkning av 
batal jonsartilleriet blev möjlig genom att brigadens pansarhaubitsbataljon 
nu utrustades med tolv stycken 15,5 cm haubits F. 

Den viktigaste förändringen från organisation 58 till organisation 63 var 
att brigaden nu erhöll en betydligt förstärkt anfallskraft genom att antalet 
stridsvagnar ökade från 48 till 72. Pansarskyttekompanierna försågs nu änt-
ligen med bandgående pansrade fordon. Totalt tillfördes pansarbrigaden 
115 pansarbandvagn 301, varav 12 för stridsledning och 9 för ledning och 
observation av artillerield. Det blev nu möjligt för infanterienheterna att 
följa stridsvagnarna även i öppen terräng. Brigaden kunde därmed hålla ett 
betydligt högre framryckningstempo.

Organisation 63 infördes efter hand som behovet av stridsfordon kunde 
tillgodoses55. Med början 1964 ombeväpnades, som nämnts tidigare, 240 
stridsvagn 81 med 10,5 cm kanon och fick benämningen stridsvagn 102. År 
1964 togs beslut om serietillverkning av 293 stridsvagn 103 ”S”, med leverans 
1967–71. 220 stridsvagn m/41 byggdes om till pansarbandvagn 301. Dessa 
tillfördes brigaderna under perioden 1962–64. Behovet av pansarband vagnar 
till sex pansarbrigader56 var dock med en matematisk beräkning nästan 700 
vagnar. Hägglund och Söner i Örnsköldsvik fick 1964 i uppdrag att utveckla 
en ny pansarbandvagn. Denna fick beteckningen pansarbandvagn 302 och 
levererades i 518 exemplar fram till 1972. Dessutom tillverkades 129 spe-
cialversioner, 70 stridsledningspansarbandvagnar (stripbv 3021), 50 eldled-
ningspansarbandvagnar (Epbv 3022) och 9 batteriplatspansarbandvagnar 
(Bplpbv 3023). Perioden 1972–73 tillfördes 28 bärgningsbandvagnar. Efter 
hand som pbv 302 infördes i organisationen utgick pbv 301. 

Organiseringen av pansarbrigad 63 (PB 63) är ett exempel på att det tar 
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till P 18" och överfördes till pansartrupperna. PB 18 omorganiserades aldrig
fullt ut till en pansarbrigad 63 och förblev därför "Brigad G" i mångas sinne-
värld men var formellt den sjunde pansarbrigaden. Under en kort period
fanns således åtta pansarbrigader i krigsorganisationen.

Utveckling av pansarbrigad 58 till pansarbrigad 63
Försvarsbeslutet innebar att den planerade tillförseln av stridsfordon till
pansarbrigaderna kunde fullföljas. Pansarbrigadens grundstruktur behölls
i stort oförändrad, tre pansarbataljoner utgjorde alltjämt den hårda kärnan
i organisation 6354. Genomförda organisationsförsök på Revinge under
perioden 1960-62 resulterade i att armsstaben fastställde att pansarbriga-
dernas tre pansarbataljoner skulle bestå av två stridsvagnskompanier och två
pansarskyttekompanier. Pansarunderstödsbataljonen upplöstes och bildade
två pansarvärnskompanier samt ett luftvärnskompani direkt underställda
brigadchefen. Det tunga granatkastarkompaniet i pansarunderstödsbataljo-
nen utgick helt och ersattes genom att varje pansarbataljon tilldelades ett
pansarhaubitskompani med fyra 10,5 cm haubitsar. Denna förstärkning av
bataljonsartilleriet blev möjlig genom att brigadens pansarhaubitsbataljon
nu utrustades med tolv stycken 15,5 cm haubits F.

Den viktigaste förändringen från organisation 58 till organisation 63 var
att brigaden nu erhöll en betydligt förstärkt anfallskraft genom att antalet
stridsvagnar ökade från 48 till 72. Pansarskyttekompanierna försågs nu änt-
ligen med bandgående pansrade fordon. Totalt tillfördes pansarbrigaden
115 pansarbandvagn 301, varav 12 för stridsledning och 9 för ledning och
observation av artillerield. Det blev nu möjligt för infanterienheterna att
följa stridsvagnarna även i öppen terräng. Brigaden kunde därmed hålla ett
betydligt högre framryckningstempo.

Organisation 63 infördes efter hand som behovet av stridsfordon kunde
tillgodoses". Med början 1964 ombeväpnades, som nämnts tidigare, 240
stridsvagn 81 med 10,5 cm kanon och fick benämningen stridsvagn 102. År
1964 togs beslut om serietillverkning av 293 stridsvagn 103 "S", med leverans
1967-71. 220 stridsvagn m/41 byggdes om till pansarbandvagn 301. Dessa
tillfördes brigaderna under perioden 1962-64. Behovet av pansarbandvagnar
till sex pansarbrigader" var dock med en matematisk beräkning nästan 700
vagnar. Hägglund och Söner i Örnsköldsvik fick 1964 i uppdrag att utveckla
en ny pansarbandvagn. Denna fick beteckningen pansarbandvagn 302 och
levererades i 518 exemplar fram till 1972. Dessutom tillverkades 129 spe-
cialversioner, 70 stridsledningspansarbandvagnar (stripbv 3021), 50 eldled-
ningspansarbandvagnar (Epbv 3022) och 9 batteriplatspansarbandvagnar
(Bplpbv 3023). Perioden 1972-73 tillfördes 28 bärgningsbandvagnar. Efter
hand som pbv 302 infördes i organisationen utgick pbv 301.

Organiseringen av pansarbrigad 63 (PB 63) är ett exempel på att det tar
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nästan ett decennium från beslut om ny organisation till dess att samtliga briga-
der är utrustade enligt fastställda utrustningslistor. När stridsvagn 103 ”S” och 
pbv 302 i dess olika versioner var levererade 1973 fanns 350 stridsvagn 101/102, 
293 stridsvagn 103 och cirka 650 pbv 302 i olika versioner att fördela till sex 
PB 63, två stridsvagnsbataljoner i övre Norrland samt till förbanden på Gotland. 

PB 7 i Ystad/Revingehed, PB 8 i Hässleholm och PB 9 i Skövde samt batal-
jonerna i Boden var tilldelade stridsvagn 103. PB 6 i Enköping var sedan tidi-
gare utrustad med stridsvagn 101. PB 10 i Strängnäs och PB 2657 i Kristian stad 
utrustades med stridsvagn 102. På Gotland fick PB 18 behålla sina KP-bilar 
men tillfördes stridsvagn 102 till tre bataljoner under perioden 1969–73 och 
behöll stridsvagn 74 i två bataljoner ytterligare några år. Efter hand som nya 
stridsvagnar infördes i pansarbrigaderna tilldelades infanteribrigader, som 
inte hade utrustats med infanterikanonvagn 102 eller 103, stridsvagn 74 till 
stormkanonkompaniet.

Trots att pansarbrigaderna nu hade tillförts ett stort antal moderna strids-
vagnar pågick en intern diskussion inom truppslaget beträffande strids-
vagnens roll på stridsfältet58. Den så kallade pansarskyttelinjen, med stöd av 
försöksrapporten efter ”Revingeförsöken” 1960–62, förordade en stridstek-
nik där pansarskytteförbanden alltjämt var anfallsförband som skulle lösa 
huvuduppgiften. Stridsvagnarna skulle ha en understödjande roll. Denna 
linje förordades av Pansartruppskolan i Skövde ända till mitten av 1970-talet. 

Motsatt uppfattning hade de pansarofficerare som företrädde den så 
kallade stridsvagnslinjen. Stridstekniken byggde här på att de bäst skyddade 
enheterna, stridsvagnarna, skulle anfalla i täten. Pansarskytteförbanden 
skulle följa efter i pansarbandvagnar och understödja stridsvagnarna genom 
att bekämpa fiender som passerats av stridsvagnarna och rensa kvarvarande 
motståndsfickor i anfallsmålen. Stridsvagnslinjen drevs främst av officerare 
från pansarbrigaderna i Skåne.

En bidragande orsak till dessa olika uppfattningar är med stor sannolik-
het att terrängen på Pansartruppskolans övningsfält i Skövde var småbru-
ten och kuperad, till skillnad från det öppna Skånelandskapet där pansar-
brigaderna var planerade att lösa sina huvuduppgifter. Det som var ”rätt” 
på Pansartruppskolan stämde inte alltid med verkligheten, när officerarna 
återvände till sina hemförband efter genomförd utbildning vid 
truppslagsskolan. I bakgrunden ligger även en generell oför-
måga59 inom officerskåren att snabbt förändra sin inställning 
till nya idéer.

I Pansarreglementet för Pansarbataljon, PR Pbat 1966, anges 
med fet stil att ”Pansarbrigad strider i regel som en enhet”. För 
pansarbataljon anges tre anfallsgrupperingar. Den första lyder 
”Med stridsvagnskompanierna som anfallsstyrka”. Trots denna 
anvisning i reglementet kom det att dröja ända till utgivningen 

Med tillförseln av pansar-
bandvagn 302 kunde till slut 
samtliga pansarbrigader 
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nästan ett decennium från beslut om ny organisation till dess att samtliga briga-
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Motsatt uppfattning hade de pansarofficerare som företrädde den så
kallade stridsvagnslinjen. Stridstekniken byggde här på att de bäst skyddade
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av nästa Utkast till Manus PR Pbat 1981, som fastslog att ”Pansarförbandens 
användning och dess effekt styrs i första hand av dess viktigaste vapen – 
stridsvagnen”. Från denna tidpunkt gällde stridsvagnslinjens principer för 
stridens genomförande.

Pansarbrigad 63 anses ha varit en av världens modernaste och bäst utrus-
tade pansarbrigader, när de nya stridsvagnarna, nya pansarbandvagnarna 
och det nya 15,5 cm brigadartilleriet var levererade och soldaterna utbil-
dade och samövade. Det var en enorm investering i materiel, som kom den 
svenska försvarsindustrin tillgodo. Stridsvagn 103 ”S” utvecklades av Bofors 
i Karlskoga i samverkan med Försvarets materielverk och Pansartruppsko-
lan, medan pansarbandvagn 302 utvecklades och tillverkades av Hägglunds 
och Söner i Örnsköldsvik. Tillverkningen pågick under lång tid och skapade 
tusentals arbetstillfällen på respektive ort. Säkerligen ingav det stor respekt i 
omvärlden att ett litet alliansfritt land som Sverige kunde producera denna 
mängd kvalificerad och modern krigsmateriel. Sett ur denna militärindust-
riella synpunkt var säkert omvärlden indirekt imponerad av pansarbrigad 63.

Fanns då inga brister i pansarbrigad 63:s organisation? Svaret är jo! Mate-
rieltillförseln var ett resultat av FB 63 och den period som kom att kallas 
guldåldern. Trots denna benämning på perioden var de ekonomiska resur-
serna inte obegränsade. Den största svagheten60 hos pansarbrigad 63 var 
att den saknade eget kvalificerat luftvärnsskydd. Luftvärnskompaniet var 
utrustat med 18 stycken 20 mm luftvärnskanoner dragna bakom hjultrak-
torer. Något luftvärnsskydd från det egna kompaniet under brigadens anfall 
i öppen terräng kunde sannolikt inte påräknas. Visserligen kunde 20 mm 
kanonen på pansarbandvagnarna användas för att bekämpa helikopt rar och 
andra långsamma flygplan, men varken ammunitionsmängden eller eld-
ledningsutrustningen var dimensionerade för luftförsvarsuppgiften. Först 
under 1980-talet tillfördes pansarbrigaderna ett bättre luftvärnsskydd genom 
att ett antal infanterikanonvagn 102 byggdes om till luftvärnsrobotvagn 701 
utrustade med robot 70. 

Ytterligare en svaghet var att brigadartilleriet var terrängbildraget och 
saknade skydd mot splitter. Även skottvidden på 14 kilometer begränsade 
artilleriets möjligheter att understödja pansarbataljonernas anfall utan tids-
krävande omgrupperingar. Samma förhållande gällde för bataljonsartille-
riet, 10,5 cm batterierna var även de oskyddade och hade kort räckvidd. 
Sammantaget hade pansarartilleriet på grund av korta räckvidder och lång-
samma grupperingstider svårigheter att understödja pansarbrigadens anfall 
i det höga stridstempo som eftersträvades. 

Tre av pansarbrigaderna hade stridsvagn 103 ”S” som huvudbeväpning. 
Redan 1958 beslutades att Bofors skulle utveckla alternativ ”S” som huvud-
stridsvagn till de svenska pansarbrigaderna. Konceptet var kontroversiellt 
från början, då vagnen saknade torn och hade fast kanon som riktades 
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Stridsvagn 103 var unik 
i och med att den saknade 
torn. Kanonen riktades 
genom att man vred och 
höjde/sänkte hela vagnen. 
Den kunde därmed inte 
skjuta under gång. Å andra 
sidan visade den minimal 
målyta i stridsställning 
och hade hög eldhastighet 
genom automatladdning. Det 
rådde och råder fortfarande 
stor oenighet om dess strids-
tekniska värde. På bilden 
ses en stridsvagn 103 hitom 
en stridsvagn 102 Centurion. 
Skillnaden i målhöjd framgår 
tydligt.

genom att hela chassit ändrades. Konstruktionen innebar att stridsvagn S inte 
kunde skjuta under rörelse. Det var mycket delade meningar bland pansar-
officerarna om stridsvagn 103 verkligen var en stridsvagn och inte en band-
pansarvärnspjäs. Överste Hans Nilsson61 lämnar en mycket negativ bild av 
stridsvagn 103:s förmåga att genomföra anfall. Han skriver: ”För oss var det 
en stor gåta hur man kunde ta ett så stort steg tillbaka och anskaffa en strids-
vagn som inte kunde skjuta under gång.” 

Med ett antal exempel pekar Nilsson på betydelsen av att kunna skjuta 
under gång. Bland annat visar han genom ett teoretiskt resonemang att tiden 
till moteld efter beskjutning är så lång att motståndaren väl hinner avlossa 
en andra projektil även om den första missat, eftersom vagnen måste stanna 
och grovrikta. Vidare konstaterar han att dammbildningen bakom vagnen 
rör sig framåt i färdriktningen då vagnen stannar för att avge eld vilket får till 
följd att det egna dammolnet skymmer de egna riktmedlen. 

En av vagnens få fördelar var att den visade låg profil, särskilt i frontattityd. 
Nilsson sammanfattar sin omfattande redogörelse på följande sätt: ”Strids-
vagn 103 kunde inte skjuta under gång, hade endast två man som kunde 
delta i striden och kunde inte passera mindre diken. Den hade begränsat 
stridsvärde och passade bäst som bandpansarvärnspjäs. Men vad Sverige 
behövde var ett anfallsvapen.” Som svar på frågan varför han inte redovisat 
sina synpunkter tidigare anför han bland andra följande motiv: ”Som för-
delningschef för den fördelning där de tre stridsvagn 103-brigaderna ingick 
hade det inneburit ett medgivande att våra stridsvagnar var undermåliga. 
Detta hade minskat respekten för vårt försvar.”

Det finns ingen anledning att i sak ifrågasätta om stridsvagn 103 var ett 
anfallsvapen. Vagnens nackdelar i duell med andra stridsvagnar är belysta på 
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II

II

1.Pansarbataljon
24 Stridsvagn 103
34 Pansarbvagn 302
1047 man

2.Pansarbataljon
24 Stridsvagn 103
34 Pansarbvagn 302
1047 man

3.Pansarbataljon
24 Stridsvagn 103
34 Pansarbvagn 302
1047 man

å i ä  Pansarhaubits-
bataljon, 12 st
15,5 cm Haubits l
631 man

Pansaringenjörbataljon,
394 man, 2 st 15,2 m bro
kl ass 50/14, 2 st 33 m bro
kl ass 50/12,
1 färja kl ass 50/14

Pansarunderhållsbatalj on
621 man, ca 250 fordon
Puhbatstab med stabskomp
Ptransportkompani
Preparationskompani
Pintendenturkomp
Psjukvårdskompani
Lättpunderhållskompani

Pansarspaningskomp
156 man, 6 Pbv 302,
4 st 9 cm Pvpj 1110
pit Pvpjtgb 9031

Pansarvärnskompani
137 man, 4 st 9 cm Pvpjäs
1110 påPvpjtgb 9031,
6 stPvrbtgb 9032

Pansarluftvärnskompanl
154 man, 18 st 20 mm
luftvärnskanoner

Brigadstabskompani
med brigadstab
390 man, 3 Stripbv
3011, ca 15 Raptgbil
9033, 3Stabstgbil 935

Sammanställning PB 63:
Ca 5 700 soldater
72 Stridsvagn 103"S" alt 72
Strv101/102 vid PB 6, 10 och 26
111 pansarbandvagnar, Pbv 302
4 brobandvagnar, Brobv 941
6 bärgningsbandvagnar, Bgbv 82
12 st 10,5 cm Haubits m/40
12 st 15,5 cm Haubits F
18 20 mm luftvärnskanoner
12 pansarvärnsrobotbilar
12 st 9 cm Pansarvärnspjäser 1110
Ca 1000 motorfordon med olika
funktioner
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ett trovärdigt sätt. Men var den egentligen framtagen för att utkämpa dueller 
med en angripares stridsvagnar på de öppna skånska slätterna eller på annan 
plats i landet? Om vi hade planerat för att anfalla en redan landstigen och 
stridsberedd angripare som fört iland större mekaniserade förband med ett 
stort antal stridsvagnar hade stridsvagn 103 fått svårigheter att gå segrande 
ur en klassisk strid mellan stora stridsvagnsförband. 

Till stridsvagn 103:s försvar ska framhållas att den operativa idén vid försvar 
av den skånska kusten byggde på att pansarbrigaderna var färdigmobiliserade 
och utgångsgrupperade för att bekämpa fiendens landstigningsförband från 
förberedda ställningar redan i strandlinjen, alternativt från stridsställningar 
något längre in i landet om pansarbrigaderna kom till stridsområdet något 
försenade. Om denna operativa idé var realistisk eller ej kan vi ha många syn-
punkter på, men med stor sannolikhet hade ingen framgångsrik landstigning 
kunnat genomföras med 3 x 72 ”bandpansarvärnspjäser” på stridsvagn 103-
chassi eldberedda mot strandlinjen eller i anslutning till densamma.

Pansarbrigad 63 innebar ett lyft för hela armén, i synnerhet för pansar-
trupperna, och bidrog till att stärka det svenska försvarets positiva anseende 
och trovärdighet såväl inom landet som internationellt. Även om ny mate-
riel och mindre organisationsförändringar genomfördes inom brigadens 
underavdelningar kom strukturen i pansarbrigad 63 att bibehållas fram till 
det kalla krigets slut i början av 1990-talet. En förändring som ansågs mer 
omfattande genomfördes under 1980-talet genom att en pansarvärnsbatal-
jon bildades av de två fristående pansarvärnskompanierna och genom viss 
omfördelning av enheter från brigadens pansarbataljoner samt lednings- 
och understödsenheter från de avvecklade pansarbrigaderna i Mälardalen. 
Organisationen benämndes pansarbrigad 63 M.

Nytt typförband avsett för strid i övre Norrland
I det nya arméreglementet från 1963, AR II, som beskriver grunderna för 
arméförbandens taktiska uppträdande, fastslogs att anfall var det viktigaste 
stridssättet. Reglementets måtto var ”Slå hårt – slå snabbt”. Anfall måste 
kunna ske snabbt och som regel direkt ur marschgruppering. Möjlighe-
terna att kunna föra en rörlig anfallsstrid vintertid i Norrlandsterräng 
med infanteribrigad 59 var begränsade, även om särskilda anspannskom-
panier underställdes brigaden. Soldaterna var hänvisade till skidmarsch 
och materielen drogs i pulka, framryckningshastigheten var i bästa fall 
tre–fyra km/tim, vilket inte var acceptabelt. Förbandens möjligheter att 
anfalla överraskande på djupet av fiendens gruppering efter en längre ter-
rängförflyttning utan att bli upptäckta av fientligt flyg var i det närmaste 
obefintliga. Den begränsade rörligheten gjorde dessutom anfallsbrigaderna 
extra sårbara för angrepp med taktiska kärnvapen och beskjutning med 
indirekt eld.

Endast genom anfall  kan avgörande framtvingas
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och materielen drogs i pulka, framryckningshastigheten var i bästa fall
tre—fyra km/tim, vilket inte var acceptabelt. Förbandens möjligheter att
anfalla överraskande på djupet av fiendens gruppering efter en längre ter-
rängförflyttning utan att bli upptäckta av fientligt flyg var i det närmaste
obefintliga. Den begränsade rörligheten gjorde dessutom anfallsbrigaderna
extra sårbara för angrepp med taktiska kärnvapen och beskjutning med
indirekt eld.
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Lösningen på detta blev att man ersatte en stor del av infanteribrigadens 
traktorer med ett nyutvecklat midjestyrt bandgående terrängfordon med 
mycket god framkomlighet i svår terräng. Man tillförde 250 band vagnar, 
Bv 202, som blev den militära beteckningen på fordonet, till tre infanteribri-
gader, som därmed omorganiserades till det nya typförbandet Norrlands-
brigad. Arméns krigsorganisationsplan621963–70 anger att ”Infanteribriga-
derna vid I 19 i Boden, I 20 i Umeå och I 5 i Östersund omorganiseras till 
Norrlandsbrigader under perioden fram till 1968. Norrlandsbrigad organi-
sation 63 skall – frånsett bandvagnar – ha i huvudsak samma organisation 
som infanteribrigaden”. Brigaderna kom att benämnas NB 19, NB 50 och 
NB 35.

Norrlandsbrigad organisation 63
Genom införandet av Norrlandsbrigaderna ökade möjligheterna, främst för 
militärbefälhavaren i Övre Norrland, att utveckla ett rörligt operativt kon-
cept som byggde på att han snabbare kunde kraftsamla sina brigader för 
överraskande anfall på djupet av fiendens gruppering. Den taktiska rörlig-
heten på stridsfältet ökade avsevärt. Vintertid blev det möjligt att genomföra 
långa förflyttningar i lättframkomliga stråk och längs de ofta sammanhäng-
ande myrstråken som är karaktäristiska för terrängen i Norrland. Även det 
glesa skogsbilvägnätet kunde nu användas som framryckningsvägar utan 
föregående plogning. 

Norrlandskyttesoldaterna skidtolkade efter bandvagnarna, vilka i sin 
tur var lastade med ammunition och andra förnödenheter som var avgö-
rande för stridens genomförande inledningsvis. När Norrlandsbrigadens 
bataljoner skulle övergå från annat transportsätt63 till skidtolkning krävdes 
att bandvagnarna inom bataljonen omfördelades. Soldaterna fick antingen 
plats på tolklinan eller – för några som hade denna förmån – fick sitta i 
bandvagnens bakre del. Av Norrlandsbrigadens underavdelningar var det 
endast spaningskompaniet som var ”grundutrustat” med tillräckligt antal 
bandvagnar för att kunna skidtolka bakom egna vagnar utan omfördelning 
inom kompaniet. 

Det största antalet bandvagnar återfanns på de tre Norrlandskyttebataljo-
nerna, 62 vagnar64 i grundversion och 3 radiobandvagnar. Totalt på brigaden 
fanns 22665 bandvagnar, varav 17 radiobandvagnar. Trots detta räckte inte 
antalet bandvagnar till för att ”grundtilldela” de tre Norrlandskyttebatal-
jonernas skyttekompanier tillräckligt med bandvagnar så att övergång till 
skidtolkning kunde ske med kompaniets egna resurser. Norrlandskyttekom-
paniet innehöll sju bandvagnar, varav två på pansarskyddsplutonen och en 
för att kunna dra ”bandvagnskoket”. Resterande fyra vagnar fanns på kom-
panitrossen och fördelades normalt med en till stabstroppen samt en band-
vagn till varje skyttepluton, där behovet var två vagnar. Det saknades således 
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tre bandvagnar för att kompaniet skulle kunna förflytta sig genom skidtolk-
ning i väglös terräng. 

På bataljonens trosskompani fanns ytterligare sex bandvagnar, som nor-
malt underställdes de fyra skyttekompanierna. Den sista pusselbiten kom på 
plats genom att antingen kokbandvagnen eller någon av de normalt under-
ställda ammunitions- och reparationsbandvagnarna från trosskompaniet 
eller eldledningsbandvagnarna från brigadhaubitsbataljonen användes för 
skidtolkning. Övergång till skidtolkning föregicks således av noggrann pla-
nering och krävde att förbanden var välövade, inte enbart i skidtolkning, 
utan även i att hitta rätt i mörkret. Övningar i marsch och transport, skid-
tolkning, indelningen i tolklag och fördelningen av bandvagnar upptog en 
stor del av Norrlandsbrigadernas utbildningstid. 

En särskild ”Norrlandstaktik” utvecklades för Norrlandsbrigaderna. Den 
innebar att förflyttningarna som regel genomfördes i skydd av mörker och 
under begränsade siktförhållanden. Taktikens bärande idé var att undvika 
strid med fiendens hårda pansrade anfallstäter. Genom att göra en kring-
gående förflyttning i ”väglös” terräng långt in på djupet av fiendens grup-
pering skulle Norrlandsbrigaderna slå till överraskande mot ”mjukare mål”, 
som artilleri- och underhållsförband staber etc, som förväntades finnas 
längre bakom de hårda anfallstäterna. 

Den viktigaste framgångsfaktorn var naturligtvis att inte bli upptäckt 
under framryckningen. Norrlandsbrigadernas anfall startade från förbe-
redda och rekognoserade grupperingsområden enligt de anfallsalternativ 
som förberetts i krigsplanläggningen66. Grupperingsområdena bestod av ett 
stort antal uppställningsplatser för fordon och tält längs vägslingor i slutet 
av vägnätet, som plogats av brigadingenjörbataljonen eller andra ingenjör-
förband på lämpligt avstånd från fiendens bedömda framryckningsvägar. 
Risken för upptäckt av fientligt flyg gjorde att förflyttning till det valda grup-
peringsområdet genomfördes i mörker och att tiden i området måste mini-
meras. Längre tid än något dygn i ”väntläge” inför det kommande anfallet 
ökade risken för upptäckt avsevärt. 

Norrlandsbrigaden anföll som regel med tre bataljoner i bredd. Inled-
ningsvis sattes en bataljon in för att skära av fiendens förbindelser bakåt. 
De två andra bataljonerna sattes därefter in för att slå, eller med ett annat 
ord tillintetgöra, den fiende som inneslutits. Beskrivningen av Norrlands-
brigadens anfall är synnerligen förenklad och schablonartad, ett oändligt 
antal faktorer och friktioner påverkade brigadchefens plan för anfallets 
genomförande. 

Norrlandskyttebataljonerna67 tilldelades anfallsområden med minst fyra 
kilometers bredd. Dagen före anfallet, eller i skymningen om terrängen 
var lättorienterad, påbörjade spaningsförbanden sin framryckning mot de 
tänkta anfallsmålen. Speciella spårplutoner följde efter spaningsgrupperna 
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och märkte ut bandvagnsframkomliga stråk, ett för respektive anfallsbatal-
jon. Även viss röjning av mindre träd och buskar var nödvändig. Minst fyra 
timmar före avmarschen av bataljonernas huvudstyrkor ryckte de tre batal-
joncheferna fram med sina kompanichefer och påbörjade rekognosering i 
anfallsområdet. De tre bataljonernas huvudstyrkor, under ledning av batal-
jonchef ställföreträdare, hade normalt cirka 15–20 kilometer till sina anfalls-
mål och lämnade grupperingsområdena vid traktorvägsluten i så god tid 
före anfallet att ordergivning, eldförberedelser, stridsgruppering m m skulle 
hinna genomföras före gryningen. 

Framryckningshastigheten för de bandvagnstolkande anfallsförbanden 
varie rade, men välövade soldater kunde förflytta sig 5 km/tim om terrängen 
inte var alltför besvärlig. Beroende på terräng och väderlek tolkade kompa-
nierna i respektive bataljons huvudstyrka så nära fienden som det var möj-
ligt med hänsyn till motorbullret från fordonen. 

Några kilometer från anfallsmålen passerades en delningspunkt där 
batal jonens huvudstyrka delades och framryckningen fortsatte kompanivis. 
Batal jonchefen med sin stab, granatkastarplutonerna, en bataljonsförbands-
plats och en bandvagnsburen trossomgång från trosskompaniet grupperade 
i anslutning till delningspunkten. Normalt anföll bataljonen med tre kom-
panier i bredd och det fjärde kompaniet grupperades på delningspunkten 
som bataljonsreserv. 

På ett visst avstånd, normalt en till två kilometer, från anfallsmålen fast-
ställdes en bullergräns där bandvagnarna lämnades, granatkastarkompa-
nierna grupperades och sjukvårdsenheterna upprättades. På bullergrän-
sen anslöt kompanichefen efter rekognoseringen och gav sin anfallsorder. 
Kompaniets plutoner gjordes färdiga till strid och välbehövlig varmdryck 
utspisades efter den långa förflyttningen. Soldaterna fortsatte med skidor 
till utgångsläge för anfall, UFA, där de fick eventuella kompletteringar till 
anfallsordern. Anfallet inleddes med understöd av eld från granatkastarna 
och artilleriet, om skjutavstånden inte var för långa. Bandvagnarna startades 
och anslöt efter hand till anfallande plutoner och kompanier medförande 
ammunition och den utrustning som inte kunde tas med i pulkorna under 
anfallets inledning. 

Norrlandsskyttebataljonerna kunde genomföra strid under något dygn 
med den utrustning som inledningsvis medfördes på bandvagnarna. Där-
efter var det nödvändigt att föra fram ytterligare ammunition, drivmedel, 
livsmedel och sjukvårdförnödenheter. En stor del av Norrlandsbrigadens 
förnödenheter fanns på de bakre underhållsförbanden och transporterades 
på lastbilar, med traktorer och terrängfordon av olika slag. Dessa enheter var 
beroende av plogad väg för att kunna ta sig fram till anfallsmålen. Riktvärdet 
var att bataljonernas hjultraktorstyrkor borde föras fram till bataljonernas 
huvuddel i anfallsmålen inom tolv timmar. Även artilleribataljonen krävde 
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II

N

1. Norrlandsskyttebataljon
1200 man, 65 Bandvagn 202

2. Norrlandsskyttebataljon
1200 man, 65 Bandvagn 202

3. Norrlandsskyttebataljon
1200 man, 65 Bandvagn 202

Norrlandshaubitsbataljon
631 man, 13 Bandvagn 202
18 x 10,5 cm Haubits m/40

Norrlandsingenjör-
bataljon
454 man, 12 Bandvagn 202

Norrlandsbrigad 63 hade—frånsett
Bandvagn 202 - i stort samma
organisation som Infanteribrigad 66.
Norrlandsbrigad 63 var även utrustad
med Infanterikanonvagn 103 i
storkanonkompaniet och Robot 69 Red
Eye i luftvärnskompaniet.
Totalt ca 6060 soldater och 256
bandvagnar.

mg'

x

N
Brigadstab
Ca 30 man

[  NUH

B a n d va gn  202

Nspaningskompani
123 man, 5  Bandvagn 202

Stormkanonkompani
138 man, 11  Ikv 103

Brigadluftvärnskompani
151 man, Robo t  69 Red Eye

Nbr igadstabs-
k o m p a n i
120 man, 5 by

Norrlandsunderhållsbataljon
755 man, 26 bandvagn 202
Nuhbatstab med stabskomp
Ntransportkompani
Nre parationskompani
Nintendenturkomp
Nsjukvårdskompani
Lättnunderhållskompani
Cykeltransportkompani
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plogad väg för att kunna understödja anfallet om skjutavståndet var längre 
än tio kilometer. 

Norrlandsingenjörbataljonen var därför utrustad med fem tunga och sex 
lätta bandtraktorer med snöplogar, som hade till uppgift att röja och ploga 
väg till anfallsmålen. Plogtäterna startade redan kvällen före anfallet, i bästa 
fall fanns skogsbilvägar att ploga men oftast skedde plogningen i myrkanter 
och i partier med gles skog. Även om snön dämpade motorbullret avsevärt 
var det nödvändigt att invänta anfallstidpunkten innan de sista kilometerna 
plogades färdiga. De plogade myrstråken frös snabbt till och även last bilar 
kunde ta sig fram med viss hjälp. Den som en gång har förflyttat sig ett 
sådant plogstråk blir imponerad av såväl ingenjör soldaternas skicklighet 
som maskinernas kraft, inget verkade kunna stoppa dessa kompakta 12 eller 
14 tons kraftpaket. 

Genomförande av anfall med Norrlandsförband vintertid i mörker och 
obanad terräng ställde stora krav på chefer och soldater, vilket blivande 
kadetter från ett stort antal Karlbergskurser har fått uppleva genom prak-
tisk övning på Empomyran norr om Kalix. I februari 1973 gick det till på 
följande sätt när 182:a officerskursen blev Norrlandsinfanterister för en natt.

Övningen inleddes med att våra kurskamrater från Norrland gick igenom 
hur skidtolkning bakom bandvagn gick till. Det gällde att hålla reda på 
olika ljussignaler i mörkret. Röd signal betydde halt, grön signal betydde 
allt ok och vit blinksignal från varnaren bak i bandvagnen betydde framåt. 
Enkelt om det inte hade varit för att tre personer i varje tolklag var inblan-
dade, varnaren bak i vagnen, varnaren i tornluckan och siste man i tolk-
laget. Natten på Empomyran blev naturligtvis kaosartad. Bara att hitta 
sina skidor på lastbilen efter busstransporten till omlastningsplatserna var 
ett företag. Tolkning nattetid med kadetter från delar av landet som knap-
past stått på ett par skidor kunde bara sluta på ett sätt, alla tidsberäkningar 
fick mångdubblas. Empomyran lystes upp som ett nöjesfält med hjälp av 
olikfärgade signallampor. Sent på natten nådde plutonerna sina anfallsmål 
men hade bytt plats på vägen efter att ha orienterat fel åtskilliga gånger. 
Efter övningen var det ingen som sa att strid i Norrlandsterräng nattetid 
var enkel, tur att det inte fanns någon verklig fiende i anfallsmålen.

(Upplevt en kall vinternatt 1973 av kadett 524 Tomtlund.)

Uppbyggnaden av Norrlandsbrigad 63 slutfördes 196768 genom att NB 35 och 
NB 50 tillfördes var sin Norrlandshaubitsbataljon med 18 stycken 10,5 cm 
haubits m/40 B. Antalet vagnar i stormkanonkompaniet ökades från sex till 
elva infanterikanonvagnar 102 eller 103. Den taktiska rörligheten vintertid 
ökade genom det stora antalet bandvagnar i organisationen. Förflyttningar 
under barmarksperioden i väglös terräng skedde emellertid alltjämt till fots, 
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men hade bytt plats på vägen efter att ha orienterat fel åtskilliga gånger.
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vilket naturligtvis var en stor nackdel. På väg var snabbaste transportsät-
tet tolkning bakom traktor eller bandvagn. Tillgång till bandvagnar inne-
bar även fördelen att ammunition och andra förnödenheter i stor mängd 
nu kunde transporteras genom ödemarksterräng. Genom omfördelning av 
band vagnar var det även möjligt att transportera delar av brigaden upp-
suttna om så krävdes. 

Omorganisering av infanteribrigad 59 till infanteribrigad 66
Den planerade revideringen av infanteribrigad 59 till organisation 6670 var 
planlagd att påbörjas 1967. Den största förändringen var att en artilleribatal-
jon med 18 stycken 10,5 cm haubits m/40 nu skulle ingå organisatoriskt i 
brigaden. Brigadingenjörkompaniet och brigadingenjörmaterielkompaniet 
omorganiserades till en infanteriingenjörbataljon. Skyttebataljonerna orga-
niserades med fyra skyttekompanier istället för tre, understödskompaniet 
ersattes av ett tungt granatkastarkompani med sex 12 cm granatkastare. 
Skyttebataljonernas pansarvärnsförmåga ökades genom att skyttekompa-
nierna tillfördes två 9 cm pansarvärnspjäser vardera. Totalt ökades antalet 
9 cm pansarvärnspjäser på skyttebataljonen från fyra till tolv. Dessa pjäser 
var dock planerade att levereras först 1970–73 och viss vakantsättning blev 
därför nödvändig. 

Brigadens understödsbataljon upplöstes, varvid luftvärnskompaniet, 
storm kanonkompaniet och pansarvärnskompaniet blev fristående kom-
panier direkt under brigadchefen. Eldkraften vid dessa fristående kom-
panier ökade avsevärt genom att luftvärnsrobot 69 ”Redeye” i stort antal 
tillfördes luftvärnskompaniet, elva stridsvagn 74 eller elva infanterikanon-
vagn 103 infördes i stormkanonkompaniet samt sex 9 cm pansarvärns pjäser 
monterade på pansarvärnsterrängbil 9031 i det nyorganiserade pan sar-  
värnskompaniet.

Ett nytt lätt bärbart pansarskott var under utveckling och kom att infö-
ras på stor bredd i organisationen. Pansarskott 68 ”Miniman” fördelades 
inledningsvis med ett till varje skyttesoldat. Efter genomförda stridstekniska 
försök blev slutsatsen att träffsannolikheten ökade om pansarskottskytten 
förfogade över två pansarskott. Om det första missade målet ökade träff-
sannolikheten för det andra skottet avsevärt, under förutsättning att skytten 
eller sidokamraten kunde observera var det första skottet tog vägen. Slutsat-
sen blev att varannan skyttesoldat skulle utrustas med två pansarskott. I en 
duellsituation med en stridsvagn var det knappast aktuellt att hinna avfyra 
något andra skott utan att man själv blev nedkämpad. Däremot var ”Mini-
man” säkerligen ett effektivt vapen mot mindre farliga mål, som lätt pans-
rade fordon, lastbilar etc. Varje skyttekompani var tilldelade 72 pansarskott 
68, totalt cirka 900 pansarskott på brigaden, en imponerande mängd även 
vid en internationell jämförelse.

Ökad eldkraft i infanteri-
brigad 66: luftvärnsrobot 69 
(den amerikanska ”Redeye”), 
infanterikanonvagn (ikv) 103, 
pansarvärnsterrängbil 9031 
med 9 cm pansarvärnspjäs 
samt pansarskott 68, ”Mini-
man”.
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Krigsorganisationen

Genomförandet av omorganiseringen från organisation 59 71 till organi-
sation 66, som var planerad att påbörjas under 1967, sköts dock upp till 
1968 med undantag av fyra infanteriingenjörbataljoner. Anledningen var 
att de ”personella och materiella förutsättningarna inte förelåg” enligt 1967 
års krigsorganisationsplan. Sannolikt var den verkliga anledningen att för-
ändringarna var så omfattande att omorganiseringen sköts upp något år av 
praktiska skäl. Även den pågående debatten om markstridskrafternas struk-
tur inför 1968 års försvarsbeslut kan ha påverkat tidsplanen72. Planerad till-
försel av ny materiel, som automatkarbin 4, nya radiostationer (Ra 145 och 
Ra 422) och radioterrängbil 9033, fullföljdes dock enligt plan men i orga-
nisation 59. Infanteribrigad 66:s organisation reviderades efter hand som 
ny materiel infördes. Redan från 1969 benämndes brigaden infanteribrigad 
66R73. 

Tillförsel av en organisatoriskt ingående haubitsbataljon ökade infanteri-
brigadernas eldkraft avsevärt, liksom förmågan att bekämpa pansar och 
fiendens flygfarkoster. Den taktiska rörligheten förbättrades genom ett ökat 
antal terränggående fordon, exempelvis steg antalet traktorer i skyttebatal-
jonerna från 61 till 94. Brigadchefens möjligheter att leda sina förband för-
bättrades högst väsentligt genom att antalet terränggående ledningsfordon 
nästan fördubblades. Även de sista kvarvarande gamla och ömtåliga radio-
stationerna av typen Ra 100 och från Ra 120-serien ersattes nu av de betyd-
ligt modernare och mer fältmässiga Ra 145 och Ra 422.

Infanteribrigadernas eldkraft och ledningsförmåga var nu väl tillgodo-
sedd. Fortfarande måste emellertid skyttebataljonerna tilldelas ett stort antal 
cy klar eller lastbilar för att kunna förflytta sig på annat sätt än till fots. I briga-
dens underhållsbataljon ingick därför ett cykeltransportkompani med 1 800 
cyklar. Skyttebataljonerna var regelmässigt tilldelade en cykeltrans portpluton 
med 600 cyklar. Genom att antalet traktorer ökats blev nu cykeltolkning det 
vanligaste marschsättet vid längre förflyttningar. Under barmarksförhållan-
den fungerade detta utan större komplikationer, men vintertid och vid halt 
väglag var cykeltolkning bakom traktorer en inte helt ofarlig verksamhet. 

Enligt de krav74 på genomförande av marsch som ställdes skulle en skytte-
bataljon ingående i infanteribrigad 66 med egna medel kunna förflytta sig 
på väg 350 kilometer under enstaka dygn och 300 kilometer under högst tre 
dygn i följd. Förflyttningstekniskt var detta säkert genomförbart men infan-
teristens stridsvärde kan nog ifrågasättas sedan han under ett dygn hade 
cykeltolkat tvärs över landet eller från Mälardalen till Umeå under tre dygn. 
Betänk även att marschen skulle genomföras i mörker och på det mindre 
vägnätet. Slutsatsen blir att den operativa rörligheten mellan olika delar av 
landet alltjämt var begränsad, vilket var ett av motiven att bibehålla ett stort 
antal brigader för att kunna vara på rätt plats i rätt tid med så många för-
band som möjligt.
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teristens stridsvärde kan nog ifrågasättas sedan han under ett dygn hade
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Infanteribrigad krigsorganisation 66. Infanteribrigad 66R79
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Infanteribrigad krigsorganisation 66. Infanteribrigad 66R79

1 0 1  1. Infanteriskyttebataljon
1078 man, 94 hjultraktorer

2. I nfanteri skyttebataljon
1078 man, 94 hjultraktorer

3. I nfanteriskyttebataljon
1078 man, 94 hjultraktorer

Infanterlhaubitsbataljon
632 man, 61 hjultraktorer
18 x 10,5 cm Haubits m/40

Infanteriingenjörbataljon
386 man, 4 st 15,2 m broar,
3 färjor klass 25/14

Infanteribrigad 66R, sammanställning:
5 709 man
168 Kulsprutor m/58
157 Granatgevär m/48
42 st 9 cm Pansarvärnspjäser 1110
18 st 10,5 cm Haubits m/40
18 st 12 cm Granatkastare m/41
11 Stridsvagn 74
> 1000 fordon av olika slag

Spaningskompani
98man, 9 Terrängbil 903

Stormkanonkompani
138 man, 11
Stridsvagn 74

Infant eriluftvärnskompani
162 man, 9 20 mm (vakan,
108 Robot 69 Red Eye

Infanteripansarvärns-
kompani
137 man, 6 Pvpjäs
1110på Pvpjtgb 9031

6rigadstab
26 man Br igads tabskompan i

131 man, 13 Raptgbil
9033, 2Stabstgbil 935

UH

Infanteriunderhållsbataljon
759 man, 30 fordon
Uhbatstab med stabskomp
Inftransportkompani
Infreparationskompani
Infintendenturkomp
Infsjukvårdskompani
Lättinfunderhållskompani
Cykettransportkompani
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Krigsorganisationen

Infanteribrigadens stridsuppgifter beskrevs i en taktisk, organisatorisk 
mål sättning. Målsättningen inleddes med en beskrivning av i vilken terräng-
typ som brigaden skulle kunna genomföra strid. ”Infanteribrigaden skall 
kunna genomföra all slags strid, främst anfall ur marschgruppering, i små-
bruten och betäckt terräng. I öppen terräng skall brigaden kunna genomföra 
avvärjningsstrid vid kust och mot lufttrupp samt utföra anfall under mörker 
och nedsatt sikt.”75 Därefter preciseras stridsuppgifterna mer detaljerat, 
exempelvis skulle en infanteribrigad 66 med egna medel kunna slå ett fram-
ryckande eller nyss landstiget fientligt mekaniserat regemente. Stridsupp-
gifterna för infanteribrigaderna i öppen terräng var att hindra eller avvärja 
landstigning eller luftlandsättning och då som regel med stöd av befäst-
ningar förstärkta med lokalförsvarsförband. Utöver stridssättet anfall kunde 
brigadchefen lösa tilldelade stridsuppgifter antingen genom fördröjnings-
strid eller avvärjningsstrid, beroende på hur stridsuppgiften formulerats, 
syftet med striden och hur länge uppgiften skulle lösas. 

Infanteribrigadernas stridseffekt var trots deras eldkraft ofta föremål för 
diskussion. Särskilt då pansarofficerare och infanteriofficerare sammanför-
des under fältövningar och under den armégemensamma utbildningen vid 
Militärhögskolan. Infanteribrigadernas möjligheter att genomföra anfall76 i 
öppen terräng under mörker och nedsatt sikt samt mot befäst fiende var 
ständigt heta diskussionsämnen. I boken Pansartruppskolorna 1942–1995 
beskriver Hans Nilsson77 infanteriets möjligheter att anfalla i såväl öppen 
som småbruten och betäckt terräng som önsketänkande. Enligt reglemen-
tet anser man att oskyddade soldater kan anfalla i öppen, småbruten och 
betäckt terräng. Detta 50 år efter det att man under första världskriget bevi-
sat att detta var en omöjlighet. 

Infanteristernas motargument att ytorna för infanteribrigaden är rea-
listiska, medan ytorna för pansarbrigaderna bör ökas om dessa har högre 
stridseffekt, avfärdas av Hans Nilsson med hänvisning till bristande historie-
kunskaper och realism. Sammanfattningsvis anser han att överskattningen 
av infanteribrigadernas stridseffekt skulle leda till ”oerhörda” förluster i krig. 
Våra infanterister skulle bli slaktade vid möte med en modernt utrustad 
fiende.

Frågan om vem som hade rätt eller fel förblir obesvarad, då de svenska 
brigaderna inte kom till insats enligt de förbandsmålsättningar som låg till 
grund för förbandens taktiska och stridstekniska uppträdande på stridsfältet. 
Erfarenheter från övningar, slutsatser från studier och internationella jäm-
förelser ger några ledtrådar. Under krigen i Mellanöstern kan ett generellt 
mönster urskiljas. Pansarförbanden anfaller och möter andra pansarför-
band, infanteriförbanden försvarar utbyggda ställningar. Ett viktigt undan-
tag var striderna i Sinai 1973, då lätta bärbara pansarvärnsrobotar orsakade 
stora förluster bland de israeliska pansarförbanden. Likaså fick de sovjetiska 
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öppen terräng under mörker och nedsatt sikt samt mot befäst fiende var
ständigt heta diskussionsämnen. I boken Pansartruppskolorna 1942-1995
beskriver Hans Nilsson77 infanteriets möjligheter att anfalla i såväl öppen
som småbruten och betäckt terräng som önsketänkande. Enligt reglemen-
tet anser man att oskyddade soldater kan anfalla i öppen, småbruten och
betäckt terräng. Detta 50 år efter det att man under första världskriget bevi-
sat att detta var en omöjlighet.

Infanteristernas motargument att ytorna för infanteribrigaden är rea-
listiska, medan ytorna för pansarbrigaderna bör ökas om dessa har högre
stridseffekt, avfärdas av Hans Nilsson med hänvisning till bristande historie-
kunskaper och realism. Sammanfattningsvis anser han att överskattningen
av infanteribrigadernas stridseffekt skulle leda till "oerhörda" förluster i krig.
Våra infanterister skulle bli slaktade vid möte med en modernt utrustad
fiende.

Frågan om vem som hade rätt eller fel förblir obesvarad, då de svenska
brigaderna inte kom till insats enligt de förbandsmålsättningar som låg till
grund för förbandens taktiska och stridstekniska uppträdande på stridsfältet.
Erfarenheter från övningar, slutsatser från studier och internationella jäm-
förelser ger några ledtrådar. Under krigen i Mellanöstern kan ett generellt
mönster urskiljas. Pansarförbanden anfaller och möter andra pansarför-
band, infanteriförbanden försvarar utbyggda ställningar. Ett viktigt undan-
tag var striderna i Sinai 1973, då lätta bärbara pansarvärnsrobotar orsakade
stora förluster bland de israeliska pansarförbanden. Likaså fick de sovjetiska
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pansarförbanden i Afghanistan vidkännas stora förluster orsakade av ”lätt 
infanteri” beväpnat med pansarvärnsrobotar och minor. 

Under de större övningar som i Sverige genomfördes i slutet av i stort sett 
varje utbildningsår möttes alltför sällan infanteribrigader och pansarbriga-
der under dubbelsidiga tillämpade övningar. I de fall denna typ av övningar 
genomfördes fanns inget säkert sätt att döma hur utfallet av striden blev. 
Oftast slutade det med att inblandade stridsdomare kom fram till något slags 
jämkning av resultat byggt på tyckande och partiska observationer, ingen var 
ju intresserad av att det egna förbandet skulle ”förlora”.

Under det kalla krigets slutskede började idén att bilda ett stridande trupp-
slag av infanteriet och pansartrupperna att ta form. De gamla revirstriderna 
mellan truppslagen mattades av och ersattes sakta men säkert av en kon-
struktiv dialog mellan de ännu existerande truppslagsinspektörerna. Samti-
digt utvecklades metoder med vilka man på ett mer rationellt och opartiskt 
sätt kunde bedöma förbandens effekt i strid. Ett stort steg togs då dubbel-
sidiga övningar började genomföras i början av 1990-talet mellan reducerade 
infanteri- och pansarbataljoner och med stöd av simulatorer i stor mängd. 
Resultatet av dessa övningar byggde på ett stort antal ”mikrostridssituatio-
ner”, som sedan datorsimulerades. Informationen utvärderades och använ-
des bland annat i den ständigt rullande pansarvärnstudien som bedrevs av 
chefen för Infanteriets stridsskola på uppdrag av arméchefen. 

Flera viktiga slutsatser drogs, varav den viktigaste nog var att genomföran-
det av dubbelsidiga övningar med stöd av simulatorer var en förutsättning 
för att båda förbandstyperna skulle kunna dra erfarenheter av att mötas i 
strid. Under de inledande övningarna fick båda sidor oacceptabla förlus-
ter då de inte hade anpassat sin stridsteknik mot den motståndare som de 
faktiskt ställdes mot. En annan erfarenhet var att infanteriets pansarvärns-
vapen hade god verkan mot pansarfordon då de var utgångsgrupperade i 
avsedd terrängtyp och med flankerande skjutriktning. Infanteristen ”vann” 
som regel första eldöppnandet. Risken för infanteristen att bli bekämpad av 
splitter och direktriktad eld från kulsprutor och stridsvagnskanoner ökade 
därefter dramatiskt efter första eldöppnandet, även om det första pansarfor-
donet hade bekämpats. Ett påtagligt resultat blev att den traktordragna 9 cm 
pansarvärnspjäs 1110 utgick ur organisationen. Det var svårt att tillräckligt 
snabbt komma till skott med pjäsen och när så skedde hann pjäs besättningen 
nästan undantagslöst inte ta sig från platsen utan att bekämpas. 

Den övergripande slutsatsen blev att infanteribrigaden i betäckt och 
små bruten terräng i väl förberedda ställningar hade god effekt i strid mot 
pansarförband. Uppseendeväckande var slutsatsen att det effektivaste sättet 
att slå motståndaren inte var genom anfall utan genom fördröjningsstrid. 
Antalet framgångsrika mikrostridssituationer under fördröjningsstriden 
var så många att infanteribrigaden sannolikt kunde tillfoga en mekanise-
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rad division så stora förluster att den var tvingad att avbryta sin framryck-
ning. Nackdelen var dock att de egna förlusterna vida översteg de teoretiska 
beräkningar som tidigare legat till grund för förluster och skadeutfall under 
fördröjningsstrid. Ytterligare en relevant frågeställning infann sig ”Hur får vi 
fienden att ge sig in i för honom ogynnsam terräng?”

Av befintliga 22 infanteribrigader omorganiserades 20 till infanteribrigad 
66. I och med att Brigad ”G” 1966 omorganiserades till pansarbrigad med 
beteckningen PB 18 blev som nämnts antalet pansarbrigader därmed sju78 
fram till mitten av 1970-talet då PB 6 drogs in och PB 10 omorganiserades 
till fristående pansarbataljoner. IB 51 omorganiserades till Norrlandsbrigad 
med början 1972 med beteckningen NB 51, och antalet Norrlandsbrigader 
blev då fyra. 

1968 och 1972 års försvarsbeslut – ”guldåldern” närmar sig slutet
I beslutsprocesserna inför försvarsbesluten 1968 och 1972 intog dialogen om 
försvarskostnader en mycket framträdande plats. Statsmakten och ÖB hade 
olika utgångspunkter för beräkningen av försvarskostnaderna i både FB 68 
och FB 72. Politikerna utgick från de yttre tecknen på avspänningspolitik i 
omvärlden och behoven av ökade resurser i samhället. ÖB hade en mörkare 
syn på det säkerhetspolitiska läget och ansåg inte att tecknen på avspänning 
var tillräckligt tydliga för att frångå de fastställda målsättningarna för Krigs-
makten från 1964. Resultatet blev att försvarsanslaget kom att minskas med i 
genomsnitt 500 miljoner årligen i förhållande till överbefälhavarens förslag. 
Även det årliga teknikutvecklingstillägget på 2,5 procent ströks. Nu bör-
jade en ”övervintringsstrategi” att tillämpas som innebar att kvalitetskraven 
måste sänkas för att man skulle kunna bibehålla en stor organisation, i såväl 
fred som krig.

Istället för ett mindre antal tekniskt mycket avancerade vapensystem 
skulle man ha ett större antal mindre tekniskt avancerade. Underfinansie-
ringen av FB 68 och FB 72 i förhållande till bibehållandet av en stor organi-
sation ledde enligt senare försvarsdebattörer till stora negativa konsekvenser 
för Försvarsmakten, i form av fortsatt nedrustning och försämrad kvalitet.

1972 års försvarsbeslut innebar att två pansarbrigader, PB 6 och PB 10, 
avvecklades under försvarsbeslutsperioden. På något längre sikt stod det 
klart att endast tio av de befintliga tjugo infanteribrigaderna kunde moder-
niseras. År 1975 döptes Krigsmakten om till Försvarsmakten.

Brigadernas utveckling till det kalla krigets slut

1977 och 1982 års försvarsbeslut
För armén innebar 1977 års försvarsbeslut (FB 77) att antalet brigader i krigs-
organisationen under de kommande åren förblev oförändrat: tjugo infan-
teribrigader, fyra Norrlandsbrigader och fem pansarbrigader (en på Got-
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FB 72 innebar att PB 6 och PB 10 skulle 
avvecklas. Så skedde också, men avveck-
lingen genomfördes under en tioårsperiod. 
PB 6 avvecklades 1975–79 och omorganise-
rades till 6. pansargruppen med tre pansar-
bataljoner Ö (stridsvagn 101). 6. pansargrup-
pen kvarstod till 1981 då pansarbataljonerna 
utgjorde stommen till en ny typbrigad som 
benämndes mekaniserad brigad. PB 10 upp-
löstes 1974 och sex fristående stridsvagns-
kompanier med stridsvagn 102 bildades. Den 
nyuppsatta Södermanlandsbrigaden MekB 10 
var i huvudsak färdigorganiserad 1984.
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FB 72 innebar att PB 6 och PB io skulle
awecklas. Så skedde också, men avveck-
lingen genomfördes under en tioårsperiod.
PB 6 awecklades 1975-79 och omorganise-
rades till 6. pansargruppen med tre pansar-
bataljoner Ö (stridsvagn ioi). 6. pansargrup-
pen kvarstod till 1981 då pansarbataljonerna
utgjorde stommen till en ny typbrigad som
benämndes mekaniserad brigad. PB 10 upp-
löstes 1974 och sex fristående stridsvagns-
kompanier med stridsvagn 102 bildades. Den
nyuppsatta Södermanlandsbrigaden MekBlo
vari huvudsak färdigorganiserad 1984.
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land). Av de tjugo infanteribrigaderna tillät ekonomin att endast elva80 skulle 
komma att moderniseras och motoriseras, vilket innebar en övergång från 
cykeltolkning till färd med terrängtransportbilar – en utveckling som ledde 
till att infanteriförbandens framryckningshastighet ökade från 12 km/tim till 
30 km/tim på väg. Motoriseringen innebar att dessa elva infanteribrigader nu 
även var operativt rörliga med egna resurser.

1982 års försvarsbeslut (FB 82) innebar nedskärningar och omlokali-
seringar av fredsorganisationen. Däremot bibehölls krigsorganisationen i 
stort intakt. En infanteribrigad, IB 1 ”Gula Brigaden”, avvecklades, IB 13 
”Dalabrigaden” omorganiserades till Norrlandsbrigad. En ny typbrigad 
bildades av kvarstående bataljoner från PB 6 och några mindre enheter från 
IB 1 sattes upp som ”Södermanlandsbrigaden” med beteckningen MekB 10. 
Sammantaget fanns således alltjämt 29 brigader i arméns krigsorganisation.

Utveckling av infanteribrigad 66 till infanteribrigad 77
En milstolpe i infanteribrigadernas utveckling passerades när organisation 
77 infördes. All personal på brigaden kunde nu förflyttas uppsuttna i olika 
typer av i huvudsak terränggående fordon. Organisationsstrukturen för IB 
77 följde samma mönster som sina föregångare. Det var brigadens eldkraft 
och förmåga till såväl taktisk som operativ rörlighet som förbättrades högst 
avsevärt. En mycket betydelsefull effekt av den nya organisationen var att 
både de värnpliktigas och yrkesbefälets motivation att göra ett ”bra jobb” 
ökade betydligt. Några av de faktorer81 som samverkade och bidrog till 
denna attitydförändring var: 

Motoriseringen av de briga-
der som fick organisation 
77 var positiv för förbands-
andan och innebar att den 
taktiska och operativa rörlig-
heten ökade högst avsevärt. 
Men det var en kostsam 
reform, och marscherande 
fordonskolonner var mycket 
sårbara för fientligt flyg.
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• Infanteriet motoriserades och fick ny materiel i och med 
införandet av organisation 77. Detta var nog den viktigaste 
åtgärden, som lyfte hela värnpliktsutbildningen. Plötsligt 
var det inte nog med att kunna cykla eller gå bakom fram-
förvarande för att man skulle lösa sin uppgift, den nya 
materielen inspirerade soldaterna att agera och ta egna 
initiativ.

• Ändrade pedagogiska utbildningsmetoder, som grupp-
inriktad utbildning och problembaserad inlärning, började 
nu få genomslag.

• Grundutbildningen började med en invänjningsperiod, eller mjukstart 
om man så vill kalla det. Målet var nu att alla skulle fullfölja utbild-
ningen eftersom behovet styrde antalet inkallade.

• Attityden till soldaterna hos befälet förändrades från att ha varit kon-
trollerande och misstänksam till ett förhållande som byggde på för-
troende och respekt.

De materiella förbättringarna var omfattande. Den kostsammaste var att 
terrängbilar och bandvagnar nu ersatte traktorer, standardfordon och cyklar. 
I varje skyttepluton byttes hjultraktorn mot en bandvagn 206. Regelmässigt 
underställdes plutonen två terrängbil 20 för personaltransport. Vid genom-
förande av strid var strävan att kunna förflyttas uppsuttet till fordons-
avlämningsplatser så nära stridsområdet som möjligt med hänsyn till risk 
för upptäckt och fientlig inverkan. Tillgång till bandvagnar innebar att för-
nödenheter kunde transporteras i anslutning till de anfallande plutonerna 
även i väglös terräng. Under enstaka dygn var kravet att en infanteribrigad 
77 skulle kunna förflyttas 500 kilometer med egna resurser.

Brigadens eldkraft ökade avsevärt genom att haubitsbataljonens 10,5 cm 
haubitsar nu ersattes av 15,5 cm haubits 77. Pansarvärnsförmågan förbättra-
des också avsevärt genom att pansarvärnspjäserna monterades 
på pansarvärns terrängbil 1111 eller pansarvärnsbandvagn 2062. 
Den nya infanterikanonvagn 91 som tillfördes 15 infanteri- och 
Norrlandsbrigaderna bidrog i hög grad till att öka möjligheten att 
bekämpa pansar. Infanteribrigadens luftvärnskompani utrusta-
des med luftvärnsrobot 70, en av världens effektivaste luftvärns-
robotar med medellång räckvidd. Ett prioriterat område i FB 77 
var att anskaffa en större mängd pansarvärnsrobotar. Beslut om 
anskaffning och utveckling av en lätt pansarvärnsrobot (resulta-
tet blev robot 56 BILL) avsedd för infanteri- och Norrlandsbriga-
derna togs för leverans från omkring 1985/8682.

När 10,5 cm haubitsarna 
ersattes med 15,5 haubits 77 
ökade brigadernas eldkraft 
väsentligt.

Den nya infanterikanon-
vagnen 91, som tillfördes 
infanteri- och Norrlands-
brigaderna, var avsedd 
främst för pansarbekämp-
ning och hade god framkom-
lighet i terräng och djup snö.
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var det inte nog med att kunna cykla eller gå bakom fram-
förvarande för att man skulle lösa sin uppgift, den nya
materielen inspirerade soldaterna att agera och ta egna
initiativ.

• Ändrade pedagogiska utbildningsmetoder, som grupp-
inriktad utbildning och problembaserad inlärning, började
nu få genomslag.

• Grundutbildningen började med en invänjningsperiod, eller mjukstart
om man så vill kalla det. Målet var nu att alla skulle fullfölja utbild-
ningen eftersom behovet styrde antalet inkallade.

• Attityden till soldaterna hos befälet förändrades från att ha varit kon-
trollerande och misstänksam till ett förhållande som byggde på för-
troende och respekt.

De materiella förbättringarna var omfattande. Den kostsammaste var att
terrängbilar och bandvagnar nu ersatte traktorer, standardfordon och cyklar.
I varje skyttepluton byttes hjultraktorn mot en bandvagn 206. Regelmässigt
underställdes plutonen två terrängbil 20 för personaltransport. Vid genom-
förande av strid var strävan att kunna förflyttas uppsuttet till fordons-
avlämningsplatser så nära stridsområdet som möjligt med hänsyn till risk
för upptäckt och fientlig inverkan. Tillgång till bandvagnar innebar att för-
nödenheter kunde transporteras i anslutning till de anfallande plutonerna
även i väglös terräng. Under enstaka dygn var kravet att en infanteribrigad
77 skulle kunna förflyttas 500 kilometer med egna resurser.

Brigadens eldkraft ökade avsevärt genom att haubitsbataljonens 10,5 cm
haubitsar nu ersattes av 15,5 cm haubits 77. Pansarvärnsförmågan förbättra-
des också avsevärt genom att pansarvärnspjäserna monterades
på pansarvärnsterrängbil 1111 eller pansarvärnsbandvagn 2062.
Den nya infanterikanonvagn 91 som tillfördes 15 infanteri- och
Norrlandsbrigaderna bidrog i hög grad till att öka möjligheten att
bekämpa pansar. Infanteribrigadens luftvärnskompani utrusta-
des med luftvärnsrobot 70, en av världens effektivaste luftvärns-
robotar med medellång räckvidd. Ett prioriterat område i FB 77
var att anskaffa en större mängd pansarvärnsrobotar. Beslut om
anskaffning och utveckling av en lätt pansarvärnsrobot (resulta-
tet blev robot 56 BILL) avsedd för infanteri- och Norrlandsbriga-
derna togs för leverans från omkring 1985/8682.

När10,5 cm haubitsarna
ersattes med 15,5 haubits 77
ökade brigadernas eldkraft
väsentligt.

Den nya infanterikanon-
vagnen 91, som tillfördes
infanteri- och Norrlands-
brigaderna, var avsedd
främst för pansarbekämp-
ning och hade god framkom-
lighet i terräng och djup snö.
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Infanteribrigad krigsorganisation 77. Infanteribrigad 7787

Ingenjörbataljonen
broar, maskiner
och minor, 403 man

1. Brigadskyttebataljon
952 man

2. Brigadskyttebataljon
952 man

3. Brigadskyttebataljon
952 man

Brigadhaubitsbatal on
12 x 15,5 cm
Haubits 77 X
592 man

•  7 .
- - 1

,  - - s - 1 P -

Spaningskompani
108 man
9 stTgb 11 och 5
stTgb13

Bandpansar-
värnskompani
133man
12110/ 91

Pansarvärns-
kompani 137 man
6 stPvpitgbil 1111
med 9 cm Pvpjäs

Luftvärnsvärnskompanier
2x216 man
108 st Lvrobot 70 x 2

Brigadchef med stab och
stabskompani ca 150 man

II

Underhållsbataljonen
sjukvård, ammunition,
drivmedel, mat,
transporter, 72 Terrängbil 20

148



149

Endast genom anfall kan avgörande framtvingas

Målsättning (TOM)83 och stridsuppgifter84 för infanteribrigad 77 var att 
i betäckt och småbruten terräng med egna medel kunna: slå två framryck-
ande eller nyss luftlandsatta förstärkta motoriserade skyttebataljoner eller 
ett nyss luftlandsatt fallskärmsregemente; avvärja luftlandsättning inom ett 
område på 20 gånger 30 kilometer; fördröja framträngande av en reducerad 
mekaniserad division under 3–5 dygn inom ett 20–30 kilometer brett och 
40–50 kilometer djupt område. Målsättningen utgick från att de beslutade 
pansarvärnsrobotsystemen har tillförts. 

Omorganiseringen av IB 66 till IB 77 kom att ske under en längre tids-
period. År 1980 var en tredjedel av skyttebataljonerna omorganiserade. Till-
förseln av bandvagnar var slutförd först under slutet av 1980-talet. IB 77-bri-
gaderna utgjorde en viktig del av invasionsförsvaret och var främst utrustade 
och organiserade för att genomföra anfall. 

Efter hand som robot 56 tillfördes kom infanteribrigad 77 att 
benämnas IB 77 R. Följande brigader85 utvecklades till organi-
sation 77: IB 38 (Livgardet), IB 2, IB 33, IB 4, IB 11, IB 12, IB 13 
(IB 13 omorganiserades 1984 till NB 13), IB 14, IB 45, IB 46 och 
IB 47.

De åtta infanteribrigader som kvarstod i organisation 66 R 
behöll sin grundstruktur i allt väsentligt till dess att de avveck-
lades i början av 1990-talet. De kom att utvecklas främst för för-
dröjnings- och avvärjningsuppgifter i invasionsförsvarets kraft-
samlingsriktningar.86 Organisationen anpassades efter hand till 
IB 77 för att underlätta utbildning och personalersättning. Stormkanonkom-
paniet utgick, viss tillförsel av terrängbilar och renoverade bandvagnar var 
planerad att ske i begränsad omfattning.

I början av 1980-talet tillfördes infanteribrigad 66 R traktordragna kärror 
för personaltransport. Brigad 66 R benämndes därefter 66 M (M = modi-
fierad). Följande brigader kvarstod i organisation 66 M: IB 3, IB 41, IB 42, 
IB 43, IB 44, IB 15, IB 17 och IB 21.

Norrlandsbrigadernas taktiska rörlighet ökar,  
från fotmarsch till motorisering
I chefen för arméns programplan88 från 1980 angavs att Norrlandsbrigaderna 
skulle bibehållas och anpassas till IB 77:s organisationsmönster. Eldkraften 
förbättrades genom att haubits 77 ersatte det tidigare 10,5 cm brigadartille-
riet. Infanterikanonvagn 91 tillfördes och ersatte de föråldrade stormkanon-
vagnarna av typ ikv 102 och ikv 103. Luftvärnskompaniet skulle bandvagns-
transporteras och tillföras robot 70. Men den kanske viktigaste förändringen 
var att terrängbilar och bandvagnar både omsattes och ökade i antal. Band-
vagn 202 ersattes av den betydligt större bandvagn 206. Norrlandsbrigader-
nas pansarvärnsförmåga skulle ökas successivt i enlighet med infanteribriga-

Även de brigader som av 
kostnadsskäl ”stannade i 
växten”, det vill säga kvar-
stod i organisation 66, moto-
riserades genom tillförsel 
av personaltransportsläp till 
traktorer. Cykeltolkningen 
var därmed ett avslutat 
kapitel.
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riet. Infanterikanonvagn 91 tillfördes och ersatte de föråldrade stormkanon-
vagnarna av typ ikv 102 och ikv 103. Luftvärnskompaniet skulle bandvagns-
transporteras och tillföras robot 70. Men den kanske viktigaste förändringen
var att terrängbilar och bandvagnar både omsattes och ökade i antal. Band-
vagn 202 ersattes av den betydligt större bandvagn 206. Norrlandsbrigader-
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Krigsorganisationen

dernas genom att pansarvärnsrobot 56 ”BILL” tillfördes Norrlandskyttekom-
panierna. För att man skulle kunna tillgodose behovet att bekämpa pansar på 
längre avstånd tilldelades Norrlandsbrigadernas brigadpansarvärnskompani 
även robot 55 TOW, monterad på pansarvärnsbandvagn 206289.

Organisationen benämndes Norrlandsbrigad 85. Utvecklingen av Norr-
landsbrigadens underavdelningar pågick i stort sett under hela 1980-talet. 
Omfattande organisationsförsök, utöver de inledande försöken vid Norr-
bottensbrigaden i Boden och Lapplandsbrigaden i Umeå, genomfördes 
under försvarsmaktsövningen ”Västgräns” 1985 och även under en större 
övning inom Bergslagens militärområde 1986. Ett resultat av försöken blev 
att brigaden organiserades med fyra skyttebataljoner. Detta möjliggjordes 
genom att det fjärde skyttekompaniet i respektive bataljon utgick. Ytterligare 
en större förändring var att stabskompaniet och granatkastarkompaniet 
slogs samman till ett Norrlandsskyttebataljonsstabsgranatkastarkompani 
(Nskbatstabsgrkkomp). Norrlandsskyttebataljonernas pansarvärnspluton 
flyttades från stabskompaniet till trosskompaniet. Även Norrlandsskytte-
plutonernas organisation förändrades mot bakgrund av att bandvagn 206 
inte kunde transportera mer än 14 soldater med vinterutrustning. Plutonen 
delades nu i två skyttetroppar med vardera en skyttegrupp och en granat-
gevärsomgång, totalt 12 man. Med plutonsledning bestod Norrlandsskytte-
plutonerna nu av 28 man. 

Norrlandsskyttebataljonernas personalstyrka minskade därmed från 1 084 
man till 770 man. Norrlandsbrigad 85:s totala personalstyrka uppgick till 
cirka 4 100 man. Antalet bandvagnar på Norrlandsskyttebataljonerna ökade 
från 65 till 81. Bataljonen kunde nu transportera såväl soldater som materiel 
till utgångsläge för anfall genom väglös terräng. Totalt fanns 402 bandvagnar 
i olika versioner på NB 85.

Med införande av bandvagn 
206 kunde Norrlandsskytte-
bataljonerna transporteras 
uppsuttna, vilket var kraft-
besparande i jämförelse med 
skidtolkningen.
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Endast genom anfall kan avgörande framtvingas

Södermanlandsbrigaden återuppstår –  
pansarbrigadernas utveckling
Arméstabens olika avdelningar genomförde kontinuerligt ett omfattande 
planerings- och studiearbete. Studiearbetet låg till grund för de olika brigad-
typernas organisation och utveckling. I slutet av 1970-talet, efter avveck-
lingen av de båda pansarbrigaderna i Mälardalen, fanns ett stort stridsfor-
donsarv som var organiserat i fristående kompanier och bataljoner. Renove-
ring och modifiering (REMO) av Centurion-vagnarna var inplanerad under 
början av 1980-talet. REMO för stridsvagn 103 och pansarbandvagn 302 var 
inplanerad några år senare och skulle medge en fortsatt livslängd av syste-
men till sekelskiftet.

Det finns en tradition inom det svenska försvaret att ”bygga om” omo-
derna stridsfordon så att de kan fylla en roll i en ny funktion. Som ett alter-
nativ till skrotning av infanterikanonvagn 103, som hade ersatts av ikv 91, 
beslutades90 att 40 ikv 103 med början 1985/8691 skulle byggas om till robot-
vagnar och utrustas med pansarvärnsrobot 55 (TOW) samt att de åter stående 
40 skulle byggas om till pansarluftvärnsvagnar och utrustas med robot 70. 
Genom denna förhållandevis billiga och typiskt svenska lösning kunde nu 
pansarbrigaderna förses med ett modernt pansrat robotluftvärn. Möjlighe-
ten att skydda pansarbrigadens bataljoner under rörelse ökade därmed avse-
värt. Tillförseln av en pansarvärnsrobot med lång räckvidd var ett viktigt 
komplement till stridsvagnarnas eldkraft. Ytterligare ett viktigt tillskott till 
pansarbrigadernas eldkraft var att ny stridsvagnsammunition, pilprojektiler, 
anskaffades under första delen av 1980-talet.

En slutsats efter genomförda taktiska studier var att pansarbrigaderna var 
i behov av fyra bataljoner vid genomförande av strid i öppen terräng: tre 
pansarbataljoner för att lösa huvuduppgiften att slå motståndaren och en 
bataljon för att skydda brigadens flanker i sekundära riktningar. Brigadernas 
fristående pansarvärnskompanier borde därför kompletteras med skytteav-
delningar och sammanföras till en pansarbataljon.92 Med stöd av slutsatser 
från genomförda försök och studier modifierades pansarbrigad 63:s organi-
sation genom att de fristående pansarvärnskompanierna och stridsvagns-
kompaniernas pansarskyttepluton bildade stommen i en pansarvärnsbatal-
jon. ”Nya” specialbyggda robotfordon, komponenter för ledning, underhåll 
och eldunderstöd, tillfördes från avvecklade pansarbrigader. Organisations-
förändringen genomfördes i slutet av 1980-talet, och pansarbrigaderna 
benämndes därefter pansarbrigad 63M.

I arméns huvudprogramplan från 1980 framgick det att ”Strävan är att 
de kvarvarande delarna av de utgående pansarbataljonerna [resterande 
delar av PB 6 och PB 10] tillsammans med resurserna för en tolfte IB 77 
skall utnyttjas för att organisera nya typer av mekaniserade förband”.94 For-
muleringen kan härledas från en perspektivplanrapport från 1979, som i 
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Pansarvärnsbataljon i PB 63M93
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Pansarvärnsbataljon i PB 63M93

Pansarvärnsbataljonen i PB 63M

Rb 55
Två Pvrobotkompani55 med
två plutoner Robot 55 TOW
med vardera 3 Pvrbbv 551,
pansarskyttepluton och
pionjärpluton.

Pvrobotkompani 56 med
två plutoner Robot 56 BILL
med vardera 3 Pvrbbv 2063,
två pvplutoner med Pvpjtgb1111
och pionjärtropp

Pansarhaubitskompani
4 st 10,5 cm Haubits m/40

Stabskompani
mecltvå
spaningsplutoner

152



153

Endast genom anfall kan avgörande framtvingas

ett antal strukturer hade lämnat underlag till hur mekaniserade brigader, 
pansarbataljoner och övriga stridsfordonsförband kunde utvecklas intill 
och efter år 2000. Gemensamt för strukturerna var att samtliga brigad-
typer, även IB/NB, borde organiseras med stridsfordonskompanier för 
pansarbekämpning. Vad gäller behovet av stridsfordon i pansarbrigaderna 
gjordes i utredningen95 en kategoriuppdelning mellan mekaniserade bri-
gader avsedda för strid främst i öppen terräng, mekaniserad brigad typ Ö; 
respektive i småbruten terräng mekaniserad brigad typ S. Mekaniserad 
brigad typ Ö borde härvid ges en organisation som i princip överstämde 
med pansarbrigadernas.

Målsättningen för båda brigadtyperna var att kunna slå (tillintetgöra) 
en fientlig pansarskyttebataljon, normalt förstärkt med ett stridsvagns-
kompani. Enligt utredningen varierade behovet av stridsfordon i de olika 
brigad typerna beroende på i vilken typ av terräng striden skulle genomföras. 
I småbruten terräng kunde antalet stridsvagnar reduceras i förhållande till 
andra typer av stridsfordon med pansarbekämpningsförmåga. Även till-
gång till övriga kvalificerade pansarvärnsvapen skulle ha större betydelse 
för utgången av striden i småbruten terräng. Ett antal organisationsstruk-
turer utgående från hypotetiska brigadstridssituationer redovisades i utred-
ningen, varvid bedömningen i de flesta fall var att en mekaniserad brigad 
med 60 stridsvagnar96 kunde lösa huvuduppgiften att slå en pansarskytte-
bataljon i öppen terräng. Med hänvisning till en tidigare studie beskrev 
utredningen97 ett konkret förslag till hur en mekaniserad brigad typ S skulle 
kunna organiseras: två mekaniserade bataljoner, en stridsvagnsbataljon och 
en pansarvärnsbataljon.

Stridsfordon till de mekaniserade bataljonerna och till pansarvärnsbatal-
jonen kunde erhållas genom nyanskaffning. Stridsvagnar till stridsvagns-
bataljonen kunde inledningsvis utgöras av stridsvagn 101/102 till dess att 
stridsvagn 103 överfördes från pansarbrigaderna. Stridsfordon för personal-
transport i stridsvagnsbataljonen kunde utgöras av ett nytt lätt stridsfordon 
eller pansarbandvagn 302.

Något tydligt belägg byggd på studier eller andra fakta, utöver träffsanno-
likhetsberäkningar i duellsituationer, varför en svensk pansarbrigad skulle 
innehålla minst 72 stridsvagnar är svårt att finna. Antalet stridsvagnar i ett 
förband bygger på vilka uppgifter som ska lösas i förhållande till förbandets 
målsättning. I ovan redovisade utredning har en seriös ansats otvivelaktigt 
genomförts med hjälp av sannolikhetsberäkningar för olika typstridssitua-
tioner, med resultatet att en brigad med färre stridsvagnar än 72 kan slå en 
fientlig pansarbataljon i en viss typ av terräng. Den svenska benämningen 
på en brigad med färre stridsvagnar än 72 och med en blandning av pansar-
skytteförband och stridsvagnsförband fastställdes med tiden till mekanise-
rad brigad.

Endast genom anfall  kan avgörande framtvingas

ett antal strukturer hade lämnat underlag till hur mekaniserade brigader,
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likhetsberäkningar i duellsituationer, varför en svensk pansarbrigad skulle
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målsättning. I ovan redovisade utredning har en seriös ansats otvivelaktigt
genomförts med hjälp av sannolikhetsberäkningar för olika typstridssitua-
tioner, med resultatet att en brigad med färre stridsvagnar än 72 kan slå en
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Mekaniserad brigad. MekB 1098

Krigsorganisationen

Mekaniserad brigad. MekB 1098

1.Pansarbataljon
24 Stridsvagn 102
24 Pansarbandvagn 302

2.M ekbataljon
12 Stridsvagn 102
12 IKV 91
24 Pansarbandvagn 302

e n 3 . M  ekbataljon12 Stridsvagn 102
12 IKV 91
24 Pansarbandvagn 302

Brigadhaubits-
bataljon, 12 st
15,5 cm Haubits 77

Pansaringenjörbataljon,
2 st 15,2 m bro
klass 50/14, 2 st 33 m bro
klass 50/12,
1 färja klass 50/14

Pansarunderhållsbataljon
ca 250 fordon
Puhbatstab med stabskomp
Ptransportkompani
Preparationskompani
Pintendenturkomp
Psjukvårdskompani
Lättpunderhållskompani

Pansarvärnskompani
137 man, 4 st 9 cm Pvpjäs
1110 påPvpjtgb 9031,
6 stPvrbtgb 9032

Pansarluftvärnskompani
154 man, 18 st 20 mm
luftvärnskanoner

Brigadstabskompani
med brigadstab
390 man, 3 Stripbv
3011, ca 15 Raptgbil
9033, 3 Stabstgbil 935

MekB 10 utvecklades
efterhand och tillfördes
såväl Robot 70 som
Robot 55 och 56.
Översikten visar
startläget 1984.
Noterbart är att MekB 10
saknade pansarvärnsbataljon.
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Endast genom anfall kan avgörande framtvingas

Därmed var grunden lagd till att ”Södermanlandsbrigaden” kunde åter-
uppstå med ett mindre antal stridsvagnar och med beteckningen MekB 10 
istället för PB 10. Den återuppsattes under perioden 1982–84. Materielen 
kom i huvudsak från 6. pansargruppen. Den nedlagda IB 1 bidrog med 
infanteriluftvärnskompaniet och infanteripansarvärnskompaniet. De två 
bandpansarvärnskompanierna, utrustade med IKV 91, var fristående sedan 
tidigare. Brigadhaubitsbataljonen nyuppsattes med 15,5 cm haubits 77.

Under 1990-talet omorganiserades flera pansarbrigader till mekaniserade 
brigader med ett lägre antal stridsvagnar i organisationen.

Försvarsbeslutet 1987 – det sista under det kalla kriget
Inför försvarsbeslutet 1987 var den säkerhetspolitiska situationen i omvärl-
den svårbedömd. Ingen kunde med någon exakthet förutspå hur förhål-
landet mellan USA och Sovjet skulle utvecklas under de närmaste åren. För 
första gången på flera år ansåg politikerna att Sverige hade blivit mer utsatt 
i händelse av ett krig i Europa, och nytillträdde ÖB:n Bengt Gustavsson 
varnade för att försvaret hade allvarliga svagheter. Devisen ”Redo för det 
värsta” kom att prägla diskussionerna inför FB 87. Inte minst incidenten 
med U 137 i början av decenniet skapade oro i leden, och en intensifierad 
ubåtsjakt i de svenska skärgårdarna pågick under 1980-talet. Svensk inrikes-
politik dominerades av mordet på statsminister Olof Palme den 28 februari 
1986 och Tjernobylkatastrofen natten till den 26 april 1986. FB 87 besluta-
des av en enig riksdag och var ett resultat av en överenskommelse mellan 
statsminister Ingvar Carlsson och folkpartiets ledare Bengt Westerberg. 
Ekonomiskt följde FB 87 den budget som föreslagits av 1984 års försvars-
kommitté, en höjning av anslaget med 6 200 miljoner under de kommande 
fem åren – den första ökningen av anslagen till Försvarsmakten sedan 1960-
talet. FB 87 mottogs positivt av Försvarsmakten och uppfattades som ett 
”trendbrott”. 

Med de ökade anslagen bedömdes det nu vara möjligt att bibehålla krigs-
organisationens storlek på i stort oförändrad nivå och dessutom öka förban-
dens kvalitativa innehåll. För armén innebar FB 87 att ambitionen att behålla 
de 29 armébrigaderna i krigsorganisationen såg ut att kunna förverkligas. 
En prioritering av de 21 modernaste brigaderna skulle dock bli nödvändig 
vad avsåg bemanning, utbildning, samövning och materiell förnyelse. De åtta 
Infanteribrigaderna 66 M skulle tills vidare kvarstå i krigsorga nisationen men 
nedprioriteras i avvaktan på nästa försvarsbeslut, som var planerat till 1991. 

Trots det ökade försvarsanslaget var FB 87 underfinansierat, vilket dåva-
rande planeringschefen i försvarsstaben Owe Wiktorin framförde vid Stor-
lienkonferensen 198899. Ett år senare, även det på den årliga Storlienkonfe-
rensen, instämde dåvarande försvarsministern, Roine Carlsson: ”Det skulle 
behövas ytterligare 5–6 miljarder för att genomföra 1987 års försvarsbeslut 
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istället för PB 10. Den återuppsattes under perioden 1982-84. Materielen
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Med de ökade anslagen bedömdes det nu vara möjligt att bibehålla krigs-
organisationens storlek på i stort oförändrad nivå och dessutom öka förban-
dens kvalitativa innehåll. För armen innebar FB 87 att ambitionen att behålla
de 29 armsbrigaderna i krigsorganisationen såg ut att kunna förverkligas.
En prioritering av de 21 modernaste brigaderna skulle dock bli nödvändig
vad avsåg bemanning, utbildning, samövning och materiell förnyelse. De åtta
Infanteribrigaderna 66 M skulle tills vidare kvarstå i krigsorganisationen men
nedprioriteras i avvaktan på nästa försvarsbeslut, som var planerat till 1991.

Trots det ökade försvarsanslaget var FB 87 underfinansierat, vilket dåva-
rande planeringschefen i försvarsstaben Owe Wiktorin framförde vid Stor-
lienkonferensen 198899. Ett år senare, även det på den årliga Storlienkonfe-
rensen, instämde dåvarande försvarsministern, Roine Carlsson: "Det skulle
behövas ytterligare 5-6 miljarder för att genomföra 1987 års försvarsbeslut
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menar ÖB, och då är inte problemen med JAS medräknade. För regeringen 
har denna utveckling blivit ett memento. Det skulle 1987 ha behövts en 
ramökning på 12–13 miljarder för att beslutet skulle ha fått den innebörd 
riksdagen trodde det hade.” 

Försvarsmaktsutredning 88
Försvarsmaktsutredning 88 (FU 88) låg till grund för en proposition, 
(1989/90:9), som godkändes av riksdagen i december 1989. Försvarsmakts-
utredning 88 hade kommit till samma slutsats som tidigare presenterats 
av Wiktorin under 1988 års Storlienkonferens: ”Försvarsmakten befin-
ner sig i en djup och allvarlig ekonomisk kris. 1987 års försvarsbeslut kan 
inte genomföras med de resurser som avdelats … Endast genom omfat-
tande reduceringar av organisationen kan möjligheter skapas för både en 
rimlig materiell förnyelse och nödvändiga förbättringar i utbildning och 
mobiliserings beredskapen.”

Besluten som följde efter det att proposition 1989/90:9 hade godkänts av 
riksdagen ses ofta som det första steget i den avvecklingsprocess av Försvars-
maktens krigs- och fredsorganisation som kom att fortgå långt in på 2000-
talet. Dåvarande försvarsministern Roine Carlsson kommenterade beslutet 
1989 med kommentaren: ”Arméns kostym är för stor”. 

FU 88 resulterade i stora förändringar av arméns freds- och krigsorgani-
sation, medan flygvapnet och marinen berördes i mindre omfattning. Flera 
av arméns utbildningsregementen drogs in, bland dessa de tre brigadprodu-
cerande infanteriregementena Livregementets grenadjärer i Örebro, Krono-
bergs regemente i Växjö och Bohusläns regemente i Uddevalla. De indragna 
regementena var ansvariga för utbildning och mobilisering av tre moderni-
serade IB 77-brigader (IB 33, IB 41 och IB 47) och tre IB 66-brigader (IB 3, 
IB 11 och IB 17). Dessa sex brigader avvecklades med sina utbildningsrege-
menten. Därutöver avvecklades de återstående IB 66-brigaderna (IB 12, 
IB 15, IB 21, IB 43 och IB 44). Förhoppningen om att kunna bibehålla och 
modernisera krigsorganisationens 29 armébrigader gick därmed upp i intet. 
Istället väcktes en förhoppning att de kvarvarande brigadernas krigsdug-
lighet skulle utvecklas positivt. Avvecklingen genomfördes under en treårs-
period och var genomförd 1992, då nästa försvarsbeslut för Försvarsmaktens 
utveckling intill 1997 togs. 

Under förarbetet till 1992 års försvarsbeslut inträffade ett antal händelser 
på den internationella arenan som kom att få stor betydelse för utformningen 
av FB 92. Berlinmuren föll i november 1989, Warszawapakten upp löstes for-
mellt den 1 juli 1991 och Sovjetunionen den 1 januari 1992. Dessa händelser 
innebar att den tydliga hotbild som hade legat till grund för utformningen 
av det svenska försvaret sedan andra världskrigets slut nu plötsligt inte exis-
terade. Sannolikheten för en invasion i stor skala mot Sverige bedömdes efter 
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FB 92 innebar ytterligare avveckling av 
armébrigader. Hälsinge regemente drogs 
in och Gästrikebrigaden IB 14 avvecklades. 
Norra Skånska regementet drogs in och PB 26 
avvecklades. Under den tidsperiod på fyra 
år som markerade slutet på det kalla kriget 
avvecklades 13 armébrigader. De 37 briga-
derna från 1948 var nu 16.
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FB 92 innebar ytterligare avveckling av
armsbrigader. Hälsinge regemente drogs
in och Gästrikebrigaden IB 14 avvecklades.
Norra Skånska regementet drogs in och PB 26
avvecklades. Under den tidsperiod på fyra
år som markerade slutet på det kalla kriget
avvecklades 13 armsbrigader. De 37 briga-
derna från 1948 var nu 16.
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hand minska för att senare under 1990-talet avfärdas under överskådlig tid. 
Efter FB 92100 var alltjämt utgångspunkten för Försvarsmaktens upp-

byggnad att man skulle kunna möta väpnat angrepp, varifrån det än kom. 
Försvarsmakten skulle bland annat ha betryggande förmåga att motstå ett 
strategiskt överfall. Men den reducerade Försvarsmakten kommer endast 
att ha förmåga att genomföra en försvarsoperation och inte som tidigare 
kunna möta ett angrepp över såväl gräns som mot kust samtidigt. Ambitio-
nen sänktes från ”Möta-Hejda-Slå” till att ”bryta angriparens anfallskraft” 
respektive ”förhindra att angriparen får fast fot i vårt land” under förutsätt-
ning att angriparen har restriktioner i sin styrkeinsats. I den operativa plane-
ringen benämns därför dessa angreppsfall ”begränsat angrepp”.

Värdering av brigadernas krigsduglighet  
i slutet av det kalla kriget

I Kungl Krigsvetenskapsakademiens tidskrift Vägvalsfrågor för armén från 
1988101 tar ett antal författare utgångspunkt i frågan om krigsorganisationens 
krigsduglighet är tillräcklig för att vara fredsbevarande. Ett genom gående 
tema är att det alltsedan FB 72 rått obalans mellan tilldelade ekonomiska 
anslag och möjlighet att genomföra effektiv och tillräcklig utbildning av 
arméns anfallsbrigader.102 Obalansen har även resulterat i att den materiella 
förnyelsen inte genomförts i den omfattning som är önskvärd. Enligt Helge 
Gard, Försvarets materielverk, skulle det ta 60–70 år att omsätta materielen i 
arméns krigsorganisation103 med rådande budgetplanering. 

Inför FB 87 beskriver dåvarande infanteriinspektören Leif Kesselmark104 
bristerna i krigsförbandens omsättning och utbildning: 

Lång förbandsomsättning (GR 8–12) förkortad utbildningstid till 7,5 
måna der, inställd repetitionsutbildning, bristfällig samträning av batal-
joner och högre förband anges som huvudorsaker till brister i brigader-
nas krigsduglighet. Det förväntade ytterligare reducerade ekonomiska 
utrymmet i FB 87 kommer att ställa stora krav på förändring av anfalls-
brigadernas utbildning om de ska kunna lösa sina uppgifter.

Kesselmark föreslår en övergång till kort förbandsomsättning på fem år för 
infanteriets anfallsbrigader, därigenom skulle repetitionsutbildningen för 
dessa förband kunna utgå. Efter fem års krigsplacering vid anfallsbrigaden 
överförs hela kompani- och bataljonsenheter till territorialförband med i 
stort samma organisation som brigaderna. 

Bengt Sjöberg, försvarsdepartement, beskriver den stora volymen av ter-
ritorialförband och obalansen mellan freds- och krigsorganisationen som 
huvudanledningar till att de prioriterade anfallsbrigadernas krigsduglighet 
inte har upprätthållits på en acceptabel nivå:
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respektive "förhindra att angriparen får fast fot i vårt land" under förutsätt-
ning att angriparen har restriktioner i sin styrkeinsats. I den operativa plane-
ringen benämns därför dessa angreppsfall "begränsat angrepp".

Värdering av brigadernas krigsduglighet
i slutet av det kalla kriget
I Kungl Krigsvetenskapsakademiens tidskrift Vägvalsfrågor för armen från
19881111 tar ett antal författare utgångspunkt i frågan om krigsorganisationens
krigsduglighet är tillräcklig för att vara fredsbevarande. Ett genomgående
tema är att det alltsedan FB 72 rått obalans mellan tilldelade ekonomiska
anslag och möjlighet att genomföra effektiv och tillräcklig utbildning av
armens anfallsbrigader.1°2 Obalansen har även resulterat i att den materiella
förnyelsen inte genomförts i den omfattning som är önskvärd. Enligt Helge
Gard, Försvarets materielverk, skulle det ta 60-70 år att omsätta materielen i
armens krigsorganisationm med rådande budgetplanering.

Inför FB 87 beskriver dåvarande infanteriinspektören Leif Kesselmarkl"
bristerna i krigsförbandens omsättning och utbildning:

Lång förbandsomsättning (GR 8-12) förkortad utbildningstid till 7,5
månader, inställd repetitionsutbildning, bristfällig samträning av batal-
joner och högre förband anges som huvudorsaker till brister i brigader-
nas krigsduglighet. Det förväntade ytterligare reducerade ekonomiska
utrymmet i FB 87 kommer att ställa stora krav på förändring av anfalls-
brigadernas utbildning om de ska kunna lösa sina uppgifter.

Kesselmark föreslår en övergång till kort förbandsomsättning på fem år för
infanteriets anfallsbrigader, därigenom skulle repetitionsutbildningen för
dessa förband kunna utgå. Efter fem års krigsplacering vid anfallsbrigaden
överförs hela kompani- och bataljonsenheter till territorialförband med i
stort samma organisation som brigaderna.

Bengt Sjöberg, försvarsdepartement, beskriver den stora volymen av ter-
ritorialförband och obalansen mellan freds- och krigsorganisationen som
huvudanledningar till att de prioriterade anfallsbrigadernas krigsduglighet
inte har upprätthållits på en acceptabel nivå:
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Endast genom anfall kan avgörande framtvingas

Sambandet mellan krigsorganisationen och fredsorganisationen har med 
åren blivit allt otydligare, ansvaret för krigsförbandens duglighet har 
splittrats mellan olika myndigheter. Resultatet har blivit en alltför stor 
och kostnadsdrivande fredsorganisation. Istället för att fördelnings- och 
brigadchefer har det fulla ansvaret att utbilda sina krigsförband så har 
fredsbefattningar som miloinspektörer, truppslagsinspektörer och ställ-
företrädande försvarsområdesregementschefer skapats och tilldelats 
ansvar för krigsförbandens utbildning och krigsduglighet.

Carl Björeman105 anger att försvarsgrensstrider och bibehållandet av armens 
truppslag alltför länge bidragit till att de begränsade ekonomiska resurserna 
använts till utbildning av icke prioriterade förband på anfallsbrigadernas 
bekostnad.

Var det då så illa ställt med brigadernas krigsduglighet?
Utan tvivel kunde samövning av hela brigader ha förbättrats och utvecklats 
om fler och längre förbandsövningar hade genomförts. Vid bedömningar av 
förbandens krigsduglighet är det viktigt att skilja på brigadernas materiella 
innehåll och förmågan att använda instrumentet. De krigsförbandsvärde-
ringar som varit möjliga att ta del av anger att förbanden kan lösa sin huvud-
uppgift godtagbart (KDU 3) omedelbart efter mobilisering. De största bris-
terna består i samträning, det krävdes ytterligare några veckors samövning 
för att nå full krigsduglighet (KDU 4), vilket innebär att samtliga uppgifter i 
den taktiska målsättningen skulle kunna lösas omedelbart efter mobilisering. 
De materiella bristerna var oftast av karaktären att ny materiel inte tillförts 
ännu respektive att omskolning på ny materiel inte genomförts. I samman-
hanget är det värt att påpeka att den ”gamla” materielen oftast fanns kvar i 
mobiliseringsförråden.

Infanteribrigaderna var omorganiserade till organisation 77 under 
senare delen av 1980-talet, och en ny automatkarbin var införd som 
enhetsvapen i samtliga brigadtyper. Lätt pansarvärnsrobot hade anskaffats 
och bandvagn 206 var slutlevererad. Förmågan att lösa uppgifter i mörker 
var dock alltjämt begränsad, då hjälpmedel för strid i mörker saknades i 
stor utsträckning. Realismen i IB 77:s målsättning att genomföra anfall och 
kunna slå två mekaniserade bataljoner i småbruten terräng kan naturligtvis 
ifrågasättas. Studier i början av 1990-talet visade att anfall med oskyddade 
infanteriförband mot en mekaniserad splitterskyddad motståndare med 
stor sannolikhet skulle resultera i stora egna förluster. Resultatet av stu-
dierna blev att försök med ”överblivna” splitterskyddande fordon från före 
detta Östtyskland inleddes vid Infanteri- och Kavalleri- Centrum på Kvarn.

NB 85:s taktiska rörlighet hade utvecklats avsevärt genom att bandvagnar 
för personaltransport införts. Norrlandsinfanteriets begränsade förmåga 
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Krigsorganisationen

att avge direktriktad eld med burna vapen under anfall mot fiendens grup-
peringar började diskuteras och ifrågasättas efter försvarsmaktsövningen 
Nordanvind, som framgår längre fram i boken i Ulf Henricssons kapitel 24. 
Den planerade anskaffningen av ett nytt lätt stridsfordon, stridsfordon 90, 
till Norrlandsbrigaderna skulle i viss mån kunna öka förmågan att genom-
föra anfall mot en mekaniserad motståndare.

PB 63 ansågs enligt programvärderingen från 1980 ha godtagbar krigs-
duglighet men flera brister. Bland annat var luftvärnet omodernt, och 
stridsvagnsammunitionen saknade verkan i fronten på hotstridsvagnen. 
Dessa brister åtgärdades delvis under 1980-talet genom att robot 70 till-
fördes luftvärnskompaniet och ny pilammunition anskaffades till strids-
vagnarna, som renoverades och moderniserades. För att vidmakthålla 
pansarbrigadernas krigsduglighet var det nödvändigt att man ersatte hela 
stridsfordonsflottan någon gång under 1990-talet. Genom ytterligare 
REMO-åtgärder kunde stridsvagn 103 och pansarbandvagn 302 teoretiskt 
få förlängd livstid till sekelskiftet, men vagnarna var omoderna redan i 
slutet av 1980-talet.

Sammanfattningsvis kan konstateras att brigadernas krigsduglighet var 
godtagbar vid slutet av det kalla kriget, men att ett omfattande moderni-
seringsbehov hade ackumulerats genom åren. De områden som åsidosatts 
var främst förmågan att strida i mörker och i splittertät miljö för infanteri- 
och Norrlandsbrigaderna. För pansarbrigaderna var behovet att omsätta 
hela stridsfordonsparken nödvändig för bibehållandet av krigsdugligheten. 
Dessa kostsamma åtgärder var en starkt bidragande orsak till att brigaderna 
avvecklades i stor omfattning under tidsperioden 1988–92. Det var nu inte 
möjligt att upprätthålla den organisation som hade sitt ursprung i 1948 års 
försvarsbeslut, ”ett försvar utan luckor”. 

Kunde den snabba avvecklingen av armébrigaderna ha begränsats? Flera 
försvarsdebattörer framför olika hypoteser om alternativa operativa prin-
ciper för försvarets genomförande, som hade resulterat i en förändrad och 
ekonomiskt anpassad struktur som Sverige hade haft råd att bekosta även 
efter det kalla krigets slut. Hur denna struktur i så fall skulle ha sett ut i sin 
helhet är det dock ingen som har presenterat. En förändring av försvars-
anslagets ”påsfördelning” synes ha kommit att förenas med en intern för-
svarsgrenstrid inom militärledningen. Det mest konkreta är att territorial-
försvarsförbanden kanske borde ha reducerats tidigare och att de infanteri-
brigader som inte moderniserades borde ha avvecklats redan i 1972 års 
försvarsbeslut. 

För att man skulle ha kunnat åstadkomma en större förändring av den 
försvarsmaktstruktur som beslutades i 1948 års försvarsbeslut hade det även 
varit nödvändigt att förändra inställningen till följande tunga ”politiska” 
faktorer eller ”heliga kor”:
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Endast genom anfall kan avgörande framtvingas

• En reduktion eller selektering av den allmänna värnplikten som var 
grunden för folkförsvarstanken och som motiverade att en stor krigs-
organisation kunde hållas vid liv.

• Minskning av beställningar och utvecklingsstöd till den omfattande och 
högteknologiska svenska försvarsindustrin med tusentals arbetstillfällen 
i vågskålen.

• Bortse från att Försvarsmakten i egenskap av en stor arbetsgivare hade 
stor arbetsmarknadspolitisk betydelse på många orter runt om i landet.

Det fanns ytterligare ett huvudskäl till den snabba avvecklingen av armén, 
utöver ekonomiska realiteter, som ibland ”glöms bort” i diskussionen. All-
mänt ansågs att det kalla kriget nu var slut och att Sverige inte längre var i 
behov av ett så starkt och kostsamt eget försvar. Den hotbild som entydigt 
pekade ut Sovjetunionen som potentiell angripare fanns inte längre.

Fanns det då inget positivt med förbandsavvecklingen i slutet av det kalla 
kriget? Började Sveriges försvarsmakt nu komma i balans mellan uppgifter 
och resurser i förhållande till en rimlig säkerhetspolitisk hotbild? En positiv 
effekt av 1992 års försvarsbeslut var att nu började planerna på en viktig orga-
nisationsförändring att ta form. Skillnaderna mellan freds- och krigsorga-
nisationen kom att minskas genom att fördelnings- och brigadchefer med 
sina staber skulle kaderorganiseras och få det fulla ansvaret för krigsförban-
dens utbildning, personalförsörjning och materiella status. I praktiken var 
det en återgång till tiden före 1948 års försvarsbeslut som innebar att chefen 
i krig även var chef i fred – helt logiskt eller hur? Anledningen till att detta 
steg inte togs direkt 1948 har tidigare berörts och får skyllas på de interna 
revirstrider mellan arméns truppslag som uppstod då brigadorganisationen 
fastställdes 1948. Specialtruppslagen var då inte mogna att lämna över en 
stor del av utbildningsansvaret för sina ”egna” specialförband till en brigad-
chef från infanteriet eller pansartrupperna. 

En välgörande förändring för kvarvarande brigaders krigsduglighet fast-
ställdes och infördes 1994, då kaderorganiseringen av de viktigaste krigs-
förbanden började genomföras. Samtidigt blev Försvarsmakten en enda 
myndighet från norr till söder. Trots allt elände med nedläggningar av för-
band upplevde nu armén några år med positiv utveckling och gålust vid 
de brigader som fortfarande fanns kvar. Äntligen tillfördes ny materiel i 
en omfattning som inte förekommit sedan införandet av organisation 77. 
Nya stridsvagnar, nya stridsfordon, ny automatkarbin, nytt uniformssys-
tem, splitterskyddande fordon till infanteriet anskaffades och ”intelligent” 
artilleri- och pansarvärnsammunition utvecklades och anskaffades. Dubbel-
sidiga övningar med simulatorstöd, som upplevdes som givande och effek-
tiva för soldaterna, började genomföras.
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I de diskussioner om brigadernas krigsduglighet som förts efter det kalla 
krigets slut tenderar en alltför negativ bild att tecknas. Vid intervjuer och 
samtal med officerare som var chefer på bataljons- och kompaninivån under 
1980-talet framkommer en positiv bild av det egna förbandets förmåga att 
lösa sina stridsuppgifter. Denna uppfattning hos chefer på den lägre nivån 
indikerar att förbandsandan och sammanhållningen var god inom förban-
den, vilket är en förutsättning för framgång i strid – kanske viktigare än 
tillgång till den modernaste materielen!
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Under beredskapstiden utvecklades, organiserades och utbildades en rad 
lokalförsvarsförband, vilka löste/frigjorde fältförband från stationära upp-
gifter så att de skulle kunna öka anfallskraften inom fördelningarna. Lokal-
försvarsförbanden kom att utgöra nära två tredjedelar av Försvarsmaktens 
förband, senare benämnda som hörande till territorialförsvaret. 

Ett exempel: I 2/Fo 52 hade under det kalla kriget sex cykelskyttebataljoner, 
femton värnkompanier, två rörliga lokalförsvarshaubitskompanier, ett lokal-
försvarsingenjörkompani, ett försvarsområdesunderhållskompani, fyra för-
svarsområdesgruppstaber samt Fo 52:s stab med två försvarsområdesstabs-
kompanier jämte ett antal transportledningstroppar och bilplutoner. Det 
kan jämföras med regementets fältförband. IB 2 hade tre skyttebataljoner, en 
haubitsbataljon (grundutbildad vid A 9), en brigadingenjörbataljon (Grund-
utbildningsmyndighet, GU, Ing 1) och en underhållsbataljon (GU-myndighet 
T 2). Till detta kom från regementet stabskompaniet, pansarvärnskompaniet 
och spaningskompaniet, bandpansarvärnskompaniet (från P 4) samt brigad-
luftvärnskompaniet (från Lv 3) och vidare två fältjägarbataljoner (GU-myn-
dighet I 5) samt en skyttebataljon avsedd för IB 43.

De tidigare lokalförsvarsförbanden kom att avlösa landstormsförband 
från viktiga försvarsuppgifter som dessa inte var utbildade för. Längs kus-
terna organiserades värnförband, som efter hand beväpnades med olika 
typer av värnpjäser (äldre pansarvärnspjäser, luftvärnspjäser, stridsvagns-
pjäser och stridsvagnstorn med pjäs) samt kulsprutor. Motsvarande skedde 
längs landgränsen. 

Med tiden slogs gränsbevakningsplutoner samman till värnkompanier 
med uppgift att försvara motståndsnästen/-områden, vägknutar, bro-/färje-
förbindelser eller flygfält. År 1942 omorganiserades de nu bättre utbildade 
landstormsförbanden och ingick därefter som gränsförsvars- och lokalför-
svarsförband i territorialförsvaret. Nästa steg i utvecklingen blev att man 
sammanförde kompanier till bataljoner – lokalförsvarsbataljoner. Många av 
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dessa förband med särskilt viktiga uppgifter kom att bemannas med per-
sonal boende på kort avstånd från grupperingsplatsen – lokalrekrytering. 
Fältdepåorganisationen medgav att utrustningen fanns i omedelbar närhet 
till denna uppgift. Detta blev basen i det kommande mobförrådssystemet. 

I övre Norrland och då främst i Tornedalens glesbygder och längs fjäll-
kedjan ner till Dalarna kunde detta inte alltid genomföras fullt ut. I viktiga 
hamnar låg förråden i direkt anslutning till pjäsvärnen. Fältdepåerna leddes 
av de nu bättre organiserade och utbildade Fo-staberna som också ingick i 
territorialförsvaret. I litteraturen förekommer begreppet täcktrupper. Dessa 
utgjordes huvudsakligen av lokalförsvarsförband men även fältförband 
ingick. Syftet var att skydda mobilisering och uppmarsch.

Beredskapstiden

Bataljoner benämndes ofta efter sin chef, till exempel ”Bataljon Spolander”. 
Det fanns ingen standardorganisation enligt Arméhandboken del I (AH I – 
organisation), utan förbandens styrka och sammansättning reglerades av 
uppgiften och högre chefs beslut. Enligt samma princip beväpnades och 
utrustades de. Skansen (fasta punkten) Hultet strax öster om Charlotten-
berg bemannades av cirka 110 man med två gevärsplutoner, tre pansar-
värnsgrupper (37 mm pansarvärnskanon), tre granatkastargrupper, tre kul-
sprutegrupper (kulspruta 36) och en stab- och trosstropp. I staben ingick 
en e-grupp ur artilleriet. Fram till slutet av 1970-talet fanns fortfarande ett 
särskilt organiserat värnkompani om cirka 400 man med uppgift att försvara 
flygplatsen i Rommehed (Dala Airport). Militärbefälhavaren i Bergslagens 
militärområde (MB B) liksom regementschefen konstaterade vid en inspek-
tion i samband med en krigsförbandsövning att kompaniet var otympligt 
och svårlett trots god tillgång till radioutrustning. Det var ungefär fyra kilo-
meter mellan ytterdelarna.

Under beredskapstidens gång tillfördes fler förband allteftersom utbild-
ningsreserven (arvet efter kategoriklyvningen) hade tagits i anspråk. Då 
standardiserades också lokalförsvarsförbanden, och enhetliga personal- och 
utrustningslistor togs fram (P-tabeller och U-listor). Det förekom ingen 
förbandsvis överföring från fältförband till lokalförsvarsförband. Soldater 
och befäl som av olika anledningar ströks i organisationen ersattes indi-
vidvis ur personalreserven. Fo-staberna var inte fredsorganiserade. I april 
1940 sändes staben för Karlstads försvarsområde (chef, adjutant och offi-
cer till för fogande) från Skövde (III. Militärbefälsstaben), dit den inkallats, 
upp till Karlstad och installerades på Grand hotell. Där rekryterades 
skrivpersonalen. 

Lokalförsvarets standardvapen var gevär m/96. Bristen på pansarvärns-
vapen var besvärande. Detta resulterade i att man valde att försvara ställ-
ningar där stridsfordon hade särskilt svårt att ta sig fram. Fältbefästningar 
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bygg des ut till permanenta skansar i olika utföranden men var vanligen 
utförda i betong. Studier av instruktioner/skansordrar vid olika skansar 
visar att normalt halva styrkan skulle finnas inom skansens taggtrådshinder, 
medan resten var en anfallsstyrka eller flera, alltså avsedda för rörlig strid i 
anslutning till skansen. Fältarbeten i form av stridsvagnshinder, brospräng-
ningar och minerade trädfällningar skulle försvåra anfall med stridsvagnar.

I Värmland fanns under beredskapen minst en fördelningsstab ständigt 
organiserad, vilken då hade det övergripande ansvaret i någon av huvudrikt-
ningarna mot Norge. De gränsbevakningskompanier, värnkompanier och 
fristående bataljoner (senare benämnda cykelskyttebataljoner och – gemen-
samt – lokalförsvarsförband) som var grupperade inom fördelningsområ-
det lydde under fördelningschefen (åren dessförinnan under något infan-
teriregemente). Övriga förband lydde under försvarsområdesbefälhavaren. 
I Dalarna organiserades en särskild stab som kom att leda den så kallade 
Mora gruppen med uppgift mot norska gränsen. 

Försvaret av flygvapnets baser ålades värn- och bevakningsförband ur 
armén (inledningsvis landstormen), vilka organiserades beroende på baser-
nas storlek och terrängförhållanden. Kusterna bevakades likaså av land - 
stormsförband. 

Efter beredskapstiden – främst under 1950-talet – fortsatte förbands-
utvecklingen i takt med att brigaderna utvecklades och moderniserades. 
Befästningarna längs västgränsen lades igen, medan befästningarna längs 
kusterna och i Kalixlinjen byggdes ut och i viss mån moderniserades.

Försvarsområdesstaber

Fo-staberna med stabskompanier (A 1 och A 2) var också lokalförsvarsför-
band. De första staberna, före 1940, var små. Chef var som regel en pen-
sionerad regementschef. I och med 1942 års försvarsbeslut organiserades 
försvarsområden länsvis och med uppgift att samordna militärt och civilt 
försvar – territorialförsvaret. Men också andra uppgifter, som mobilisering, 
genomgångstransporter och krigssjukvård, lades på Fo-staberna. Under den 
första delen av det kalla kriget fick de utökade uppgifter samt bättre anpas-
sad organisation. En sådan uppgift var planering och genomförande av repe-
titionsutbildning av lokalförsvarsförbanden inom eget Fo (utbildnings- och 
mobmyndighet) samt i samråd med mottagande Fo avtransportförband. En 
annan uppgift var att leda hem- och driftvärn.

1972–73 genomfördes OLLI (organisation i lägre regional och lokal 
instans), då utbildningsförband knöts samman med vissa Fo-staber till 
Fo-regementen. Lokalförsvarsförbanden kom upp på kaserngården, och det 
yngre utbildningsbefälet fick ökad kunskap om och förståelse för denna i 
förhållande till brigaderna mer omfattande, organisation. Men OLLI inne-
bar också vissa osäkerheter och förväxlingar. Regementschefen var försvars-
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Fo-staberna under det kalla kriget

Fo 11 Malmö försvarsområde  1976–97, P 7/Fo 11 

Fo 14 Kristianstads försvarsområde 1975–94, P 6/Fo 14

Fo 15 Karlskrona försvarsområde 1947–2000

Fo 16 Växjö försvarsområde Nedlagt 1974 

Fo 16 Kronobergs försvarsområde 1974–97, I 12/Fo 16

Fo 17 Jönköpings försvarsområde Nedlagt 1974

Fo 18 Kalmar försvarsområde

Fo 21 Gävle försvarsområde Fr o m 1966 Fo 49

Fo 22 Östersunds försvarsområde 1974–97, I 5/Fo/22

Fo 23 Härnösands försvarsområde 1974–97, I 21/Fo 23

Fo 24 Hemsö försvarsområde Nedlagt 1957

Fo 25 Sundsvalls försvarsområde 1947–55

Fo 31 Halmstads försvarsområde T o m 1958

Fo 31 Hallands försvarsområde Fr o m 1975, I 16/Fo 31

Fo 32 Göteborgs försvarsområde 1958–81 Gb och Bohus Fo.

 Uppgick 1981 i Västkustens mko

Fo 33 Göteborgs skärgårds Fo Nedlagt 1958 

Fo 34 Uddevalla försvarsområde T o m 1958

Fo 34 Älvsborgs försvarsområde  1958–75, därefter I 15/Fo 34

Fo 35 Skövde försvarsområde Fr o m 1974, P 4/Fo 35

Fo 41 Linköpings försvarsområde Fr o m 1975, I 4/Fo 41

Fo 42 Norrköpings försvarsområde Nedlagt 1953

Fo 42 Gotlands försvarsområde 1983–2000

Fo 43 Strängnäs försvarsområde Fr o m 1973 P 10/Fo 43

Fo 44 Stockholms försvarsområde Fr o m 1975 I 1/Fo 44

Fo 46 Vaxholms försvarsområde 1947–75

Fo 47 Uppsala försvarsområde 1974–97, S 1/Fo 47

Fo 48 Västerås försvarsområde 1974–94 Västmanlands Fo

Fo 49 Gävle försvarsområde Fr o m 1966 (se Fo 21)

Fo 51 Örebro försvarsområde 1942, 1975–2000 I 3/Fo 51
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Fo 52 Karlstads försvarsområde 1942–73 

Fo 52 Värmlands försvarsområde 1973–2000 I 2/Fo 52

Fo 53 Falu försvarsområde 1942–73

Fo 53 Kopparbergs försvarsområde 1973–97 I 13/Fo 53

Fo 53 Dalarnas och Gävleborgs försvarsområde 1997–2000

Fo 54 Mora försvarsområde 1942–53

Fo 61 Umeå försvarsområde 1942–73

Fo 61 Västerbottens försvarsområde 1973–2000, I 20/Fo 61

Fo 62 Storumans försvarsområde 1942–66

Fo 63 Bodens försvarsområde 1942–97, 1975–97 A8/Fo63

Fo 63 Norrbottens försvarsområde 1997–2000

Fo 64 Luleå försvarsområde 1942–47

Fo 65 Jokkmokks försvarsområde 1942–75

Fo 66 Kiruna försvarsområde 1942–97,

 1975–97 I 22/Fo 66

I 22/Fo 66  Uppgick 1997 i Norrbottens Fo

Fo 67 Morjärvs försvarsområde 1942–47

Fo 67 Kalix försvarsområde 1947–97,

 1997 i Norrbottens Fo

Fo 67 Norrbottens gränsjägare 1994–97, 1997 i Norrbottens Fo

Före 1942 var försvarsområdesstaberna inte organiserade i krig. De lydde direkt 
under militärområdesbefälhavaren och ryckte vid mobilisering eller under bered-
skapslarm in till dennes stab. De var små – tre till sex reservofficerare. Under bered-
skapstiden övertog de vissa av inskrivningsområdenas territoriella uppgifter samt 
depåorganisationen. Erfarenheterna efter andra världskriget påverkade stabernas 
organisation och uppgifter.
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områdesbefälhavare och hans ställföreträdare brigadchef. Brigadintenden-
ten var samtidigt regementsintendent och chef för materielenheten som i 
krig skulle lyda under depåstaben. En följd av det kalla kriget blev att krigs-
stabsplatsen – G-platsen – sprängdes in i berg, ofta en bra bit från freds-
stabsplatsen, samtidigt som länsstyrelsen fick sitt utrymme i berg i närheten 
av eller inne i residensstaden. Båda måste därför avdela samverkanspersonal 
på respektive stabsplats. I samband med krigsförbandsövning, KFÖ, genom-
fördes ledningsövningar tillsammans med länsstyrelse och kommunala 
organ.

Stabspersonalen var normalt äldre yrkesofficerare med olika bakgrund. 
Reservofficerarna kunde ha tjänstgjort i både brigaden och lokalförsvarsför-
band. Någon långsiktig omsättningsplan fanns inte. Det var mer en slump 
om äldre och avlöst personal från brigadstaben placerades i Fo-staben.

Bataljoner

Cykelskyttebataljonernas organisation standardiserades under 
beredskapstidens slut, och de behöll denna organisation fram 
till 1956 (stab, stabskompani, tre gevärskompanier, ett ”tungt 
kompani” och ett trosskompani). Huvudbeväpningen var gevär 
m/96, kulsprutegevär m/37, kulspruta m/42 med lavett, 8 cm 
och 47 mm granatkastare. Av pansarvärnsvapen fanns enbart 
pansarskott (”pansarnäven”) i begränsat antal. Behovet av 
pansarvärnsvapen tillgodosågs genom att man tillfälligt kunde 
underställa en eller flera pansarvärnstroppar (37 mm pansar-
värnskanon). Transportmedel och dragkraft var hästen. Batal-
jonchefen åkte mc. Efter kriget tillfördes cyklar i större omfatt-
ning och bataljonerna blev rörligare än infanteribrigaden.

1950-talet
I och med att infanteriregementena omorganiserades till brigader och dessa 
i slutet av 1940-talet och början av 1950-talet erhöll fler fordon och moder-
nare vapen överfördes de ersatta vapnen till cykelskytteförbanden. Då till-
fördes bland annat granatgevär m/48, raketgevär samt eldspruta. Det ”tunga 
kompaniet” blev understödskompani med en stormpionjärpluton, en gra-
natkastarpluton och en pansarvärnstropp. Lastbilar tillfördes tross delarna 
och chefer fick en personlastbil (typ Volvo PV duett). Därmed kunde cykel-
skyttebataljonen (org 56) genomföra rörlig strid inom annat förbands 
område. Fortfarande omsattes bataljonerna individvis/åldersklassvis, vilket 
innebar att åldersskillnaden mellan soldaterna var stor. 

Repetitionsutbildning genomfördes vart sjätte år. Lokalförsvarsförband 
grundutbildades inte förrän på 1980-talet och då i undantagsfall. För repe-
titionsutbildningen utnyttjades en bataljons utrustning under flera år, efter-

8 cm granatkastare var det 
grövsta vapnet för indirekt 
tung eld i cykelskyttebatal-
jonerna.
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områdesbefälhavare och hans ställföreträdare brigadchef. Brigadintenden-
ten var samtidigt regementsintendent och chef för materielenheten som i
krig skulle lyda under depåstaben. En följd av det kalla kriget blev att krigs-
stabsplatsen — G-platsen — sprängdes in i berg, ofta en bra bit från freds-
stabsplatsen, samtidigt som länsstyrelsen fick sitt utrymme i berg i närheten
av eller inne i residensstaden. Båda måste därför avdela samverkanspersonal
på respektive stabsplats. I samband med krigsförbandsövning, KFÖ, genom-
fördes ledningsövningar tillsammans med länsstyrelse och kommunala
organ.

Stabspersonalen var normalt äldre yrkesofficerare med olika bakgrund.
Reservofficerarna kunde ha tjänstgjort i både brigaden och lokalförsvarsför-
band. Någon långsiktig omsättningsplan fanns inte. Det var mer en slump
om äldre och avlöst personal från brigadstaben placerades i Fo-staben.

8 cm granatkastare var det
grövsta vapnet för indirekt
tung eld i cykelskyttebatal-
jonerna.

Bataljoner
Cykelskyttebataljonernas organisation standardiserades under
beredskapstidens slut, och de behöll denna organisation fram
till 1956 (stab, stabskompani, tre gevärskompanier, ett "tungt
kompani" och ett trosskompani). Huvudbeväpningen var gevär
m/96, kulsprutegevär m/37, kulspruta m/42 med lavett, 8 cm
och 47 mm granatkastare. Av pansarvärnsvapen fanns enbart
pansarskott ("pansarnäven") i  begränsat antal. Behovet av
pansarvärnsvapen tillgodosågs genom att man tillfälligt kunde
underställa en eller flera pansarvärnstroppar (37 mm pansar-
värnskanon). Transportmedel och dragkraft var hästen. Batal-
jonchefen åkte mc. Efter kriget tillfördes cyklar i större omfatt-
ning och bataljonerna blev rörligare än infanteribrigaden.

1950-talet
I och med att infanteriregementena omorganiserades till brigader och dessa
i slutet av 1940-talet och början av 1950-talet erhöll fler fordon och moder-
nare vapen överfördes de ersatta vapnen till cykelskytteförbanden. Då till-
fördes bland annat granatgevär m/48, raketgevär samt eldspruta. Det "tunga
kompaniet" blev understödskompani med en stormpionjärpluton, en gra-
natkastarpluton och en pansarvärnstropp. Lastbilar tillfördes trossdelarna
och chefer fick en personlastbil (typ Volvo PV duett). Därmed kunde cykel-
skyttebataljonen (org 56) genomföra rörlig strid inom annat förbands
område. Fortfarande omsattes bataljonerna individvis/åldersklassvis, vilket
innebar att åldersskillnaden mellan soldaterna var stor.

Repetitionsutbildning genomfördes vart sjätte år. Lokalförsvarsförband
grundutbildades inte förrän på 1980-talet och då i undantagsfall. För repe-
titionsutbildningen utnyttjades en bataljons utrustning under flera år, efter-
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som detta ansågs rationellt ur reparations- och hanteringssynvinkel (låne-
bataljon). Utbildningen skedde normalt på kasern eller vid utbildnings-
läger, som Trossnäs, Grubbnäsudden eller Skillingaryd. Någon genomtänkt 
utbildning i mobilisering förekom inte, annat än som genomgångar med 
cheferna. Men många hade under beredskapstiden ryckt in till fältdepåerna 
och kunde därför hela mobiliseringsproceduren och innebörden av en krigs-
placeringsorder. Mobiliseringsgenomgångar genomfördes vart fjärde år med 
chefer i nyckelbefattningar.

Äldre personal från de jägarkompanier som ingått i regementenas skytte-
bataljoner placerades ofta i cykelskyttebataljonernas spaningsplutoner – 
individvis. Personal från jägarförband placerades också individvis i cykel-
skytteförbanden när de blev ”överåriga”. Milo Bergslagen organiserade några 
fristående cykelskyttekompanier med krigsuppgift inom Fo 66 och Fo 67. De 
bemannades huvudsakligen av äldre jägarsoldater som tidigare haft krigs-
placering i dessa områden. 

Organisation 69
Nästa omorganisation kom 1969–72. Under både 1960- och 70-talen inställ-
des ofta krigsförbandsövningar, KFÖ, för lokalförsvarsförbanden av kost-
nadsskäl. När KFÖ åter började genomföras fanns det ett stort omskolnings-
behov. Då hade dessutom VU 70 införts, vilket innebar förkortad utbildning 
till två veckors F-skede föregånget av en B 0-vecka (bataljonchef, ställföre-
trädande bataljonchef, bataljonsadjutant, kompanichefer och ställföreträ-
dande kompanichefer), en B 1-vecka då bataljonsstaben, plutoncheferna och 
kryptopersonal i bataljonsstaben tillkom samt en 
B 2-vecka då gruppcheferna anslöt. Vissa reserv-
officerare kom tidigare beroende på fullgörande 
av kontrakterad tjänstgöringstid. Det var ofta 
mellan åtta och tio år sedan soldater och grupp-
chefer senast genomfört KFÖ. De var individvis 
uttagna och cirka hälften kände varandra sedan 
föregående repövning. 

Nu hade också ny materiel tillförts, bland annat kulspruta 58, som nästan 
ingen var utbildad på, 9 cm pansarvärnspjäs, nytt sikte till granatgevär, nytt 
pansarskott, ny skyddsutrustning, ny radioutrustning, ny sjukvårdsutrust-
ning och stridssele. Full omskolning på nytt handeldvapen, AK 4, måste 
genomföras. Bataljonerna blev helt motoriserade i likhet med brigadens 
bataljoner. Ett fåtal terrängfordon hade tillförts. Trossen gick på lastbil. 
Utöver detta hade många bataljoners uppgifter utökats till att omfatta anfall 
med minst två cykelskyttekompanier inom bataljonens område. Detta i sin 
tur var många gånger till ytan detsamma som reglementet föreskrev för 
infanteribrigad. 

Omorganisationen till organi-
sation 69 innebar – på grund 
av att repetitionsutbildning 
ofta inställts av kostnadsskäl 
– ett stort behov av omskol-
ning inom lokalförsvarsför-
banden på nya vapen, bland 
annat 9 cm pansarvärnspjäs 
1110 (”Huggpipan”).

Bönderna på schackbrädet

som detta ansågs rationellt ur reparations- och hanteringssynvinkel (låne-
bataljon). Utbildningen skedde normalt på kasern eller vid utbildnings-
läger, som Trossnäs, Grubbnäsudden eller Skillingaryd. Någon genomtänkt
utbildning i mobilisering förekom inte, annat än som genomgångar med
cheferna. Men många hade under beredskapstiden ryckt in till fältdepåerna
och kunde därför hela mobiliseringsproceduren och innebörden av en krigs-
placeringsorder. Mobiliseringsgenomgångar genomfördes vart fjärde år med
chefer i nyckelbefattningar.

Äldre personal från de jägarkompanier som ingått i regementenas skytte-
bataljoner placerades ofta i  cykelskyttebataljonernas spaningsplutoner —
individvis. Personal från jägarförband placerades också individvis i cykel-
skytteförbanden när de blev "överåriga". Milo Bergslagen organiserade några
fristående cykelskyttekompanier med krigsuppgift inom Fo 66 och Fo 67. De
bemannades huvudsakligen av äldre jägarsoldater som tidigare haft krigs-
placering i dessa områden.

Organisation 69
Nästa omorganisation kom 1969-72. Under både 1960- och 70-talen inställ-
des ofta krigsförbandsövningar, KFÖ, för lokalförsvarsförbanden av kost-
nadsskäl. När KFÖ åter började genomföras fanns det ett stort omskolnings-
behov. Då hade dessutom VU 70 införts, vilket innebar förkortad utbildning
till två veckors F-skede föregånget av en B 0-vecka (bataljonchef, ställföre-
trädande bataljonchef, bataljonsadjutant, kompanichefer och ställföreträ-
dande kompanichefer), en B 1-vecka då bataljonsstaben, plutoncheferna och
kryptopersonal i bataljonsstaben tillkom samt en
B 2-vecka då gruppcheferna anslöt. Vissa reserv-
officerare kom tidigare beroende på fullgörande
av kontrakterad tjänstgöringstid. Det var ofta
mellan åtta och tio år sedan soldater och grupp-
chefer senast genomfört KFÖ. De var individvis
uttagna och cirka hälften kände varandra sedan
föregående repövning.

Nu hade också ny materiel tillförts, bland annat kulspruta 58, som nästan
ingen var utbildad på, 9 cm pansarvärnspjäs, nytt sikte till granatgevär, nytt
pansarskott, ny skyddsutrustning, ny radioutrustning, ny sjukvårdsutrust-
ning och stridssele. Full omskolning på nytt handeldvapen, AK 4, måste
genomföras. Bataljonerna blev helt motoriserade i likhet med brigadens
bataljoner. Ett fåtal terrängfordon hade tillförts. Trossen gick på lastbil.
Utöver detta hade många bataljoners uppgifter utökats till att omfatta anfall
med minst två cykelskyttekompanier inom bataljonens område. Detta i sin
tur var många gånger till ytan detsamma som reglementet föreskrev för
infanteribrigad.

Omorganisationen till organi-
sation 69 innebar—på grund
av att repetitionsutbildning
ofta inställts av kostnadsskäl
— ett stort behov av omskol-
ning inom lokalförsvarsför-
banden på nya vapen, bland
annat 9 cm pansarvärnspjäs
m o  ("Huggpipan").
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Cykelskyttebataljon Organisation 69

Cskbatstab 10 man
Sekt 1: batadj, undoff, fältarboff, skyuoff
Sekt 2: batkvm, batläkare, stabsuoff
Sekt 3: chef = chef stabskomp, batpastor, batass

Cskbatstabskomp 143 man
Stabs- och trto 
Stabsplut
Två splut (om vardera tre grp – 19 man)
Pvplut (två pvto om vardera två pvgrp – 9 cm pvpjäs)
S:a fyra pvpjäs 1110, två grg m/48, fyra ksp 58, nio ra 105, två ra 200, en vx 10 DL 
Alla fordon inlejda 

Cskkomp (x 3) 142 man
Stabsto: stabsgrp, sgrupp 
1.–3. skplut (tre skgrp, en grggrp – två grg, en ra 130, ag m/42 och kpist/45B) 
Grgto (två grggrp – fyra grg, två ksp 58)
Trto (stridstrgrp – sex ksp 58, packgrp, kokgrp – kokspis på balkbädd/lastbil)
S:a tio grg, åtta ksp
Alla fordon inlejda (en pb, två lbil åtta ton, fyra hjtrak)

Cgrkkomp 106 man
Eplut: uplgrp, fyra egrp
1.–2. grkplut (uplgrp, pjäsplgrp, fyra pjäsgrp – 8 cm grk m/29) 
S:a åtta st grk, 8 cm rg, fjorton ra 105, en plbil, fem hjtrak, tre lbil 8 ton (alla inlejda)

Ctrkomp 91 man
Stabs- och trto
Piplut (tre pigrp – fem patrullbåt 5, sextio stridsvagnsminor)
Trplut, (amgrp, repgrp, drivmgrp, livsmgrp)
Sjvplut (två förbandsplgrp, en sjtpgrp – en läkare, en tandläkare)
S:a fem plbil, sex lbil, sex hjtrak
Bataljonen hade totalt 32 pansarskott 67 (Miniman)

Förkortningar
Förbandsnivå 
bat bataljon
komp kompani
plut pluton
to tropp
grp grupp 

Förbandstyp, verksamhet
c cykel-
e eldlednings-
grg granatgevärs-
grk granatkastar-

pi pionjär-
pl plats-
pv pansarvärns-
s spanings-
sjv sjukvårds-
sk skytte-
tr tross-
upl  uppehållsplats 

Materiel
ag automatgevär
grg granatgevär 

grk granatkastare
kpist kulsprutepistol
ksp kulspruta
rg raketgevär
Ra radio

Fordon
hjtrak hjultraktor
lbil lastbil
pb personbil
plbil personlastbil
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Förkortningar
Förbandsnivå pi pionjär- grk granatkastare
bat bataljon pi plats- kpist kulsprutepistol
komp kompani pv pansarvärns- ksp kulspruta
plut pluton s spanings- rg raketgevär
to tropp sjv sjukvårds- Ra radio
grp grupp sk

tr
skytte-
tross- Fordon

Förbandstyp, verksamhet upl uppehållsplats hjtrak hjultraktor
c cykel- lbil lastbil
e eldlednings- Materiel pb personbil
grg granatgevärs- ag automatgevär plbil personlastbil
grk granatkastar- grg granatgevär

Cykelskyttebataljon Organisation 69
Cskbatstab 10 man
Sekt 1: batadj, undoff, fältarboff, skyuoff
Sekt 2: batkvm, batläkare, stabsuoff
Sekt 3: chef = chef stabskomp, batpastor, batass
Cskbatstabskomp 143 man
Stabs- och trto
Stabsplut
Två splut (om vardera tre grp — 19 man)
Pvplut (två pvto om vardera två pvgrp — 9 cm pvpjäs)
S:a fyra pvpjäs 1110, två grg m/48, fyra ksp 58, nio ra 105, två ra 200, en vx 10 DL
Alla fordon inlejda
Cskkomp (x 3) 142 man
Stabsto: stabsgrp, sgrupp
1.-3. skplut (tre skgrp, en grggrp — två grg, en ra 130, ag m/42 och kpist/45B)
Grgto (två grggrp — fyra grg, två ksp 58)
Trto (stridstrgrp — sex ksp 58, packgrp, kokgrp — kokspis på balkbädd/lastbil)
S:a tio grg, åtta ksp
Alla fordon inlejda (en pb, två lbil åtta ton, fyra hjtrak)
Cgrkkomp 106 man
Eplut: uplgrp, fyra egrp
1.-2. grkplut (uplgrp, pjäsplgrp, fyra pjäsgrp — 8 cm grk m/29)
S:a åtta st grk, 8 cm rg, fjorton ra 105, en plbil, fem hjtrak, tre lbil 8 ton (alla inlejda)
Ctrkomp 91 man
Stabs- och trto
Piplut (tre pigrp — fem patrullbåt 5, sextio stridsvagnsminor)
Trplut, (amgrp, repgrp, drivmgrp, livsmgrp)
Sjvplut (två förbandsplgrp, en sjtpgrp — en läkare, en tandläkare)
S:a fem plbil, sex lbil, sex hjtrak
Bataljonen hade totalt 32 pansarskott 67 (Miniman)
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Man hann inte med någon stridsskjutning i kompani (vare 
sig försvars- eller anfallstrid). Den samträning inom bataljonens 
ram som krävdes inskränkte sig till marsch och kompanivisa 
grupperingar till försvar i hastigt läge, det som senare kom att 
kallas pvfront. Vid I 19 genomfördes försök med sammansla-
gen B 1- och B 2-vecka. Resultatet var negativt och utbildnings-
chefen avrådde från att permanenta systemet. Under det sena 
1980-talet genomfördes det i alla fall och dessutom med bara en 
F-vecka (ekonomistyrning).

För att man skulle kunna genomföra denna svåra omskolning krävdes 
bistånd av nära nog allt i tjänst varande befäl vid GU-bataljonen, vilket dock 
skilde sig åt vid de olika myndigheterna/regementena. Samtliga reserv- och 
värnpliktiga officerare var i samma situation som soldaterna, de behövde 
själva utbildas, och B-veckorna räckte inte för att både inhämta personlig 
kunskap och leda utbildningen av det egna förbandet (gruppen, plutonen 
och kompaniet). Hur man löste problemen vid de olika Repetitionsutbild-
ningsmyndigheterna (RU) har inte kunnat utredas. 

Det har beskrivits hur förbandsvärderingssystemet fungerade och inte 
fungerade (som det var tänkt), där chefer värderade sina egna förband. De 
flesta krigsförbandscheferna godkände den enskilda utbildningen, utbild-
ning i grupp och pluton, men underkände den på kompani- och bataljons-
nivå. Regementschefer reagerade givetvis men godtog synpunkterna att ett 
större utbildningsomfång på kortare tid inte gick ihop. Men ofta bifogade de 
sin egen syn och godkände bataljonen. 

Min, författarens, egen bataljon genomförde beredskapstjänst i Kalix-Vit-
vattnet 1959 och 1963. Övningsledaren, försvarsområdesbefälhavaren, anbe-
fallde 1963 att ett cykelskyttekompani samt understödskompaniet skulle 
anfalla och slå en fiende som landstigit på Siknäshalvöns sydspets och nu 
ryckte fram mot ”Siknäsbatteriet”. Fotmarsch bärning! De båda kompanierna 
löste till försvarsområdesbefälhavarens stora förvåning uppgiften på halva 
den tid som anbefallts. Det visade sig att många av soldaterna och grupp-
cheferna kom från nedlagda jägarförband och var vana vid att bära tungt 
långa sträckor. Min erfarenhet är att de flesta cykelskyttebataljoner kunde 
lösa brigadskyttebataljoners uppgifter. Liknande erfarenheter har gjorts vid 
I 19, I 4 och I 15. Mot slutet av det kalla kriget är det dock osäkert om de hade 
kunnat det, mot bakgrund av den förkortade utbildningen och de utökade 
krigsuppgifterna.

1980-talet och specialiserade bataljoner
Under 1980-talet utvecklades vissa cykelskyttebataljoner i milo Öst och 
milo Väst till så kallade stadsskyttebataljoner, med stridsuppgifter i främst 
Stockholm och Göteborg med förorter. Några av dessa bataljoners chefer 

Behovet av omskolning på 
nya vapen medförde att 
samträning av bataljoner 
inskränktes till marsch och 
kompanivisa övningar i 
snabbt försvar, ”pansar-
värnsfront”. Bilden visar ett 
cykelskytteförband under 
inledningen av en bataljons-
övning i Karlstadstrakten.
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Man hann inte med någon stridsskjutning i kompani (vare
sig försvars- eller anfallstrid). Den samträning inom bataljonens
ram som krävdes inskränkte sig till marsch och kompanivisa
grupperingar till försvar i hastigt läge, det som senare kom att
kallas pvfront. Vid I 19 genomfördes försök med sammansla-
gen B 1- och B 2-vecka. Resultatet var negativt och utbildnings-
chefen avrådde från att permanenta systemet. Under det sena
1980-talet genomfördes det i alla fall och dessutom med bara en
F-vecka (ekonomistyrning).

För att man skulle kunna genomföra denna svåra omskolning krävdes
bistånd av nära nog allt i tjänst varande befäl vid GU-bataljonen, vilket dock
skilde sig åt vid de olika myndigheterna/regementena. Samtliga reserv- och
värnpliktiga officerare var i samma situation som soldaterna, de behövde
själva utbildas, och B-veckorna räckte inte för att både inhämta personlig
kunskap och leda utbildningen av det egna förbandet (gruppen, plutonen
och kompaniet). Hur man löste problemen vid de olika Repetitionsutbild-
ningsmyndigheterna (RU) har inte kunnat utredas.

Det har beskrivits hur förbandsvärderingssystemet fungerade och inte
fungerade (som det var tänkt), där chefer värderade sina egna förband. De
flesta krigsförbandscheferna godkände den enskilda utbildningen, utbild-
ning i grupp och pluton, men underkände den på kompani- och bataljons-
nivå. Regementschefer reagerade givetvis men godtog synpunkterna att ett
större utbildningsomfång på kortare tid inte gick ihop. Men ofta bifogade de
sin egen syn och godkände bataljonen.

Min, författarens, egen bataljon genomförde beredskapstjänst i Kalix-Vit-
vattnet 1959 och 1963. Övningsledaren, försvarsområdesbefälhavaren, anbe-
fallde 1963 att ett cykelskyttekompani samt understödskompaniet skulle
anfalla och slå en fiende som landstigit på Siknäshalvöns sydspets och nu
ryckte fram mot "Siknäsbatteriet". Fotmarsch bärning! De båda kompanierna
löste till försvarsområdesbefälhavarens stora förvåning uppgiften på halva
den tid som anbefallts. Det visade sig att många av soldaterna och grupp-
cheferna kom från nedlagda jägarförband och var vana vid att bära tungt
långa sträckor. Min erfarenhet är att de flesta cykelskyttebataljoner kunde
lösa brigadskyttebataljoners uppgifter. Liknande erfarenheter har gjorts vid
I 19, I 4 och I 15. Mot slutet av det kalla kriget är det dock osäkert om de hade
kunnat det, mot bakgrund av den förkortade utbildningen och de utökade
krigsuppgifterna.

1980-talet och specialiserade bataljoner
Under 1980-talet utvecklades vissa cykelskyttebataljoner i  milo Öst och
milo Väst till så kallade stadsskyttebataljoner, med stridsuppgifter i främst
Stockholm och Göteborg med förorter. Några av dessa bataljoners chefer

Behovet av omskolning på
nya vapen medförde att
samträning av bataljoner
inskränktes till marsch och
kompanivisa övningar i
snabbt försvar, "pansar-
värnsfront". Bilden visar ett
cykelskytteförband under
inledningen av en bataljons-
övning i Karlstadstrakten.
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har berättat att utvecklingen styrdes av snabbt förändrade uppgifter och att 
någon standardiserad organisation (AH I) inte infördes. Hur det såg ut i 
mobförråden visste man inte, eftersom man vid KFÖ ofta använde lånemate-
riel. Till detta kom att mobförrådens lokalisering ibland ändrades.

I takt med att KFÖ genomfördes regelbundet (med fyra års intervall) blev 
omskolningsbehovet på vapen, sambandsutrusning och fordon mindre eller 
inget. Det innebar att stridsskjutningar i kompaniförband kunde genom-
föras. Vissa bataljoner deltog dessutom i större fälttjänstövningar, som 
5. cskbat I2/Fo 52 vilken deltog i övningarna Björnram och Nordanvind 
(vinterövning) i milo Övre Norrland. Bataljonen övade då också både järn-
vägs- och flygtransport. 

1990-talet och fortsatt modernisering 
Under 1990-talet skedde ännu en allmän omorganisation och bataljonerna 
benämndes lokalförsvarsbataljoner och fo-skyttebataljoner. De tidigare impro-
viserade stadsskyttebataljonerna fick då också fastare form. Vid Arlanda 
och Landvetter underställdes fasta värn- och luftvärnskompanier/plutoner. 
Bataljonerna i sin tur leddes av Fo-gruppstaber.

6. cykelskyttebataljonen, Fo 52, blev en av de första fo-skyttebataljonerna 
som beväpnades med pansarvärnsrobot 56 (BILL) och tilldelades ett stort 
antal bandvagn 206. 

MB B prioriterade och systematiserade grundutbildningen 
så att de fo-skyttebataljoner som skulle beväpnas med pansar-
värnsrobot fick sina soldater utbildade i samma takt som brigad-
skyttebataljonerna. Granatkastarna 8 cm byttes mot 12 cm. För 
6. fo-skyttebataljonen skedde detta 1991–92. År 1996 fick batal-
jonen ny krigsuppgift inom Fo 51, dit förråden omlokaliserades 
från Koppom (vid västgränsen). När allt detta väl var klart och 
särskild övning för befäl, SÖB, genomförts lades först I 3/Fo 51 
ner och kort därpå även 6. fo-skyttebataljonen, som först hade 

orienterats om att I 13/Fo 53 skulle bli ny mob- och utbildningsmyndighet. Så 
blev det dock inte, utan bataljonen återvände till fadershuset I 2/Fo 52 men nu 
med förråden i Närke. Inom milo Öst genomfördes motsvarande för Arlanda-
gruppen och i viss mån inom i Norrköpingsområdet verksam Fo-grupp.

Personalförsörjning 
Milo Bergslagens brigader hade åtta års omsättningscykel, vilket innebar att 
de värnpliktiga fanns i dessa under tolv år. Därefter överfördes de till lokal-
försvarsförbanden, där de kvarstod till värnpliktsålderns slut (47 år). Under 
1950- och 60-talen skedde detta via individvis omsättning, från 1970-talet 
och framåt genom förbandsvis omsättning. Någon omsättning från cykel-
skyttebataljon till värnkompani förekom aldrig inom milo B och inte heller 

Under 1990-talet fick lokal-
försvarsbataljonerna till slut 
ett rejält bataljonsartilleri, 
12 cm granatkastare, samma 
som infanteribrigadernas 
bataljonsartilleri. Här ses 
pjäsen klar för körning på 
Värmlands regementes 
kaserngård.
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inom milo ÖN. Anledningen var att den spontana omsättning, som anstånd, 
sjukdom, dödsfall, flyttning m m, medförde en tilltagande och nödvändig 
individvis omsättning. Direkt överföring från brigadskyttebataljon till cykel-
skyttebataljon förekom först under senare delen av 1980-talet, men då inte 
som hel bataljon utan halv. På grund av olika beväpning och fordonsutrust-
ning blev det därmed fråga om omskolning, som då tog den största delen av 
den förkortade tiden för KFÖ.

Milo B:s lokalförsvarsförband hade under 1950- till 70-talen krigsupp-
gifter inom eller i anslutning till de områden där brigaderna hade sina. När 
IB 2 efter hand fick nya uppgifter från Kalixlinjen till Umeå – därefter Sunds-
vall-Roslagen-Uppsalaslätten, söder om Mälaren och i Halland – flyttades 
inte lokalförsvarsförbanden med utan kvarstod i sina gamla uppgiftsområ-
den i Övre Norrland. Samma gällde övriga brigader när de växlade uppgifts-
område, till exempel från norr till söder om Mälaren. 

Eftersom befälen vid cykelskyttebataljonerna, främst reservofficerare, i 
huvudsak var desamma hela tiden hade de god lokalkännedom. Samtidigt 
kvarstod ofta reservofficerarna i brigaden, beroende på laganda, kunska-
per om krigsuppgiften m m. Stadga i personkännedomen, om man vill 
kalla det så, var viktigare än åldersläget då rörligheten var liten eller ingen 
alls.

Fyra av Fo 52:s och tre av Fo 53:s cykelskyttebataljoner samt några värn-
kompanier hade krigsuppgifter i milo ÖN eller milo NN (Nedre Norrland) 
och omfattades därmed av koncentreringsplanen, vilket föranledde tilläm-
pade övningar i tåg- och flygtransporter till ÖN i samband med KFÖ och 
SÖB. 

Trots sin beteckning hade 
lokalförsvarsförbanden 
ibland krigsuppgifter långt 
från hemorten. Det gällde 
naturligt nog övre Norrland, 
där det inte fanns underlag 
för lokal rekrytering av erfor-
derligt antal förband. Här 
övas bataljon Hjortsberg i 
milo Övre Norrland i försvars-
maktsövningen Nordanvind 
1991.
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Skulle vi hinna fram?

Vid alla KFÖ och SÖB diskuterades, i samband med genomgångar av krigs-
uppgift och stridsplaner, hur och när cykelskyttebataljonerna skulle passas 
in i koncentreringsplanerna. Alla visste att brigadernas anfall många gånger 
var beroende av närvaron av dessa förband som skulle kanalisera och hejda 
en angripare – som bönder på ett schackbräde.

Inom milo V omsattes pansarbrigadens pansarskyttekompanier till cykel-
skyttekompanier, medan stridsvagnsbesättningarna fördes till olika värn-
förband utrustade med äldre stridsvagnstorn. Utbildningen/omskolningen 
skedde på särskilda ”värnskolor”, där de olika värnpjäserna/tornen fanns på 
transportabla släp. En sådan fanns på Kråk. För milo B fanns den i Villings-
berg och i milo ÖN på Lomben norr om Kalix. I milo Syd behövdes många 
stridvagnsbesättningar, eftersom antalet värn längs kusterna var stort.

I milo ÖN organiserades även Norrlandscykelskyttebataljoner. De kunde 
ha två eller tre cykelskyttekompanier ÖN. Bataljonsstaben, 6 man, och 
stabsplutonen, 56 man, var också cykelburna, utom de 8 fordonsförarna. 
Cykelskyttekompanierna hade 6 kulspruta 58, 3 fordonsmonterade kul-
spruta m/42 B, 6 granatgevär och Ra 130 som kompaniradio. Samband 
med högre chef skedde via Ra 100. Dessa förbands organisation reglerades 
av AH I. Jag, författaren, genomförde för övrigt som tjänstgöringsplacerad 
bataljonchef KFÖ under augusti 1968 i Kalix med en sådan bataljon. Den 
hade samtidigt beredskapsuppgift inom milo ÖN. Under tiden genomförde 
Sovjetunionen inmarschen i Tjeckoslovakien. Någon större uppmärksamhet 
rönte inte detta från ”högre ort”, medan soldaterna var ovanligt skärpta.

De bandvagnsförare som utbildats till I 2/Fo 52:s fältjägarbataljoner vid 
I 5 i Östersund omplacerades till de bandvagnskompanier (förstärkningsför-
band inom fördelningens ram) som sattes upp/organiserades vid I 2/Fo 52 
och I 13/Fo 53.

Tillsättningen av bataljonchefer och ställföreträdare varierade under åren. 
Ofta var det tjänstgöringsplacerade chefer som tillfälligt ledde KFÖ/repeti-
tionsutbildning under 1950- och 60-talen. Senare blev det mer stadga i beman-
ningen och personal genomförde minst två KFÖ vid samma förband. Detta i 
sin tur innebar att många hade hela sin ”karriär” inom cykelskyttebataljonen 
och gick därefter in i Fo-staben som stabsmedlemmar på olika befattningar. 
Cheferna hade då som yngre tjänstgjort som kompanichef, ställföreträdande 
kompanichef eller som bataljonsadjutant. De chefer och stabsmedlemmar 
som gjorde KFÖ vid min bataljon 1974 fanns kvar vid bataljonen 1984, för-
utom några kompani- och reservofficerare som hade gått i pension. 

Ryckigheten i krigsplaceringen berodde många gånger på skolgång (Infan-
teriets stridsskola, InfSS, Militärhögskolan, MHS-AK, specialkurser m m), 
kommenderingar som lärare eller vid andra förband (Arméns Jägarskola, JS, 
Fallskärmsjägarskolan, FJS). Själv gjorde jag KFÖ som C 13. skyttekompa-
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niet/IB 2 och var därefter placerad i personalreserven på grund av FN-tjänst-
göring. Då jag tjänstgjorde vi JS åren 1968–70 placerades jag som stabschef vid 
Vittangi gruppen, 1970–72 åter i personalreserven (MHS:s stabskurs), 1972–
80 som C 9. Cskbat, 1980 brigadstabschef (IB 2) och från 1981 till pensionen 
1994 som C 554. fo-gruppen (Arvikagruppen). Ingen av de officerskamrater 
jag frågat har haft någon klart utstakad ”livslinje” från brigaden via cykelskytte 
till placering inom Fo-stab. När dåtida underofficerare, efter genomgång av 
den nytillförda kompanichefskursen, krigsplacerades som kompanichefer 
skedde detta främst vid värnkompanier. Enstaka placerades som granatkas-
tar- eller trosskompanichefer beroende på genomgångna specialkurser.

Förbanden

Fo-gruppstaber
Fo-gruppstaber fanns av tre AH-reglerade typer, A, B och C. Typ A var den 
största varianten, något större än en bataljonsstab och med ett stabsförband 
i plutonsstorlek. B-staben var något mindre än en bataljonsstab men även 
den med en stabspluton som ledningsförband. C-staben var den minsta 
varianten med en chef, en adjutant/stridsledningsofficer, en kvartermästare, 
en fältarbetsadjutant (reservofficer) och en sambandsofficer (underbefäl). 
Ledningsförband var av tropps storlek. Inga Fo-gruppstaber inom milo B 
var omsatta brigad- eller bataljonsstaber. Personal i brigadstaberna placera-
des i Fo-staberna eller Fo-gruppstaberna individvis och ”efter behov”. Che-
ferna var ofta ovilliga att byta ut äldre personal eftersom den var väl inövad 
och samtrimmad.

En typ A-stab ledde den så kallade Arlandagruppen, en annan ledde för-
svaret i Bråviken. Typ C-staber ledde gränsbevakningen/försvaret av gränsen 
i Värmland, Dalsland och norra Bohuslän. Vittangigruppen (Fo 66) leddes 
av en Fo-gruppstab typ B. Det är cirka 18 mil från Treriksröset till Kalixälven 
(gruppens södra gräns) och 12 mil från Karesuando. Artilleriunderstödet 
utgjordes av ett rörligt lokalförsvarskanonkompani med 12 kilometers räck-
vidd (normal ammunitionsutrustning).

Personal i Tygtekniska kåren och Fortifikationskåren hade regementsche-
ferna/brigadcheferna ofta inget inflytande över. Inom milo B hamnade 
många inom den särskilda planläggningen för riksledningens och hög-
kvarterets krigsuppehållsplatser (RedovisningsAvdelningBergslagen, RAB). 
Vissa förband, som transportledningsplutoner, direktutbildades vid Stabs- 
och sambandsskolan och Stockholms stabskompani. Allmänt kan sägas 
att det fanns mycket liten eller ingen kunskap om lokalförsvarsförbanden 
vid utbildningsregementena före OLLI:s införande, då utbildningsansva-
ret övertogs av Fo-staben för alla förband under GU och RU. Därmed kom 
lokalförsvarsförbanden att bli synliga på kaserngården och man började 
förstå sambandet inom hela krigsorganisationen. 
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Ledningsförband var av tropps storlek. Inga Fo-gruppstaber inom milo B
var omsatta brigad- eller bataljonsstaber. Personal i brigadstaberna placera-
des i Fo-staberna eller Fo-gruppstaberna individvis och "efter behov". Che-
ferna var ofta ovilliga att byta ut äldre personal eftersom den var väl inövad
och samtrimmad.

En typ A-stab ledde den så kallade Arlandagruppen, en annan ledde för-
svaret i Bråviken. Typ C-staber ledde gränsbevakningen/försvaret av gränsen
i Värmland, Dalsland och norra Bohuslän. Vittangigruppen (Fo 66) leddes
av en Fo-gruppstab typ B. Det är cirka 18 mil från Treriksröset till Kalixälven
(gruppens södra gräns) och 12 mil från Karesuando. Artilleriunderstödet
utgjordes av ett rörligt lokalförsvarskanonkompani med 12 kilometers räck-
vidd (normal ammunitionsutrustning).

Personal i Tygtekniska kåren och Fortifikationskåren hade regementsche-
ferna/brigadcheferna ofta inget inflytande över. Inom milo B hamnade
många inom den särskilda planläggningen för riksledningens och hög-
kvarterets krigsuppehållsplatser (RedovisningsAvdelningBergslagen, RAB).
Vissa förband, som transportledningsplutoner, direktutbildades vid Stabs-
och sambandsskolan och Stockholms stabskompani. Allmänt kan sägas
att det fanns mycket liten eller ingen kunskap om lokalförsvarsförbanden
vid utbildningsregementena före OLLI:s införande, då utbildningsansva-
ret övertogs av Fo-staben för alla förband under GU och RU. Därmed kom
lokalförsvarsförbanden att bli synliga på kaserngården och man började
förstå sambandet inom hela krigsorganisationen.
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Krigsorganisationen

Värnkompanier
Mängden olika värnförband kom efter beredskapstiden att organiseras 
enligt AH I och fick då också större enhetlighet, även om kompaniernas 
sammansättning varierade. Länge fanns kulsprutekompanier, vilka tillfördes 
granatgevär och då omorganiserades till värnkompanier (16 kulsprutor och 
8 granatgevär). De behöll sina kulsprutor m/36 och m/42 ända tills dessa 
utgick ur krigsorganisationen. Vissa värnkompanier hade specialkompone-

rats/organiserats för särskilda uppgifter. De flesta värnförban-
den utrustades med ett begränsat antal bilar och cyklar främst 
för underhåll av det egna förbandet. Värnkompanierna leddes 
normalt av en reservofficer, men genererades inte via omsätt-
ning från cykelskyttebataljon. Vissa viktigare förband leddes av 
yrkesbefäl (regementsofficer eller kompaniofficer). Värnkom-
panierna var de förband som hade störst åldersskillnad. Där 
kunde finnas värnpliktiga som bara några år tidigare fullgjort 
grundutbildning och där fanns 44-åringar samt hela spannet 
där emellan.

AH I, upplaga 1966, anger fem olika typer av värnkanon-
grupper (37 mm stridsvagnskanon m/38 i torn, 57 mm pansarvärnskanon 
m/43, 7,5 cm stridvagnskanon m/41 i torn, 7,5 cm kanon m/02 och 7,5 
cm luftvärnskanon m/30), 8 cm granatkastargrupp, granatgevärsgrupp 
och kulsprutegrupper med kulspruta m/36 alternativt m/42. Varje grupp 
hade egen F-tabell, vilket underlättade utrustning av det sammansatta 
värnkom paniet. 

Gränsbevakningen
Gränsbevakningskompanier hade uppgifter enligt IKFN (Förordning om 
Krigsmaktens/Försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar av Sveriges 
territorium under fred och neutralitet m m) och var speciella så tillvida att 
de var samordnade med tull och polis. I Värmland skedde utbildnings- och 
övningsverksamhet i samråd med länspolismästaren, som för ändamålet 
hade en särskilt avdelad handläggare. Motsvarande gällde tullen men där 
fanns samordnaren i Göteborg. I dessa kompanier var polismän vanligen 
plutonchefer, vilket var en styrka. I milo ÖN:s gränsjägarkompanier var 
detta ett krav. Dessa och milo B:s kompanier handplockades ur Värnplikts-
verkets personallistor av cheferna för värnpliktsavdelningen och RU (repeti-
tionsutbildningsmyndigheten) i samråd med polismyndigheten. 

Artilleriförband
Hit räknas rörligt lokalförsvarsbatteri med haubits m/39 (fyra pjäser) res-
pektive rörligt lokalförsvarsbatteri med 10,5 cm kanon m/34 (fyra pjäser). 
Ett fanns i Vittangigruppen 1968 – rörligt lokalförsvarsbatteri med 10,5 cm 

Värnförbanden betjänade 
bland annat fast installe-
rade kanoner och bildade 
grundstommen i försvaret 
av nyckelobjekt som flygfält, 
hamnar och kommunika-
tionsknutpunkter. Förbanden 
hade genom lokal rekrytering 
mycket korta mobiliserings-
tider. Här en 7,5 cm kanon, 
ett före detta stridsvagns-
torn från en skrotad 
stridsvagn 74.
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fanns samordnaren i Göteborg. I dessa kompanier var polismän vanligen
plutonchefer, vilket var en styrka. I milo ÖN:s gränsjägarkompanier var
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Bönderna på schackbrädet

haubits m/40, stationärt lokalförsvarshaubitskompani med sex 10,5 cm hau-
bits m/39. Som regel var dessa förband knutna till respektive försvarsområde 
och utgjorde det enda grundtilldelade artilleriunderstödet. 

Luftvärnsförband
Inom luftvärnet organiserades lokalförsvarsluftvärnsbataljonstab (65 man) 
samt lokalförsvarspluton 36 (58 man med 4 luftvärnsautomatkanon m/36). 
I Värmland fanns en sådan bataljonsstab med två plutoner. Pjäserna var 
dock inte luftvärnsautomatkanon m/36. RU-utbildningsmyndighet var Lv 6. 
Försök gjordes med lastbilsmonterade pjäser för att öka rörligheten. Luft-
värnsförbanden behandlas separat på annan plats.

Ingenjörförband
Ett antal lokalförsvarsingenjörkompanier hade krigsuppgifter längs koncent-
reringsvägarna där dessa passerade större vattendrag och där det var långt 
mellan alternativa övergångar. De var normalt bemannade med personal 
ur brigad- och fördelningsförbanden men då individvis omsatta eftersom 
organisationerna inte stämde för förbandsvis omsättning. I 16. fördelnings-
ingenjörbataljonen skulle 552. lokalförsvarsingenjörkompaniet vara berett 
att ingå, vilket dock aldrig kom att tillämpas under vare sig KFÖ eller SÖB. 
Inom milo Ö hade lokalförsvarsingenjörkompanier motsvarande uppgifter 
i Mälardalen.

Underhållsförband
Ett stort antal olika underhållsförband var sammansatta efter uppgiftens 
innebörd. Underhållskompaniet bestod av stab, transportpluton, arbets-
pluton, tygpluton, intendenturpluton, sjukvårdspluton och kompanitross. 
Etappbataljonen var det största förbandet med 1 439 man fördelade på 
stab, etappkompani, transportkompani, ammmunitionsförrådskompani, 
verkstadskompani, intendenturkompani, sjukhuskompani och en sjuk-
vårdsspecialpluton. Fordonsparken innefattade 304 olika slags fordon. (Se 
kapitel 7.)

Specialförband
Det fanns en mängd specialförband av plutons styrka. Några som togs 
in under de större försvarsmaktsövningarna var Fo-transportplutoner, 
Fo-transportledningsplutoner, militärpolisplutoner och diverse underhålls-
förband. Några gjorde KFÖ i samband med grundutbildningen men om 
de sedan kvarstod i sina befattningar är oklart. Detsamma gäller de så kal-
lade tusenbröderna, de högkvartersförband som lydde under RAB. Av dessa 
genomförde endast militärpolisförbanden regelbundet KFÖ, men inte i sin 
krigsuppgift utan som ledningsförband vid större fälttjänstövningar.
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Radiomateriel
Sambandstjänsten via radio var besvärlig och sambandsbestämmelserna 
nästan oöverskådliga. Framför allt var sambandet mellan fältförbanden och 
lokalförsvarsförbanden en ständig oroskälla vid fälttjänstövningar. Sam-
bandsordern var obegriplig för dem som inte var sambandsutbildade. 

Cykelskyttebataljonerna hade år 1966 Ra 105, Ra 130 och Ra 200. Under 
1980-talet infördes Ra 140, Ra 146 och Ra 142 som bataljonsradio. ÖN-batal-
jonerna hade Ra 100. Värnkompanierna hade Ra 122, bevakningsförbanden 
ingen radioutrustning alls, lokalförsvarshaubitskompanierna Ra 122 och 
Ra 140, ingenjörförbanden Ra 120 och Ra 200 samt etappförbanden Ra 120 
och Ra 200.

Under senare delen av det kalla kriget fick brigaderna ny radioutrustning, 
vilket än mer försvårade sambandet med lokalförsvarsförbanden. Plutons-
radiosystemen hann aldrig införas. Några framåt bataljonchefer i milo Ö 
lånade sådan utrustning, men mobförråden förblev tomma.

Sammanfattning

Under det kalla kriget genomgick lokalförsvarsförbanden en stegvis föränd-
ring både organisatoriskt och materiellt. Den organisatoriska förändringen 
innebar dels standardisering, dels anpassning till ny materiel. Intendentur-
materiel som uniformer tillfördes i samma takt som vid brigaderna, medan 
vapenutrustningen låg senare och då gällde det främst tunga vapen som 
”ärvdes” från brigaderna i samma takt som dessa fick nya vapensystem. 
Bataljonsförbanden gjordes rörligare, medan förband med stationära upp-
gifter, som kustförsvar, behöll värn och befästningar från beredskapstiden. 

”Har bataljonchefen sam-
band med förtruppen?” 
Överstelöjtnant Modin 
övar bataljonchefen, major 
Gunnar Björk (till vänster), 
under en krigsförbands-
övning i Torsbytrakten på 
1980-talet. Radioantennen 
tillhör en Ra 140.
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Bönderna på schackbrädet

Dessa anpassades till de nya ABC-hoten (kärnvapen samt biologiska och 
kemiska vapen). 

I takt med att taktik och stridsteknik samt krigsplanläggningen så krävde 
byggdes ett stort antal nya skansar och befästa stridsställningar, till exem-
pel i Kalixlinjen och i vissa kustområden. Sambandsutrustningen förblev 
ett sorge barn, vilket ledde till att tråd ofta blev huvudsambandsmedlet med 
såväl högre stab som underlydande förband. Undantaget här var Fo-sta-
berna, som hade bra och många alternativa sambandsmedel att nå kontakt 
med andra staber, men tyvärr sämre vad avser fältförbanden. 

Kontinuiteten i utbildningen var ryckig beroende på inställda repetitions-
övningar av brist på pengar. OLLI blev ett lyft för lokalförsvarsförbanden, 
eftersom de då blev ”synliga”. En yngre kollega konstaterade: ”Vi har ju faktiskt 
fler lokalförsvarsbataljoner och värnkompanier än brigadskyttebataljoner!” 

Soldaternas motivation varierade efter världsläget men också beroende 
på negativa eller positiva erfarenheter från tidigare övningar. De positiva 
gällde inte minst chefer som deltagit i SÖB i aktuell krigsterräng. Övningar 
som därefter kunnat genomföras i samma terräng förstärkte de positiva 
intrycken. Om högre chefer visade intresse och ”inspekterade” förbanden 
under KFÖ och SÖB blev verkan bland främst reservbefälet stor. En annan 
faktor som spelat roll var personkännedom. Stadga i personalplanering och 
omsättning innebar trygghet bland både befäl och meniga, att kunna lita på 
sin kamrat under stridsskjutning var viktigt. Där så inte var fallet stannade 
det hela av på grund av osäkerhet. Här var den förbandsvisa omsättningen 
(FOMS) en viktig del, eftersom utbildningen kunde drivas fram fortare, säk-
rare och med bättre resultat. 

Lokalförsvarsförbanden bedömer jag därför till största delen var väl skick-
ade att lösa sina uppgifter under det kalla kriget. Det förekom av naturliga skäl 
skillnader mellan de olika militärområdena men på det hela taget var lokalför-
svarsförbanden det städ mot vilket brigaderna skulle slå fienden. 

Jag vill avsluta sammanfattningen med 5. cskbat/Fo 52. Bataljonen genom-
förde KFÖ i vinteromgång med tillämpad mobövning, följd av kombinerad 
järnvägs- och flygtransport till Övre Norrland, urlastning och marsch till och 
ingående i utgångsgruppering inför slutövningen, Nordanvind 1991. Där-
efter deltog bataljonen med stor framgång i denna övning. Militärbefälhava-
ren i milo ÖN, som hade varit skeptisk till att ett sydligt lokalförsvarsförband 
skulle delta i en norrländsk vinterövning, överraskades positivt. Bataljonen 
ansågs som en av de bästa och mest positiva deltagarna. Efter övningen följde 
urdragning och marsch till ilastningsstationerna, transport till mobområdet 
i Värmland, vård, avrustning och utryckning. 
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För att förstå hemvärnets roll och uppgifter under det kalla kriget finns det 
skäl att översiktligt teckna dess uppkomst och framväxt under andra världs-
kriget. Som en följd av den alltmer laddade politiska situationen i Europa 
under 1930-talets sista år växte en delvis nymornad försvarsvilja fram. 

Hemvärnets historiska bakgrund

Men ”det var framför allt krigshändelserna i Finland under vintern 1939–1940, 
som öppnade våra ögon för de faror, vilka i det nutida kriget innebär även 
för hemorten, bakom de egentliga fronterna”. Orden är Gustaf Petris, chef för 
Krigsskolan Karlberg 1937–40 och utsedd av regeringen att skyndsamt utreda 
hur de på många platser spontant militärt organiserade försvarsföreningar 
skulle kunna organiseras, legaliseras och inordnas i försvarsväsendet. Den 29 
maj 1940 tog riksdagen beslut om upprättande av ett hemvärn ingående i Krigs-
makten och underställt krigslagarna. Frivilligheten bestod i att det var individen 
som tog beslutet att underteckna hemvärnsavtalet med armén. 

Överste Petri blev den som, genom befattningen (riks)hemvärnschef, 
kom att leda den organisation som under loppet av 1940 växte till ungefär 
94 000 krigsfrivilliga hemvärnsmän. Det handlade om värnpliktigt under- 
eller överåriga liksom om personer som av andra skäl var befriade från värn-
plikt (många med krigsviktiga roller i civilsamhället eller krigsindustrin, 
men som ändå kunde enrolleras i ett lokalt grupperat krigsförband). 

Armén hade fått ett nytt truppslag, organiserat som infanteriet, men med 
egna gradbeteckningar på uniformerna och delvis med nya tjänstetitlar. Till 
det intressanta med det nya truppslaget hör att det fick en omedelbar och 
stark social anknytning till det omgivande civilsamhället. 

Finska vinterkriget

Civilsamhällets uppslutning formades redan i samband med det folkliga 
engagemanget för Finland under vinterkriget 1939–40. Insamlingskampan-
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jer och Finlandsaftnar avlöstes av möten för bildande av rusthållsföreningar 
och insamlingsaktioner för inköp av vapen och utrustning till de lokala 
hemvärnsförbanden. Basarer och lotterier blev vanliga sätt att få in medel. 
Att lotterivinsterna i många all var hemmagjorda föremål, som stickade 
vantar eller hemslöjd, gjorde att snart sagt varje hemmavarande person 
under beredskapstiden bidrog till hembygdens och landets försvar. 

Behovet av egna lokaler för samling, övning och beredskap tvingade fram 
provisoriska lösningar. Men snart byggdes på många håll – enligt etablerad 
svensk folkrörelsetradition – egna hemvärnsgårdar. Rusthållsföreningarna 
bistod med ekonomiska medel och arbetskraft. Arkitekturen utgick inte 
sällan från det berörda landskapets historiska byggnadsstil. Och med stöd 
av Samfundet för Hembygdsvård utformades ritningar anpassade till den 
lokala byggnadskulturen.

Till framväxten av den lokala försvarsorganisationen hör 
bildandet av industri- eller verkshemvärn, senare benämnda 
driftvärn, med uppgift att skydda och försvara den egna arbets-
platsen, ofta en krigsviktig industri eller myndighet, främst 
mot sabotage och spioneri. 

Vapenfrågan var under en period akut. Skytteförenings-
vapen och privata vapen, främst mausergevär m/96, blev nöd-
vändiga komplement för att kunna beväpna det nya trupp-
slaget. Understödsvapen, framför allt kulsprutegevär, började 
efter hand tillföras hemvärnsförbanden. I slutet av 1943 förfogade hem-
värnet över omkring 7 000 kulsprutegevär. Kulsprutepistolen, en symbol 
för hemvärnets ”likavärde” med ett reguljärt infanteriförband, kom efter 
hand att tilldelas framför allt grupp- och plutonchefer, och i mitten av 1944 
ingick uppemot 8 000 kulsprutepistoler, m/37–39, i hemvärnets vapen - 
arsenal.

Hemvärnsbefälens kompetens i allt från militär kunskap till ledarskap var 
med nödvändighet ytterst varierande under de första åren. Främst i storstä-
derna förordnades inte sällan landsstormsofficerare till högre hemvärns befäl, 
som hemvärnsområdesbefälhavare (i vår tid kompanichefer) eller kretshem-
värnsbefälhavare (i vår tid bataljonchefer). På landsorten valdes ofta per-
soner med lokalt förtroende och/eller passande social och kulturell status i 
bygden som chefer på högre nivåer. 

Det totala utbildningsbehovet av hemvärnsbefäl tvingade snart fram en 
lösning på riksnivå. År 1943 kunde man inviga Hemvärnets Stridsskola, 
HvSS, belägen på Vällinge slott i Salem, söder om Stockholm. Då hade 
Stockholms hemvärn sedan flera år bedrivit befälsutbildningar i Tullinge, 
där AB Separator upplät lokaler och övningsterräng. En av de mest uppskat-
tade instruktörerna i Stockholm och Tullinge var en värnpliktig sergeant vid 
Svea livgarde, den senare diplomaten Raoul Wallenberg.

Med stöd av Samfundet för 
hembygdsvård utformades 
förslag till hemvärnsgårdar.
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Krigsorganisationen

Det kalla kriget
Vid krigsslutet 1945 hade hemvärnet således etablerats som ett folkligt för-
ankrat lokalt försvar, samtidigt involverat och organiserat i den svenska 
krigsmakten. De mörka krigsmoln som av varierande täthet hade visat sig 
vid Sveriges horisonter under krigsåren började skingras från hösten 1944. 
En viss ”krigströtthet” kunde förmärkas också bland de krigsfrivilliga hem-

värnsmännen. Leden började tunnas ut efter hand som hoten 
upplevdes som mindre akuta – engagemanget mattades.

Men redan hade det kalla kriget egentligen börjat, även om 
andra världskrigets fyra segrarmakter av närmast formella skäl 
tvingades att samarbeta. Dock delades Europa upp i intresse-
sfärer enligt ett arrangemang som kom att i stora drag gälla 
fram till upplösningen av Sovjetsystemet 1989–91. En alltmer 
djupgående klyfta, som bottnade i ideologiska motsättningar 
men också i misstänksamhet och rädsla över vilka långsiktiga 
eller egentliga avsikter den nya motparten, Sovjetunionen res-
pektive västmakterna, hade. 

Det svenska hemvärnet inklusive driftvärnet kunde i maj–
juni 1945 mönstra uppemot 83 000 man. Och genom de nya 
– om än för många ännu mycket diffusa och svårdefinierade – 
hoten mot landet kom denna förhållandevis stora skara krigs-
frivilliga att fortsatt vara engagerad. 

En militär maktbalans utvecklades, bland annat genom 
att det kalla krigets båda sidor snart förfogade över massförstörelsevapen. 
I Tyskland, ockuperat av de fyra segrarmakterna, ställdes den ideologiska 
konflikten på sin spets. Åren 1950–53 blev Koreakriget en exponent för de i 
praktiken globala motsättningarna. 

Redan 1947 hade en ny hemvärnskungörelse antagits. Hemvärnsrörelsen 
sågs som en självklar del av Krigsmakten och diskussioner pågick om hur 
knytningen till värnpliktsarmén skulle intensifieras – tidvis genom att man 
krigsplacerade vissa värnpliktiga i hemvärnsförbanden. 

Riksomfattande larmövning 1950
Viljan att gå med i hemvärnet ökade således än en gång på grund av situa-
tionen i omvärlden. Den 22 maj 1950, en månad före Koreakrigets utbrott, 
genomfördes en riksomfattande larmövning för hemvärnet; det var också ett 
sätt att fira hemvärnets tioåriga tillvaro.

Hemvärnsförbandens utrustning släpade i många fall efter, på samma sätt 
som lokalförsvarsförbanden inom den reguljära armén. Det var dock fullt 
förklarligt genom förbandens begränsade förstahandsuppgifter: att skydda 
mobiliseringen och i ett inledande krigsskede exempelvis kunna bekämpa 
fientliga sabotagegrupper eller annan trupp ur diversionsförband. Utbild-

Många av andra världskri-
gets beredskapsbaracker 
blev hemvärnsgårdar under 
efterkrigstiden. År 1946 
beslutades att 335 baracker 
skulle flyttas. Bilden är från 
invigningen av en hemvärns-
gård i Håverud i Dalsland. 
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ningen inriktades också på – efter lärdomar från Finland 1939–44 – att 
avslöja och omhänderta desanter; ett i sig mycket svårt uppdrag eftersom 
dessa uppträdde civilt eller förklädda i svensk uniform. 

Krigskonstens kontinuerliga utveckling mot det fragmenterade slagfäl-
tet märktes tydligt under kalla krigs-perioden. Hemorten övergick alltmer 
från att vara en krigszon till att vara en stridszon, om än med lågintensiv 
stridsverksamhet. Vid hemvärnets uppbyggnad under 1940-talets första år 
uppmärksammades vikten av att kunna bekämpa ”fallskärmshoppare”, som 
luftlandsatt trupp då ännu kallades. Åter förstärktes hemvärnsförbandens 
förmåga att se hoten från luften som en väsentlig del av stridsuppgifterna. 

Andra delar av utbildningen inriktade sig på skyddet mot atombomber. 
Begreppet ABC-stridsmedel var ännu i sin linda; ännu gällde det att kunna 
hantera tryckvågor och radioaktivt nedfall. På samma sätt inriktades hem-
värnsmannens totala utbildning alltmer mot reguljär infanterikompetens. 
Instruktionsböckerna Soldaten i fält respektive Hemvärnsmannen i fält från 
1950-talet är i princip likvärdiga även om den senare är något avkortad. 
Men i båda fallen lyder förordets första mening: ” … i fält vill i ord och 
bild ge råd och anvisningar för ditt uppträdande på och utanför stridsfältet 
under krig.” 

Konventionell närstrids-
utbildning. Ur Handbok för 
hemvärnet 1950.

Femtekolonnare
Begreppet femtekolonnare etablerades tidigt inom hemvärnet. Historiskt sett 
myntades uttrycket redan under spanska inbördeskriget 1936–39 i samband 
med att upprorsgeneralen Franco gick mot Madrid med fyra kolonner och 
räknade med att en ”femte kolonn” (av fascister) skulle bekämpa den repu-
blikanska sidan inifrån. Nu var det närmast en kommunistisk femte kolonn 
som man varnade för. I tidskriften Hemvärnet nummer 6/1951 redovisade 
man hur femtekolonnare kunde vara verksamma i Sverige: från sabotage och 
spionage till ideologisk opinionsbildning syftande till att införa ett totalitärt 
statsskick. ”Följaktligen är det en akt av självbevarelse, både nationellt och 
enskilt, att se upp med femte kolonnen och beröva den möjligheterna att 
fullfölja sina uppgifter”, slutar ledarartikeln. 
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Bi ld 19. S t ick  m o t  n ju rarna.
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På detta sätt blev hemvärnets personal engage-
rad i den dagliga övervakningen på ett mer sofis-
tikerat sätt utöver den ytövervakning som ingick 
i respektive hemvärnsförbands lokala krigsplan. 
Som ett mervärde skolades hemvärnsfolket in 
i en demokratisk grundsyn analog med svensk 
folkbildningstradition.

Till det mer kontroversiella, folkrättsligt sett, 
hör befattningen som ”civil rapportör”. Varje 
hemvärnsområde hade inom sin organisation 
ett par krigsplacerade civila rapportörer, perso-
ner utan uniform eller andra nationalitetstecken 
och identitetslegitimationer men med uppdrag 
att informera hemvärnschefen om misstänkt 
uppträdande och även rent militära observatio-
ner. Under beredskap och krig riskerade de civila 
rapportörerna att av motståndaren klassas som 
illegala kombattanter utan folkrättsligt skydd vid 
till exempel krigsfångenskap. Civila rapportörer 
fanns registrerade i hemvärnets förbandslistor 
långt in i vår tid. 

Omvärldssituationen, eller rättare sagt stäm-
ningsläget, under det kalla kriget gav också inspi-
ration för många att gå med i frivilligförsvarets 
olika organisationer. Några av dem som direkt 
utbildar och bemannar hemvärnsförbanden kan 
här nämnas: lottakårer (idag Svenska Lottakåren, 

SLK); Kvinnliga bilkårer (idag Sveriges Bilkårers Riksförbund, nu öppet 
också för män); Frivilliga Motorcykelkåren; Svenska Röda Korset, som från 
hemvärnets start 1940 bemannade förbanden med samariter/sjukvårdare; 
Frivilliga Radioorganisationen, FRO.

Militärlivets lockelser

Trots andra världskrigets påtagliga hotbilder liksom det kalla krigets tidvis 
mer diffusa hot fanns det med nödvändighet också andra motiv för att gå 
med i hemvärnet eller någon av frivilligorganisationerna. Militärlivet som 
sådant, med inslag av friluftsliv, skytte och – vid denna tid – manlig eller 
kvinnlig kamratskap, sågs av många som ett tilltalande och trevligt inslag i 
tillvaron. Såväl krigsförbandet hemvärnet som lottakårer eller bilkårer lock-
ade med allt från fält- och skyttetävlingar till bilkorteger och kurser i för-
plägnadskonst eller kanske i sjömanskap via Sjövärnskåren. 

Den till synes lättsamma attityden till att vara försvarsengagerad hindrade 

Redan 1946 utformade för-
svarsområdesbefälhavaren 
i Göteborg, överste Grill, ett 
kraftfullt propagandablad för 
vikten av ett starkt hemvärn. 
Det kalla kriget hade börjat.

Kr igso rgan i sa t i onen

Vet Du
att HEMVÄRNETS styrka och effektivitet å r  en måttstock

på svensk försvarsvilja?

att vetskapen om denna försvarsvilja, visad bl. a. genom
vårt manstarka HEMVARN, bidragit till att avskräcka en
stormakt från angrepp på vårt land under krigsåren?
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VIII Du
bidraga till att Sverige allt framgent skall
kunna hävda sig som ett fritt land?
Gå då in  i  HEMVÄRNET om Du hop- t i l l  dem som ha förmånen
att få vara hemvårnsmän.

Om Du ej kan bliva hemvärnsman, gå in  i  Ditt Hemvårnsområdes
RUSTHÅLL och  g i v  med  D i n  r inga  årsavgift — högst 2:— kr.
och D i t t  intresse — E M V Å R N E T  det stöd det  fört jänar och
behöver, varvid Du samtidigt ger uttryck f ö r  vår försvarsvilja.

För närmare upplysningar kan D u  vånda D i g

om H E M  VÅRNET till Iremvärnsomr.bef.

om RUSTHÅLLET t i l l
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vare sig medlemstidningarna eller frivilligförsvarets ledningsorgan på riks-
nivå att påminna och informera om situationens allvar. Befälsutbildningen 
var genomgående seriös och omvärldsorientering/försvarsupplysning var 
viktiga ting under hela efterkrigsperioden. I ett prenumerationsblad från 
1952 lockar Hemvärnet med kommande artiklar från det kalla krigets alla 
fronter i när och fjärran. Andra inslag berör både hembygdens och rikets 
aktuella försvarsfrågor. 

Tidskriften gavs då ännu ut av Hemvärnets Centrala Förtroendenämnd 
i samråd med Centralförbundet Folk och försvar. Undertiteln löd ”Den 
svenska hembygdens försvarstidskrift”. Till de namnkunniga skribenterna 
hörde den inom hemvärnet välkände officeren och veteranen från kriget 
mellan Finland och Sovjetunionen Rickard Nilsson. Han skrev fortlöpande 
artiklar om taktik och stridsteknik. Erfarenheterna från Finland kom väl till 
pass; den finska stridstekniken med inslag av bakhåll, eldöverfall och utnytt-
jande av terräng passade ytterligt väl för hemvärnsförband med god lokal-
kännedom och verksamhet på lägre förbandsnivåer. 

Ny tid – men kalla kriget kvarstår

1960-talets mer öppna och ifrågasättande diskussioner såväl inom stora 
ung domsgrupper som på den massmediala arenan fick återverkningar på 
människors attityder till försvaret. Decenniet blev därmed en brytningstid 
också inom Krigsmakten. Det militära ledarskapets formella stil ifrågasattes. 
Det återspeglades också i hemvärnsleden även om de lokala hierarkierna inte 
var lika utpräglade och strikta. 

Med civilsamhällets omvandling mot en mer frigjord och individcentre-
rad grundsyn gällde det att omvandla också de militära strukturerna. Chefen 
blev uttryckligen mer av ledare och förebild, annars riskerade han att få kriga 
ensam i ett skarpt läge. Här måste dock understrykas att den svenska befäls- 
och officersutbildningen inom Försvarsmakten snabbt och smidigt fångade 

Kalla krigs-stämningen 
gjorde ett medlemskap i 
hemvärnet eller frivillig-
rörelserna till en självklarhet. 
Bilden är från en larmövning 
i Fjärås i Halland 1954. Fram-
för hemvärnsgården samlas 
lottor, hemvärnsmän och 
Röda Kors-personal. Längst 
till höger syns kommunens 
representant. 
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För att vi skulle kunna 
avvärja ett överraskande 
angrepp var det viktigt 
att fienden inte fick ta 
oförstörda hamnar. Här 
förbereder hemvärnsförband 
sprängning av en lastkran.
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upp de nya signalerna; snart var man hart när en föregångare i synen på 
ledarskap och kunde bilda modell för många civila utbildningar.

Hemvärnet omformades påtagligt av och i denna nya tidsanda. Kraven 
kom underifrån, inte minst uniformsfrågan. Det gällde allt från att få bära 
en snygg ”permissionsuniform” till att jämställas med den övriga krigsmak-
ten vad gällde moderna och ändamålsenliga fältuniformer. Den omsydda 
m/39 till m/39–58 liksom den nysydda m/58 började tilldelas hemvärnet 
från 1964. Från 1966 kunde också varje hemvärnsman på egen bekostnad 
införskaffa m/60. I och med de nya uniformerna försvann alla skillnader vad 
gäller utseendet på grad- och förbandsbeteckningar.

Även i fält skulle jämbördigheten öka. Automatvapen, främst kulsprute-
pistol m/45 (B) blev vanligare; eldkraften ökade om än understödsvapnen 
ännu var fåtaliga. Men kulspruta 58 och granatgevär m/48 ingick i krigsför-
banden på samma sätt och nivå som i de ordinarie fältförbanden. De brister 
i utrustningen som uppmärksammades mest rörde sambandsmateriel och 
tillgång till fordon. Civila fordon krigsplacerades inom det egna förbandet, 
inte sällan hemvärnsmannens egen personbil, mindre lastbil eller traktor, 
men rörlig strid var ännu en utopi.

Utbildningen blev dock samtidigt alltmer inriktad på strid i förband på 
plutonsnivå och, mer sällan, på kompaninivå. Uppdraget utvidgades till att 
också, utöver bevakning och skydd av mobilisering och skyddsobjekt, kunna 
uppta strid av mer komplex natur – detta eftersom kalla krigs-situationen 
krävde en viss grundberedskap som ålade hemvärnet nya uppgifter. Skarpa 
förstahandsuppgifter kunde vara att minera och förbereda sprängning av 
en viktig förbindelse, till exempel en bro eller vägbank eller en lastkaj i en 
förväntad invasionshamn. Detta utöver de tidigare etablerade uppgifterna, 
som vägvisning, underrättelsetjänst, samverkan med polismyndighet och att 
bekämpa luftlandsatta mindre förband och sabotagegrupper. 

Med det stora antalet mobförråd, som dessutom blev fler under det kalla 
krigets senare skede, ökade risken för sabotage och vapenförråden lockade 
till inbrott av civil karaktär. Bevakningsrondering och polissamverkan för-
blev därmed viktiga delar av hemvärnets stående uppgifter.

Kuppförsvaret

Hemvärnets stridsskola kom att bli en allt viktigare del av hemvärnets tak-
tiska utveckling. Kuppförsvaret ansågs under praktiskt taget hela det kalla 
kriget i den övergripande svenska krigsplaneringen vara av yttersta vikt. 
Det blev hemvärnets roll att stå i främsta ledet. Som ett snabbt organiserat, i 
fredstid förberett och inövat kuppförsvar, skulle hemvärnet skydda mobili-
sering och fältförbandens insättande men också som snabbt gripbara styrkor 
kunna gruppera för skydd av vitala centrala och regionala civila myndig-
heter. Hemvärnets inriktning mot denna uppgift underströks särskilt i exem-
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Vid Hemvärnets Stridsskola, 
HvSS, på Vällinge utveckla-
des kontinuerligt stridsteknik 
och utbildningsmetoder för 
hemvärnsförbanden under 
det kalla kriget. Bilden är 
från 1980-talet.

pelvis arméchefens programplan 1977. Det gällde att inprägla 
medvetandet om att kuppförsvaret skulle kunna verka innan 
varje form av mobilisering var genomförd eller ens påbjuden. 

Att utbilda för detta på riksnivå blev en grannlaga uppgift 
för HvSS. Stridsskolan har haft förmånen att från starten 1943 
ledas av erfarna och skickliga chefer. Tjänsten togs 1963 över 
av en av de mest krigserfarna svenska officerarna, dåvarande 
majoren Orvar Nilsson. De finländska krigserfarenheterna 
från 1939–44 har kontinuerligt vilat som en god referens över 
utbildningen. På regional nivå fick försvarsområdena, Fo, som var den myn-
dighet som överordnat ledde och organiserade hemvärnet, viktiga roller i 
att dels ominrikta utbildningen av hemvärnsförbanden, dels krigsplanlägga 
för kuppförsvaret. 

För att man skulle kunna effektivisera kuppförsvaret vidgades begreppet 
”hembygd”, som från början hade varit hemvärnets egentliga eller i varje 
fall mentala, geografiska försvarsuppgift. Flygfält och broar eller förmo-
dade infallsportar, som hamnar och luftlandsättningsområden, låg sällan 
där ett hemvärnsförband råkade finnas. De allt tyngre krigsuppgifterna 
under 1970-talet medförde därmed omgrupperingar, ibland också för att 
man skulle kunna lösa förstahandsuppgiften, vilken kunde ligga åtskilliga 
mil från hemorten. Hembygden blev regional. Men samtidigt medförde de 
utvidgade uppgifterna att hemvärnet som ”krigsförband” fick högre status. 
Samverkan med andra förband, till exempel flygbasbataljoner, blev legio. 

Under detta skede, närmast under 1980-talet, började också omstrukture-
ringen från hemvärnskrets och hemvärnsområde till hemvärnsbataljon och 
hemvärnskompani. Det blev till exempel formellt sett lättare, såväl ordermäs-
sigt som psykologiskt, att omgruppera ett kompani än ett hemvärnsområde. 

Befolkningsförändringarna i Sverige, med en alltmer glesbefolkad lands-
bygd och växande tätorter gjorde också att hemvärnsmannen inte var lika 
bunden till sin hembygd eller uppväxtmiljö. Hemvärnsförbandet som sådant 
tog i många fall över lojalitet och beroende. Det gemensamma försvarsintres-
set och kamratskapet bildade det sammanhållande kittet. Dock tog det sin 
tid, och många mindre hemvärnsområden formerades till plutoner och 
kunde behålla sitt namn från den socken eller den lilla kommun, eller för 
den del stadsdel, varifrån man utgick. 

1980-talet – kvinnans inmarsch

Liksom i samhället i övrigt tog det sin tid att jämställa könen i Försvarsmakten. 
En bra inkörsport för kvinnorna hade länge varit de frivilliga försvarsorga-
nisationerna, med kvinnliga medlemmar krigsplacerade i hemvärnsförban-
den, dock med så kallade B-avtal. Men befattningsmässigt och i praktiken var 
rollerna redan från början omöjliga att särskilja. En bilkårist med sitt vapen i 
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under 1970-talet medförde därmed omgrupperingar, ibland också för att
man skulle kunna lösa förstahandsuppgiften, vilken kunde ligga åtskilliga
mil från hemorten. Hembygden blev regional. Men samtidigt medförde de
utvidgade uppgifterna att hemvärnet som "krigsförband" fick högre status.
Samverkan med andra förband, till exempel flygbasbataljoner, blev legio.

Under detta skede, närmast under 1980-talet, började också omstrukture-
ringen från hemvärnskrets och hemvärnsområde till hemvärnsbataljon och
hemvärnskompani. Det blev till exempel formellt sett lättare, såväl ordermäs-
sigt som psykologiskt, att omgruppera ett kompani än ett hemvärnsområde.

Befolkningsförändringarna i Sverige, med en alltmer glesbefolkad lands-
bygd och växande tätorter gjorde också att hemvärnsmannen inte var lika
bunden till sin hembygd eller uppväxtmiljö. Hemvärnsförbandet som sådant
tog i många fall över lojalitet och beroende. Det gemensamma försvarsintres-
set och kamratskapet bildade det sammanhållande kittet. Dock tog det sin
tid, och många mindre hemvärnsområden formerades till plutoner och
kunde behålla sitt namn från den socken eller den lilla kommun, eller för
den del stadsdel, varifrån man utgick.

1980-talet — kvinnans inmarsch
Liksom i samhället i övrigt tog det sin tid att jämställa könen i Försvarsmakten.
En bra inkörsport för kvinnorna hade länge varit de frivilliga försvarsorga-
nisationerna, med kvinnliga medlemmar krigsplacerade i hemvärnsförban-
den, dock med så kallade B-avtal. Men befattningsmässigt och i praktiken var
rollerna redan från början omöjliga att särskilja. En bilkårist med sitt vapen i
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hytten för närförsvar är med nödvändighet lika mycket kombat-
tant som en manlig hemvärnssoldat i stridsställningen tio meter 
från bilen. Sammantaget låg hemvärnet väl framme vad gäller 
jämställdhet, i varje fall genom att erbjuda en samkönad strids-
miljö. Och driftvärnet var först med att låta kvinnor få formellt 
tillträde till stridande befattningar, redan under 1980-talet.

Det könsneutrala begreppet ”hemvärnssoldat” började eta-
bleras, en process som ännu pågår i det dagliga språkbruket. 
Med 1980 års jämställdhetslag kunde också de första kvinnorna 
påbörja frivillig utbildning, i varje fall hos flygvapnet, om man 
ville påbörja en officerskarriär. Och 1989 öppnades hela För-
svarsmakten för kvinnor. Då var det kalla kriget i sitt slutskede.

I första ledet

Så kom det sig att det svenska hemvärnet, som spontant och 
underifrån hade uppkommit och odlats under de hotfulla åren 
1940–45, fick en ny grogrund genom det kalla krigets framväxt. 
Parallellt med Krigsmaktens, senare Försvarsmaktens (från 

1975), utveckling och sammansättning i förhållande till omvärldens väx-
lande hotbilder kom det frivilligt rekryterade hemvärnet att fortleva. Om än, 
materiellt och statusmässigt sett, något styvmoderligt behandlat, förblev det 
en viktig del av lokalförsvaret under hela kalla krigs-perioden. För säkringen 
av mobiliseringen av fältarmén var hemvärnsförbanden en nödvändig del. 
Och när kuppberedskapen skärptes fick hemvärnet den respektingivande 
rollen att stå i första ledet. 

Frågan om ett hemvärnsförbands verkliga krigsduglighet har fortlö-
pande diskuterats genom åren. Skarpa lägen och medverkan i strid i egentlig 
mening saknas som värdemätare – även om viljan och intresset är en inte 
oäven förutsättning för kvalitet. Liksom de hemförlovade värnpliktiga krigs-
förbanden är kvantitetsmåtten, alltså längden på utbildningen och antalet 
övningstimmar, grova och svåra att analysera. 

Generellt sett har svenska soldater i internationell tjänst gjort bra ifrån 
sig. Det gäller inte minst personer som just genom sitt fritidsengagemang 
för hemvärnet utöver (före och/eller efter) värnpliktstjänsten har visat sig 
särskilt benägna att söka till FN-bataljoner och andra internationella insat-
ser genom åren. 
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Cirka 600 000 man var kontinuerligt från 1945 till 1992 krigsplacerade i 
och övade i olika typer av arméförband. Arméns krigsförband delades in i 
fältförband och lokalförsvarsförband. Fältförbanden hade den modernaste 
materielen och de senast grundutbildade värnpliktiga. Fältförbanden skulle 
kunna strida mot angriparens modernaste förband i alla delar av landet. 
Lokalförsvarsförbanden organiserades med äldre materiel och äldre värn-
pliktiga som tidigare utnyttjats i fältförbanden. Lokalförsvarsförbanden 
hade lokala försvarsuppgifter och var inte avsedda för hastiga omgruppe-
ringar till andra landsändar. 

Utöver de krigsplacerade värnpliktiga fanns utbildade värnpliktiga i en 
personalersättningsreserv. Alla vapenföra män som hade genomfört sin 
värnpliktsutbildning i tjugoårsåldern var disponibla för krigsplacering upp 
till 47 års ålder. Det innebar att det fanns över en miljon man utbildade 
värnpliktiga disponibla för krigsplacering. Förändringarna i armén var inte 
dramatiska. Det är istället de kontinuerliga små förändringarna som är 
kännetecknande.

Syftet med detta kapitel är att beskriva hur arméns krigsförband organi-
serades, utbildades, övades samt förbereddes för mobilisering under tiden 
1942–91. Ansvaret för denna så kallade förbandsproduktion hade chefen 
för armén, CA, med arméstaben. Förbandsproduktionen skedde vid arméns 
fredstida regementen och kårer (i fortsättningen används begreppet trupp-
förband för att undvika sammanblandning mellan krigs- och fredsorganisa-
tionen). Det är fredsorganisationens myndigheter och metoder som är det 
centrala temat. 

För att exemplifiera den fredstida ”produkten” har skyttekompaniet 
valts. Det var det vanligaste krigsförbandet. Skyttekompaniet fanns i flera 
olika organisationer under tiden 1942–92. Den organisatoriska strukturen 
var dock väsentligt densamma. En soldat från 1940-talet skulle känna igen 
sig i ett kompani på 1990-talet. Nästan samtliga skyttekompanier under 
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dramatiska. Det är istället de kontinuerliga små förändringarna som är
kännetecknande.

Syftet med detta kapitel är att beskriva hur armens krigsförband organi-
serades, utbildades, övades samt förbereddes för mobilisering under tiden
1942-91. Ansvaret för denna så kallade förbandsproduktion hade chefen
för armen, CA, med armsstaben. Förbandsproduktionen skedde vid armens
fredstida regementen och kårer (i fortsättningen används begreppet trupp-
förband för att undvika sammanblandning mellan krigs- och fredsorganisa-
tionen). Det är fredsorganisationens myndigheter och metoder som är det
centrala temat.

För att exemplifiera den fredstida "produkten" har skyttekompaniet
valts. Det var det vanligaste krigsförbandet. Skyttekompaniet fanns i flera
olika organisationer under tiden 1942-92. Den organisatoriska strukturen
var dock väsentligt densamma. En soldat från 1940-talet skulle känna igen
sig i ett kompani på 1990-talet. Nästan samtliga skyttekompanier under
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det kalla kriget fanns eller nyuppsattes under andra världskri-
get. Många skyttekompanier hade funnits i vår krigsorgani-
sation sedan 1620-talet, då Gustav Adolf organiserade armén 
med landskapsregementen av vilka huvuddelen fortlevt in på 
1990-talet. Dessa skyttekompanier har således under nästan 
400 år antingen varit i krig, beredskapstjänst eller hemförlo-
vade och beredda att snabbt mobiliseras. 

Efterkrigstiden kan delas in i två perioder. Den första 
perioden omfattar tiden från krigsslutet till mitten av 1960-
talet. Erfarenheterna från kriget studerades och bearbetades. 
Arméreglemente del II 1952 och den nya brigadorganisatio-
nen med infanteribrigad 49 (58) och pansarbrigad 49 samt 
krigsförbandsvisa repetitionsövningar vart sjätte år var vik-
tiga händelser. Under denna period skedde praktiskt taget all 
administration manuellt utan stöd av datorer. Verksamheten 
bedrevs lokalt vid truppförbandet. Grundutbildningen syftade 
till att utbilda soldater och befäl. Krigsförbanden övades vid 
krigsförbandsövningar.

Den andra perioden omfattar tiden från mitten av 1960-
talet till det kalla krigets slut omkring 1992. Det taktiska kärn-
vapenhotet tvingade fram en taktikanpassning. Försvar av en 
huvudförsvarslinje bedömdes inte längre vara möjlig. Det nya 
Arméreglemente del II 1963 betonar behovet av utspridning, 

rörlighet och ökad mekanisering, vilket ställde nya krav på krigsförban-
den. Pansarbrigad 63, Norrlandsbrigad 77 och infanteribrigad 66M samt 
infanteribrigad 77 organiserades mot bakgrund av de nya taktiska kraven. 
I mitten av 1960-talet började datorer införas för att effektivisera ”för-
bandsproduktionen”. Verksamheter som värnpliktshantering och mobi-
liseringsförberedelser centraliserades. Ett nytt utbildningssystem – VU 60 
– infördes. Grundutbildningen skulle genomföras så krigsförbandslikt som 
möjligt och de grundutbildade förbanden skulle så långt möjligt hållas 
samman vid den utökade repetitionsutbildningen vart fjärde år.

Krigsförbandet

Det fanns fyra tydliga faser i ett krigsförband då det omorganiserades eller 
nyuppsattes. (I fortsättningen används begreppet krigsförband på ett för-
band i armén som är förberett för mobilisering och har egen krigsförband-
skod – normalt av kompanis storlek, cirka 150 man). 

Den första fasen omfattade studier och försök med ny materiel, organisa-
tion och taktik. Verksamheten bedrevs främst vid de centrala myndigheterna 
och inom industrin samt vid några försöksförband och kunde pågå under 
flera år. Planeringsfasen avslutades med att krigsförbandets organisation, 
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avseende transportsätt. Men 
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samman vid den utökade repetitionsutbildningen vart fjärde år.

Krigsförbandet
Det fanns fyra tydliga faser i ett krigsförband då det omorganiserades eller
nyuppsattes. (I fortsättningen används begreppet krigsförband på ett för-
band i armen som är förberett för mobilisering och har egen krigsförband-
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flera år. Planeringsfasen avslutades med att krigsförbandets organisation,

192



193

Allt för krigsförbanden

personellt och materiellt innehåll fastställdes i minsta detalj (typförbandet 
fastställdes). Stridstekniska och reglementariska bestämmelser utarbetades 
parallellt med förbandsförsöken. Verksamheten beskrivs närmare i avsnittet 
”Planering”.

Den andra fasen omfattade först uttagning av befäl och värnpliktiga – 
inskrivning vid 18 års ålder. Något år därefter ryckte de värnpliktiga in till 
grundutbildning vid truppförbanden. Grundutbildningen delades in i all-
mänmilitär utbildning, som var lika för alla, befattningsutbildning och för-
bandsutbildning. Befattningsutbildningen var individuell och anpassades 
efter de krav krigsbefattningen ställde. En mindre kvalificerad utbildning 
som bilförare krävde ett par månaders utbildning medan kompanichefens 
befälsutbildning omfattade flera år. Verksamheten beskrivs närmare i avsnit-
tet ”Inskrivning och grundutbildning”.

Den tredje fasen omfattade mobiliseringsförberedelser. Varje krigsför-
band hade en uppgift i krig. Den framgick av aktuell krigsplanläggning. 
Mot bakgrund av krigsuppgiften förbereddes krigsförbandets mobilisering. 
Under huvuddelen av det kalla kriget hade arméns krigsförband en mobili-
seringstid mellan 24 och 96 timmar. Det innebar att man strävade efter att 
alla befattningar i krigsförbandet var bemannade med rätt utbildad personal 
och att krigsförbandets materiel fanns förrådsställd i mobiliseringsförråd. 
Viss materiel, som standardfordon, förbereddes för snabb inställelse. Mobi-
liseringen var så förberedd att den skulle kunna genomföras med automatik 
vid ett överraskande inlett anfall. Verksamheten beskrivs närmare i avsnittet 
”Mobiliseringsförberedelser”.

Den fjärde fasen omfattade repetitionsutbildning. Ett krigsförband krä- 
ver kontinuerlig övning för att uppfylla de taktiska kraven direkt efter 
mobilisering. Repetitionsutbildningen var oftast indelad i perioder. Den 
första perioden var befattningsutbildning och kunde variera i längd. Den 
andra perioden var oftast en förbandsövning i större förband: brigad och 
fördelning. Då övades förbanden på sina krigsuppgifter. Omfattningen 
varierade med de upplevda hoten och den aktuella ekonomin. Ett krigs-
förband omsattes med nyutbildade värnpliktiga efter cirka tio år. Normalt 
genomförde en värnpliktig två krigsförbandsövningar vid fältförband. 
Därefter omkrigsplacerades han till ett lokalförsvarsförband med mer 
stationära uppgifter inför den tredje repetitionsövningen. Verksamheten 
beskrivs närmare i avsnittet ”Krigsförbandsövning och mobilisering”.

Den ovan beskrivna krigsförbandscykeln behandlade ett enda krigsför-
band. Den krigsorganiserade armén bestod av flera tusen krigsförband. 
Dessa krigsförband organiserades eller omorganiserades vid olika tidpunk-
ter med hänsyn till när ny materiel och nyutbildad personal fanns tillgäng-
lig. I vissa fall tog det cirka tio år att omorganisera samtliga skyttekompanier 
i infanteribrigaderna (66M). Detta innebar dock inte att brigaden inte var 
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"Mobiliseringsförberedelser".

Den fjärde fasen omfattade repetitionsutbildning. Ett krigsförband krä-
ver kontinuerlig övning för att uppfylla de taktiska kraven direkt efter
mobilisering. Repetitionsutbildningen var oftast indelad i perioder. Den
första perioden var befattningsutbildning och kunde variera i längd. Den
andra perioden var oftast en förbandsövning i större förband: brigad och
fördelning. Då övades förbanden på sina krigsuppgifter. Omfattningen
varierade med de upplevda hoten och den aktuella ekonomin. Ett krigs-
förband omsattes med nyutbildade värnpliktiga efter cirka tio år. Normalt
genomförde en värnpliktig två krigsförbandsövningar vid fältförband.
Därefter omkrigsplacerades han till ett lokalförsvarsförband med mer
stationära uppgifter inför den tredje repetitionsövningen. Verksamheten
beskrivs närmare i avsnittet "Krigsförbandsövning och mobilisering".

Den ovan beskrivna krigsförbandscykeln behandlade ett enda krigsför-
band. Den krigsorganiserade armen bestod av flera tusen krigsförband.
Dessa krigsförband organiserades eller omorganiserades vid olika tidpunk-
ter med hänsyn till när ny materiel och nyutbildad personal fanns tillgäng-
lig. I vissa fall tog det cirka tio år att omorganisera samtliga skyttekompanier
i infanteribrigaderna (66M). Detta innebar dock inte att brigaden inte var
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krigsanvändbar under denna omorganisationsfas. Det var en 
fullt fungerande organisation, men där olika delkomponenter 
hade olika modernitetsgrad.

Skyttekompaniet (och skyttebataljonen) kom att genomgå 
större omorganisationer ungefär vart tionde år. Det innebar 
att när en skyttebataljon skulle omsättas blev det ofta i en ny 
organisation. 

Tabellen visar de större omorganisationsförändringarna 
samt den materiel som konstituerade direkt eld och rörlighet.

Fastställande år Eldhandvapen Understödsvapen Transportsätt Tross

Skkomp 1942 Gevär m/96, 
automatgevär 
m/42, kulsprute-
pistol m/37–39

Kulspruta m/42, 
granatkastare 
47 mm, pansar-
värnsgevär, 
kulsprutegevär 
m/37

Fotmarsch Hästanspänd, 
kärra med trähjul

Skkomp 1949 Kulsprutepistol 
m/45, automat-
gevär m/42

Kulspruta m/42, 
raketgevär 
m/49, granat-
gevär m/48

Fotmarsch, 
cykelmarsch och 
cykeltolkning

Hästanspänd, 
kärra med 
gummihjul, 
några traktorer

Skkomp 1959 Kulsprutepistol 
m/45, automat-
gevär m/42

Kulspruta 58, 
granatgevär 
m/48, 9 cm 
pansarvärnspjäs

Cykeltolkning Traktordragen 
tross

Skkomp 1966 Kulsprutepistol 
m/45, automat-
karbin AK4, 
pansarskott/68

Kulspruta 58, 
granatgevär 
m/48, 9 cm 
pansarvärnspjäs

Cykeltolkning Traktordragen 
tross

Skkomp 1977 Kulsprutepistol 
m/45, automat-
karbin AK4, 
pansarskott/68

Kulspruta 58, 
granatgevär 
m/48, 9 cm 
pansarvärnspjäs

Terrängbil och 
bandvagns-
transport

Bandvagns-
dragen tross

Skkomp 1977 
reviderat

Automatkarbin 
AK5, pansar-
skott/68

Kulspruta 58, 
granatgevär 
m/48, pansar-
värnsrobot 56

Terrängbil och 
bandvagns-
transport

Bandvagns-
dragen tross

Planering

Arméns organisation i fred
Arméns organisation i fred var indelad i tre nivåer: central, regional och 
lokal nivå. Organisation och uppgifter var i sina huvuddrag lika under hela 
det kalla kriget. Däremot ändrades lydnadsförhållanden och benämningar 
vid flera tillfällen. Den centrala nivån beskrivs väl i Arménytt 1952: 

Arméledningen utgöres av chefen för armén samt arméstaben, centrala 
värnpliktsbyrån, rikshemvärnschefen jämte hemvärnsstaben, tjänstegrens-
inspektörerna, arméchefen direkt underställda underlydande personalkår-

Kulspruta 58, av belgiskt 
fabrikat, ersatte i slutet av 
1950-talet kulspruta m/42 
och fanns kvar i organisa-
tionen under hela det kalla 
kriget.
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krigsanvändbar under denna omorganisationsfas. Det var en
fullt fungerande organisation, men där olika delkomponenter
hade olika modernitetsgrad.

Skyttekompaniet (och skyttebataljonen) kom att genomgå
större omorganisationer ungefär vart tionde år. Det innebar
att när en skyttebataljon skulle omsättas blev det ofta i en ny
organisation.

Tabellen visar de större omorganisationsförändringarna
samt den materiel som konstituerade direkt eld och rörlighet.

Kulspruta 58, av belgiskt F a s t s t ä l l a n d e  år Eldhandvapen Understödsvapen Transportsätt T r o s s
fabrikat, ersatte i slutet av S k k o m p  1942 G e v ä r  m/96, K u l s p r u t a  m/42, Fotmarsch H ä s t a n s p ä n d ,
1950-talet kulspruta m/42 a u t o m a t g e v ä r  g rana tkas ta re  k ä r r a  med trähjul
och fanns kvar i organisa- m / 4 2 ,  k / 3 7 -  4 7  mm, pansar-

p i s t o l  under hela det kalla pistol m/37-39 värnsgevär,
kriget. k u l s p r u t e g e v ä r

m/37
Skkomp 1949 Ku l sp ru tep i s t o l  Ku lsp ru ta  m/42, Fotmarsch, H ä s t a n s p ä n d ,

m/45, automat- raketgevär c y k e l m a r s c h  och kä r ra  med
gevär m/42 m / 4 9 ,  granat- c y k e l t o l k n i n g  g u m m i h j u l ,

gevär m/48 n å g r a  traktorer
Skkomp 1959 Ku l sp ru tep i s t o l  Ku lsp ru ta  58, C y k e l t o l k n i n g  Trak to rd ragen

m/45, automat- granatgevär t r o s s
gevär m/42 m / 4 8 ,  9 cm

pansarvärnspjäs
Skkomp 1966 Ku l sp ru tep i s t o l  Ku lsp ru ta  58, C y k e l t o l k n i n g  Trak to rd ragen

m/45, automat- granatgevär t r o s s
karbin AK4, m / 4 8 ,  9 cm
pansarskott/68 pansarvärnspjäs

Skkomp 1977 Ku l sp ru tep i s to l  Ku lsp ru ta  58, Te r r ä n g b i l  och B a n d v a g n s -
m/45, automat- granatgevär b a n d v a g n s -  d r a g e n  tross
karbin AK4, m / 4 8 ,  9 cm t r a n s p o r t
pansarskott/68 pansarvärnspjäs

Skkomp 1977 A u t o m a t k a r b i n  K u l s p r u t a  58, Te r r ä n g b i l  och B a n d v a g n s -
reviderat A K 5 ,  pansar- g r a n a t g e v ä r  b a n d v a g n s -  d r a g e n  tross

skott/68 m / 4 8 ,  pansar- t r a n s p o r t
värnsrobot 56

Planering
Arméns organisation i fred
ArnAns organisation i fred var indelad i tre nivåer: central, regional och
lokal nivå. Organisation och uppgifter var i sina huvuddrag lika under hela
det kalla kriget. Däremot ändrades lydnadsförhållanden och benämningar
vid flera tillfällen. Den centrala nivån beskrivs väl i Armbzytt 1952:

Armsledningen utgöres av chefen för armen samt armsstaben, centrala
värnpliktsbyrån, rikshemvärnschefen jämte hemvärnsstaben, tjänstegrens-
inspektörerna, armschefen direkt underställda underlydande personalkår-
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chefer och arméförvaltningen. Arméchefen är vad på honom ankommer 
inför Kungl. Maj:t och överbefälhavaren ansvarig för arméns krigsduglig-
het och tjänstbarhet i övrigt. Arméstabens uppgift är att biträda arméche-
fen vid handläggning av ärenden rörande främst arméns krigs- och freds-
organisation, utrustning, utbildning samt personal i den mån detta icke 
ankommer på annat organ.

Arméstaben bestod i huvudsak av två delar: centrala arméstaben och 
truppslagsinspektionerna. Den centrala arméstaben med främst taktik-, 
organisations-, utrustnings-, personal- och utbildningsavdelningarna höll 
samman arbetet inom respektive fackområden och utarbetade gemen-
samma bestämmelser gällande samtliga truppförband och skolor i armén. 
Truppslagsinspektionerna var organiserade med truppslagsinspektörer 
biträdda av truppslagsavdelningar. Det fanns en truppslagsinspektion för 
varje truppslag: infanteri, kavalleri, artilleri, pansar, ingenjör, träng, signal 
och luftvärn. Varje truppslagsavdelning var indelad i detaljer som i stort 
motsvarade de viktiga avdelningarna i ”centrala arméstaben”. Truppslags-
inspektionernas uppgift var att mer i detalj utarbeta reglementen, ge anvis-
ningar för trupp- och materielförsök, utarbeta utbildningsbestämmelser, 
utarbeta förslag till nya krigsförband samt kontrollera (”inspektera”) 
verksamheten inom det egna truppslaget. Samtliga truppförband hade en 
truppslagtillhörighet. 

Centrala värnpliktsbyrån organiserades 1942 och blev 1968 en fristående 
myndighet under regeringen – Värnpliktsverket. Uppgiften var att skriva in 
och redovisa samt från 1968 även krigsplacera de värnpliktiga. Före 1968 
krigsplacerades de värnpliktiga vid lokala truppregistreringsmyndigheter 
(normalt vid truppförbandet där de hade genomfört sin grundutbildning).

Personalkårcheferna hade ansvaret för den anställda militära och civil-
militära personalen inom sitt fackområde. Personalkårchefen skulle rekry-
tera, fackutbilda, fredsplacera och krigsplacera den personal 
som ingick i personalkåren. 

Arméförvaltningen viktigaste uppgift var att anskaffa, 
underhålla och modifiera samt förrådshålla materiel. Mate-
rielen delades in i tygmateriel (vapen och ammunition, sam-
bandsmateriel, fordon) och intendenturmateriel (uniformer, 
livsmedel, drivmedel). Arméförvaltningen uppgick 1968 i det 
nybildade Försvarets materielverk (FMV), som kom att lyda 
under regeringen. Arméchefen bibehöll dock direktivrätt inom 
materielområdet.

På den regionala nivån var de sex militärbefälhavarna med 
sina milobefälstaber underställda arméchefen fram till 1966, 
då militärbefälhavarna underställdes överbefälhavaren och 

Den centrala arméstaben 
hade, tillsammans med 
försvarsstaben, sin hemvist 
i ”Grå huset på Östermalms-
gatan 87 i Stockholm till och 
med 1981, varefter staberna 
omlokaliserades till ”Bastio-
nen” vid Lidingövägen. Över 
entrén står devisen ”Exer-
citus sine duce corpus est 
sine spiritu”, ”En här utan 
ledare är en kropp utan själ.”
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chefer och armsförvaltningen. Arm&hefen är vad på honom ankommer
inför Kungl. Maj:t och överbefälhavaren ansvarig för armens krigsduglig-
het och tjänstbarhet i övrigt. Arm6tabens uppgift är att biträda armsche-
fen vid handläggning av ärenden rörande främst armens krigs- och freds-
organisation, utrustning, utbildning samt personal i den mån detta icke
ankommer på annat organ.

Armåtaben bestod i  huvudsak av två delar: centrala armsstaben och
truppslagsinspektionerna. Den centrala armsstaben med främst taktik-,
organisations-, utrustnings-, personal- och utbildningsavdelningarna höll
samman arbetet inom respektive fackområden och utarbetade gemen-
samma bestämmelser gällande samtliga truppförband och skolor i armen.
Truppslagsinspektionerna var organiserade med truppslagsinspektörer
biträdda av truppslagsavdelningar. Det fanns en truppslagsinspektion för
varje truppslag: infanteri, kavalleri, artilleri, pansar, ingenjör, träng, signal
och luftvärn. Varje truppslagsavdelning var indelad i detaljer som i stort
motsvarade de viktiga avdelningarna i "centrala armåtaben". Truppslags-
inspektionernas uppgift var att mer i detalj utarbeta reglementen, ge anvis-
ningar för trupp- och materielförsök, utarbeta utbildningsbestämmelser,
utarbeta förslag ti l l  nya krigsförband samt kontrollera ("inspektera")
verksamheten inom det egna truppslaget. Samtliga truppförband hade en
truppslagtillhörighet.

Centrala värnpliktsbyrån organiserades 1942 och blev 1968 en fristående
myndighet under regeringen — Värnpliktsverket. Uppgiften var att skriva in
och redovisa samt från 1968 även krigsplacera de värnpliktiga. Före 1968
krigsplacerades de värnpliktiga vid lokala truppregistreringsmyndigheter
(normalt vid truppförbandet där de hade genomfört sin grundutbildning).

Personalkårcheferna hade ansvaret för den anställda militära och civil-
militära personalen inom sitt fackområde. Personalkårchefen skulle rekry-
tera, fackutbilda, fredsplacera och krigsplacera den personal
som ingick i personalkåren.

Armgörvaltningen viktigaste uppgift var att anskaffa,
underhålla och modifiera samt förrådshålla materiel. Mate-
rielen delades in i tygmateriel (vapen och ammunition, sam-
bandsmateriel, fordon) och intendenturmateriel (uniformer,
livsmedel, drivmedel). Armgörvaltningen uppgick 1968 i det
nybildade Försvarets materielverk (FMV), som kom att lyda
under regeringen. Arm&hefen bibehöll dock direktivrätt inom
materielområdet.

På den regionala nivån var de sex militärbefälhavarna med
sina milobefälstaber underställda armschefen fram till 1966,
då militärbefälhavarna underställdes överbefälhavaren och

Den centrala armsstaben
hade, tillsammans med
försvarsstaben, sin hemvist
i "Grå huset på Östermalms-
gatan 87 i Stockholm till och
med 1981, varefter staberna
omlokaliserades till "Bastio-
nen" vid Lidingövägen. Över
entrén står devisen "Exer-
citus sine duce corpus est
sine spiritu", "En här utan
ledare är en kropp utan själ."
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blev operativa chefer (stabsdelar för ledning av 
flyg- och marina stridskrafter tillfördes). Under 
hela det kalla kriget ansvarade militärbefälha-
varna för samordning av utbildning m m inom 
militärområdets arméförband enligt anvisningar 
från arméledningen.

På den lokala nivån fanns alla arméns fredstida 
regementen, kårer och skolor. Det stora flertalet 
var truppslagsinriktade. Infanteriet omfattade 
under det kalla kriget femton till tjugo truppför-
band samt två skolor.

Det fredstida infanteriregementet hade två 
huvud uppgifter: utbildning och förberedelser för mobilisering. På regemen-
tet skedde utbildningen vid utbildningsbataljon(er) indelade i utbildnings-
kompanier och plutoner samt krigsorganiserade repetitionsövningsförband. 
Regementet var mobiliseringsmyndighet (mobm) och ansvarade för mobi-
liseringsförberedelser för regementets krigsförband. Regementsstaben var 
uppdelad på avdelningar som ansvarade för bland annat utbildning, mobi-
lisering, tygmateriel, intendenturmateriel, sjukvård, personal och kaserner. 
Dessa avdelningar hade sina motsvarigheter i arméledningen. 

I mitten av 1970-talet skedde en stor förändring med OLLI-reformen. 
De flesta infanteriregementena slogs samman med försvarsområdet till för-
svarsområdesregementen. Mobiliseringsansvaret övertogs av försvarsområ-
desregementen, ett i varje län. De regementen som förlorat mobiliserings-
ansvaret benämndes utbildningsregementen. Vid dessa grund- och repeti-
tionsutbildades värnpliktiga. Fram till 1968 var varje truppförband trupp-
registreringsmyndighet (trm) och krigsplacerade de värnpliktiga i de egna 
krigsförbanden. När Värnpliktsverket organiserades övertog det regionalt 
krigsplaceringsansvaret.

Det fredstida infanteriregementets grundutbildningsansvar förändrades 
inte med OLLI-reformen. Normalt grundutbildades värnpliktiga för två 
infanteribrigader i en åttaårscykel. I en ideal förbandsomsättning (FOMS) 
utbildades en fältstark bataljon varje utbildningsår och vart fjärde år special-
kompanier under det så kallade brigadåret.

Studier
Vid krigsslutet var Sverige beredskapstrött. Det strategiska läget var osäkert. 
Vid fredsslutet avstannade arméns upprustning och en ”tankepaus” inträdde. 
Överbefälhavaren lät genomföra en strategisk studie 1945. Slutsatserna var 
att Sverige måste planera för en strategisk defensiv för att vinna tid. De tak-
tiska och stridstekniska metoderna omprövades mot bakgrund av strids-
erfarenheter. Försvar och motanfall i anslutning till en huvudförsvarslinje 

Regementschefen tar emot 
grundutbildningsbataljonen 
vid Värmlands regemente 
efter inryckning hösten 1982.
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Regementschefen tar emot
grundutbildningsbataljonen
vid Värmlands regemente
efter inryckning hösten 1982.

blev operativa chefer (stabsdelar för ledning av
flyg- och marina stridskrafter tillfördes). Under
hela det kalla kriget ansvarade militärbefälha-
varna för samordning av utbildning m m inom
militärområdets armsförband enligt anvisningar
från armsledningen.

På den lokala nivån fanns alla armens fredstida
regementen, kårer och skolor. Det stora flertalet
var truppslagsinriktade. Infanteriet omfattade
under det kalla kriget femton till tjugo truppför-
band samt två skolor.

Det fredstida infanteriregementet hade två
huvuduppgifter: utbildning och förberedelser för mobilisering. På regemen-
tet skedde utbildningen vid utbildningsbataljon(er) indelade i utbildnings-
kompanier och plutoner samt krigsorganiserade repetitionsövningsförband.
Regementet var mobiliseringsmyndighet (mobm) och ansvarade för mobi-
liseringsförberedelser för regementets krigsförband. Regementsstaben var
uppdelad på avdelningar som ansvarade för bland annat utbildning, mobi-
lisering, tygmateriel, intendenturmateriel, sjukvård, personal och kaserner.
Dessa avdelningar hade sina motsvarigheter i armsledningen.

I mitten av 1970-talet skedde en stor förändring med OLLI-reformen.
De flesta infanteriregementena slogs samman med försvarsområdet till för-
svarsområdesregementen. Mobiliseringsansvaret övertogs av försvarsområ-
desregementen, ett i varje län. De regementen som förlorat mobiliserings-
ansvaret benämndes utbildningsregementen. Vid dessa grund- och repeti-
tionsutbildades värnpliktiga. Fram till 1968 var varje truppförband trupp-
registreringsmyndighet (trm) och krigsplacerade de värnpliktiga i de egna
krigsförbanden. När Värnpliktsverket organiserades övertog det regionalt
krigsplaceringsansvaret.

Det fredstida infanteriregementets grundutbildningsansvar förändrades
inte med OLLI-reformen. Normalt grundutbildades värnpliktiga för två
infanteribrigader i en åttaårscykel. I en ideal förbandsomsättning (FOMS)
utbildades en fältstark bataljon varje utbildningsår och vart fjärde år special-
kompanier under det så kallade brigadåret.

Studier
Vid krigsslutet var Sverige beredskapstrött. Det strategiska läget var osäkert.
Vid fredsslutet avstannade armens upprustning och en "tankepaus" inträdde.
Överbefälhavaren lät genomföra en strategisk studie 1945. Slutsatserna var
att Sverige måste planera för en strategisk defensiv för att vinna tid. De tak-
tiska och stridstekniska metoderna omprövades mot bakgrund av strids-
erfarenheter. Försvar och motanfall i anslutning till en huvudförsvarslinje
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var alltfort den bärande taktiska idén. De sega försvarsstriderna i Finland, 
i Italien och längs den tyska västgränsen togs som exempel. Försvarsstaben 
och militärområdesstaberna kom sedan att genomföra fortlöpande opera-
tiva studier under hela det kalla kriget, som omsattes i operativa och taktiska 
planer samt nya taktiska och organisatoriska krav på krigsförbanden. 

En speciell studieorganisation växte fram i början av 1960-talet inom 
försvarsstaben, försvarsgrensstaberna, Försvarets materielverk och Försva-
rets forskningsanstalt. En huvuduppgift var att ta fram underlag inför kom-
mande försvarsbeslut – perspektivstudier.

Inom armén ökade och formaliserades studieverksamheten. Studier be- 
drevs främst för att få underlag för taktikutveckling, materielanskaffning, 
organisationsförändringar samt nya utbildningsmetoder. Underlag inför 
förestående försvarsbeslut innebar omfattande studier. I dessa studier deltog 
hela arméstaben. För att samordna den allt ökande studieverksamheten till-
kom en studieavdelning 1958. Ett exempel på hur de operativa kraven styrde 
krigsförbandsutvecklingen är IB 77. Fram till 1970-talet var arméstridskraf-
terna utgångsgrupperade i övre Norrland, östra Svealand, Skåne samt en 
strategisk reserv i Götaland. Operativa studier på 1970-talet visade att det 
var effektivare att förstärka Skåne och östra Svealands stridskrafter än att 
bibehålla en stark strategisk reserv. 

Det nya operativa kravet på den nya infanteribrigaden var att den skulle 
ha en så god strategisk rörlighet att den skulle kunna förflyttas mellan Syd-
sverige och östra Svealand på ett dygn – 60 mil – med egna fordon. Ett annat 
krav var att brigaden skulle kunna strida i vägfattig terräng i 
Norrland och att skyttebataljonerna därför skulle kunna anfalla 
fem kilometer från bilvägslut. Med dessa och andra krav stude-
rades de flesta funktioner inom den brigaden (IB 77). Dessa 
funktionsstudier bedrevs normalt under ledning av trupp-
slagsavdelningar med medverkan av Försvarets materielverk 
och truppslagscentra. Två exempel är utvecklingen av haubits 
m/77 och den nya brigadhaubitsbataljonen samt luftvärnsro-
bot m/70 och det nya brigadluftvärnskompaniet.

Taktik och stridsteknik
Taktikavdelningen följde den taktisk och tekniska utvecklingen i vår omvärld. 
Erfarenheterna från andra världskriget analyserades och omsattes i dels för-
slag till förändringar i vår egen krigsorganisation, dels nya grundläggande 
reglementariska bestämmelser för det taktiska uppträdandet. Avdelningen 
samordnade också reglementsarbetet inom armén samt planerade de av 
arméchefen ledda stora arméfälttjänstövningarna. I avdelningens ansvar 
ingick även att planera och leda de årliga så kallade generalstabsfältövning-
arna, vilka skulle ge underlag för framtida taktik och organisationsutveckling 

Haubits 77 utvecklades 
genom funktionsstudier 
av artilleriinspektören. Till 
grund för dessa låg krav som 
framkommit vid Försvars-
stabens operativa studier.

Allt för krigsförbanden

var alltfort den bärande taktiska ickn. De sega försvarsstriderna i Finland,
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samt bidra till en gemensam taktisk grundsyn i den svenska armén.
Krigsårens reglementsflora var svåröverskådlig. Taktiska anvisningar 

(TA) gavs ut 1942 och följdes av ett stort antal häften. Dessa föreskrifter, 
som av beredskapshänsyn måste utarbetas snabbt och efter hand, kunde inte 
samskrivas med varandra och de ännu gällande delarna av Fältreglementet 
(FR). Fältreglementet hade utarbetats före andra världskriget och var grun-
dat på den krigsorganisation som då gällde. Utvecklingen under och efter 
andra världskriget och genomförandet av en ny krigsorganisation (1949 års) 
gjorde det emellertid föråldrat. De taktiska anvisningarna hade endast delvis 
kunnat avhjälpa bristerna. Det visade sig därför nödvändigt att utarbeta ett 
nytt grundläggande reglemente för armén. 

Arméreglemente del II (AR II) fastställdes 1952 och omfattade grunderna 
för strid, marsch, underrättelse- och säkerhetstjänst, skydd, samband, fält-
arbeten, beredskap samt trafik-, underhålls-, personal- och stabstjänst samt 
bestämmelser för brigad och högre förbands verksamhet. AR II:s motto var: 
”Stå fast slå hårt”. Infanteribrigad 49 och pansarbrigad 49 har kritiserats 
främst för sin dåliga rörlighet men man bör ha i åtanke att dessa utforma-
des för försvar av en huvudförsvarslinje respektive motanfall vid fientligt 
genombrott av densamma. 

Det taktiska atomvapenhotet uppfattades reellt omkring 1954. Det med-
förde ett intensivt arméstudiearbete. Det bedömdes inte längre realistiskt att 
koncentrera trupp till en huvudförsvarslinje då denna lätt kunde bekämpas 
med atomvapen. Den taktiska lösningen blev en extrem utspridning över 
ytan och snabb koncentrering av förband som anföll efter hand om möjligt 
från flera håll. Statiskt försvar ersattes av ett nytt stridssätt – avvärjningsstrid 
– där anfallskomponenten blev viktigast. Efter omfattande försök, bland 
annat en mycket stor arméfälttjänstövning i Västergötland 1962 med över 
30 000 man, fastställdes det nya arméreglementet 1963. AR 2 1963 hade ”Slå 
snabbt, slå hårt” som ledord). Krav på ökad rörlighet och mekanisering kän-
netecknade organisationsarbetet (pansarbrigad 63 och Norrlandsbrigaden). 

Ett nytt arméreglemente fastställdes 1982. Huvudprinciperna från AR II 
1963 fortsatte att gälla. Kravet på utspridning fanns kvar men berodde mer 
på den ökade verkan från konventionella vapen än taktiska atomvapen, som 
nedtonats som hot. Den rörlighet som AR II 1963 krävde fick infanteribriga-
den först med IB 77, som infördes omkring 1980.

Arméreglementet beskrev taktiken för brigad och högre förband, vilka 
fanns i eller snart skulle införas i krigsorganisationen. Inom respektive trupp-
slag utarbetades reglementen för de olika typförbanden eller närbesläk tade 
typförband inom ramen för arméreglementet. Reglementet var både en 
lärobok i fred och bestämmelser för förbandets utnyttjande i krig. Missivet 
och förordet till Infanterireglemente Skyttebataljon 1974 beskriver väl hur 
reglementet vuxit fram: 
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Infanterireglemente Skyttebataljon (InfR Skbat), 1974 års upplaga fast-
ställs. I samband härmed upphävs Anvisningar för skyttebataljon (Anv 
Skbat), 1961 års upplaga, Manuskript till Infanterireglemente Skyttebatal-
jon (Manus InfR Skbat), 1968 års upplaga samt Manus Infanteriregle-
mente Skyttebataljon (Manus InfR Skbat), 1973 års upplaga, 

CARL ERIC ALMGREN
Chef för armén 
        / Lennart Ljung

De i skyttebataljonen ingående kompanierna hade egna reglementen (ex 
InfR Skkomp), som i sin tur var grunden för plutonsreglementen (ex InfR 
Skplut, InfR Pvto) och gruppreglementen (ex InfR Skgrp, InfR Grggrp). 
Genom denna systematiska reglementsstruktur, där även begreppsappara-
ten var ensad (Arméreglemente del 3 Begrepp AR 3, 1963), hade armén en 
heltäckande beskrivning av dess taktik och stridsteknik från 1950-talet till 
kalla krigets slut. Varje större organisationsförändring medförde nya regle- 
menten. 

Organisationsförändringar i krigsorganisationen
Organisationsavdelningen höll samman arbetet när en ny krigsorganisation 
växte fram. Den under kriget fastställda 1943 års krigsorganisation skulle 
gälla fem år framåt och ersättas av en ny 1948. Fredsslutet 1945, uppkomsten 
av det kalla kriget, den tekniska utvecklingen samt olika syn på den säker-
hetspolitiska utvecklingen gjorde att planeringen för den nya krigsorgani-
sationen var besvärlig. Nästa krigsorganisation fastställdes 1949 (1949 års 
krigsorganisation). I Arménytt 1952 nummer 3 beskrivs hur arbetet bedrevs 
när krigsorganisation 1949 togs fram: 

När en ny krigsorganisation skall komma till, fastställs till att börja med 
grunderna för den viktigaste operativa enhetens, förstärkningsförbandens 
samt övriga mera betydelsefulla enheters sammansättning i stort. Anta-
let enheter bestäms med utgångspunkt från arméns uppgifter i krig samt 
de personella och materiella resurser som bedöms disponibla. Arbetet 
innefattar en hel del avvägningsfrågor, t ex proportionen mellan infanteri 
och artilleri, behovet av pansarvärn, luftvärn, ingenjör- och signaltrupp, 
proportionen mellan lätt och tungt artilleri, behov av förstärknings- och 
underhållsförband osv. De enskilda krigsförbandens sammansättning 
bestäms sedan i detalj och hela organisationen bokförs i tabellverk. Av 
dessa framgår, hur mycket personal av skilda kategorier samt hur mycket 
utrustning av olika slag, hästar m m, som erfordras.

--- Den en gång uppsatta krigsorganisationen måste sedan anpas-
sas efter utvecklingen på det tekniska och taktiska området samt varia-
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tionerna i tillgången på personal och materiel. Att vidta förändringar i 
krigs organisationen kräver tid. Ny materiel måste anskaffas och fogas in i 
organisationen, sedan måste t ex personaluppsättning och materiel rättas 
därefter. Relativt snabba förändringar ha dock varit möjliga de sista åren. 
Härigenom har vi kunnat tillgodose krigserfarenhetens krav på ökad eld-
kraft, ny signalmateriel har skapat bättre lednings- och sambandsmöjlig-
heter och hjultraktorerna har givit bättre rörlighet. 

De snabba förändringarna var möjliga genom de mycket omfattande repeti-
tionsövningarna i krigsförband som skedde under Koreakriget. Dessa krigs-
förbandsövningar var ofta så kallade omskolningskrigsförbandsövningar 
vilket medförde en snabb övergång till ny brigadorganisation. Omorgani-
sationen i början av 1950-talet var främst en omflyttning av förband från 
en administrativ krigsorganisation till en krigsorganisation som var taktiskt 
och stridstekniskt lämpligt organiserad. Senare omorganisationer var oftast 
orsakade av att nya materielsystem måste införas. 

Organisationsstrukturen var likartad på kompani-, bataljons-, brigad- 
och fördelningsnivån. Normalt bestod ett förband av chef, stab, stabsför-
band, två till fyra stridande förband, understödsförband och underhållsför-
band. Denna struktur befanns ändamålsenlig under hela det kalla kriget. 

Arméledningen har alltid haft en plan för förändringar i arméns krigs-
organisation – Krigsorganisationsplanen (KOP). Organisationsavdelningen 
hade ansvaret för planen och de flesta avdelningar i arméstaben medverkade. 
En plan är en plan och måste kunna anpassas efter nya eller förändrade hän-
delser. Planen beskrev när organisationsförändringar planerades ske, främst 
föranledd av nytillförd krigsmateriel. Det innebar ett nära samarbete med 
utrustningsavdelningen som ansvarade för materielplanen. Vilka krigsför-
band som först skulle omorganiseras och därmed få en högre slagkraft var 
en ständig diskussionspunkt mellan arméledningen, militärbefälhavarna 
och försvarsstaben. 

Försvarsstaben var främst intresserad av att de i krigsplanläggningen 
viktigaste krigsförbanden prioriterades och därför först omorganiserades. 
För arméledningen var det viktigare att ”produktionen” blev effektiv, vilket 
oftast innebar ett långsamt införande på bredden i hela organisationen. 
Utbildningen vid arméns skolor underlättades när utbildningsbehoven var 
likartade. I allmänhet vägde produktionsfaktorn tyngst – den långsiktiga 
beredskapen prioriterades. Det innebar att en infanteribrigad vid en given 
tidpunkt ofta hade krigsförband av varierande modernitet. Någon skytte-
bataljon kunde ha hästanspända trossar medan andra skyttebataljoner i 
brigaden hade övergått till traktordragna. Senare under kalla kriget kunde 
skillnaden istället bestå av förband som till delar fortfarande hade traktorer 
medan andra delar fått bandvagnar.
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Arméns krigsorganisation under kalla kriget var stor och komplicerad 
och var ständigt i förändring. Fram till i slutet av 1960-talet skedde behovs-
sättning av materiel och personal manuellt. Hålkortsmaskiner hade dock 
använts vid Centrala värnpliktsbyrån sedan 1940-talet för att ta fram värn-
pliktsstatistik. I mitten av 1960-talet började övergången till datorstöd i 
organisationsarbetet. Det kom att ställa nya krav på normer.

Sammansättning och benämning av krigsförband hade skett internt 
inom truppslagen. Exempelvis fanns det ett fyrtiotal olika kokgrupper som 
gjorde i stort sett samma sak – lagade mat. Ett annat exempel var ”grupp” 
som kunde avse förband på lägsta nivå upp till regementes storlek (skytte-
grupp – etappgrupp). Numreringen av förband följde den gamla tyska ord-
ningen där romerska siffror användes på varannan nivå. Exempel: III. milo 
– 3. armékåren – III. fördelningen – IB 3 – III. skbat – 3. skkomp. Ett annat 
exempel: XXXXVIII. briguhbat. 

1964 skedde en omläggning. Huvudanledningen var den ökade integre-
ring mellan truppslagen och behovet av ett gemensamt språk när det gällde 
krigsorganisationens innehåll i vidaste mening. De nya principerna var:

• Benämning av krigsförband anger storlek, funktion och vid behov 
tillhörighet.

•  Storleksbenämningarna är följande: fördelning, brigad, regemente, 
bataljon, kompani, pluton, tropp, grupp

•  Normer för funktionsbenämningar. Exempel: Underhållsförband 
som organiserades av trängtrupperna benämns etapp- eller under-
hålls-, medan underhållsförband som organiserades av andra truppslag 
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Exempel: infbrig 59, pbrig 63.

I slutet av 1960-talet började datasystem införas i statsförvaltningen. För att 
komma igång snabbt var man tvungen att acceptera att olika system infördes 
parallellt. Meningen var att dessa skulle samordnas i början av 1970-talet, 
men så blev inte fallet. De olika systemen kunde överlämna information till 
varandra men inte samköras. 

I arméstaben infördes krigsorganisationssystemet KRO/A. Det var fram-
synt konstruerat och utvecklades kontinuerligt. I KRO/A fanns flera register:
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•  Förnödenhetsregister omfattande ett artikelregister med samtliga för-
nödenheter (till exempel M6330-005001 Bågsåg med eggskydd) samt 
ett materielklossregister (granatgevär med tillbehör).

•  Personalbehovsregister med ett befattningsregister med samtliga befatt-
ningar i krigsorganisationen (Tfn resfö tgbil K0916672 – uttyds som 
telefonist/reservförare av terrängbil) och ett personalklossregister med 
i princip alla olika gruppers detaljsammansättning (granatgevärsgrupp).

•  Typförbandsregister innehållande samtliga arméns typförband (brigad-
skyttekompani) med indelningen angiven ner till grupp. För typför-
band i högre nivåer angavs vilka typförband i lägre nivåer som löd 
direkt under vederbörande chef i högre nivån. Hela organisationen 
nedbröts på detta sätt till sina minsta förbandsdelar – grupperna. 
Gruppen innehöll materielklossar hämtade från förnödenhetsregistret 
och personalklossar från befattningsregistret. En skyttepluton innehöll 
normalt fyra grupper samt chef och ställföreträdare samt någon sjuk-
vårdare och bandvagnsförare. För att systemet skulle fungera fick man 
skapa en administrativ ”chefsgrupp” där de senare redovisades.

•  Krigsförbandsregister innehållande samtliga krigsförband i armén. 
I registret fanns en mängd information om det enskilda krigsförbandet, 
som typförband, mobiliseringsplats, mobiliseringstid, mobiliserings-
myndighet, utbildningsmyndighet och truppregistreringsmyndighet 
samt tidpunkter förband tillkommer eller utgår ur krigsorganisationen 
eller omorganiseras. (till exempel 3. brigadskyttekompaniet IB 4).

I KRO/A redovisades även planerad verksamhet nio år framåt för samtliga 
krigsförband. Systemet medgav även sammanställningar och simuleringar, 
vilket var värdefullt i planeringsarbetet. KRO/A var ett behovssystem och redo-
visade inte tillgångarna på personal och förnödenheter, vilket var en stor svag-
het. Värnpliktsverket redovisade tillgången på personal och Försvarets materi-
elverk redovisade tillgången på materiel. Båda myndigheterna var självständiga 
myndigheter under regeringen och utvecklade egna datasystem för att kunna 
lösa sina uppgifter. Det är ingen tvekan om att den ”spretiga myndighetsstruk-
turen” med skilda datorsystem allvarligt försvårade uppbyggandet av ett för-
svarsmaktsgemensamt datorstött krigsorganisationssystem.

Värnpliktsverket fick i juni nästkommande års krigsorganisation över-
förd från arméstaben till det egna redovisningssystemet – Syom 80. På mot-
svarande sätt överfördes nästkommande års krigsorganisation till Försvarets 
materielverks redovisningssystem för förnödenheter – TOR. Värnpliktsver-
ket och Försvarets materielverk kunde sedan krigsplacera värnpliktiga res-
pektive tillföra/omfördela materiel med hänsyn till ändrade behov. Dessa 
förändringar skulle vara genomförda senast 1 juli nästkommande år.
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I KRO/A krigsförbandsregister infördes även preliminära typförband som 
inte var fastställda. Detta var nödvändigt för att man skulle kunna göra data-
simuleringar. Man kunde ta fram värnpliktsbehovet vid ett visst år för en 
mobiliseringsmyndighet eller hur många radioapparater av en viss typ som 
erfordrades i hela armén. De preliminära förbanden måste vara lika detalje-
rade som de verkliga. På 1980-talet överfördes flera års behov av värnpliktiga 
till Värnpliktsverket, som då kunde ge en preliminär krigsplacering direkt vi 
inskrivningen ett till tre år framåt (när planerna ändrades medförde det stora 
olägenheter för de värnpliktiga, som ofta planerat sina studier m m efter den 
preliminära uttagningen).

När beslut fattats om nya typer av krigsförband gav organisationsavdel-
ningen uppdrag till främst truppslagsinspektörerna att utarbeta förslag till 
nya typförband. I uppdraget fanns ramvillkor:

•  Utkast till taktisk-organisatorisk målsättning (taktikavdelningen).

•  Tilldelning av organisations- och effektbestämmande materiel 
(utrustningsavdelningen).

•  Vilket förband som bildade ram (organisationsavdelningen).

•  Tilldelning av värnpliktiga uppdelade på olika värnpliktskategorier 
(organisationsavdelningen).

•  Tilldelning av fast och reservanställd personal (personalavdelningen).

Ramvillkoren var viktiga. Det var viktigt att hushålla med kvalificerade mate-
rielsystem och nyckelpersonal. Därför skedde fördelningen/avvägningen i 
centrala arméstaben. Det var mycket sällsynt att ett helt nytt krigsförband 
organiserades. Det normala var att ett befintligt förband omorganiserades 
varvid mängdmaterielen (uniformer, eldhandvapen, tält), som oftast var 
armégemensam, bibehölls – ramförband. 

Truppslagsinspektörerna med sina avdelningar genomförde det fortsatta 
organisationsarbetet som kunde pågå under flera år: År 1 skyttepluton, år 2 
skyttekompani, år 3 skyttebataljon. Infanteriinspektören hade huvudansva-
ret för studier, försök med ny materiel och organisation för ny infanteribri-
gad. Då brigaden innehöll krigsförband från flera truppslag, artilleri, luft-
värn etc, medförde detta att andra inspektörer medverkade. 

Vad ett krigsförband skulle kunna prestera var naturligtvis grundläg-
gande men inte så lätt att formulera. Därför utvecklades efter hand kraven i 
en taktisk- organisatorisk ekonomisk målsättning för förband – TOEM. Dis-
positionen följde i stort den normala kapitelindelningen på truppslagsregle-
mentet (anfall, försvar, fördröjningsstrid, ledning, marsch och transport ...). 
Truppslagsreglementet beskrev hur förbandet skulle utnyttjas. TOEM redo-
visade effekt: hur lång sträcka förbandet skulle kunna förflyttas på en viss 
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tid, hur många måltider som skulle kunna tillagas per dygn. TOEM innehöll 
även effektmått av karaktären ”skyttebataljonen skall kunna anfalla och slå 
ett förstärkt motoriserat skyttekompani i småbruten terräng och därvid ned-
kämpa fem stridsvagnar ---”. Sådana krav var svåra att verifiera. TOEM kom 
sedan att utnyttjas när krigsförbandsvärdering infördes i slutet av 1980-talet.

Med utgångspunkt från förbandsmålsättningen utarbetades en preli-
minära personal- och utrustningstabeller – PU-tabeller. Dessa tabeller låg 
sedan till grund för försöksförbandets organisation.

Fyra till fem år innan ett nytt krigsförband planerades ingå i krigsorganisa-
tionen genomfördes organisationsförsök. Beroende på komplexiteten kunde 
princip- och/eller slutförsök genomföras. I vissa fall erfordrades även metod-
försök. Principförsök skulle klarlägga i förbandet ingående under avdelningars 
antal och sammansättning. Slutförsök skulle ge slutligt underlag för organi-
sation av prövat förband. Metodförsök syftade till att pröva metoder: taktik, 
stridsteknik, arbetsteknik för förbandets uppträdande och verksamhet.

Försöken genomfördes inom det truppslag där det nya förbandet ingick. 
Vid truppslagets skola skedde kontinuerligt försök med ny materiel, nya 
utbildningsmetoder etc under ledning av en försöksofficer, -avdelning. 
Skulle större organisationsförsök på kompaninivå genomföras skedde detta 
vid ett truppförband, varvid vanliga värnpliktiga ingick som trupp. Härvid 
fick truppförbandet ett försöksuppdrag som skulle redovisas efter genom-
fört försök. Skulle en ny bataljon prövas var man oftast tvungen att låta 
två truppförband tillsammans organisera en fältstark försöksbataljon som 
kunde prövas i slutet av grundutbildningen. Det förekom även slutförsök 
med brigad. Då var infanteri- eller pansarinspektören försöksansvarig.

När slutförsöket var genomfört och hade rapporterats till ansvarig inspek-
tör vidtog arbetet med slutlig förbandsmålsättning (TOEM) och de slutliga 
personal- och utrustningstabellerna. Undantagslöst rekommenderade den 
försöksansvarige att det behövs mer personal för att öka uthålligheten, fler 
radioapparater för säkrare samband, fler terränggående fordon för att öka 
framkomligheten, fler underofficerare på nivå x. Dessa önskemål vidare-
befordras av inspektören till ”centrala arméstaben” för avdömning. En extra 
radioapparat per kompani kunde tyckas vara ett litet problem för utrust-
ningsavdelningen. Men om det rörde skyttekompaniet kunde det totala 
antalet bli cirka 150 stycken eftersom multipeln var stor. 

Det var sällsynt att någon extra organisations- och effektbestämmande 
materiel kunde tillföras. Den ”centrala arméstaben” hade ansvar för den 
totala fördelningen av ny materiel och personal med hög kvalitet och den var 
i regel redan fördelad. Svaret till truppslagsinspektören blev oftast att han 
fick ”omfördela inom ram”. Han kanske kunde få en extra standardbil som 
tillfördes genom biluttag vid mobilisering. Strävan att ha en standardgrupp 
för en specifik uppgift fungerade inte alltid när motoriseringen av armén 
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kom igång. Materiel och personal fick inte plats när man provlastade for-
donen. Ofta fick man minska gruppen, vilket var negativt för uthålligheten.

Personalplanering 

(Materielplanering och materielanskaffning beskrivs utförligt i kapitel 12.)
Det gällde att hushålla med personalen både i freds- och i krigsorganisatio-
nen. Varje krigsförband hade en personaltabell där personalbehovet i detalj 
framgick. Summerar man personalbehoven uppdelade på nivå och befatt-
ning vid ett skyttekompani (1947 års infanteriutredning) får man följande 
sammanställning:

Nivå Befattning Antal

Kapten Kompanichef 1

Subalternofficer Stf kompanichef 1 Tillika chef understöds-
pluton

Skytteplutonchef 3

Underofficer Kompanikvartermästare 1 Tillika chef kompani-
tross, fanjunkare

Skytteplutonchef stf 3

Chef granatkastartropp 1

Chef granatgevärstropp 1

Furir Stabsfurir 1 Tillika gasunderofficer 
och reservförare

Skyttegruppchef 9

Chef understödsgrupp 3

Chef granatkastargrupp 1

Kommissarie 1

Chef ammunitionstross 1

Chef koktross 1

Övriga underbefäl Radiosignalist 2

Observations- och gasmanskap 1

Stf skyttegruppchef 9

Stf understödsgruppchef 6

Ammunitionsunderbefäl 1

Grantgevärsgruppchef 3

Sjukvårdare 1

Chef tälttross 1

Meniga Radiosignalist 5

Observations- och gasmanskap 1

Allt för krigsförbanden

kom igång. Materiel och personal fick inte plats när man provlastade for-
donen. Ofta fick man minska gruppen, vilket var negativt för uthålligheten.

Personalplanering
(Materielplanering och materielanskaffning beskrivs utförligt i kapitel 12.)
Det gällde att hushålla med personalen både i freds- och i krigsorganisatio-
nen. Varje krigsförband hade en personaltabell där personalbehovet i detalj
framgick. Summerar man personalbehoven uppdelade på nivå och befatt-
ning vid ett skyttekompani (1947 års infanteriutredning) får man följande
sammanställning:

Nivå Befattning A n t a l

Kapten Kompanichef

Subalternofficer S t f  kompanichef 1 T i l l i k a  chef understöds-
pluton

Skytteplutonchef 3

Underofficer K o m p a n i k v a r t e r m ä s t a r e  1  T i l l i k a  chef kompani-
tross, fanjunkare

Skytteplutonchef stf 3
Chef granatkastartropp 1

Chef granatgevärstropp 1

Furir S t a b s f u r i r  1  T i l l i k a  gasunderofficer
och reservförare

Skyttegruppchef 9
Chef understödsgrupp 3
Chef granatkastargrupp 1

Kommissarie

Chef ammunitionstross 1

Chef koktross 1

Övriga underbefäl Radiosignalist 2

Observations- och gasmanskap 1

Stf skyttegruppchef 9
Stf understödsgruppchef 6

Ammunitionsunderbefäl 1

Grantgevärsgruppchef 3
Sjukvårdare 1

Chef tälttross 1

Meniga R a d i o s i g n a l i s t  5

Observations- och gasmanskap 1
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Bilförare (terrängbil) 1

Cykelordonnans 1 Cykelmekanikerutbildad

Kusk 10

Motorcykelordonnans 2

Prickskytt 6

Rapportkarl 3

Sjukvårdare 4

Automatgevärsskytt 45

Kulsprutepistolskytt 18

Servicemanskap (lätt ksp) 18

Cykelordonnans 1

Stf granatkastargruppchef 1

Servicemanskap (Grk) 4

Servicemanskap (Grg) 6

Sjukbärare 4

Reservhästförare 1

Kock 3

Traktorförare 1

Bilförare (lastbil) 3

Summerade man till exempel Livgrenadjärregementes samtliga personalta-
beller fick man fram regementets totalbehov av personal uppdelad på befatt-
ningstyp (skyttekompanichef, kock) och nivå/grad (menig, underofficer). 
Genom kontinuerlig grund- och befälsutbildning av de aktuella befattnings-
typerna kunde sedan mobiliseringsmyndighetens krigsorganisation hållas 
uppfylld personellt.

För att systematisera befälsstrukturen delades den militära personalen in i 
nivåer. Ett befäl med högre nivå hade befälsrätt (-skyldighet) mot befäl med på 
lägre nivå. År 1951 fanns 18 olika nivåer från menig till fältmarskalk för delade 
på tre olika personalkategorier: officerare, underofficerare och manskap.

Nivå Officerare Underofficerare Manskap

1 Fältmarskalk

2 General

3 Generallöjtnant

4 Generalmajor

5 Överste

6 Överstelöjtnant

Krigsorganisationen

Bilförare (terrängbil)

Cykelordonnans i  Cyke lmekan ike ru tb i l dad

Kusk i o

Motorcykelordonnans 2

Prickskytt 6

Rapportkarl 3
Sjukvårdare 4

Automatgevärsskytt 45
Kulsprutepistolskytt

Servicemanskap (lätt ksp) 1 8

Cykelordonnans 1

Stf granatkastargruppchef 1

Servicemanskap (Grk) 4
Servicemanskap (Grg) 6

Sjukbärare 4

Reservhästförare 1

Kock 3

Traktorförare 1

Bilförare (lastbil) 3

Summerade man till exempel Livgrenadjärregementes samtliga personalta-
beller fick man fram regementets totalbehov av personal uppdelad på befatt-
ningstyp (skyttekompanichef, kock) och nivå/grad (menig, underofficer).
Genom kontinuerlig grund- och befälsutbildning av de aktuella befattnings-
typerna kunde sedan mobiliseringsmyndighetens krigsorganisation hållas
uppfylld personellt.

För att systematisera befälsstrukturen delades den militära personalen in i
nivåer. Ett befäl med högre nivå hade befälsrätt (-skyldighet) mot befäl med på
lägre nivå. År 1951 fanns 18 olika nivåer från menig till fältmarskalk fördelade
på tre olika personalkategorier: officerare, underofficerare och manskap.

Nivå Officerare Underofficerare M a n s k a p

Fältmarskalk

2 G e n e r a l

3 G e n e r a l l ö j t n a n t

4 G e n e r a l m a j o r

5 överste

6 ö v e r s t e l ö j t n a n t
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7 Major

8 Kapten, ryttmästare

9 Förvaltare

10 Löjtnant

11 Fanjunkare, styckjunkare

12 Fänrik

13 Sergeant

14 Överfurir

15 Furir

16 Korpral, konstapel

17 Vicekorpral, vice-
konstapel

18 Menig

Systemet förändrades 1954 då underbefälskåren tillkom med graderna rust-
mästare (ny) och överfurir. Nästa stora förändring kom 1972, då stamoffice-
ren blev regementsofficer, stamunderofficeren blev kompaniofficer och stam-
underbefälet blev plutonsofficer. Fältmarskalkgraden försvann, överste av 1:a 
graden och överstelöjtnant med särskild tjänsteställning tillkom. Förvaltaren 
och fanjunkaren blev kaptener. Stamofficerarna ”befordrades”. Fänriken blev 
löjtnant, löjtnanten blev kapten, majoren blev överstelöjtnant, någon överste-
löjtnant blev överstelöjtnant med särskild tjänsteställning. Förändringen 
berörde inte reservofficerarna. Den organisatoriskt viktigaste orsaken till 
denna förändring var att förenkla krigsplaceringsarbetet. En kompanichef i 
krigsorganisationen var nu kapten. Tidigare kunde det vara en kapten i reser-
ven, fanjunkare eller en löjtnant på stat. En bataljonchef i krigsorganisationen 
var nu major. Tidigare var bataljoncheferna i regel kaptener på stat. 

Personalavdelningen i arméstaben reglerade hur den anställda persona-
len skulle utnyttjas i freds- och krigsorganisationen. Systemet var kompli-
cerat, främst beroende på att krigs- och fredsorganisationen inte överens-
stämde. Före 1942 var det enklare; Livgrenadjärregementet I 4 i Linköping 
var kaderorganiserat och krigsorganiserade fältregementet I 4. Ett förband 
var kaderorganiserat då organisationsstrukturen var densamma i freds- och 
krigsorganisationen. Nyckelpersonalen var på plats redan i fred. Efter 1942 
krigsorganiserades två fältregementen I 4 och I 34. Dessa två omorganisera-
des sedan i början av 1950-talet till infanteribrigader, IB 4 och IB 34. Någon 
motsvarande ökning av fast anställd personal skedde inte. Armén kader-
organiserades återigen först efter det kalla krigets slut 1993 då antalet krigs-
förband drastiskt reducerades.

Personalstrukturen kan grovt delas in i två dimensioner: nivå/grad 
och kompetensområde. Behoven av militär personal vid ett truppförband 
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7 M a j o r

8 K a p t e n ,  ryttmästare

9 Förvaltare

io L ö j t n a n t

Fanjunkare, styckjunkare

12 F ä n r i k

Sergeant

iq ö v e r f u r i r

15 F u r i r

16 K o r p r a l ,  konstapel

Vicekorpral, vice-
konstapel

Menig

Systemet förändrades 1954 då underbefälskåren tillkom med graderna rust-
mästare (ny) och överfurir. Nästa stora förändring kom 1972, då stamoffice-
ren blev regementsofficer, stamunderofficeren blev kompaniofficer och stam-
underbefälet blev plutonsofficer. Fältmarskalkgraden försvann, överste av 1:a
graden och överstelöjtnant med särskild tjänsteställning tillkom. Förvaltaren
och fanjunkaren blev kaptener. Stamofficerarna "befordrades". Fänriken blev
löjtnant, löjtnanten blev kapten, majoren blev överstelöjtnant, någon överste-
löjtnant blev överstelöjtnant med särskild tjänsteställning. Förändringen
berörde inte reservofficerarna. Den organisatoriskt viktigaste orsaken till
denna förändring var att förenkla krigsplaceringsarbetet. En kompanichef i
krigsorganisationen var nu kapten. Tidigare kunde det vara en kapten i reser-
ven, fanjunkare eller en löjtnant på stat. En bataljonchef i krigsorganisationen
var nu major. Tidigare var bataljoncheferna i regel kaptener på stat.

Personalavdelningen i armsstaben reglerade hur den anställda persona-
len skulle utnyttjas i freds- och krigsorganisationen. Systemet var kompli-
cerat, främst beroende på att krigs- och fredsorganisationen inte överens-
stämde. Före 1942 var det enklare; Livgrenadjärregementet 14 i Linköping
var kaderorganiserat och krigsorganiserade fältregementet I 4. Ett förband
var kaderorganiserat då organisationsstrukturen var densamma i freds- och
krigsorganisationen. Nyckelpersonalen var på plats redan i fred. Efter 1942
krigsorganiserades två fältregementen I 4 och I 34. Dessa två omorganisera-
des sedan i början av 1950-talet till infanteribrigader, IB 4 och IB 34. Någon
motsvarande ökning av fast anställd personal skedde inte. Armen kader-
organiserades återigen först efter det kalla krigets slut 1993 då antalet krigs-
förband drastiskt reducerades.

Personalstrukturen kan grovt delas in i  två dimensioner: nivå/grad
och kompetensområde. Behoven av militär personal vid ett truppförband
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berodde dels på vilka uppgifter truppförbandet hade i fred och dels på hur 
många krigsorganiserade förband truppförbandet var bemanningsansvarigt 
för. Under det kalla kriget var det fredsorganisationens behov av fast anställd 
personal som styrde. Reservofficerare och värnpliktiga officerare fick fylla 
upp de nya befattningarna i krigsorganisationen. En skyttebataljon 66R var 
på drygt 1 000 man. De aktiva befälen kunde räknas i ental: bataljonchef, 
ställföreträdare, bataljonsadjutant, chef för trosskompani, någon skyttekom-
panichef och ett fåtal plutonchefer. Resten av befälet var reservofficerare, 
värnpliktiga officerare och värnpliktiga underofficerare. 

Nedanstående tabell visar personalens omfattning vid ett fredsinfanteri-
regemente av normal typ (1952):

Överste 1

Överstelöjtnant 1

Överstelöjtnant/major (inskrivningschef ) 1

Majorer 3

Kaptener 24

Löjtnanter 25

Fänrikar Högst 10

Förvaltare 3

Fanjunkare 15

Sergeanter 24

Överfurirer 27

Furirer 52

Korpraler 20

Volontärer 40

Musikdirektör 1

Musikfanjunkare 2

Musiksergeant 4

Musikfurirer 7

Musikkorpraler 2

Musikvicekorpraler och meniga 5

Regementsläkare 1

Bataljonsläkare 1

Regementsintendent 1

Förvaltare ur intendenturkåren 2 (en i kassatjänst)

Förvaltare ur fälttygkåren 1

Sjukvårdsunderofficer ur trängen 1

Krigsorganisationen

berodde dels på vilka uppgifter truppförbandet hade i fred och dels på hur
många krigsorganiserade förband truppförbandet var bemanningsansvarigt
för. Under det kalla kriget var det fredsorganisationens behov av fast anställd
personal som styrde. Reservofficerare och värnpliktiga officerare fick fylla
upp de nya befattningarna i krigsorganisationen. En skyttebataljon 66R var
på drygt 1 000 man. De aktiva befälen kunde räknas i ental: bataljonchef,
ställföreträdare, bataljonsadjutant, chef för trosskompani, någon skyttekom-
panichef och ett fåtal plutonchefer. Resten av befälet var reservofficerare,
värnpliktiga officerare och värnpliktiga underofficerare.

Nedanstående tabell visar personalens omfattning vid ett fredsinfanteri-
regemente av normal typ (1952):

Överste

Överstelöjtnant

Överstelöjtnant/major (inskrivningschef) 1

Majorer 3
Kaptener 2 4

Löjtnanter 2 5

Fänrikar H ö g s t  io

Förvaltare 3

Fanjunkare

Sergeanter 2 4

Överfurirer 2 7

Furirer 5 2

Korpraler 2 0

Volontärer 4 0

Musikdirektör

Musikfanjunkare 2

Musiksergeant 4

Musikfurirer 7
Musikkorpraler 2

Musikvicekorpraler och meniga 5
Regementsläkare 1

Bataljonsläkare 1

Regementsintendent 1

Förvaltare ur intendenturkåren 2  (en i kassatjänst)

Förvaltare ur fälttygkåren 1

Sjukvårdsunderofficer ur trängen 1
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Sjukvårdsöverfurir ur trängen 1

Sjukvårdsfurir ur trängen 1

Armétekniker 5

Beställningsmän 5

Officerare i arvodesbefattning 2

Underofficerare i arvodesbefattning 5

Civilanställda Omkring 60 (varav ca 25 
kvinnliga)

Värnpliktiga Omkring 850 (varav ca 50 i 
handräckningstjänst)

Praktiskt taget all fast anställd (stam-)personal hade två arbeten inom Krigs-
makten. En anställning i fredsorganisationen och en krigsplacering i krigs-
organisationen. Överstelöjtnanten på det fredstida infanteriregementet var 
utbildningsofficer och ansvarade under regementschefen för all utbildning 
på förbandet i fred. I krig var han normalt chef för den andra infanteribriga-
der som truppförbandet hade mobiliseringsansvar för. 

Den militära personalen tillhörde infanteriregementets personalkår (ex I 4) 
med regementschefen som personalkårchef. Det fanns dock några undantag. 
Befäl med viss specialutbildning kunde tillhöra någon annan personalkår. 
I tabellen ovan kunde det gälla någon major eller kapten ur generalstabs-
kåren som gjorde ”passagetjänstgöring” som bataljons- eller kompanichef 
under en kortare tid. Han återgick därefter till centrala myndigheter. 

Chefen för arméstaben var personalkårchef för generalstabskåren. Rege-
mentsintendenten och två förvaltare tillhörde intendenturkåren med gene-
ralintendenten som personalkårchef. Generalintendenten var även chef för 
Intendenturavdelningen i arméförvaltningen. Förvaltaren ur fälttygkåren 
tillhörde fälttygkåren med generalfälttygmästaren som personalkårchef. 
Gene ralfälttygmästaren var även chef för Tygavdelningen i arméförvalt-
ningen. Regements- och bataljonsläkarna tillhörde fältläkarkåren med armé-
över  läkaren som personalkårchef. Arméteknikerna tillhörde tygstaten med 
arméöverdirektören som personalkårchef. De tre sjukvårdsbefälen tillhörde 
trängtrupperna. Musikdirektören, musikfanjunkarna och musiksergean-
terna tillhörde armémusiken med inspektören för militärmusiken som chef 
för personalkåren. Däremot tillhörde musikfurirerna och musikkorpralerna 
man skapet på regementet. 

All uniformerad personal var inte militär personal. Det fanns även civil-
militär personal inom armén, bland annat av arméingenjörkårens personal, 
fältläkarkårens personal samt militärtandläkarpersonalen, fältveterinär kår-
ens personal, tygstatens personal, förrådsvaktmästare samt värnpliktiga och 
krigsfrivilliga män, tjänstgörande som läkare, tandläkare, apotekare, vete-
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Sjukvårdsöverfurir ur trängen 1

Sjukvårdsfurir ur trängen 1

Armötekniker 5

Beställningsmän 5
Officerare i arvodesbefattning 2

Underofficerare i arvodesbefattning 5
Civilanställda O m k r i n g  6o (varav ca 25

kvinnliga)

Värnpliktiga O m k r i n g  85o (varav ca 5o i
handräckningstjänst)

Praktiskt taget all fast anställd (stam-)personal hade två arbeten inom Krigs-
makten. En anställning i fredsorganisationen och en krigsplacering i krigs-
organisationen. Överstelöjtnanten på det fredstida infanteriregementet var
utbildningsofficer och ansvarade under regementschefen för all utbildning
på förbandet i fred. I krig var han normalt chef för den andra infanteribriga-
der som truppförbandet hade mobiliseringsansvar för.

Den militärapersonalen tillhörde infanteriregementets personalkår (ex I4)
med regementschefen som personalkårchef. Det fanns dock några undantag.
Befäl med viss specialutbildning kunde tillhöra någon annan personalkår.
I tabellen ovan kunde det gälla någon major eller kapten ur generalstabs-
kåren som gjorde "passagetjänstgöring" som bataljons- eller kompanichef
under en kortare tid. Han återgick därefter till centrala myndigheter.

Chefen för armsstaben var personalkårchef för generalstabskåren. Rege-
mentsintendenten och två förvaltare tillhörde intendenturkåren med gene-
ralintendenten som personalkårchef. Generalintendenten var även chef för
Intendenturavdelningen i  armsförvaltningen. Förvaltaren ur fälttygkåren
tillhörde fälttygkåren med generalfälttygmästaren som personalkårchef.
Generalfälttygmästaren var även chef för Tygavdelningen i  armsförvalt-
ningen. Regements- och bataljonsläkarna tillhörde fältläkarkåren med a r m -
överläkaren som personalkårchef. Armsteknikerna tillhörde tygstaten med
armsöverdirektören som personalkårchef. De tre sjukvårdsbefälen tillhörde
trängtrupperna. Musikdirektören, musikfanjunkarna och musiksergean-
terna tillhörde armsmusiken med inspektören för militärmusiken som chef
för personalkåren. Däremot tillhörde musikfurirerna och musikkorpralerna
manskapet på regementet.

All uniformerad personal var inte militär personal. Det fanns även civil-
militär personal inom armen, bland annat av armsingenjörkårens personal,
fältläkarkårens personal samt militärtandläkarpersonalen, fältveterinärkår-
ens personal, tygstatens personal, förrådsvaktmästare samt värnpliktiga och
krigsfrivilliga män, tjänstgörande som läkare, tandläkare, apotekare, vete-
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rinärer, telegraftjänstemän, posttjänstemän, tolkar, präster och personal-
vårdsassistenter. Den civilmilitära personalen blev 1972 militär. Orsaken till 
förändringen var folkrättslig. 

Varför fanns personalkårer? Det främsta motivet var att säkerställa kom-
petent personal inom skilda verksamhetsområden av betydelse för krigs orga-
nisationen. Varje personalkår hade ett antal befattningar i freds- och krigs-
organisationen. Personalkårchefen hade ansvar för att dessa var bemannade 
med kompetent och rätt utbildad personal. Personalkårchefen hade ett rekry-
terings- och utbildningsansvar för den specifika kompetensen hans personal 
behövde. Personalkårerna bestod av stambefäl (fast anställd personal), reserv-
befäl (”deltidsanställd” med lön under tjänstgöring) samt befäl på reservstat 
(före detta stambefäl med speciella anställningsavtal). Svenska försvarsväsen-
det rulla utgavs årligen. Den var uppställd personalkårsvis och omfattade 
anställd personal (officerare, underofficerare och civilmilitär personal).

Värnpliktsplanering
Allmän värnplikt innebar att alla vapenföra män skulle utbildas för krigs-
placering. Ett mindre antal var handräckningsvärnpliktiga. Endast de som 
av medicinska skäl inte bedömdes lämpliga undantogs. Krigsmaktens behov 
av värnpliktiga svarade inte alltid mot tillgångarna. Under 1950-talet var 
det brist på värnpliktiga då födelsetalen var låga under 1930-talet. Under 
1960-talet var det tvärtom då de stora 1940-talskullarna kom i värnpliktsål-
dern. Grundprincipen har hela tiden varit att grundutbilda de värnplik-
tiga för krigsplacering i ett fältförband med den modernaste utrustningen 
Det innebar att en värnpliktig under sin värnpliktstid, 18–47 års ålder, 
normalt var krigsplacerad först i ett fältförband och därefter i ett lokal-
försvarsförband. En del av värnpliktstiden kunde han även vara placerad i 
personalersättningsreserven. 

Efter hand utarbetades tjugoåriga förbandsomsättningsplaner (FOMS), 
där det framgick när krigsförbandet skulle omsättas (grundutbildas) och 
var den tidigare krigsplacerade personalen skulle placeras. När olika krigs-
förband skulle omsättas berodde på en mängd faktorer förutom de fysiska 
kraven. De viktigaste var när olika krigsförband skulle ny- eller omorgani-
seras, vilket framgick av krigsorganisationsplanen och hur de värnpliktiga 
skulle fördelas och utnyttjas över tiden (18-47 års ålder), vilket framgick av 
värnpliktsplanen.

Beroende på främst de fysiska kraven på de värnpliktiga omsattes de olika 
typförbanden efter kortare eller längre tid. Förband med de högsta fysiska 
kraven omsattes efter 12 år – ”de stridande delarna i brigaderna” samt jägar-
förband. Övriga delar i brigaderna: ingenjör, artilleri, träng, luftvärn samt 
huvuddelen av fördelningsförbanden omsattes efter 17 år. Några fördel-
ningsförband och direktutbildade lokalförsvarsförband omsattes efter 27 
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rinärer, telegraftjänstemän, posttjänstemän, tolkar, präster och personal-
vårdsassistenter. Den civilmilitära personalen blev 1972 militär. Orsaken till
förändringen var folkrättslig.

Varför fanns personalkårer? Det främsta motivet var att säkerställa kom-
petent personal inom skilda verksamhetsområden av betydelse för krigsorga-
nisationen. Varje personalkår hade ett antal befattningar i freds- och krigs-
organisationen. Personalkårchefen hade ansvar för att dessa var bemannade
med kompetent och rätt utbildad personal. Personalkårchefen hade ett rekry-
terings- och utbildningsansvar för den specifika kompetensen hans personal
behövde. Personalkårerna bestod av stambefäl (fast anställd personal), reserv-
befäl ("deltidsanställd" med lön under tjänstgöring) samt befäl på reservstat
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anställd personal (officerare, underofficerare och civilmilitär personal).
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försvarsförband. En del av värnpliktstiden kunde han även vara placerad i
personalersättningsreserven.

Efter hand utarbetades tjugoåriga förbandsomsättningsplaner (FOMS),
där det framgick när krigsförbandet skulle omsättas (grundutbildas) och
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kraven omsattes efter 12 år — "de stridande delarna i brigaderna" samt jägar-
förband. Övriga delar i brigaderna: ingenjör, artilleri, träng, luftvärn samt
huvuddelen av fördelningsförbanden omsattes efter 17 år. Några fördel-
ningsförband och direktutbildade lokalförsvarsförband omsattes efter 27
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år (då de värnpliktiga gick ur värnpliktsåldern). Militärbefälhavarna hade 
ansvaret för att väga samman ovanstående faktorer tillsammans med de 
lokala truppförbanden och Värnpliktsverket. 

En stor del av de nyutbildade värnpliktiga hamnade direkt i personal-
ersättningsreserven och förblev där hela sin värnpliktstid. Visserligen var 
en välutbildad personalersättningsreserv viktig, bland annat för att ersätta 
förluster i krig, men det var samtidigt slöseri att ha äldre oövade värnplik-
tiga i viktiga fältförband när det fanns nyutbildade utan krigsplacering. 

En översyn skedde på 1980-talet. De nyutbildade värnpliktiga avslu-
tade då sin grundutbildning med en grundläggande krigsförbandsövning 
(GKÖ) i krigsförband. Fyra år senare genomfördes en krigsförbandsövning 
(KFÖ). Fem år senare grundutbildades en ny bataljon och genomförde 
GKÖ. Den tidigare krigsplacerade bataljonens personal överfördes då till 
personalersättningsreserven avsedd för fältförband. Den personalersätt-
ningsreserven omfattade då värnpliktiga i åldern 28–32 med en genomförd 
KFÖ. Då den tidigare ”fältbataljonen” stått i personalersättningsreserven 
i fyra år omkrigsplacerades de värnpliktiga till ett lokalförsvarsförband 
med likartad organisation och utrustad med samma utrustning som man 
var utbildad på. Man försökte hålla samman hela förband som genomfört 
grundutbildning tillsammans under hela värnpliktstiden men avgångar och 
uppskov samt flytt till andra landsdelar gjorde att det inte kunde fullföljas 
mer än till del. 

Summerade man fredsregementets krigsförband och tog hänsyn till 
omsättningstidpunkterna för de olika krigsförbanden kunde man räkna fram 
ett årligt värnpliktsbehov. Till detta behov lades dels en reserv för avgångar 
och dels en styrka för personalersättningsreserven. Det framräknade årliga 
”snittbehovet” var dimensionerande för truppförbandets utbildningskapa-
citet (sängplatser, befäl och personal i övrigt). I början av 1950-talet var ett 
normalinfanteriregemente dimensionerat för cirka 850 värnpliktiga. Under 
vissa år på 1960-talet kunde antalet vara cirka 1 200. 

Inskrivning och grundutbildning

Värnpliktskategorier och inskrivning

Antalet krigsbefattningar var stort och kraven mycket varierande. En tolk i 
en fördelningsstab måste kunna ryska, en ammunitionsman i ett etappför-
band måste vara råstark. Krigsförbandens personaltabeller redovisade beho-
ven. De värnpliktiga delades in i nivåer: menig, underbefäl, underofficer och 
värnpliktig officer. Ju högre nivå desto högre krav på befälslämplighet och 
intelligens. Fysiskt krävande befattningar krävde naturligtvis fysiskt starka 
individer. Utbildningstidens längd varierade med de krav som ställdes på 
befattningen. En bilförare kunde utbildas på sju månader, en värnpliktig 
plutonchef minst 15–21 månader.
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Vid inskrivningen eller mönstringen gällde det att få ”rätt man på rätt 
plats”. Man strävade efter att grundutbildningen kunde ske så nära bostads-
orten som möjligt. Närheten till hemorten var viktig för den värnpliktige 
men det var också ett militärt önskemål, eftersom en eventuell mobilisering 
blev både snabbare och säkrare.

Landet var fram till slutet av 1960-talet indelat i 21 inskrivningsområ-
den som lydde under Centrala värnpliktsbyrån. Vid de 21 inskrivnings-
områdenas expeditioner redovisades samtliga inom inskrivningsområdet 
bosatta värnpliktiga, den så kallade lokalregistreringen. Inskrivnings-
området organiserade varje år en inskrivningsnämnd som reste runt i 
inskrivningsområdet och genomförde inskrivningen lokalt några dagar på 
varje plats (antalet platser i Sverige 1964 var 155 stycken). Ordförande i 
nämnden var chefen för inskrivningsområdet, i regel en äldre överstelöjt-
nant vid det lokala infanteriregementet. Inskrivningsnämnden prövade 
de värnpliktigas duglighet till krigstjänst och lämplighet för olika slag av 
militär utbildning, beslutade om eventuell frikallelse från värnpliktens 
fullgörande samt verkställde uttagning och tilldelning av de värnpliktiga.

Varje inskrivningsområde erhöll från Centrala värnpliktsbyrån dels upp-
gift på samtliga värnpliktiga inom inskrivningsområdet som det året skulle 
kallas till inskrivning, dels värnpliktsbehov vid olika förband inom vars 
rekryteringsområde de värnpliktiga var bosatta. Varje truppförband hade ett 
rekryteringsområde. Infanteri- och pansarregementena rekryterade i regel 
värnpliktiga inom det egna länet. Truppförband ur specialtruppslagen hade 
betydligt större rekryteringsområden som ofta sammanföll med militär  - 
området. 

En vanlig scen i Sverige 
under det kalla kriget. 
Svenska män rycker in, för 
att redan samma eftermid-
dag ställa upp i uniform.
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Vid inskrivningen eller mönstringen prövades normalt 50–70 man 
per dag, med en omgång på förmiddagen och en på eftermiddagen. Först 
genomfördes det stora inskrivningsprovet som tog ungefär en och en halv 
timme. Det omfattade ett särskilt frågeschema samt fyra delprov. Delprov 
A och B prövade de mönstrandes allmänna språkliga begåvning, vilken är 
av avgörande betydelse för att kunna tillgodogöra sig teoretisk utbildning. 
Delprov C och D prövade lämpligheten för tekniskt-mekaniskt betonade 
utbildningslinjer. Sedan inskrivningsprovet rättats indelades de mönstrande 
i nio provgrupper. Till provgrupp 1 och 2 sorterades 4 respektive 7 procent, 
och det var först i provgrupp 3 som de mönstrande nådde bedömningen 
”Svagt begåvade”:

Provgrupp % Användbarhet

3 12 Svagt begåvade

4–6 54 Normalbegåvade samt de som låg strax under eller strax över 
genomsnittet

7 12 Övre delen av denna grupp ansågs studiebegåvade

8 7 Klart studiebegåvade

9 4 Mycket studiebegåvade

Därefter genomfördes en läkarundersökning eller ”läkarbesiktning” som 
syftade till att fastställa den prövades möjligheter att genomföra sin värn-
pliktstjänstgöring. En ytlig förundersökning med vägning, mätning av 
kroppslängd och bröstvidd, uppskattning av synskärpa och färgseende samt 
hörselförmåga föregick samtal med läkare. Medförda läkarintyg lämnades 
direkt till läkaren som därefter lyssnade på hjärta och lungor. Resultatet 
redovisades på ett läkarkort. Efter undersökningen hänfördes den mönst-
rande till en besiktningsgrupp enligt följande:

Grupp % Tjänsteduglighet

1 52 Dugliga till krigstjänst vid samtliga försvarsgrenar och trupp-
slag

2 32 Dugliga till krigstjänst men mindre lämpliga vid viss försvars-
gren eller visst truppslag

3 6 Dugliga till krigstjänst i begränsad omfattning, användbara till 
vissa befattningar i fält

4 3 Dugliga till krigstjänst i väsentligt begränsad omfattning, 
användbara till vissa befattningar i fält

T 4 Tillfälligt odugliga till avsedd tjänst. Kommer att prövas senare

O 3 Odugliga till krigstjänst. Frikallas
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I början av 1950-talet började psykologer användas vid inskrivningen. Syftet 
var att identifiera de naturliga ledarna. Härvid var karaktärsegenskaper vik-
tiga. Senare kom omkring 60 procent av de mönstrande att träffa psykolog. 
Utfrågningen tog cirka 15 minuter och var ett komplement till den medicin-
ska och psykologiska prövningen i övrigt. Efter intervjuns slut gjorde psyko-
logen en befälsskattning i en niogradig skala. I första hand togs då hänsyn till 
den prövades intellektuella nivå, hans inställning till det militära, den känslo-
mässiga stabiliteten samt förmågan att bli ”accepterad” av andra.

Inskrivningen avslutades med prövning inför inskrivningsnämnden. Efter 
hörande om den mönstrades åsikt tilldelades han något förband eller trupp-
slag. Om denne tilldelades visst förband (ex I 4) innebar detta att han alltid 
tillhörde förbandet oavsett var han flyttade i riket. Den stora majoriteten som 
tilldelades truppslag (ex ingenjörtrupperna) omregistrerades om de flyttade 
till ett annat inskrivningsområde. Ett stamkort upprättades för varje prövad. 
Efter inskrivningen utgjorde detta grundhandlingen för den värnpliktiges 
redovisning vid truppregistreringsmyndigheten. På stamkortet antecknades 
bland annat tjänstgöringens längd och tjänstgöringsbetyg m m, och det hölls 
ständigt aktuellt. Inskrivningsboken innehöll i stort samma information 
som stamkortet och förvarades tillsammans med krigsplaceringsordern hos 
den värnpliktige under hela värnpliktstiden (till 47 års ålder).

På 1940-talet var antalet befattningar begränsat vid inskrivningen. Den 
stora mängden värnpliktiga var värnpliktiga i allmänhet – vpl Ah. Grupp-
cheferna togs ut bland soldaterna under utbildningen och fick en grupp-
chefsutbildning, men utbildningstiden var densamma som soldaternas. Sys-
temet fungerade dåligt. Därför förlängdes gruppchefernas utbildningstid 
1950. Gruppchef blev nu en ny värnpliktskategori – vpl grp A. De togs nu ut 
vid inskrivningen och rykte in 20 dagar före vpl Ah.

En speciell grupp var de blivande plutoncheferna, i allmänhet studenter. 
Dessa var värnpliktiga grupp K, med en betydligt längre och mer krävande 
utbildning. Ur denna grupp rekryterades värnpliktiga officerare. Under 
1940-talet skedde uttagning till underofficer efter cirka sex månader bland 
vpl grupp K. Regementschefen föreslog till inskrivningsnämnden vilka som 
skulle tas ut och inskrivningsnämnden fastställde. För den uttagne innebar 
det, förutom att bli värnpliktig sergeant, en förlängd värnpliktstid med sex 
månader. De bästa värnpliktiga underofficerarna kunde, även mot sin vilja, 
tas ut till ytterligare sex månaders kadettskola för att utbildas till värnplik-
tiga officerare – fänrikar. 

Huvuddelen accepterade systemet, men många ”maskade” i förhopp-
ning att få en kortare grundutbildningstid (och repetitionsutbildningstid). 
I början av 1950-talet ändras systemet så att uttagning av blivande värn-
pliktiga underofficerare skedde vid mönstringen. I första hand eftersträvades 
frivilliga men tvångsuttagning krävdes under hela det kalla kriget. Genom 
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temet fungerade dåligt. Därför förlängdes gruppchefernas utbildningstid
1950. Gruppchef blev nu en ny värnpliktskategori — vpl grp A. De togs nu ut
vid inskrivningen och rykte in 20 dagar före vpl Ah.

En speciell grupp var de blivande plutoncheferna, i allmänhet studenter.
Dessa var värnpliktiga grupp K, med en betydligt längre och mer krävande
utbildning. Ur denna grupp rekryterades värnpliktiga officerare. Under
1940-talet skedde uttagning till underofficer efter cirka sex månader bland
vpl grupp K. Regementschefen föreslog till inskrivningsnämnden vilka som
skulle tas ut och inskrivningsnämnden fastställde. För den uttagne innebar
det, förutom att bli värnpliktig sergeant, en förlängd värnpliktstid med sex
månader. De bästa värnpliktiga underofficerarna kunde, även mot sin vilja,
tas ut till ytterligare sex månaders kadettskola för att utbildas till värnplik-
tiga officerare — fänrikar.

Huvuddelen accepterade systemet, men många "maskade" i förhopp-
ning att få en kortare grundutbildningstid (och repetitionsutbildningstid).
I början av 1950-talet ändras systemet så att uttagning av blivande värn-
pliktiga underofficerare skedde vid mönstringen. I första hand eftersträvades
frivilliga men tvångsuttagning krävdes under hela det kalla kriget. Genom
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denna förändring behövde inte studenter som bedömdes sakna ledar-
egenskaper tas ut till vpl grupp K. Reformen fungerade väl. De underof-
ficersuttagna accepterade i allmänhet uttagningen. En orsak var säkert att 
utbildningen var krävande, stimulerande samt meriterande. Samtidigt för-
ändrades uttagningen till värnpliktiga officerare från ”tvång” till frivillighet. 
Under utbildningens gång till underofficer kunde intresserade och lämpliga 
ansöka om fortsatt utbildning till värnpliktig officer. Utbildningen bedrevs 
vid Infanteriets kadettskola på Ulriksdal under sex månader. En ordentlig 
premie betaldes ut efter godkänd utbildning. En värnpliktig officer hade då 
utbildats under totalt 21 månader.

Truppregistreringsmyndigheten (truppförbandet) beordrade den värn-
pliktige till grundutbildning. När och vad de inryckande värnpliktiga – vpl 
Ah – skulle utbildas till bestämdes lokalt. Fördelning på olika utbildnings-
linjer skedde vid inryckningen. Talesättet att lantarbetare blev kuskar och att 
de som var klädda i kostym hamnade på stabsplutonen stämmer nog ganska 
väl. I början av 1950-talet hade infanteriet 13 olika utbildningslinjer.

I slutet av 1960-talet förändrades grundutbildningen. Man övergick till 
att utbilda krigsförband som efter genomförd grundutbildning överfördes 
till krigsorganisationen som samtränat förband, om möjligt hel bataljon. 
Tidigare skedde samträningen vid den första repetitionsövningen. Nu var 
man tvungen att vid inskrivningen ta ut den värnpliktige för en mer exakt 
befattning så att utbildningen direkt kunde starta i fältorganiserade utbild-
ningsplutoner. Detta ställde nya krav på inskrivningen.

Nackdelen med det gamla inskrivningsförfarandet var främst att nämn-
derna saknade tillräckligt underlag för att göra en riktig kvalitativ fördel-
ning av de värnpliktiga. Situationen blev inte bättre av att inskrivningen 
var fördelad på många och små enheter. Den accelererande tekniska 
utvecklingen med allt högre krav på specialistkompetens parad med en 
förkortad utbildningstid gjorde det nödvändigt att differentiera uttag-
ningen av värnpliktiga. Det gick inte i längden att ta ut soldater till exem-
pelvis ”ingenjörtrupperna” och sedan låta en månad av utbildningstiden 
gå bort innan man på förbandet genom lokala prov och tester hade fått 
rätt man på rätt utbildningslinje. 
(På rätt plats. Värnpliktsverkets historia).

Ett stort arbete med en ”befattningsanalys” genomfördes i mitten av 1960-
talet. Alla krigsbefattningar analyserades och man fastställde vilka ”lägsta-
krav” befattningen krävde. Alla önskade värnpliktiga med ”jägarkvalitet” 
men så ser inte svenska folket ut – vi är normalfördelade. Det gällde således 
att ha befattningar som passade låg-, medel- och högpresterande. Krigs-
befattningar som i stort ställde samma krav sammanfördes till befattnings-

Allt för krigsförbanden

denna förändring behövde inte studenter som bedömdes sakna ledar-
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utvecklingen med allt högre krav på specialistkompetens parad med en
förkortad utbildningstid gjorde det nödvändigt att differentiera uttag-
ningen av värnpliktiga. Det gick inte i längden att ta ut soldater till exem-
pelvis "ingenjörtrupperna" och sedan låta en månad av utbildningstiden
gå bort innan man på förbandet genom lokala prov och tester hade fått
rätt man på rätt utbildningslinje.
(På rätt plats. Värnpliktsverkets historia).

Ett stort arbete med en "befattningsanalys" genomfördes i mitten av 1960-
talet. Alla krigsbefattningar analyserades och man fastställde vilka "lägsta-
krav" befattningen krävde. Alla önskade värnpliktiga med "jägarkvalitet"
men så ser inte svenska folket ut — vi är normalfördelade. Det gällde således
att ha befattningar som passade låg-, medel- och högpresterande. Krigs-
befattningar som i stort ställde samma krav sammanfördes till befattnings-
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typer. Så småningom fanns fler än 1 000 olika befattningstyper. För varje 
befattningstyp fastställdes ”lägstakrav”. En värnpliktig fick alltså inte uttas 
till grundutbildning för en befattning om han inte uppfyllde samtliga krav. 
I några fall tvingades man till kravunderskridande, vilket meddelades den 
utbildningsansvarige. 

Inskrivningen centraliserades till en plats i varje militärområde. Den 
medicinska undersökningen utökades och kom så småningom att omfatta: 
urinprov, bestämning av längd och vikt, sänka, synundersökning, färgsinne, 
hörselprov, EKG, mätning av muskelkraft, vänster- eller högerskytt samt 
fysiskt arbetsprov. Den mönstrande genomgick en mycket omfattande två-
dagarstest där han prövades och fick en egen ”testprofil”. Testresultaten sam-
kördes sedan i slutet av inskrivningsåret med den beställning på värnpliktiga 
som försvarsgrenscheferna sänt till Värnpliktsverket. Nackdelen var att den 
värnpliktige fick vänta, ibland upp till ett år, på besked var och när värn-
pliktstjänstgöringen skulle genomföras. Systemet förändrades under 1970-
talet så att den värnpliktige direkt vid inskrivningen fick träffa en mönst-
ringsofficer som i dialog med den värnpliktige genomförde en preliminär 
uttagning. Olika befattningar, förband och utbildningsår diskuteras. Härvid 
utnyttjade Värnpliktsverket de närmsta tre årens grundutbildningsplaner 
överförda från arméstabens KRO/A-system. 

Grundutbildning
Utbildningsproblemen var i stort desamma under hela efterkrigstiden: Hur 
många värnpliktskategorier? Hur lång utbildningstid ska varje värnplikts-
kategori ha? Hur ska utbildningen tidsanpassas så att de underofficers uttagna 
inte förlorar för mycket studietid på universiteten? Hur ska in- och utryck-
ningstider samordnas mellan olika värnpliktskategorier? Ska befattnings-
utbildningen bedrivas förbandsvis eller centraliserad? Ska utbildnings-
målet vara enskild soldat, kompani eller bataljon? Hur upprätthålla en 
hög kuppförsvarsberedskap under hela året? Hur ska vinterutbildning in- 
rymmas?

Under perioden från 1945 till slutet av 1960-talet utbildades främst 
enskilda soldater. Orsaken kan delvis sökas i det faktum att de värnplik-
tiga utbildades för att individvis krigsplaceras i olika krigsförband som 
truppförbandet/mobiliseringsmyndigheten/truppregistreringsmyndigheten 
hade ansvar för. Mobiliseringsofficeren, som ibland dessutom var chef för 
inskrivningsområdet, var den som visste vilka behov som fanns och det var 
en viktig grund för hur utbildningen organiserades.

Den tid som disponerades för grundutbildning av olika värnpliktskate-
gorier varierade efter upplevt hot och/eller det ekonomiska läget. Antalet 
månader per värnpliktskategori framgår nedan. Förlängningen 1954 var 
främst orsakad av det nyss avslutade Koreakriget.
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År Skyttesoldat 
Vpl Ah

Skyttegruppchef 
Vpl A

Skytteplutonchef
Vpl K

1943 12 12 15–21

1946 11 11 15–21

1948 9 9 15–21

1954 10 11 15–21

Utbildningen bedrevs inte i fältorganiserade krigsförband. Istället samman-
fördes de värnpliktiga i strikt ordnade enheter sammansatta för befattnings-
utbildning: skyttetjänst, kulsprutetjänst, granatkastartjänst, motortjänst, 
signaltjänst, jägartjänst, pionjärtjänst, stormpionjärtjänst, pansarvärns-
tjänst, luftvärnsautomatkanontjänst, infanterikanontjänst, anspanns tjänst 
och sjukvårdstjänst. Utbildningsorganisationen blev olika år från år bero-
ende på vilka brister som behövdes täckas i krigsorganisationen. Likartade 
utbildningsenheter sammanfördes i lämpliga administrativa block som 
kallades kompanier. Centralt utarbetades detaljerade utbildningsbestäm-
melser (SU) för de olika utbildningslinjerna. Tyngdpunkten låg på befatt-
ningsutbildningen eftersom soldaterna i regel krigsplacerades individvis.

Överste 1. Fredrik Gyllenram har målande beskrivit grundutbildningen 
vid Dalregementet 1958/59: 

1. bataljonen var skolbataljon. På Livkompaniet utbildades enbart stam-
befäl med tre årskullar, Befälsskola I (BSI), Instruktörsskola I och II (IS I 
och II), sammanlagt 73 elever. Kompaniet hade praktiskt taget ingen berö-
ring med övriga kompanier utom för att använda övningstrupp. Utbild-
ningen var huvudsakligen inriktad på trupputbildning och civila ämnen. 
Det värnpliktiga befälet, befälsskola K och plutonchefsskola, utbildades 
vid 2. kompaniet. Utbildningen bedrevs huvudsakligen skild från övriga 
kompanier. Inryckningen för grupp K-värnpliktiga skedde ju en månad 
senare än för övriga kategorier. Det fanns således inte en tanke på för-
stegsutbildning för dem. Plutonchefsskolan däremot, varmed menas 
K-värnpliktiga under deras andra sommar, fick sin praktik i trupputbild-
ning som gruppinstruktörer för de nyinryckta under del av sommaren. 
3. kompaniet var kommissarieskola med 101 elever från I 1, I 2, I 3, I 4, I 6, 
I 7, I 10, I 11, I 12, 1 13, I 15, I 16, I 17 och I 18.

II. bataljonen var organiserad på fem kompanier. Av deras samman-
sättning framgår tydligt att organisationen inte tar hänsyn till det slutliga 
målet – att sätta upp krigsförband. I stället är den konsekvent inriktad 
på att utbilda med avdelningarna (plutonerna) sammanhållna tjänste-
grensvis. 6. kompaniets två skytteplutoner innehöll endast skyttegrupper 
medan understödsgrupperna, som ju hör till en ordinarie skyttepluton, 
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År Skyttesoldat
VIA Ah

Skyttegruppchef
VIA A

Skytteptutonchef
VIA K

1943 12 12 1 5 - 2 1

1946 11 11 1 5 - 2 1

1948 9 9 1 5 - 2 1

1954 10 11 1 5 - 2 1

Utbildningen bedrevs inte i fältorganiserade krigsförband. Istället samman-
fördes de värnpliktiga i strikt ordnade enheter sammansatta för befattnings-
utbildning: skyttetjänst, kulsprutetjänst, granatkastartjänst, motortjänst,
signaltjänst, jägartjänst, pionjärtjänst, stormpionjärtjänst, pansarvärns-
tjänst, luftvärnsautomatkanontjänst, infanterikanontjänst, anspannstjänst
och sjukvårdstjänst. Utbildningsorganisationen blev olika år från år bero-
ende på vilka brister som behövdes täckas i krigsorganisationen. Likartade
utbildningsenheter sammanfördes i  lämpliga administrativa block som
kallades kompanier. Centralt utarbetades detaljerade utbildningsbestäm-
melser (SU) för de olika utbildningslinjerna. Tyngdpunkten låg på befatt-
ningsutbildningen eftersom soldaterna i regel krigsplacerades individvis.

Överste 1. Fredrik Gyllenram har målande beskrivit grundutbildningen
vid Dalregementet 1958/59:

1. bataljonen var skolbataljon. På Livkompaniet utbildades enbart stam-
befäl med tre årskullar, Befälsskola I (BSI), Instruktörsskola I och II (IS I
och II), sammanlagt 73 elever. Kompaniet hade praktiskt taget ingen berö-
ring med övriga kompanier utom för att använda övningstrupp. Utbild-
ningen var huvudsakligen inriktad på trupputbildning och civila ämnen.
Det värnpliktiga befälet, befälsskola K och plutonchefsskola, utbildades
vid 2. kompaniet. Utbildningen bedrevs huvudsakligen skild från övriga
kompanier. Inryckningen för grupp K-värnpliktiga skedde ju en månad
senare än för övriga kategorier. Det fanns således inte en tanke på för-
stegsutbildning för dem. Plutonchefsskolan däremot, varmed menas
K-värnpliktiga under deras andra sommar, fick sin praktik i trupputbild-
ning som gruppinstruktörer för de nyinryckta under del av sommaren.
3. kompaniet var kommissarieskola med 101 elever från I 1, I2, I3, I4, I 6,
17, 110, I l l ,  I12, 113, 115, 116, 117 och 118.

II. bataljonen var organiserad på fem kompanier. Av deras samman-
sättning framgår tydligt att organisationen inte tar hänsyn till det slutliga
målet — att sätta upp krigsförband. I stället är den konsekvent inriktad
på att utbilda med avdelningarna (plutonerna) sammanhållna tjänste-
grensvis. 6. kompaniets två skytteplutoner innehöll endast skyttegrupper
medan understödsgrupperna, som ju hör till en ordinarie skyttepluton,
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utbildades separat i en kulsprutegevärspluton. Granatgevärsgrupperna, 
som ju också tillhör ett skyttekompani utbildades vid 7. kompaniet. 
Gruppcheferna, vpl A, utbildades vid särskilda skolor vid de olika kompa-
nierna. Den här organisationen tillgodosåg den grundläggande enskilda 
soldatutbildningen, som ju kan bedrivas i vilken organisation som helst, 
men framför allt säkerställde den befattningsutbildningen eftersom varje 
avdelning helhjärtat kunde ägna sig åt att öva just sin specialitet. Men 
sedan kom man inte längre.

För att kunna öva förband, som ju innebär en intim samverkan mellan 
individer och enheter med olika specialiteter – både horisontellt och ver-
tikalt – var det nödvändigt att snickra ihop en övningsorganisation. Man 
tager vad man haver. Det innebar att övningsorganisationen var olika 
varje år. Den överensstämde aldrig med krigsorganisationen, kanske en 
del kompanier gjorde det, men aldrig bataljonen.

Just 1958 kunde man sätta upp

En bataljonsstab med bataljonsstabskompani, starkt redu- 
cerad.

Ett skyttekompani, reducerat.

Ett spaningskompani, reducerat.

Ett granatkastarkompani, reducerat.

En cykeltransporttropp m m, reducerad.

Innebörden var således att man fördelade personalen från fem utbild-
ningskompanier på dessa fyra övningskompanier. Men inte nog med det, 
man stuvade också om inom kompanierna. Hur det såg ut i detalj är jag 
inte säker på men minnet tar nog inte fel på huvuddragen.

6. skkomp: Av de två skytteplutonerna bildades tre. Till dem fördes 
understödsgrupper från kg-plutonen. Från 7. kompaniet kom 
granat gevärsgrupper som antingen bildade en grg-pluton eller 
delades upp på skytteplutonerna.

7. skomp enda spaningspluton om 47 man delades upp i sannolikt 
tre plutoner eller troppar, en grupp försvann till 6. skkomp.

8. komp blev stommen i stabskompaniet. Som ett exempel på 
omfördelning kan nämnas vaktgruppen. Den bestod av gruppchef 
och vardera två soldater från fyra kompanier.

9. grkkomp bestod av två troppar och eldledning

Ctpto m m fick bilda någon form av tross.
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del kompanier gjorde det, men aldrig bataljonen.

Just 1958 kunde man sätta upp
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Innebörden var således att man fördelade personalen från fem utbild-
ningskompanier på dessa fyra övningskompanier. Men inte nog med det,
man stuvade också om inom kompanierna. Hur det såg ut i detalj är jag
inte säker på men minnet tar nog inte fel på huvuddragen.

6. skkomp: Av de två skytteplutonerna bildades tre. Till dem fördes
understödsgrupper från kg-plutonen. Från 7. kompaniet kom
granatgevärsgrupper som antingen bildade en grg-pluton eller
delades upp på skytteplutonerna.

7. skomp enda spaningspluton om 47 man delades upp i sannolikt
tre plutoner eller troppar, en grupp försvann till 6. skkomp.

8. komp blev stommen i stabskompaniet. Som ett exempel på
omfördelning kan nämnas vaktgruppen. Den bestod av gruppchef
och vardera två soldater från fyra kompanier.

9. grkkomp bestod av två troppar och eldledning
Ctpto m m fick bilda någon form av tross.
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Gruppcheferna, som tidigare fått sin utbildning i befälsskolor, fördelades nu 
på plutoner och grupper. Så fördelades då kuskar och kockar från 10. komp, 
sambands- och sjukvårdspersonal från 8. komp. Vissa befattningstyper 
deltog bara vid kompani- och bataljonsövningar och fortsatte i övrigt sin 
specialutbildning. Sannolikt var både 6. och 7. kompanierna ganska snarlika 
krigsorganiserade kompanier vid de större övningarna. Den här omorga-
nisationen gjordes mellan skede 3 och 3, alltså i oktober – stora flytt dagen. 
Soldaterna hade då varit tillsammans sedan inryckningen. De hade lärt 
känna varandra, de hade börjat vänja sig vid sitt befäl, som i sin tur hade 
lärt känna soldaterna. Hackordningen var etablerad. Befälet hade utsett till-
fälliga gruppchefer för att kunna hålla reda på alla och för att kunna öva 
i grupp och pluton. Dessa hade vant sig i rollen. Soldaterna hade vant sig 
vid gruppcheferna uttagna ur egna led. Nu flyttade nya gruppchefer in. De 
hade ryckt in någon månad före de andra. De hade inte träffat sina blivande 
grupper utan övat för sig. De tillfälliga gruppcheferna fick träda tillbaka till 
ledet. Det gjorde inte alla med ädelmodigt sinne. Därför blev det ofta en 
besvärlig första tid för de nya gruppcheferna. Enheter splittrades och foga-
des samman till nya enheter. Den etablerade grupp-, pluton- och kompani-
gemenskapen löstes upp till mångas ledsnas. Vi, som var med då, minns hur 
svårt soldaterna – och vi också – hade att bryta upp från ett sammansvetsat 
gäng. Det var svårt och tog tid att etablera en ny sammanhållning. Och den 
skulle i sin tur lösas upp vid utryckningen.

I mitten av 1960-talet genomfördes en närmast revolutionerande förändring 
av arméns utbildning, VU-60. Den omfattade både grund- och repetitionsut-
bildningen. De viktigaste förändringarna när det gäller grundutbildning var: 
utbilda kompletta krigsförband som vid utryckning direkt kan över föras till 
krigsorganisationen, utbilda i en så fältnära organisation som möjligt, diffe-
rentiera utbildningstiden beroende på befattningens krav samt eftersträva 
gemensam utryckningstidpunkt för samtliga värnpliktskategorier.

Den största förändringen var att nu skulle man utbilda och överföra 
kompletta krigsförband till krigsorganisationen – inte individer eller grup-
per som tidigare. Förbandsutbildningen blev nu viktigare. Ganska snart 
infördes en ”nollte KFÖ” i slutet av grundutbildningen. Den innebar att det 
befäl som skulle krigsplaceras i bataljonen kallades in och truppförde på rätt 
krigsbefattning. Samtidigt kallades om möjligt de delar av bataljonen in som 
saknades, så att man kunde öva en fältstark skyttebataljon. 

Utbildningen bedrevs i så fältnära organisation som möjligt. Det nya 
mönstringsförfarandet innebar att den nyinryckte direkt placerades på ”sin” 
befattning enligt fastställd P-tabell (personaltabell). Men den än mer diffe-
rentierade grundutbildningstiden för olika värnpliktskategorier var en utma-
ning för utbildningsbefälet. Nu strävade man efter en gemensam utryck-
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ningsdag för hela bataljonen. Det innebar att soldaterna ryckte in vid flera 
olika tidpunkter på ett kompani. 

Grundutbildningen delades in i utbildningsavsnitt: plutonsskede (som 
varade 15 veckor), därefter kompaniskede (10 veckor) och slutligen batal-
jonsskede (5 veckor). Det var inga skarpa gränser mellan skedena. 

Plutonsskedet startade med AMU (allmän militär utbildning), som 
enligt bestämmelserna skulle vara lika för alla värnpliktiga i Krigsmakten/
Försvarsmakten. Det var dock stora variationer beroende på olika lokala 
utbildningstraditioner. Efter AMU vidtog befattningsutbildningen. På en 
skyttebataljon fanns det ett stort antal olika krigsbefattningar, som alla 
krävde specialutbildning. Det gällde nu att organisera befattningsutbild-
ningen så att det kvalificerade utbildningsbefälet utnyttjades maximalt. 

Arméstaben med truppslagsavdelningarna gav detaljerade anvisningar 
om hur utbildningen skulle bedrivas. Dessa anvisningar hade begränsat 
inflytande. Den lokala förbandstraditionen var oftast starkare. Utbildarna 
var i allmänhet skickliga yrkesmän och krigsförbandschefer. Infanteri-
regementenas lokalrekrytering medförde att många dugliga officerare stan-
nade kvar på ”roten” istället för att satsa på en karriär i högre staber i Stock-
holm. När grundutbildningstiden av ekonomiska skäl drastisk förkortades 
1972 tvingades man prioritera både befattnings- och förbandsutbildningen. 
Utbildning på framför allt andrahandsvapen, fältarbeten och skyddstjänst 

Plutonen var den enhet där 
laganda framför allt kunde 
skapas.
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minskade. Förbandens förmåga reducerades, det skulle finnas ett behov av 
kompletterande utbildning efter mobilisering om kraven enligt de taktiska 
målsättningarna skulle kunna uppnås fullt ut.

(Vpl Ah) (Vpl A) (Vpl K)

År Vpl G Vpl F Vpl E Vpl GB Vpl PB Vpl KB

67 8,5 10 11 11 15

72 7,5 7,5 10 10 12 15

Truppslagsreglementet beskrev hur olika stridsuppgifter skulle/kunde lösas. 
Infanterireglemente skyttebataljon 1974 beskrev följande stridsuppgifter: 
anfall ur marschgruppering, anfall mot framryckande fiende, anfall mot 
hejdad fiende, anfall för att avskära fiendens förbindelser, anfall mot vikande 
trupp, anfall mot lufttrupp, anfall mot befäst fiende, anfall över vattendrag, 
anfall i mörker, anfall under vinterförhållanden, försvar, försvar av hamn, 
försvar av flygbas, fördröjningsstrid, avvärjningsstrid mot fiende som tränger 
fram främst på marken, avvärjningsstrid vid öppen kust, avvärjningsstrid 
vid kust med skärgård, älvmynningar och djupa vikar, avvärjningsstrid mot 
lufttrupp samt avvärjningsstrid under vinterförhållanden. 

Vad skulle man öva då tiden inte räckte till? Detta var ett stort problem. 
Resultatet blev i allmänhet att förbandets krigsuppgift (styrande krigsfall – 
STYRK) övades samt att man i övrigt försökte öva bataljonen så att den 
blev så allsidigt användbar som möjligt. Det gällde ju att slå ”ärkefienden” i 
militärområdet, det vill säga de andra infanteriregementenas grundutbild-
ningsbataljoner under militärbefälhavarens dubbelsidiga slutövning.

Samtidigt blev utbildningen mer målstyrd. Sedan bataljonchefen lagt fast 
när olika bataljonsövningar skulle genomföras och vad som då skulle övas 
var det inte så svårt för de utbildningsansvariga kompanicheferna att planera 
kompaniernas förbandsutbildning. Det gällde att se till att det egna kompa-
niet var övat på de moment som skulle övas på den kommande bataljons-
övningen. Plutonernas övningar anpassades efter det som skulle övas på 
kompaniövningarna. Denna planeringsmetodik gav stor frihet åt chefer 
på olika nivåer och var i allmänhet uppskattat. Det gällde dock att hålla sig 
inom de tilldelade ramarna (körmil, ammunition av olika slag, övertidstim-
mar och förbandsövningsdygn). De värnpliktigas arbetstid var inte reglerad. 
De skulle dock i snitt arbeta minst 48 timmar per vecka exklusive vakt och 
beredskapstjänst. Hur väl utbildningen bedrivits prövades under förbands- 
och slutövningarna.

De blivande plutoncheferna, vpl PB och vpl KB, utbildades normalt på 
ett skolkompani. De övade truppföring främst med varandra. Orsaken till 
att utbildningen inte var samordnad var att de underofficersuttagna inte 
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skulle förlora mer än två terminer på universitet eller högskola. Det var 
först på 1970-talet som man vid några förband lyckades samordna samt-
liga värnpliktskategoriers grundutbildning så att det blev en gemensam 
utryckningstidpunkt. 

Vissa värnpliktiga utbildades regionalt inom militärområdet eller centralt 
vid någon skola (läkare vid Försvarets sjukvårdsskola, fordonstekniker vid 
Arméns tekniska skola, skyddstekniker vid Skyddsskolan eller tolkar vid För-
svarets tolkskola).

Militärbefälhavarna hade utbildningsansvar för arméförbanden inom 
militärområdet. Inom militärområdesstaben fanns en speciell armésektion 
under ledning av en arméinspektör (överste/överste 1.). Sektionen samord-
nade grund- och repetitionsutbildningen inom militärområdet. 

Truppslagsinspektörerna hade förutom ansvar för de truppslagets regle-
menten även tjänstegrens- eller funktionsansvar. Detta innebar att inspektö-
ren hade ett ansvar för studier, bestämmelser, utbildningsanvisningar, hand-
böcker och utbildningshjälpmedel inom armén (ofta hela Krigsmakten). 
Han hade även att inspektera/kontrollera funktionen vid andra truppslag. 
De viktigaste funktionerna som berör infanteriet framgår nedan:

Inspektör Tjänstegren/funktion Anmärkning

Infanteri och kavalleri-
inspektören

Finkalibriga vapen
Pansarvärnsvapen

Skjutinstruktioner 

Pansarinspektören Stridsfordon Infanterikanonvagn

Artilleriinspektören Indirekt eld Artilleri och granatkastare

Tränginspektören Underhållstjänst 

Ingenjörinspektören Fältarbeten

Signalinspektören Sambandstjänst 

Luftvärnsinspektören Strid mot luftmål

Försvarets materielverk och dess föregångare utarbetade instruktioner och 
handböcker för all materiel. Verksamheten var mycket omfattande och kva-
liteten hög. Instruktionerna var anpassade för värnpliktiga som vid mobili-
sering hade ansvar för materielen och dess vård.

Hur utbildades skyttekompani- och skyttebataljoncheferna? Generellt var 
utbildningen mycket målstyrd. Efter hand blev skolstegen fler och längre, 
vilket var naturligt då mer komplicerad materiel infördes i organisationen 
och den så kallade uppdragstaktiken, där chefer på alla nivåer gavs större 
handlingsfrihet att agera utifrån läget, förfinades. Författarens egen utbild-
ning ger en god illustration av hur utbildningen var upplagd. Utbildningen 
till och med Militärhögskolans allmänna kurs var obligatorisk. Stabskursen 
genomfördes efter ansökan och urval.
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År Skola Anmärkning

1968–69 Infanteriets aspirantskola i Halm-
stad

Utbildas på alla vapen och befatt-
ningar inom skyttepluton

1970–71 Krigsskolan Karlberg Utbildas till bataljonsadjutant 
i skyttebataljonsstab

1973–74 Infanteriets stridsskola i Borens-
berg

Utbildas till skyttekompanichef och 
övas på alla chefsbefattningar inom 
skyttekompaniet

1977–78 Militärhögskolans allmänna kurs 
i Stockholm

Utbildas till skyttebataljonchef och 
stabsmedlem i brigadstab. Övas 
på chefsbefattningar inom skytte-
bataljon

1979–81 Militärhögskolans högre stabskurs Utbildas till fördelningsstabschef 
och stabsmedlem i högre stab. 
Övas på stabsbefattningar i fördel-
nings- och brigadstab

Utbildningen var mycket handfast och målinriktad mot att skapa chefer i 
krig. Teoretiska avsnitt följdes av praktisk tillämpning med trupp varvid 
eleverna bemannade de relevanta befattningarna. Varje skola gav formell 
behörighet. Det krävdes därutöver praktisk övning, vilket skedde under för-
bandsövningar och krigsförbandsövningar efter genomförd skolutbildning. 
Författarens sista krigsförbandsövning var som fördelningsstabschef under 
försvarsmaktsövning Orkan 1993 i östra Mellansverige. Då anföll 14. för-
delningen med IB 4, IB 2 samt tillförda IB 1 och PB 9 en luftlandsatt och 
landstigen fiende på Södertörn. Övningen, där över 20 000 man deltog, var 
den största i Europa det året och den sista under det kalla kriget.

Reservofficersutbildningen var mer specialiserad och också den inriktad 
på att lösa uppgifter i krig. Efter genomförd grundutbildning till värnplik-
tig underofficer skedde den fortsatta reservofficersutbildningen uppdelad 
i perioder för att inte kollidera med civil högskoleutbildning. Författarens 
bror blev reservofficer vid I 1 och hans utbildning illustrerar hur en (tross)
kompanichef inom infanteriet utbildades på 1970-talet.

År Skola Anmärkning 

1973–74 Grundutbildning som KB-värnpliktig 
vid I 1 (12 mån)

Befattningsutbildning vid I 13 till 
kompanikvartermästare

1974 Kadettskola vid Infanteriets kadett- 
och aspirantskola i Halmstad

Tre månader på sommaren. 
Utnämndes till värnpliktig fänrik 
efter godkänd kurs

1975 Reservofficerskurs 1 vid Infanteriets 
kadett- och aspirantskola i Halm-
stad

Tre månader på sommaren, tross-
kompanilinjen. Krigsförbands-
övning som plutonchef hösten 1975 
(KFÖ krävdes före reservofficers-
kurs 2)

Allt för krigsförbanden

År Skola A n m ä r k n i n g

1968-69 I n f a n t e r i e t s  aspirantskola i Halm- U t b i l d a s  på alla vapen och befatt-
stad n i n g a r  inom skyttepluton

197o-71 K r i g s s k o l a n  Karlberg U t b i l d a s  till bataljonsadjutant
i skyttebataljonsstab

1973-74 Infanteriets stridsskola i Borens-
berg

Utbildas till skyttekompanichef och
övas på alla chefsbefattningar inom
skyttekompaniet

1977-78 M i l i t ä r h ö g s k o l a n s  allmänna kurs U t b i l d a s  till skyttebataljonchef och
i Stockholm s t a b s m e d l e m  i brigadstab. Övas

på chefsbefattningar inom skytte-
bataljon

1979-81 M i l i t ä r h ö g s k o l a n s  högre stabskurs U t b i l d a s  till fördelningsstabschef
och stabsmedlem i högre stab.
Övas på stabsbefattningar i fördel-
nings- och brigadstab

Utbildningen var mycket handfast och målinriktad mot att skapa chefer i
krig. Teoretiska avsnitt följdes av praktisk tillämpning med trupp varvid
eleverna bemannade de relevanta befattningarna. Varje skola gav formell
behörighet. Det krävdes därutöver praktisk övning, vilket skedde under för-
bandsövningar och krigsförbandsövningar efter genomförd skolutbildning.
Författarens sista krigsförbandsövning var som fördelningsstabschef under
försvarsmaktsövning Orkan 1993 i östra Mellansverige. Då anföll 14. för-
delningen med IB 4, IB 2 samt tillförda IB 1 och PB 9 en luftlandsatt och
landstigen fiende på Södertörn. Övningen, där över 20 000 man deltog, var
den största i Europa det året och den sista under det kalla kriget.

Reservofficersutbildningen var mer specialiserad och också den inriktad
på att lösa uppgifter i krig. Efter genomförd grundutbildning till värnplik-
tig underofficer skedde den fortsatta reservofficersutbildningen uppdelad
i perioder för att inte kollidera med civil högskoleutbildning. Författarens
bror blev reservofficer vid I 1 och hans utbildning illustrerar hur en (tross)
kompanichef inom infanteriet utbildades på 1970-talet.

År Skola A n m ä r k n i n g

1973-74 G r u n d u t b i l d n i n g  som KB-värnpliktig Befattningsutbildning vid I 13 till
vid 11(12 mån) k o m p a n i k v a r t e r m ä s t a r e

1974 K a d e t t s k o l a  vid Infanteriets kadett-
och aspirantskola i Halmstad

Tre månader på sommaren.
Utnämndes till värnpliktig fänrik
efter godkänd kurs

1975 R e s e r v o f f i c e r s k u r s  1 vid Infanteriets T r e  månader på sommaren, tross-
kadett- och aspirantskola i Halm- k o m p a n i l i n j e n .  Krigsförbands-
stad ö v n i n g  som plutonchef hösten 1975

(KFÖ krävdes före reservofficers-
kurs 2)
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1976 Reservofficerskurs 2 på Infanteriets 
stridsskola i Borensberg

Tre månader på sommaren, tross-
kompanilinjen. Utnämndes till 
löjtnant i I 1 reserv efter godkänd 
kurs

Sammanlagt 21 månader.

Mobiliseringsförberedelser 

Det fredstida infanteriregementet hade två huvuduppgifter: utbildning och 
förberedelser för mobilisering. Vid mobilisering gällde det att inom den 
anbefallda mobiliseringstiden bemanna och utrusta krigsförbandet i fast-
ställd organisation. Organisationsavdelningen i arméstaben sände ut nya 
mobiliseringstabeller när förändringar skulle ske. Av mobiliseringstabellen 
framgick hur krigsförbandet skulle vara organiserat i detalj. Varje truppför-
band var ”totalansvarigt” för sina krigsförband: grundutbildning, beman-
ning, förrådsställning, repetitionsutbildning, mobilisering. Livgrenadjär-
regementet, I 4, i Linköping var mobiliseringsmyndighet för olika typer av 
infanteriförband. Östgöta luftvärnsregemente, Lv 2, i samma stad var mobi-
liseringsmyndighet för olika typer av luftvärnsförband. 

På truppförbandet var ansvaret för krigsförbanden fördelat på olika 
avdelningar, som i sin tur kunde ha ”egna förråd och verkstäder”. 

Förråd och verkstäder Ansvarade för

Stabsavdelning Bokförråd Böcker, reglementen, kartor

Mobiliseringsavdelning Mobiliseringsplanläggning 
Personalredovisning

Tygavdelning Tygmaterielförråd 
Tygverkstad
Motorverkstad 

Vapen, fordon, telemateriel, 
fältarbetsmateriel, repara-
tionsmateriel, ammunition

Intendenturavdelning Kök
Intendenturmaterielförråd
Livsmedelsförråd 
Skrädderi
Drivmedelsanläggning 

Beklädnads-, förplägnads-, 
drivmedelsmateriel, livs-
medel, bränsle, hästar och 
hundar 

Sjukvårdsavdelning Sjukhus
Sjukvårdsmaterielförråd 

Sjukvårdsmateriel, läke-
medel 

Kasernavdelning Befästningar
Mobiliseringsförråd (bygg-
nader)

Kassaavdelning Krigsförskott 

Veterinäravdelning Stall Stam- och ackordshästar

Arméns ”produktionssystem” var utformat för att tillgodose mobiliserings-
säkerhet och för att förbanden efter genomförd mobilisering skulle kunna 
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1976 R e s e r v o f f i c e r s k u r s  2 på Infanteriets
stridsskola i Borensberg

Tre månader på sommaren, tross-
kompanilinjen. Utnämndes till
löjtnant i I 1 reserv efter godkänd
kurs

Sammanlagt 21 månader.

Mobiliseringsförberedelser
Det fredstida infanteriregementet hade två huvuduppgifter: utbildning och
förberedelser för mobilisering. Vid mobilisering gällde det att inom den
anbefallda mobiliseringstiden bemanna och utrusta krigsförbandet i fast-
ställd organisation. Organisationsavdelningen i armsstaben sände ut nya
mobiliseringstabeller när förändringar skulle ske. Av mobiliseringstabellen
framgick hur krigsförbandet skulle vara organiserat i detalj. Varje truppför-
band var "totalansvarigt" för sina krigsförband: grundutbildning, beman-
ning, förrådsställning, repetitionsutbildning, mobilisering. Livgrenadjär-
regementet, 14, i Linköping var mobiliseringsmyndighet för olika typer av
infanteriförband. Östgöta luftvärnsregemente, Lv 2, i samma stad var mobi-
liseringsmyndighet för olika typer av luftvärnsförband.

På truppförbandet var ansvaret för krigsförbanden fördelat på olika
avdelningar, som i sin tur kunde ha "egna förråd och verkstäder".

Förråd och verkstäder A n s v a r a d e  för

Stabsavdelning Bokförråd B ö c k e r ,  reglementen, kartor

Mobiliseringsavdelning Mobiliseringsplanläggning
Personalredovisning

Tygavdelning Tygmaterielförråd
Tygverkstad
Motorverkstad

Vapen, fordon, telemateriel,
fältarbetsmateriel, repara-
tionsmateriel, ammunition

Intendenturavdelning Kök
Intendenturmaterielförråd
Livsmedelsförråd
Skrädderi
Drivmedelsanläggning

Beklädnads-, förplägnads-,
drivmedelsmateriel, livs-
medel, bränsle, hästar och
hundar

Sjukvårdsavdelning Sjukhus
Sjukvårdsmaterielförråd

Sjukvårdsmateriel, läke-
medel

Kasernavdelning Befästningar
Mobiliseringsförråd (bygg-
nader)

Kassaavdelning K r i g s f ö r s k o t t

Veterinäravdelning Stall S t a m -  och ackordshästar

Armens "produktionssystem" var utformat för att tillgodose mobiliserings-
säkerhet och för att förbanden efter genomförd mobilisering skulle kunna
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lösa stridsuppgifter i brigad. Systemet var dock inte fredsrationellt. Varje 
truppförband ansvarade för ”sina egna” mobiliseringsförråd. Förrådet 
kunde sedan vara uppdelat i tyg-, intendentur- och sjukvårdsdelar med stål-
trådsnät mellan delarna. Förrådsarbetare från intendenturförrådet på Lv 3 
i Norrtälje kunde åka till förrådet i Östergötland ovetande om att perso-
nal ur tygavdelningen varit där veckan före. Gamla byråkratiska, stelbenta 
anslagssystem som angav medel för varje liten aktivitet gällde fortfarande. 
Regementschefen hade 30–40 centralt tilldelade anslag och överföring av 
medel mellan anslag fick inte ske utan godkännande på central nivå.

På 1970-talet genomfördes både genomgripande reformer – OLLI – för 
att rationalisera, främst förrådsverksamheten, och ett nytt planerings- och 
ekonomisystem – FPE. Försvarsområdet med försvarsområdesstab slogs, 
som tidigare nämnts, samman med infanteri/pansarregementet i samma 
stad till ett försvarsområdesregemente. Försvarsområdesregementet över-
tog mobiliseringsansvaret för samtliga arméförband inom länet och blev en 
stor mobiliseringsmyndighet (mobm). Av intendentur- och tygavdelning-
arna blev en materielenhet som ansvarade för all materiel. Materielenheten 
kunde ha många anställda, cirka 500 personer vid I 4/Fo 41, som var ett stort 
försvarsområdesregemente. Materielenheten delades in tre detaljer: försörj-
ningsdetalj med ansvar för förplägnad samt inköp till garnisonen; förrådsde-
talj, som svarade för alla typer av materiel, allt från skosnören till haubits 77 
– den förvaltade materielen vid försvarsområdets cirka 300 mobiliserings-
enheter; tekniska detaljen, som sysslade främst med reparation och under-
håll av materiel. Materielenheten fick förstärkas med personal som kunde 
hantera nya materielsystem som ingick i specialtruppslagens krigsförband. 

Utbildningsregementenas huvuduppgift blev grundutbildning (grund-
utbildningsmyndighet) och repetitionsutbildning (repetitionsutbildnings-
myndighet) samt krigsplacering av fast anställd personal (krigsplacerande 
myndighet). 

Det var CA:s ansvar att förbereda krigsförbandens mobilisering så att 
detta kunde ske ”med automatik” vid beredskapslarm och inom anbefalld 
mobiliseringstid. När krigsförbandet var mobiliserat övertog chefer enligt 
krigsplanläggningen ansvaret. 

Mobiliseringstiden fastställdes av överbefälhavaren efter förslag från mili-
tärbefälhavaren inom vars militärområde förbandet mobiliserade. Mobili-
seringstiderna var normalt 24, 48, 72 och 96 timmar. Mobiliseringstiderna 
var beräknade under ”fredsförhållanden”. Mobiliseringstiden berodde på en 
mängd faktorer: Hur lokalrekryterat var förbandet? Hur komplicerad var 
materielen? Hur mycket materiel behövde tillföras (fordon)? Hur var mate-
rielen upplagd i förrådet? Hade förbandet övat mobilisering? De flesta fak-
torer kunde påverkas men kostade pengar. De kortaste mobiliseringstiderna, 
ofta 24 timmar, hade luftvärnsförband vid flygbaser och förband för försvar 
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lösa stridsuppgifter i brigad. Systemet var dock inte fredsrationellt. Varje
truppförband ansvarade för "sina egna" mobiliseringsförråd. Förrådet
kunde sedan vara uppdelat i tyg-, intendentur- och sjukvårdsdelar med stål-
trådsnät mellan delarna. Förrådsarbetare från intendenturförrådet på Lv 3
i Norrtälje kunde åka till förrådet i Östergötland ovetande om att perso-
nal ur tygavdelningen varit där veckan före. Gamla byråkratiska, stelbenta
anslagssystem som angav medel för varje liten aktivitet gällde fortfarande.
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medel mellan anslag fick inte ske utan godkännande på central nivå.
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stor mobiliseringsmyndighet (mobm). Av intendentur- och tygavdelning-
arna blev en materielenhet som ansvarade för all materiel. Materielenheten
kunde ha många anställda, cirka 500 personer vid I 4/Fo 41, som var ett stort
försvarsområdesregemente. Materielenheten delades in tre detaljer: försörj-
ningsdetalj med ansvar för förplägnad samt inköp till garnisonen; förrådsde-
talj, som svarade för alla typer av materiel, allt från skosnören till haubits 77
— den förvaltade materielen vid försvarsområdets cirka 300 mobiliserings-
enheter; tekniska detaljen, som sysslade främst med reparation och under-
håll av materiel. Materielenheten fick förstärkas med personal som kunde
hantera nya materielsystem som ingick i specialtruppslagens krigsförband.

Utbildningsregementenas huvuduppgift blev grundutbildning (grund-
utbildningsmyndighet) och repetitionsutbildning (repetitionsutbildnings-
myndighet) samt krigsplacering av fast anställd personal (krigsplacerande
myndighet).

Det var CA:s ansvar att förbereda krigsförbandens mobilisering så att
detta kunde ske "med automatik" vid beredskapslarm och inom anbefalld
mobiliseringstid. När krigsförbandet var mobiliserat övertog chefer enligt
krigsplanläggningen ansvaret.

Mobiliseringstiden fastställdes av överbefälhavaren efter förslag från mili-
tärbefälhavaren inom vars militärområde förbandet mobiliserade. Mobili-
seringstiderna var normalt 24, 48, 72 och 96 timmar. Mobiliseringstiderna
var beräknade under "fredsförhållanden". Mobiliseringstiden berodde på en
mängd faktorer: Hur lokalrekryterat var förbandet? Hur komplicerad var
materielen? Hur mycket materiel behövde tillföras (fordon)? Hur var mate-
rielen upplagd i förrådet? Hade förbandet övat mobilisering? De flesta fak-
torer kunde påverkas men kostade pengar. De kortaste mobiliseringstiderna,
ofta 24 timmar, hade luftvärnsförband vid flygbaser och förband för försvar
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av infallsportar (hamnar och flygfält). Vanligtvis mobiliserade dessa förband 
på eller nära krigsuppgiften. Brigaderna hade normalt 72 timmars mobili-
seringstid. Någon förstärkt bataljon i varje brigad kunde ha kortare mobili-
seringstid. Materieltunga förband med uttagna fordon och arbetsmaskiner 
hade längre mobiliseringstider.

Mobiliseringssystemet utvecklades under hela det kalla kriget. Det var 
logiskt uppbyggt, övades och prövades. Mobiliseringsenheterna (kompani) 
sammanfördes i mobiliseringsgrupper (bataljon). Inom mobiliseringsgrup-
pen fanns en A-plats (avlämningsplats för fordon). I regel var mobiliserings-
enhetens mobiliseringsplats (dit de inryckande var kallade) densamma som 
mobiliseringsförrådet. I det fall de var skilda var mobiliseringsplatsen en 
större lokal dit materielen hämtades med kontrakterade fordon så kallade 
mobfordon. Ibland organiserades större mobiliseringsledningsgrupper (bri - 
gad). Cheferna för de olika mobiliseringsenheterna var de mobiliserande 
förbandens chefer. En normal mobiliseringsmyndighet med cirka 20 000 
krigsplacerade kunde ha ett tjugotal mobiliseringsgrupper samt ett antal 
materiella mobiliseringsenheter (ofta förrådsställd krigsbromateriel vid 
större vattendrag).

Mobiliseringen skulle kunna ske selektivt. En viktig faktor var huruvida 
fullmaktslagar hade trätt i kraft. Om så var fallet kunde bland annat uttagna 
fordon rekvireras. I annat fall fick krigsförbanden utrustas med Krigsmak-
tens egna fordon eller förhyrda/köpta. Det fanns olika mobiliseringsalterna-
tiv förberedda, för de fall det var mycket bråttom.

Partiell mobilisering alternativ Mindre omfattade cirka 50 000 man (unge-
fär som en åldersklass) och skulle kunna genomföras utan att fullmaktslagar 
trätt i tillämpning.

Partiell mobilisering alternativ Större omfattade cirka 200 000 man och 
krävde att förfogandelagar trätt i tillämpning. Bedömningen var att ovan-
stående mobiliseringsalternativ inte allvarligt skulle störa samhällsfunktio-
ner. En allmän mobilisering omfattande cirka 800 000 man skulle innebära 
stora förändringar i samhället. Man eftersträvade en stegvis genomförd mobi - 
lisering.

Mobiliseringsplatsberedskap kunde beordras. Då kallades ett tiotal krigs-
placerade in till varje mobiliseringsenhet för att bevaka förrådet och för-
bereda mobilisering. Vid mobiliseringsberedskap spreds förnödenheter som 
använts vid skolor och grundutbildningsförband till de mobiliseringsförråd 
där förnödenheter lånats.

Mobiliseringshandlingarna som förvarades på mobiliseringsavdelningen 
hämtades av mobiliseringsförberedarna till mobiliseringsplatsen. Mobilise-
ringshandlingarna var samlade i en pärm och arméchefen reglerade inne-
hållet. ”Plan för mobgrupp resp mobenhet skall innehålla nio uppslag med 
disposition enligt nedan. Omfånget av innehållet under varje kan variera 
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m h t lokala faktorer. Strävan bör vara att medta ett minimum av bestäm-
melser (anvisningar)” (CA 1976-11-01 Org 302). Bakom uppslag 2 fanns 
MOBKORT 1 OCH 2. På mobiliseringskorten fanns information om det 
mesta som krävdes för att genomföra mobiliseringen i oerhört koncentrerad 
form. 

Under 1950-, 60- och 70-talen var det överlag en dålig överensstämmelse 
mellan krigsbefattningen, som rimligen var den viktigaste, och fredsbefatt-
ningen. Krigsförbandschefen hade en mycket begränsad roll, vilket var en 
stor svaghet. Under huvuddelen av det kalla kriget var det först i samband 
med krigsförbandsövning han hade en tydlig uppgift, och då var han chef 
för ”fältpost 45363”. De riktiga förbandsbenämningarna användes aldrig i 
öppna handlingar. Vid slutövningen användes övningsbeteckningar. Huvud-
orsaken var strävan att hålla krigsorganisationen hemlig. Ansvaret för krigs-
förbandet var otydligt och missnöjet växte bland krigsförbandscheferna.

”Allt för krigsförbandet” myntades av arméchefen Erik G Bengtsson vid 
hans tillträde 1983. Det förstärktes när Bengt Gustafsson blev överbefäl-
havaren 1986 (VI 90). Då började en omläggning till en krigsorganiserad 
armé i kaderform som var genomförd 1994 när det kalla kriget var slut. En 
bidragande orsak var att krigsorganisationen minskade. ”Dubbelbrigaden” 
växlades ner till rörligt lokalförsvarsförband vilket medförde att vi åter hade 
en struktur som påminde om den före 1940. Fördelnings- och brigadche-
fer med staber kaderorganiserades. Budgetdialogen som tidigare hade gått 
i facktermer förändrades mer till prioriteringar mellan krigsförband. De 
dåtida sex fördelningscheferna och chefen på Gotland blev ”produktions-
ledare” direkt under chefen för armén. Militärbefälhavarna fick ge operativ 
inriktning på produktionen. Omläggningen uppfattades mycket positivt av 
krigsförbandscheferna, som gavs ett tydligt ansvar. Militär- och försvars-
områdesbefälhavarna var dock i allmänhet negativa, då deras inflytande på 
produktionen minskade.

Krigsförbandschefer fick nu tid avdelad för att kunna sköta sitt krigs-
förband. Ett medel var den årliga krigsförbandsvärderingen, som infördes i 
mitten av 1980-talet. Den blev efter hand mer systematiserad och var grun-
den för dels taktisk- och operativ värdering (taktiska chefer och militärbefäl-
havare), dels programvärdering (försvarsgrenschefer).

Krigsförbandsvärderingen (KFV) avslutades med att krigsförbandsche-
fen värderade krigsförbandets förmåga att lösa uppgifter enligt gällande för-
bandsmålsättning. Resultatet sammanfattades i KDU 1–5 (Krigsduglighet) 
samt bedömd mobiliseringstid under ostörda förhållanden. 

Parallellt med krigsförbandsvärdering utvecklades metoder för att planera 
i krigsförbandstermer genom förbandsutvecklingsplaner. ”En förbands-
utvecklingsplan (FUP) beskriver den verksamhet som krävs för att förbandet 
skall kunna uppnå eller vidmakthålla av överbefälhavaren/militärbefälhava-
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ren anbefalld krigsduglighet och beredskap. Planen skall beskriva krigsför-
bandets utveckling under en tid av minst sex år. Mål, verksamheter och kost-
nader redovisas för varje år som planen omfattar.” (PROV H FUP A 1990).

Krisförbandsvärdering och förbandsutvecklingsplaner mottogs positivt, 
men det var svårt att snabbt föra in förslag till åtgärder i myndigheternas 
verksamhetsplaner. Nästkommande verksamhetsår var normalt ”ekono-
miskt intecknat”. Intresset för krigsförbandsvärdering minskade något när 
krigsförbandschefen återkom året därefter och konstaterade att få av hans 
förslag hade verkställts. Förändringen var dock genomgripande. Krigsför-
bandscheferna var nu i centrum, inte de förvaltningsansvariga.

Redovisning av personal
Genom redovisningen blev det möjligt att på ett ändamålsenligt sätt plan-
lägga utnyttjandet av ofta knappa personella resurser. Ett annat syfte var 
att smidigt kunna kalla in till grund- eller repetitionsutbildning i fred eller 
krigstjänstgöring vid krig eller krigsfara. För att detta skulle fungera krävdes 
att de inregistrerade uppgifterna hölls aktuella: förändringar hos de värn-
pliktiga, som bland annat flyttar, byter yrke och får ändrad militär tjänstbar-
het. Det gällde även den militära organisationen med förändringar i både 
freds- och krigsorganisationen. 

Fram till 1940 hade krigsplacering av personal varit begränsad till fast 
och reservanställd personal. De värnpliktiga var inte krigsplacerade utan 
redovisades vid rullföringsexpeditioner. Det fanns ett åttiotal expeditioner 
utspridda över landet. Rullföringsexpeditionen hade kontakt med de värn-
pliktiga och med folkbokföringen. 

Vid mobilisering kallades de värnpliktiga in i klump årsklassvis genom 
kungörelse på gula affischer och i tidningar. Genom att man angav fler eller 
färre årsklasser och olika geografiska områden kunde antalet inryckande 
grovt regleras. Inryckningen skedde vid fredsregementet där fördelning på 
olika kompanier skedde med hjälp av information i inskrivningsboken som 
den värnpliktige medförde. Inryckningen vid krigsutbrottet september 1939 
och i november 1939 vid angreppet på Finland, skedde enligt denna metod. 
Erfarenheterna var inte odelat positiva. En snabbutredning tillsattes 1939 
och den lämnade 1941 förslag som genomfördes under åren 1943–45. 

Rullföringsexpeditionerna avvecklades och truppförbanden blev trupp-
registreringsmyndigheter (trm). Nu kunde mobiliseringsmyndighetens krigs-
förband bemannas i fred, vilket gav en helt annan mobiliserings säkerhet och 
mobiliseringstid. Förband eller delar av förband kunde kallas in genom för-
beredda krigstjänstgöringsorder. 

På mobiliseringsavdelningens personaldetalj skedde all redovisning av 
”tilldelade” anställda och värnpliktiga. Varje person hade en egen registre-
ringsplåt med adress. Plåtarna förvarades i smala lådor, en låda per krigs-
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förband. Tryckplåten kunde fogas samman med andra plåtar för att trycka 
krigsplacering- eller krigstjänstgöringsorder. Nu var det möjligt att med 
post inkallelse kalla in exakt de förband man behövde. Dessa krigsplace-
ringsorder var förberedda i lådor som snabbt kunde levereras till närmsta 
postkontor för expressutdelning. Övriga plåtar ordnades i användbarhets-
ordning för personal som inte var krigsplacerad. 

Den viktigaste handlingen var stamkortet. Ett för varje värnpliktig. På 
detta redovisades all nödvändig information om den värnpliktige. Stamkort 
användes fram till 1972 inom armén, då övergång skedde till redovisning på 
ADB.

Genom att man hade ett stort antal truppregistreringsmyndigheter (på 
1950-talet var det över 100 stycken inom Krigsmakten) med lokal personal-
hantering ökade mobiliseringssäkerheten. Nackdelen var att det var svårt 
att omfördela personal mellan olika truppregistreringsmyndigheter. Vissa 
hade överskott, andra underskott. Det var ett omfattande manuellt arbete 
att hålla krigsförbanden personellt uppfyllda och det fanns stora brister. På 
1960-talet fick nyutbildade vänta på krigsplacering. För armén som helhet 
var läget 1968 att av drygt 28 000 krigsplaceringsbara 22-åringar var bara 
11 000 krigsplacerade. Dessutom var uppfyllnadsgraden dålig. Statistiken 
1970 visade att endast 7 procent av Krigsmaktens myndigheter hade anbe-
falld personalstyrka. För 31 procent var bristerna anmärkningsvärda. Värn-
pliktsverkets slutsats var att bristerna berodde på slapp handläggning och 
dålig överblick. 

Värnpliktsverket organiserades i slutet av 1960-talet och blev en myndig-
het direkt under regeringen. Myndigheten organiserades med ett huvudkon-
tor i Karlstad och sex regionkontor, ett per militärområde. Regionkontoret 
övertog truppregistreringsansvaret från truppförbanden inom militärområ-
det. Övergången gick stegvis och var avslutad 1970/71. 

 Det system som infördes hade många likheter med tidigare system, men 
nu var det datamaskiner istället för plåtar och hålkort. Genom det nya sys-
temet blev överblicken mycket god i fråga om personaltillgångarnas utnytt-
jande. För första gången fick både högre och lägre myndigheter ett grepp om 
vilka överskott och vakanser som fanns. Med det som grund kunde plane-
ringen av grundutbildningen avsevärt förbättras. Efter några år blev uppfyll-
naden i krigsförbanden nästan 100 procent.

Normalt omsattes ett nytt krigsförband i samband med grundutbildning. 
Värnpliktskontoret kallade de värnpliktiga till grundutbildning. Samtidigt 
sändes Personaltabell Inryckning till förbandet, som sedan användes för att 
placera och registrera de inryckande. Vid utryckningen fyllde utbildningsbe-
fälet i förslag till krigsplacering (kod och klartext) samt vitsord på Personal-
tabell Utryckning. Vitsord bestod av tre delar: Uppförande, Lämplighet i 
befattning och Kunskaper och färdigheter. Betygsstegen var: 10, 9–5 God-
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känd, 4–0 Underkänd. (Betygsinflationen var obetydlig under hela det kalla 
kriget. Observera att ”Uppförande” fanns kvar i Krigsmakten till skillnad 
mot i skolan.)

Personaltabell Utryckning sändes till truppregistreringsmyndigheten 
(värnpliktskontoret) i militärområdet, där krigsplacering genomfördes. 
Strävan var att omsätta hela förband (bataljon/kompani). Tyvärr var det så 
att grundutbildningen inte alltid gav tillräckligt antal värnpliktiga på grund 
av förtidsavgångar. 

Varje år omorganiserades ett stort antal krigsförband. Arméns nya krigs-
organisation (på datamedia) gick med beväpnad eskort i början av somma-
ren till Värnpliktsverket. Den nya krigsorganisationen skulle vara intagen 
senast 1 juli året därefter. Krigsplaceringsarbetet var ett samarbete mellan 
militärbefälhavare, värnpliktskontor, grundutbildningsmyndighet och mobi-
liseringsmyndighet. Militärbefälhavaren ställde bland annat krav på lokal-
rekrytering (procent inom milo), krav på rätt utbildning (rätt utbildade i 
procent) samt krav på uppfyllnad (uppfyllnad i procent). Mobiliserings-
myndigheten angav bland annat mobiliseringsplats, avstigningsplats, mobili-
seringsförberedare och mobiliseringsenhetschef.

Det var inte bara värnpliktiga som skulle krigsplaceras. Det fanns cirka 
150 olika krigsplacerande myndigheter inom och utom Krigsmakten som 
hade ansvar för att krigsplacera personal. Arméns och Försvarsmaktens per-
sonalkårschefers viktigaste uppgift var att krigsplacera personal med rätt 
kompetens ur personalkåren på personalkårens krigsbefattningar: chefen 
för Svea artilleriregemente – chefer i de krigsförband som A 1 hade beman-
ningsansvar för, chefen för intendenturkåren – intendenter i staber, chefen 
för tolkskolan – tolkar (förhörsledare). Det fanns även en mängd olika 
specia lister som krigsplacerades genom myndigheters försorg utanför Krigs-
makten: Domstolsverket – personal i krigsrätter, Socialstyrelsen – sjukskö-
terskor i fältsjukhus, Postverket – posttjänstemän i staber. 

Varje år fick den bemanningsansvariga myndigheten Underlag för krigs-
placering. Det var en förteckning över samtliga krigsbefattningar myndig-
heten var bemanningsansvarig för. Först kom de krigsbefattningar som var 
bemannade. Där framgick även vem som hade krigsbefattningen. Nästa 
avdelning var de krigsbefattningar som var vakanta. Slutligen kom en för-
teckning över den personal inom personalkåren som inte var krigsplacerad. 
När de vakanta befattningarna var bemannade och andra ändringar införda 
sändes den upprättade Underlag för krigsplacering tillbaka till Värnplikts-
verket där de nya namnen fördes in i registren.

Mobiliseringen var förberedd genom att varje krigsplacerad person hade 
en krigsplaceringsorder som sändes ut i rekommenderat brev. På krigsplace-
ringsordern framgick förbandskod, fältpostnummer, var han skulle inställa 
sig vid mobilisering, avstigningsplats samt vilken truppregistreringsmyndig-
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hade ansvar för att krigsplacera personal. Arm&Is och Försvarsmaktens per-
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kompetens ur personalkåren på personalkårens krigsbefattningar: chefen
för Svea artilleriregemente — chefer i de krigsförband som A 1 hade beman-
ningsansvar för, chefen för intendenturkåren — intendenter i staber, chefen
för tolkskolan — tolkar (förhörsledare). Det fanns även en mängd olika
specialister som krigsplacerades genom myndigheters försorg utanför Krigs-
makten: Domstolsverket — personal i krigsrätter, Socialstyrelsen — sjukskö-
terskor i fältsjukhus, Postverket — posttjänstemän i staber.

Varje år fick den bemanningsansvariga myndigheten Underlag för krigs-
placering. Det var en förteckning över samtliga krigsbefattningar myndig-
heten var bemanningsansvarig för. Först kom de krigsbefattningar som var
bemannade. Där framgick även vem som hade krigsbefattningen. Nästa
avdelning var de krigsbefattningar som var vakanta. Slutligen kom en för-
teckning över den personal inom personalkåren som inte var krigsplacerad.
När de vakanta befattningarna var bemannade och andra ändringar införda
sändes den upprättade Underlag för krigsplacering tillbaka till Värnplikts-
verket där de nya namnen fördes in i registren.

Mobiliseringen var förberedd genom att varje krigsplacerad person hade
en krigsplaceringsorder som sändes ut i rekommenderat brev. På krigsplace-
ringsordern framgick förbandskod, fältpostnummer, var han skulle inställa
sig vid mobilisering, avstigningsplats samt vilken truppregistreringsmyndig-
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het han tillhörde. På krigsplaceringsorden fanns två kuponger som kunde 
användas vid resa till inställelseplatsen. På krigsplaceringsordern framgick 
även om han skulle kunna kallas in vid partiell mobilisering genom angiven 
färgbeteckning eller täcknamn. Slutligen fanns ett befattningsnummer som 
var specifikt och angav i vilken befattning vederbörande var krigsplacerad. 
De värnpliktiga som inte var krigsplacerade fick krigsplaceringsorder där det 
framgick att de tills vidare ingick i personalreserven.

På mobiliseringsavdelningen förvarades Personaltabell Krigsplacering. På 
denna fanns samtlig krigsplacerad personal redovisad i detalj. Där framgick 
även krigsbefattningen i klartext och i kod samt huruvida den krigsplacerade 
uppfyllde kraven genom att ange dennes användbarhetskod. Det fann även 
en mobiliseringsreserv om cirka tio procent som skulle kunna ersätta sent 
anlända inryckande. Personaltabell Krigsplacering förvarades i mobilise-
ringshandlingarna, som vid beredskapshöjning transporterades ut till mobi-
liseringsplatsen av mobiliseringsförberedare. I mobiliseringsförrådet fanns 
även en Personaltabell Inmönstring, men den saknade personnummer och 
namn, och angav endast befattningar. Inmönstring vid mobilisering kunde 
ske med denna tabell då befattningsnumret på krigsplaceringsordern som 
medfördes av den inmönstrade överensstämde med befattningsnumret på 
Personaltabell Inmönstring. 

När värnpliktskontoren övertog truppregistreringsansvaret omkring 
1970 försvårades krigsförbandschefernas möjligheter att påverka personal-
läget. Nu fick han helt enkelt en lista tillsänd. Så småningom, omkring 
1990, blev samtliga truppförband uppkopplade med terminaler till Värn-
pliktsverket och kunde då arbeta med sina krigsförband i realtid med.

Redovisning av materiel
Ny krigsmateriel köptes in och kontrollerades av Försvarets materielverk 
och Försvarets sjukvårdsstyrelse. Materielen fördelades till truppförband 
enligt fördelningslistor som utarbetades vid arméstabens utrustningsavdel-
ning. Leveranstiden kunde sträcka sig över flera år, vilket oftast var ett önske-
mål från både industrin och armén. Den först levererade materielen gick 
till skolor där blivande instruktörer utbildades, därefter till de förband som 
bedrev grundutbildning och slutligen till mobiliseringsmyndigheter i den 
takt som krigsförbanden organiserades. 

Materielen benämndes förnödenheter. Förnödenheterna indelades i för-
nödenhetsområden: tygmateriel, intendenturmateriel, sjukvårdsmateriel och 
fortifikatorisk materiel. På 1940-, 50- och 60-talen hanterades all redovis-
ning manuellt och vid skilda stabsenheter. Intendenturmaterielen, exempel-
vis, anskaffades centralt av intendenturmaterielförvaltningen och hanterades 
av intendenturavdelningen på truppförbanden och lades upp i intendentur-
avdelningens ”delförråd” i mobiliseringsförrådet. 
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Behovet av förnödenheter vid ett krigsförband beräknades genom att 
summera förnödenheter upptagna på aktuella fältutrustningslistor. Genom 
att summera samtliga krigsförband (mobenheter) vid en mobiliseringsmyn-
dighet fick man fram utrustningsbehovet (U). Materiel utöver utrustnings-
behovet var ersättningsbehovet (E). Ersättningsmaterielen var avsedd att 
ersätta krigsförluster vid ett långt krig. Den förvarades främst i militärområ-
desförråd, men användes även som en ”hanteringsreserv” vid större materiel-
översyner. På 1940- och 50-talen var ersättningsreserven betydande. Under 
1970-talet var nästan all modern krigsmateriel behovssatt på krigsförband.

På 1970-talet infördes nya förrådsrutiner. Försvarets materielverk hade 
organiserats och blivit myndighet under regeringen och en ny lokal orga-
nisation med försvarsområdesregementen var under införande. Redovis-
ningen kom nu att ske med stöd av ett Terminal Orienterat Redovisningssys-
tem – TOR. TOR hade två nivåer: TOR central på Försvarets materielverk i 
Karlstad samt TOR lokal vid Försvarsmaktens samtliga truppförband (mot-
svarande) som hanterade förnödenheter. Information mellan lokal och cen-
tral nivå sändes med diskett en gång per vecka. Uppdatering lokalt skedde i 
realtid. På central nivå fastställdes grund- och förvaltningsdata för centralt 
nummersatta förnödenheter (Lysväv 5 kvm rulle M1016-800110) – FMV 
ansvar – och behovsdata för samtliga krigsförband och materiella mobilise-
ringsenheter enligt arméns krigsorganisationssystem KRO/A – arméstabens 
organisationsavdelning ansvar. 

Truppförbandens (motsvarande) totala tillgångar av förnödenheter redo-
visades så småningom i TOR (ej läkemedel) uppdelade på servicekonton för 
redovisning av förnödenheter som nyttjades i fredsverksamheten och mob-
konton för redovisning av förnödenheter som ingick i mobiliseringsenhe-
ter. En stor mobiliseringsmyndighet som I 4/Fo 41 kunde ha 300 stycken 
mobiliseringsenheter (kompanier). På mobkonton redovisades behov, till-
gångar och differens (brist/överskott). På servicekonton redovisades endast 
tillgångar.

Personal vid mobiliseringsmyndighetens materielenhet ansvarade för att 
mobiliseringsenheterna var uppfyllda enligt behov fastställda av chefen för 
armén. Materielen lades upp förnödenhetsvis – samtliga marschskor på en 
plats, samtliga mörkerriktmedel till kulsprutepistol på en annan plats. I TOR 
kunde den exakta placeringen på hylla anges. Genom förnödenhetsvis upp-
läggning förenklades materielhanteringen vid organisationsförändringar. 
Samtidigt sparades förrådsutrymme. I förråd tillhörande krigsförband med 
kort mobiliseringstid, upp till 24 timmar, var materielen förvarad för att 
medge snabb utrustning. Personlig utrustning var packad i säckar och grup-
pens materiel förvarad på en plats.

Varje år omorganiserades krigsförband. Arméns nya krigsorganisation 
(på datamedia) gick med beväpnad eskort i början av sommaren till Försva-
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rets materielverk i Karlstad. Den nya krigsorganisationen skulle vara intagen 
senast 1 juli året därefter. Försvarets materielverk ansvarade under chefen 
för armén för materieldirigering. Genom att man jämförde överskott och 
brister kunde omfördelning ske mellan mobiliseringsmyndigheter varvid en 
omfördelningsorder sändes ut från TOR central.

Ibland saknades förnödenheter. Det kunde ha inträffat leveranspro-
blem hos leverantör. Vid brist kunde annan version eller substitut ersätta 
tillfälligt. En version var en centralt fastställd ersättningsförnödenhet för 
behovssatt förnödenhet. Ett substitut var av myndighet utlagd förnöden-
het vid brist på behovssatt förnödenhet och dess fastställda versioner (till 
exempel, om leverans av automatkarbin 4 är försenad, då får automat gevär 
m/42 tills vidare ligga kvar i förrådet som substitut). De högst prioriterade 
krigsförbanden bör naturligtvis vara uppfyllda och ha den bästa materie-
len, den materiel som är minst sliten och bäst underhållen. Ibland uppstod 
problem: chefen för I 14/Fo 49 i Gävle hade svårt att prioritera i mitten av 
1980-talet. Försvarsområdesregementet mobiliserade två infanteribriga-
der och ett antal lokalförsvarsförband. IB 14 var en modern IB 77-brigad, 
vilken var prioriterad av chefen för armén. IB 44 var en äldre IB 66R-bri-
gad, men den var prioriterad av överbefälhavaren för den hade viktig 
avvärjningsuppgift i Övre Norrland. Kvar i försvarsområdet var lokalför-
svarsförbanden, och de var med dessa chefen för I 14/Fo 49 skulle försvara 
sitt försvarsområde.

Alla förnödenheter förvarades inte i mobiliseringsförrådet. Böcker, expen-
ser, kryptomateriel, pistoler, kartor och läkemedel förvarades på kasern och 
transporterades ut vid beredskapshöjning. Ammunition förvarades centralt 
i mobiliseringsområdena i speciella ammunitionsförråd. I dessa var ammu-
nitionen upplagd mobiliseringsenhetsvis. 

I mobiliseringsförrådet fanns för varje mobiliseringsenhet en omgång 
utrustningshandlingar. De förvarades i en eller flera pärmar med bland 
annat följande innehåll, avpassat för mobiliseringsenhetens behov jämte en 
mindre reserv: listor för personlig grundutrustning (U-lista P); listor för per-
sonlig tilläggsutrustning (U-lista P); listor för grupputrustning (U-lista K); 
speciallistor batteri, drivmedel, livsmedel med flera; utrustningstabeller 
(U-tabeller).

U-tabell behov redovisade krigsförbandets behov av förnödenheter totalt 
och hänfört till olika U-listor. Om U-tabellens uppgifter förändrats – till 
exempel efter omorganisation – utgavs en kompletterande förändringslista. 
På anslagstavla i förrådet fanns anslaget en bristförteckning. Det var en 
U-tabell behov med anteckningar om avvikelser.

Stölder har alltid förekommit i mobiliseringsförråd, främst av verktyg 
och uniformspersedlar. När eldhandvapen från stölder i mobiliseringsför-
råd började användas kriminellt skärptes förvaringen. Inbrottssäkra betong-
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kassuner ställdes upp i anslutning till mobiliseringsförråden och i dessa för-
varades eldhandvapen. 

När ny krigsmateriel togs fram var det viktigt att materielen var anpas-
sad för förvaring i kalla förrådsutrymmen och att verkstadsöversyner kunde 
ske med långa intervaller. Känslig materiel såsom radiomateriel förvarades 
i torrluftutrymmen inredda i mobiliseringsförrådet. Även stridsfordon och 
fordon med elektronik var torrluftade med hjälp av speciella aggregat.

Nästan all organisationsbestämmande krigsmateriel, som terrängfor-
don och pansarvärnspjäser, var utrustningsförnödenheter och behovssatta 
på något krigsförband. Det fanns inte någon ”extrabataljon med materiel” 
avsedd för grundutbildning. Därför lånade grundutbildningsförbanden 
krigsmateriel från mobiliseringsförråd. Villkoret var att den lånade materie-
len skulle kunna återställas till mobiliseringsförrådet i fältdugligt skick inom 
mobiliseringstiden. När grundutbildningsbataljonen kommit ”halvvägs” 
i sin utbildning blev den ett kuppförsvarsförband och då fick improvisera 
vid de halvtomma mobiliseringsförråden om det blev mobilisering. Genom 
att utnyttja krigsmaterielen växelvis kunde man få en jämn förslitning. Det 
fanns dock exempel på fordon som bara gått några hundra mil innan de 
utgick ur organisationen. 

Chefen för armén ansvarade för materielunderhåll och hade egna verk-
städer för lättare reparationer och översyner på truppförbanden. Mer kvali-
ficerade reparationer skedde vid verkstäder som i slutet av 1960-talet över-
gick från truppförbanden till miloverkstadsförvaltningen, en förvaltning per 
militärområde. Miloverkstadsorganisationen var försvarsmaktsgemensam 
och skulle vara ”intäktsfinansierad”. Större materielsystem genomgick en 
eller två större renoveringar/modifieringar under sin livstid. Dessa verk-
ställdes av Försvarets materielverk vid industrin eller vid Försvarsmaktens 
miloverkstäder. Under ekonomiskt snåla tider kunde det fortlöpande mate-
rielunderhållet eftersättas, vilket medförde att materielen i förtid slets ner 
samtidigt som krigsförbandens materiella status försämrades.

All behovssatt materiel anskaffades inte i fred. Hästar, traktorer, bilar, 
arbetsmaskiner, motorcyklar och lastbilar fanns i bruk överallt i det 
civila. Dessa ”förnödenheter” togs ut i fred och fick ett uttagningsbesked 
som liknade en krigsplaceringsorder. På den framgick var den uttagna 
hästen (1940- och 50-talen) eller det uttagna fordonet skulle avlämnas 
vid mobilisering. Den platsen benämndes A-plats (avlämningsplats). På 
A-platsen fanns mottagningsförrättare och ”god man” utsedd av Läns-
styrelsen som opartiskt värderade hästen eller bilen, varefter den inlöstes 
av Krigsmakten. 

Under beredskapen användes metoden då fullmaktslagar var i tillämp-
ning. Under efterkrigstiden har metoden inte använts. Istället har Försvars-
makten hyrt fordon eller använt egna fordon, bland annat från regionala 
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A-platsen fanns mottagningsförrättare och "god man" utsedd av Läns-
styrelsen som opartiskt värderade hästen eller bilen, varefter den inlöstes
av Krigsmakten.

Under beredskapen användes metoden då fullmaktslagar var i tillämp-
ning. Under efterkrigstiden har metoden inte använts. Istället har Försvars-
makten hyrt fordon eller använt egna fordon, bland annat från regionala
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motorfordonsförråd, som var den sista stationen före skroten. Det var en 
omfattande administration att hålla uttagningen aktuell. På mobiliserings-
myndigheten fanns en enhet på mobiliseringsavdelningen som hanterade 
”uttag”. Omfattningen varierade med mobiliseringsmyndighetens krigs-
organisation. Uttagningen underlättades när vi fick ett centralt bilregister 
på 1970-talet (tidigare var det regionala register och bilarna hade läns-
bokstäver). Nu kunde mer exakt uttagning ske med hjälp av Försvarets 
materielverk Biluttag i Karlstad, samtidigt som hanteringen avsevärt för-
enklades. Ibland stämde inte uttagningsbehoven med tillgångarna. Detta 
var ett problem framför allt i Norrlandslänen. Man försökte lösa detta pro-
blem genom att organisera A-platser i Västsverige, där det var överskott, och 
därefter köra fordonen till mobiliseringsplatserna i Norrland.

Behovssatta förnödenheter kunde även tillgodoses genom krigsleverans 
vid mobilisering. Det bedömdes inte vara nödvändigt att ha exempelvis 
samtliga motorsågar fredsanskaffade. Ofta uppstår problem med materiel 
som inte används, packningar torkar etc. Dessutom kom det hela tiden 
ut modernare, kraftigare och mer lätthanterliga maskiner på marknaden. 
Genom att teckna krigsleveransbesked med lokala firmor kunde man täcka 
behoven. Krigsleveransbesked innebar att firman förband sig att hålla 
överens kommet antal förnödenheter i lager, som vid mobilisering köptes 
och hämtades av Krigsmakten. Det gällde framför allt livsmedel och driv-
medel men även förnödenheter som sovsäckar och pannlampor.

Krigsförbandsövning och mobilisering

De värnpliktiga som tjänstgjorde under beredskapen 1939–45 var antingen 
värnpliktiga under grundutbildning eller värnpliktiga som fullgjorde bered-
skapstjänst. Den 26 augusti 1939 hade regeringen beslutat om förstärkt 
försvarsberedskap och den upphörde den 1 juli 1945. Förstärkt försvars-
beredskap innebar att en mängd fullmaktslagar trädde i kraft samt partiell 
mobilisering. Beredskapsåren var en gigantisk krigsförbandsövning. Krigs-
förbanden hade mobiliserats, övats, haft beredskapstjänst och demobilise-
rats flera gånger. De var välövade och samtränade. Krigsplacerat befäl och 
värnpliktiga kände varandra och hade förtroende för varandra och det egna 
krigsförbandet, men Sverige var 1945 beredskapstrött. 

Efter krigsslutet inställdes repetitionsövningarna. Krigsförbanden, som 
var välövade, kunde förväntas bibehålla sin krigsduglighet några år utan 
repetitionsutbildning. En orsak kanske även var den föråldrade lagstift-
ningen från 1941. Repetitionsutbildning genomfördes årsklassvis. Det var 
inte möjligt att kalla in krigsförband med dess krigsplacerade personal. Det 
kunde bara ske om samtliga krigsplacerade värnpliktiga tillhörde samma 
årsklass, vilket var sällsynt då krigsplacering skedde individvis. 

Problemet var känt, och 1948 års värnpliktskommitté lämnade 1950 ett 
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inte möjligt att kalla in krigsförband med dess krigsplacerade personal. Det
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förslag som antogs av riksdagen. Det innebar att man övergav repetitions-
övning i årsklassvis. Istället infördes tre stycken krigsförbandsövningar om 
trettio dagar. Krigsförbanden skulle övas vart sjätte år. Året efter tillkom en 
övning för befäl om tio dagar i anslutning till krigsförbandsövningen. Det 
var en mycket välkommen reform som påverkats av det skärpta utrikes-
politiska läget. Stora krigsförbandsövningar kom sedan att genomföras de 
närmsta åren. Nu använde man samma metod som 1943 då krigsorganisa-
tionens samtliga tio krigsfördelningar kallades in enligt ett särskilt schema 
för fyra veckors övning. Först befattningsutbildning, därefter övning i batal-
jons-, regements- och fördelningsförband.

Redan hösten 1950 kallades 40 000 man in med kort varsel. Det var en 
repmånad som gällde, och den medgav ordentlig befattnings- och förbands-
utbildning med slutövning i större förband. En stor del av reservofficerarna 
och de värnpliktiga hade erfarenhet från beredskapen. Efter hand ersattes 
värnpliktiga från beredskapen med nyutbildade. Under denna period fram 
till slutet av 1960-talet var krigsförbanden inte samtränade under grund-
utbildningen. Befälet kände inte sina soldater och tvärtom. Samträningen 
skedde vid första krigsförbandsövningen. Det var en svaghet. 

Krigsförbanden delades in i sex jämnstora grupper, a–f, i de så kallade 
gruppindelningsverket. Det var meningen att en grupp skulle övas varje år. 
Det började väl, men redan 1956 och 1957 ställdes krigsförbandsövningar 
in, vilket var förödande för beredskapen, nästa tillfälle skulle ju inträffa 
sex år senare. Det visade sig vara för långt uppehåll mellan krigsförbands-
övningarna. Krigsförbanden skulle ju vara direkt krigsanvändbara direkt 
efter genomförd mobilisering. Särskild övning för befäl (SÖB) infördes 1960 
för aktiva-, reserv- och värnpliktiga officerare. Den omfattade 15 dagar och 
inplacerades mellan två krigsförbandsövningar.

Problemen med de långa mellanrummen mellan krigsförbandsövning-
arna och det värnpliktiga befälets bristande truppföringsförmåga behand-
lades i VU 60-utredningen i mitten av 1960-talet. Dess förslag behandlade 
både grund- och repetitionsutbildningen och var noga berett. Förslaget 
antogs av riksdagen 1966 och får noga anses vara ett av de mest genomgri-
pande besluten under efterkrigstiden. Fältförbanden genomförde två krigs-
förbandsövningar varefter personalen överfördes till lokalförsvarsförband 
eller personalreserv. För repetitionsutbildningen innebar VU 60 följande:

• Krigsförbandsövningar genomfördes i fyraårsintervaller.

• Huvuddelen av de värnpliktiga genomförde fem krigsförbandsövningar 
om 18 dagar (förlängdes till 21 dagar 1986).

• Tre särskilda övningar för befäl (SÖB) om 11 dagar för reserv- 
och värnpliktiga officerare, för att förbättra utbildningen i 
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taktik, stridsteknik och mobiliseringstjänst, genomfördes mellan 
krigsförbandsövningar.

• Mobiliseringsgenomgångar om 24–48 timmar för mobiliserings-
förberedare och förband med kort mobiliseringstid.

• Mönstringsövningar för förband med kort mobiliseringstid.

• Gemensam utryckning efter grundutbildningen skapade möjligheter 
att genomföra ”nollte KFÖ”, vilket innebar att kvarvarande delar av ett 
krigsförband som genomförde krigsförbandsövning samövades med de 
nytillkomna delarna under grundutbildning.

Krigsförbandsövningen var från cirka 1970 indelad i delar: B 1-vecka – värn-
pliktiga underofficerare och officerare för övningsförberedelser; B 2-vecka 
– värnpliktiga gruppchefer. Formella kaderövningar i pluton och kompani; 
F-veckor – resterande delar av krigsförbandet (meniga). Mobiliserings-
övning, befattningsutbildning några dagar, formella stridsövningar i pluton 
och kompani. Slutövning, ofta under militärbefälhavarens ledning.

Aktivt befäl och reservofficerare började krigsförbandsövningen en 
till två veckor före vecka B 1. Det krigsplacerade befälet skulle i huvudsak 
själva utbilda truppen, det var bland annat därför de ryckte in tidigare. Före 
VU 60:s införande leddes övningarna under repetitionsövningarna främst 
av aktivt befäl. De värnpliktiga plutoncheferna hamnade då i bakgrunden. 
En bataljon som genomförde krigsförbandsövning förlades ofta på skjutfält 
i baracker eller på förberedda förläggningsplatser. En mindre instruktörs-
grupp med fast anställt befäl från det utbildningsansvariga truppför bandet 
hjälpte den krigsplacerade bataljonchefen med kvalificerade övningar, som 
stridsskjutning i kompani med understöd av egen granatkastareld. När 
bataljonen förlades i fält övades underhållsrutiner, som förplägnads- sjuk-
vårds-, reparations- och ammunitionstjänst med automatik.

Särskild övning för befäl (SÖB) var en kortare övning för befäl ner till 
och med plutonchef. Syftet var att förbättra kunskaperna i taktik, stridstek-
nik, förbandets mobilisering samt framför allt om förbandets stridsuppgift. 
Därför försökte man genomföra SÖB i det område där förbandet hade sin 
krigsuppgift, vilket kunde vara långt från mobiliseringsområdet. Huvuddelen 
av förband utgångsgrupperade i Övre Norrland var tilltransportförband. Ofta 
deltog befäl från understödjande krigsförband, som artillerister och ingenjö-
rer. Kompaniets och bataljonens befäl lärde känna varandra och förbandets 
krigsuppgift, vilket var utomordentligt värdefullt. Vid särskild övning för 
befäl utarbetades normalt stridsplaner, som ju måste vara levande dokument. 

Målet när VU 60 infördes i slutet av 1960-talet var att krigsförbanden 
skulle vara stridsdugliga direkt efter genomförd mobilisering – brigads 
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anfall mot framryckande fiende – en mycket hög målsättning, måhända för 
hög. För att uppnå målet krävdes dels att grundutbildningen var minst 10,5 
månader för meniga, dels att krigsförbandet genomförde krigsförbandsöv-
ning vart fjärde år med mellanliggande särskild övning för befäl samt att 
det krigsplacerade värnpliktiga befälet deltog. Försvarsbeslutet 1972 inne-
bar att grundutbildningstiden minskade från 10,5 månad till 7,5 månad 
för huvuddelen av soldaterna. Det var en allmän uppfattning att man på 
den förkortade utbildningstiden inte hann utbilda allsidigt användbara 
förband.

Krigsförbandsövningarna kom på ett olyckligt sätt bli en budgetregula-
tor när det planerade konfronterades med det reella. Materielanslaget var 
bundet i lagda beställningar. Grundutbildningen kunde begränsas, men det 
fanns inga stora pengar att hämta innevarande verksamhetsår. Planerade 
krigsförbandsövningar kunde strykas i sent skede utan att den allmänna 
opinionen regerade. Dessutom hade statsmakterna tonat ner kravet på 
krigsduglighet i försvarsbeslutet 1972: ”den operativa styrkan kunde tillåtas 
att gå ner under de närmaste åren”. 

Anstånden blev efter hand ett stort problem, speciellt anstånd för det 
värnpliktiga befälet. Anstånd kunde den värnpliktige begära när han blev 
inkallad till krigsförbandsövning. Skälet var att han skulle lida betydande 
skada (exempelvis studieavbrott på universitetet eller ekonomiska problem 
vid enskild firma). Det var Värnpliktsverket som beslutade om anstånd 
skulle beviljas. Författarens uppfattning är att de flesta ansökningar bevilja-
des. Anstånd ska inte förväxlas med ”uppskov”. Uppskov gavs då den värn-
pliktige hade ett arbete i fred som också var av stor betydelse i krig. Värn-
pliktsverket beviljade uppskov efter ansökan från myndighet eller krigsvik-
tigt företag.

Omfattningen av de årliga krigsförbandsövningarna reglerades i armé-
chefens produktionsuppdrag. Gruppindelningsverket var grunden, men 
efter hand då VU 60-systemet infördes fick anpassningar ske. Chefen för 
armén prioriterade en systematisk genomförd repetitionsutbildning. Om en 
krigsförbandsövning ställdes in fick förbandet vänta fyra år till nästa tillfälle. 
Överbefälhavaren och militärbefälhavarna i milo Syd, Öst och Övre Norr-
land var mer intresserade av att krigsförbandsövningarna genomfördes i ett 
operativt sammanhang i rätt område med deltagande av marin- och flyg-
stridskrafter samt civila myndigheter vid så kallade försvarsmakts övningar 
(FMÖ). Den första i en stor serie försvarsmaktsövningar var ”Norrsken” 
1982 med 23 000 man i övre Norrland och den sista ”Orkan” 1993 med 
20 000 man i östra Svealand. 

De mer armébetonade militärområdena Väst, Bergslagen och Nedre 
Norrland genomförde egna stora slutövningar med åldersklassen och inkal-
lade krigsförband. Ofta lyckades man organisera två ”brigader” som anföll 
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anfall mot framryckande fiende — en mycket hög målsättning, måhända för
hög. För att uppnå målet krävdes dels att grundutbildningen var minst 10,5
månader för meniga, dels att krigsförbandet genomförde krigsförbandsöv-
ning vart fjärde år med mellanliggande särskild övning för befäl samt att
det krigsplacerade värnpliktiga befälet deltog. Försvarsbeslutet 1972 inne-
bar att grundutbildningstiden minskade från 10,5 månad till 7,5 månad
för huvuddelen av soldaterna. Det var en allmän uppfattning att man på
den förkortade utbildningstiden inte hann utbilda allsidigt användbara
förband.

Krigsförbandsövningarna kom på ett olyckligt sätt bli en budgetregula-
tor när det planerade konfronterades med det reella. Materielanslaget var
bundet i lagda beställningar. Grundutbildningen kunde begränsas, men det
fanns inga stora pengar att hämta innevarande verksamhetsår. Planerade
krigsförbandsövningar kunde strykas i sent skede utan att den allmänna
opinionen regerade. Dessutom hade statsmakterna tonat ner kravet på
krigsduglighet i försvarsbeslutet 1972: "den operativa styrkan kunde tillåtas
att gå ner under de närmaste åren".

Anstånden blev efter hand ett stort problem, speciellt anstånd för det
värnpliktiga befälet. Anstånd kunde den värnpliktige begära när han blev
inkallad till krigsförbandsövning. Skälet var att han skulle lida betydande
skada (exempelvis studieavbrott på universitetet eller ekonomiska problem
vid enskild firma). Det var Värnpliktsverket som beslutade om anstånd
skulle beviljas. Författarens uppfattning är att de flesta ansökningar bevilja-
des. Anstånd ska inte förväxlas med "uppskov". Uppskov gavs då den värn-
pliktige hade ett arbete i fred som också var av stor betydelse i krig. Värn-
pliktsverket beviljade uppskov efter ansökan från myndighet eller krigsvik-
tigt företag.

Omfattningen av de årliga krigsförbandsövningarna reglerades i a r m -
chefens produktionsuppdrag. Gruppindelningsverket var grunden, men
efter hand då VU 60-systemet infördes fick anpassningar ske. Chefen för
armen prioriterade en systematisk genomförd repetitionsutbildning. Om en
krigsförbandsövning ställdes in fick förbandet vänta fyra år till nästa tillfälle.
Överbefälhavaren och militärbefälhavarna i milo Syd, Öst och Övre Norr-
land var mer intresserade av att krigsförbandsövningarna genomfördes i ett
operativt sammanhang i rätt område med deltagande av marin- och flyg-
stridskrafter samt civila myndigheter vid så kallade försvarsmaktsövningar
(FMÖ). Den första i en stor serie försvarsmaktsövningar var "Norrsken"
1982 med 23 000 man i övre Norrland och den sista "Orkan" 1993 med
20 000 man i östra Svealand.

De mer armt etonade militärområdena Väst, Bergslagen och Nedre
Norrland genomförde egna stora slutövningar med åldersklassen och inkal-
lade krigsförband. Ofta lyckades man organisera två "brigader" som anföll
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respektive fördröjde. Ett försvarsområdesregemente hade inte kapacitet att, 
samtidigt som grundutbildning pågick, kalla in en hel brigad (5 000 man) på 
krigsförbandsövning. Det gick dock att öva brigaden genom att man kallade 
in brigaden utom två skyttebataljoner och under slutövningen tillförde två 
skyttebataljoner från andra truppförband. Tidpunkten för större manövrer 
var i milo Bergslagen, Nedre Norrland och Övre Norrland senvintern, då 
grundutbildningsbataljonerna genomförde ”nollte KFÖ”. I milo Syd, Väst 
och Öst genomfördes höstmanövrar under september–oktober när skörden 
var inne. Då kunde åldersklassen inte delta fullt ut som krigsförband, efter-
som den ryckt in under sommaren.

Vid en konsekvent genomförd repetitionsutbildning enligt VU 60 skulle 
ungefär 120 000 man genomföra krigsförbandsövning varje år samtidigt 
som cirka 40 000 värnpliktiga genomförde grundutbildning. Det innebar 
en väldig anspänning på truppförbanden och dess befäl, speciellt när den 
kortaste grundutbildningstid var 10,5 månader och det var brist på aktivt 
befäl. Huvuddelen av åren var antalet repetitionsutbildade mellan 50 000 
och 100 000.

När det var beslutat vilka krigsförband som skulle genomföra krigsför-
bandsövning och när övningen skulle genomföras, vilket framgick av CA:s 
utbildningsarméorder, började förberedelserna. De mobiliseringsansva-
riga begärde hos värnpliktskontoren att krigsförband skulle läggas i tjänst-
göringslistor – hela förband listades på olika sätt. Mobiliseringsmyndighe-
terna kunde nu välja ut de delar av förbanden som skulle fullgöra repeti-
tionsutbildning i full eller begränsad omfattning. Detta arbete kunde göras 
via normal korrespondens eller från direkt från myndigheterna via Värn-
pliktsverket lokalt. När alla inblandade var överens skickades tjänstgörings-
order ut från värnpliktskontoret. Värnpliktsverket verkställde endast det 
som mobiliseringsmyndigheterna önskade. Verkets tillsyn begränsades till 
att kontrollera att lagar och förordningar följdes. 

Av den vid förbandet krigsplacerade personalstyrkan brukade omkring 
1990 30 procent inte inställa sig, men bara 12,5 procent hade fått anstånd. De 
övriga 17,5 procenten var sjuka, befriade, hade inte kunnat nås med order, 
var bosatta utrikes etc. Värnpliktsverket brukade i god tid göra komplet-
teringsinkallelser för att förbandet skulle kunna fungera under övningen. 
Konsekvenserna innebar att samträningen från grundutbildningen till stora 
delar gick förlorad och att nyckelpersonal i ett sent skede kallades in för att 
fylla befattningen, ofta utan att ha rätt fackutbildning. Många aktiva befäl 
har i ett sent skede ”tjänstgöringsplacerats” som chefer för krigsförband 
under krigsförbandsövningar. En värdefull erfarenhet för den enskilde, men 
inte bra för krigsförbandet. 

I samband med inryckningen till krigsförbandsövning rapporterade 
mobiliseringsmyndigheten till värnpliktskontoret vilka som inte hade in- 
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respektive fördröjde. Ett försvarsområdesregemente hade inte kapacitet att,
samtidigt som grundutbildning pågick, kalla in en hel brigad (5 000 man) på
krigsförbandsövning. Det gick dock att öva brigaden genom att man kallade
in brigaden utom två skyttebataljoner och under slutövningen tillförde två
skyttebataljoner från andra truppförband. Tidpunkten för större manövrer
var i milo Bergslagen, Nedre Norrland och Övre Norrland senvintern, då
grundutbildningsbataljonerna genomförde "nollte KFO". I milo Syd, Väst
och Öst genomfördes höstmanövrar under september—oktober när skörden
var inne. Då kunde åldersklassen inte delta fullt ut som krigsförband, efter-
som den ryckt in under sommaren.
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kortaste grundutbildningstid var 10,5 månader och det var brist på aktivt
befäl. Huvuddelen av åren var antalet repetitionsutbildade mellan 50 000
och 100 000.

När det var beslutat vilka krigsförband som skulle genomföra krigsför-
bandsövning och när övningen skulle genomföras, vilket framgick av CA:s
utbildningsarm6arder, började förberedelserna. De mobiliseringsansva-
riga begärde hos värnpliktskontoren att krigsförband skulle läggas i tjänst-
göringslistor — hela förband listades på olika sätt. Mobiliseringsmyndighe-
terna kunde nu välja ut de delar av förbanden som skulle fullgöra repeti-
tionsutbildning i full eller begränsad omfattning. Detta arbete kunde göras
via normal korrespondens eller från direkt från myndigheterna via Värn-
pliktsverket lokalt. När alla inblandade var överens skickades tjänstgörings-
order ut från värnpliktskontoret. Värnpliktsverket verkställde endast det
som mobiliseringsmyndigheterna önskade. Verkets tillsyn begränsades till
att kontrollera att lagar och förordningar följdes.

Av den vid förbandet krigsplacerade personalstyrkan brukade omkring
1990 30 procent inte inställa sig, men bara 12,5 procent hade fått anstånd. De
övriga 17,5 procenten var sjuka, befriade, hade inte kunnat nås med order,
var bosatta utrikes etc. Värnpliktsverket brukade i god tid göra komplet-
teringsinkallelser för att förbandet skulle kunna fungera under övningen.
Konsekvenserna innebar att samträningen från grundutbildningen till stora
delar gick förlorad och att nyckelpersonal i ett sent skede kallades in för att
fylla befattningen, ofta utan att ha rätt fackutbildning. Många aktiva befäl
har i ett sent skede "tjänstgöringsplacerats" som chefer för krigsförband
under krigsförbandsövningar. En värdefull erfarenhet för den enskilde, men
inte bra för krigsförbandet.

I samband med inryckningen till krigsförbandsövning rapporterade
mobiliseringsmyndigheten till värnpliktskontoret vilka som inte hade in-
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ställt sig. Denna rapport låg sedan till grund för Försäkringskassans utbe-
talning av dagpenning samt för efterspaning av dem som inte inställt sig.

Efter genomförd krigsförbandsövning rapporterade krigsförbandschefen 
på Personaltabell Utryckning hur han ville ha sitt förband bemannat. I regel 
ersatte de ”kompletteringsinkallade” de tidigare krigsplacerade, men det var 
inte så systemet var tänkt fungera. 

Mobiliseringsövning och mobilisering
Skillnaden mellan en mobiliseringsövning och en skarp mobilisering vid 
krigsfara var liten. Den stora skillnaden var om en mobilisering skedde 
före eller efter ett krigsutbrott. En stegvis mobilisering under fredliga för-
hållanden var en ganska enkel verksamhet, som dock måste vara väl för-
beredd. Mobilisering vid ett överraskande inlett angrepp skulle säkert ha 
varit mycket problematisk, särskilt där strider pågick. Denna situation var 
utgångspunkten för vårt mobiliseringssystem. Mobiliseringen måste plane-
ras så att den kunde gå med automatik. Ledningen kunde vara förlamad. 
Därför var mobiliseringsledningen decentraliserad. Gavs beredskapslarm 
var det order om allmän mobilisering och att fullmaktslagar trätt i kraft. 

Det gällde då att alla berörda visste vad de skulle 
göra utan att avvakta order från högre chef.

Normalt inleddes repförbandens F-vecka med 
en mobiliseringsövning. De tidigare inryckande, 
pluton- och gruppchefer, kunde ha lämnat till-
baka personlig utrustning så att mobiliseringsför-
rådet var intakt. När de inryckande anlände efter 
hand blev de avprickade på P-tabell Inmönst-
ring och erhöll en lista för personlig utrustning 
(U-listor P). Om personen hade någon specialbe-
fattning (motorcykelordonans) fick han dess utom 
en lista personlig tilläggsutrustning (U-listor P). 
Vilken lista varje befattningshavare skulle ha fram-
gick av P-tabell Inmönstring. 

Den inryckande gick sedan till lokalen där den 
personliga utrustningen var utlagd och plockade 
ihop de förnödenheter som framgick av listan, 
ungefär som i ett snabbköp. Han avslutade med 
att kvittera den personliga utrustningen inklusive 
eldhandvapen. Därefter förflyttade han sig till sin 
grupp. 

Grupperna hämtade gruppens förnödenhe-
ter. Dessa fram gick av listor för grupputrustning 
(U-lista K). Samtidigt pågick en mängd verksamhe-

Mobilisering övades vid sär-
skilda mobiliseringsövningar 
och ofta vid inryckning till 
krigsförbandsövningar. 
Övningarna skedde under 
krigs- eller krislägen, ofta 
med hemvärn för bevakning 
av mobiliseringsförrådet.
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ställt sig. Denna rapport låg sedan till grund för Försäkringskassans utbe-
talning av dagpenning samt för efterspaning av dem som inte inställt sig.

Efter genomförd krigsförbandsövning rapporterade krigsförbandschefen
på Personaltabell Utryckning hur han ville ha sitt förband bemannat. I regel
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Mobilisering övades vid sär-
skilda mobiliseringsövningar
och ofta vid inryckning till
krigsförbandsövningar.
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krigs- eller krislägen, ofta
med hemvärn för bevakning
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Skillnaden mellan en mobiliseringsövning och en skarp mobilisering vid
krigsfara var liten. Den stora skillnaden var om en mobilisering skedde
före eller efter ett krigsutbrott. En stegvis mobilisering under fredliga för-
hållanden var en ganska enkel verksamhet, som dock måste vara väl för-
beredd. Mobilisering vid ett överraskande inlett angrepp skulle säkert ha
varit mycket problematisk, särskilt där strider pågick. Denna situation var
utgångspunkten för vårt mobiliseringssystem. Mobiliseringen måste plane-
ras så att den kunde gå med automatik. Ledningen kunde vara förlamad.
Därför var mobiliseringsledningen decentraliserad. Gavs beredskapslarm
var det order om allmän mobilisering och att fullmaktslagar trätt i kraft.

Det gällde då att alla berörda visste vad de skulle
göra utan att avvakta order från högre chef.

Normalt inleddes repförbandens F-vecka med
en mobiliseringsövning. De tidigare inryckande,
pluton- och gruppchefer, kunde ha lämnat till-
baka personlig utrustning så att mobiliseringsför-
rådet var intakt. När de inryckande anlände efter
hand blev de avprickade på P-tabell Inmönst-
ring och erhöll en lista för personlig utrustning
(U-listor P). Om personen hade någon specialbe-
fattning (motorcykelordonans) fick han dessutom
en lista personlig tilläggsutrustning (U-listor P).
Vilken lista varje befattningshavare skulle ha fram-
gick av P-tabell Inmönstring.

Den inryckande gick sedan till lokalen där den
personliga utrustningen var utlagd och plockade
ihop de förnödenheter som framgick av listan,
ungefär som i ett snabbköp. Han avslutade med
att kvittera den personliga utrustningen inklusive
eldhandvapen. Därefter förflyttade han sig till sin
grupp.

Grupperna hämtade gruppens förnödenhe-
ter. Dessa framgick av listor för grupputrustning
(U-lista K). Samtidigt pågick en mängd verksamhe-
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ter:  inskjutning av vapen, skydds maskprov, hämtning av fordon vid A-platsen. 
Förnödenheter hämtades på platser som framgick av MOBKORT 2. Efter cirka 
två dygn hade mobiliseringsenheten förvandlats till 1. brigadskyttekompaniet 
och 12. mobiliseringsgruppen till 1. brigadskyttebataljonen IB 38.

Avslutning

Armén som under det kalla kriget kunde mobilisera cirka 600 000 man inom 
24–96 timmar finns inte mer. Nu får vi höra från vissa politiker att den var 
en oövad, oförberedd och illa beväpnad folkmilis som hade begränsad mili-
tär effekt och som till råga på allt inte var tillgänglig eftersom den var ”för-
rådsställd”. Författaren delar inte denna uppfattning. Vid det kalla krigets 
slut omkring 1990 var utbildningen bra, de viktigaste förbanden genom-
förde krigsförbandsövningar regelbundet, mobiliseringsförråden var fyllda 
och krigsförbandscheferna hade fått ett tydligare ansvar.

”Rätt man på rätt plats” var ett viktigt mål. Genom en efter hand väl 
utvecklad befattningsanalys av varje krigsbefattning kunde den värnpliktige 
vid mönstringen tas ut till en befattning där hans militära kapacitet (intelli-
gens, fysiks status och ledarskapsförmåga) kunde utnyttjas. Spännvidden var 
stor. Några extremt begåvade utbildades till tolkar och lärde sig ryska. Andra 
med mer fysiska företräden kunde bli ingenjörsoldater, där muskelstyrka 
var ett viktigt krav. De som uttagits till chefer hade en längre grundutbild-
ningstid än det stora flertalet. Befattnings- och befälsutbildningen bedrevs 
uppdelat i ”klasser” där eleverna tillhörde samma befattningsgrupp. Det var 
således en mycket stor spännvidd mellan klasser med ”högpresterande” och 
”lågpresterande”. Från undervisningssynpunkt var detta positivt då under-
visningen kunde anpassas efter elevernas förutsättningar, som oftast var lika. 
De värnpliktiga var i allmänhet nöjda med denna ordning. 

”Samtränade förband i fred” var en förutsättning för att krigsförban-
den direkt efter mobilisering skulle kunna sättas in i strid. Befattnings- och 
befälsutbildningen varierade i längd från några månader till flera år. Efter 
hand förbättrades samträningen genom att de som under grundutbild-
ningen övat tillsammans och blivit ett ”lag” blev krigsplacerade tillsammans. 
I slutet av 1980-talet hade även de värnpliktiga underofficerarnas utbild-
ningsrytm anpassats så att samtliga värnpliktskategorier hade en gemen sam 
utryckningstidpunkt. Det var nu möjligt att samträna en hel skyttebataljon 
inkluderande bataljonchef och huvuddelen av kompanicheferna under hela 
grundutbildningen, inte bara under den avslutande ”nollte KFÖ”. Stora 
försvarsmaktsövningar genomfördes under 1980- och början av 90-talen. 
Härigenom övades och prövades den operativa planläggningen i aktuella 
hotriktningar med deltagande av alla försvarsgrenar och civila myndig heter. 

Den förkortade utbildningstiden, som infördes 1972, medförde dock att 
krigsförbanden hade brister. Om krigsförbandsövningar dessutom ställts in 
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två dygn hade mobiliseringsenheten förvandlats till 1. brigadskyttekompaniet
och 12. mobiliseringsgruppen till 1. brigadskyttebataljonen IB 38.

Avslutning
Armen som under det kalla kriget kunde mobilisera cirka 600 000 man inom
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stor. Några extremt begåvade utbildades till tolkar och lärde sig ryska. Andra
med mer fysiska företräden kunde bli ingenjörsoldater, där muskelstyrka
var ett viktigt krav. De som uttagits till chefer hade en längre grundutbild-
ningstid än det stora flertalet. Befattnings- och befälsutbildningen bedrevs
uppdelat i "klasser" där eleverna tillhörde samma befattningsgrupp. Det var
således en mycket stor spännvidd mellan klasser med "högpresterande" och
"lågpresterande". Från undervisningssynpunkt var detta positivt då under-
visningen kunde anpassas efter elevernas förutsättningar, som oftast var lika.
De värnpliktiga var i allmänhet nöjda med denna ordning.

"Samtränade förband i fred" var en förutsättning för att krigsförban-
den direkt efter mobilisering skulle kunna sättas in i strid. Befattnings- och
befälsutbildningen varierade i längd från några månader till flera år. Efter
hand förbättrades samträningen genom att de som under grundutbild-
ningen övat tillsammans och blivit ett "lag" blev krigsplacerade tillsammans.
I slutet av 1980-talet hade även de värnpliktiga underofficerarnas utbild-
ningsrytm anpassats så att samtliga värnpliktskategorier hade en gemensam
utryckningstidpunkt. Det var nu möjligt att samträna en hel skyttebataljon
inkluderande bataljonchef och huvuddelen av kompanicheferna under hela
grundutbildningen, inte bara under den avslutande "nollte KFO". Stora
försvarsmaktsövningar genomfördes under 1980- och början av 90-talen.
Härigenom övades och prövades den operativa planläggningen i aktuella
hotriktningar med deltagande av alla försvarsgrenar och civila myndigheter.

Den förkortade utbildningstiden, som infördes 1972, medförde dock att
krigsförbanden hade brister. Om krigsförbandsövningar dessutom ställts in
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fanns ett behov av några veckors eller månaders kompletterande utbildning 
för att få krigsförbanden allsidigt användbara. Problemet studerades vid för-
svarsstaben under 1980-talet. Det hade varit möjligt att vid ett skärpt utrikes-
politiskt läge lägga om verksamheten från grundutbildning till intensifierad 
repetitionsutbildning av samtliga krigsförband inom en ettårs period. Om 
”förstärkt försvarsberedskap” gällde kunde utbildningen ske som bered-
skapsövning, vilket skulle ge större effekt.
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Anskaffningen av materiel till svenska armén under det kalla kriget prägla-
des av erfarenheterna från andra världskriget. Det handlade om ekonomi, 
principer för stridens förande, krigsorganisationens utveckling, hänsyn till 
terräng och klimat, industriell kapacitet och möjligheter till samarbete med 
andra länder. Vidare fanns det ett behov av att bibehålla en svensk försvars-
industri och därmed skapa förutsättningar för att kunna rusta upp i ett 
skärpt läge och trygga materielförsörjningen under krig. 

Ett väl fungerande samarbete mellan armén, Försvarets forskningsanstalt, 
FOA, (nu Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI), materielförvaltningen 
(nu Försvarets Materielverk, FMV) och industrin var en förutsättning för en 
rationell utveckling och anskaffning av materiel.

Lärdomar från andra världskriget

Den kraftiga ökningen av arméns krigsförband till följd av försvarsbeslutet 
1936 och inriktningen att fältförbanden skulle ha en kvalitet som motsvarade 
förbanden hos sannolika motståndares, det vill säga Tyskland och Sovjetunio-
nen, ställde stora krav på tillförseln av krigsmateriel. Möjligheterna till köp 
utifrån var mycket begränsade eftersom de flesta länderna med kvalificerad 
krigsindustri själva rustade upp så snabbt de förmådde. Under kriget försökte 
dessa länder också successivt att höja vapnens kvalitet och prestanda. 

Sverige fick köpa det som erbjöds, i flera fall inte den materiel som var 
önskvärd. Kvalitetskravet kunde ibland inte uppfyllas. Krigsorganisatio-
nen kom att innehålla materiel av många olika typer och fabrikat. Förban-
den kunde inte förses med modern materiel i samma takt som den snabba 
teknik utvecklingen gav de krigförande möjlighet till. Enligt 1945 års försvars-
kommitté stod arméns organisation vid krigets slut kvalitativt på samma 
nivå som stormakternas hade gjort 1939.

Då andra världskriget bröt ut hade Sverige ingen tillverkningskapacitet 
för tunga kulsprutor, stridsfordon och tungt artilleri, elektronikmateriel 
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förbanden hos sannolika motståndares, det vill säga Tyskland och Sovjetunio-
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utifrån var mycket begränsade eftersom de flesta länderna med kvalificerad
krigsindustri själva rustade upp så snabbt de förmådde. Under kriget försökte
dessa länder också successivt att höja vapnens kvalitet och prestanda.

Sverige fick köpa det som erbjöds, i flera fall inte den materiel som var
önskvärd. Kvalitetskravet kunde ibland inte uppfyllas. Krigsorganisatio-
nen kom att innehålla materiel av många olika typer och fabrikat. Förban-
den kunde inte förses med modern materiel i samma takt som den snabba
teknikutvecklingen gav de krigförande möjlighet till. Enligt 1945 års försvars-
kommitte stod armens organisation vid krigets slut kvalitativt på samma
nivå som stormakternas hade gjort 1939.

Då andra världskriget bröt ut hade Sverige ingen tillverkningskapacitet
för tunga kulsprutor, stridsfordon och tungt artilleri, elektronikmateriel
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samt pansarvärnsvapen utöver 30 mm och 57 mm pansarvärnskanoner. 
Landet var självförsörjande ifråga om luftvärnspjäser och lätta artilleripjäser. 
När det gällde kulsprutor och handeldvapen fanns fabriker i Eskilstuna och 
Huskvarna, men dessa hade begränsad kapacitet. Därför tog det tid att fylla 
behovet av moderna luftkylda kulsprutor och att ersätta gevär modell 1896 
med automatgevär och kulsprutepistoler. De sista gevären utgick ur armén 
under 1980-talet.

Det neutrala Sverige hade svårt att få tillgång till den senaste teknik som 
stormakterna tog fram. Som en följd av Sveriges alliansfrihet kom denna 
svårighet delvis att bestå under det kalla kriget. Behovet av produktion av 
materiel under krig, främst ammunition, ställde krav på produktionsresur-
ser i fred. Detsamma gällde resurser för underhåll av den mest tekniskt kvali-
ficerade materielen.

Ekonomi

Vid andra världskrigets slut var arméns krigsorganisation fortfarande under 
uppbyggnad och inte helt utrustad med all nödvändig materiel. Försvarsbe-
slutet 1958 innebar att ett nytt system för priskompensation infördes. För-
svarets ekonomiska ram ökade med 2,5 procent årligen för att möjliggöra 
att krigsmakten tekniskt kunde utvecklas i någorlunda samma takt som i 
omvärlden. Därutöver erhölls kompensation för löne- och prisstegring. 

Planeringen på lång sikt skulle ske inom denna ram. Det innebar att 
en betydande ökning av kvalificerad materiel såsom stridsvagnar, pansar-
bandvagnar och bandkanoner inplanerades, och utveckling och anskaff-
ning påbörjades. Denna ökning av anslaget för teknisk utveckling togs bort 
i försvarsbeslutet 1968, och även i övrigt krympte den ekonomiska ramen. 
Det medförde att flera planerade stora utvecklingsprojekt utgick, senare-
lades eller begränsades. Utvecklingsprocenten infördes åter under några år 
i början av 1990-talet. De fleråriga försvarsbesluten gav stadga åt planering 

Vid krigsutbrottet hade 
Sverige ingen tillverknings-
kapacitet för stridsfordon. 
Därefter kom produktionen 
igång av en lätt stridsvagn, 
m/40, och en tung, m/42 
(bilden). Den sistnämnda var 
vår tyngsta stridsvagn ända 
tills Centurion inköptes 1953. 
Det innebar att Sveriges 
pansarvapen vid krigsslutet 
stod på samma nivå som 
stormakternas 1939.
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uppbyggnad och inte helt utrustad med all nödvändig materiel. Försvarsbe-
slutet 1958 innebar att ett nytt system för priskompensation infördes. För-
svarets ekonomiska ram ökade med 2,5 procent årligen för att möjliggöra
att krigsmakten tekniskt kunde utvecklas i någorlunda samma takt som i
omvärlden. Därutöver erhölls kompensation för löne- och prisstegring.

Planeringen på lång sikt skulle ske inom denna ram. Det innebar att
en betydande ökning av kvalificerad materiel såsom stridsvagnar, pansar-
bandvagnar och bandkanoner inplanerades, och utveckling och anskaff-
ning påbörjades. Denna ökning av anslaget för teknisk utveckling togs bort
i försvarsbeslutet 1968, och även i övrigt krympte den ekonomiska ramen.
Det medförde att flera planerade stora utvecklingsprojekt utgick, senare-
lades eller begränsades. Utvecklingsprocenten infördes åter under några år
i början av 1990-talet. De fleråriga försvarsbesluten gav stadga åt planering
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och genomförande. Det var dock först i början av 1950-talet som armén fick 
en långsiktsplan för anskaffning av materiel. Den första godkändes av riks-
dagen 1953 och den följdes 1961 av en plan för utveckling.

Materielanslagets del av arméns hela anslag minskade successivt från 
cirka 50 procent i början av 1960-talet till cirka 20 procent i slutet av 1980-
talet, det vill säga omkring 30 procent. Dock ska beaktas att anskaffningen 
av utbildningsmateriel och utbildningsammunition i början av perioden 
skedde på materielanslaget, medan den från början av 1970-talet bekostades 
av förbandsanslaget. Det innebar att materielanslaget för ren krigsmateriel i 
realiteten minskade med 15–20 procent under perioden. Förbandsverksam-
heten krävde alltmer resurser trots inställda repetitionsövningar. Bristande 
priskompensation och ökade värnpliktsförmåner bidrog även till att utrym-
met för att upprätthålla den materiella kvaliteten blev allt mindre. 

Det var av naturliga skäl svårt att under de fredstida övningarna få utslag 
vad gäller verkan, skydd och stridsuthållighet. Detta bidrog till att det var få 
inom armén som diskuterade den materiella kvaliteten. Undantagen var i 
någon mån specialtruppslagens företrädare, vilka visade särskilt intresse för 
den organisationsbestämmande materielen som påverkade såväl krigs- som 
fredsorganisationen. 

Fokus låg på förbandsverksamheten. Materielanslaget var en budgetregu-
lator. Det minskade kraftigt i reell köpkraft från 1972 till slutet av 1980-talet, 
och det faktiska utrymmet för nyanskaffning krympte. Serierna blev kortare 
än vad som var önskvärt. Skillnaden i kvalitet mellan de kvalificerade fältför-
banden, som i första hand utrustades med den nyanskaffade materielen, och 
övriga förband inom armén ökade. Det var nödvändigt att behålla mate-
rielen under längre tid eftersom krigsorganisationens volym behölls. Alla 
möjligheter till renovering och modifiering för att upprätthålla prestanda i 
relation till en presumtiv angripare togs tillvara.

Kostnaderna för utveckling uppgick under 1970-talet till 7–8 procent av 
arméns anslag för materielanskaffning, forskning och utveckling, vilket var 
cirka 15 procent av försvarets totala kostnader för forskning och utveckling.

Försvarets förande och teknisk utveckling

Även principerna för hur man avsåg att föra försvaret påverkade materiel-
anskaffningen. Utgångspunkten var att hela landet skulle försvaras. Diskussio-
nen gällde vilket skede av en invasion som kraftsamlingen skulle förläggas till, 
inledningsskedet eller under de fortsatta operationerna. Efter andra världskri-
get låg tyngdpunkten i planeringen på att försvaret skulle kunna möta, hejda 
och slå en angripare vid kust och gräns. För detta krävdes tillgång till kvalifi-
cerade pansarförband med stridsvagnar och pansarbandvagnar i den öppna 
terrängen i södra och mellersta Sverige. Detta ledde till inköp och utveckling 
av stridsvagnar och pansarbandvagnar på 1950- och 60-talen.
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nen gällde vilket skede av en invasion som kraftsamlingen skulle förläggas till,
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I försvarsbeslutet 1972 fastställde riksdagen nya riktlinjer för försvaret 
och minskade de ekonomiska resurserna. Beslutet byggde på bedömningen 
att vi skulle kunna räkna med en avspänning i Europa under en period 
framåt till följd av de närmanden som då pågick mellan väst och öst. För-
svaret skulle även i fortsättningen avhålla från angrepp, men uthålligheten 
skulle ges företräde framför styrka i initialskedet. Vissa begränsningar kunde 
accepteras på kort sikt, men handlingsfriheten på längre sikt skulle behållas. 
När prioriteringar var nödvändiga till följd av stigande kostnader skulle man 
hellre anskaffa ett större antal mindre högtstående vapensystem än ett fåtal 
mycket kvalificerade. 

Andelen utrustning som skulle anskaffas först vid beredskapshöjning ökade 
vid icke prioriterade förband. Denna inriktning fick bland annat till följd att 
mobiliseringssäkerheten minskade. Från och med 1980-talet ställdes ökade 
krav på insats- och mobiliseringsberedskapen, och åtgärder vidtogs.

Den militärtekniska utvecklingen diskuterades livligt under 1970-talet. 
Nils Sköld, som var chef för huvudavdelningen för armémateriel vid För-
svarets materielverk och senare arméchef 1976–83, drog i skriften Försvars-
politik för 70- och 80-talen (1973) slutsatsen att tekniska förändringar gyn-
nade framtagandet av många olika luftvärns- och pansarvärnsvapen; det var 
främst till fördel för en försvarare. Denna syn kom att prägla arméns utveck-
ling, och ett antal pansarvärnsrobot- och luftvärnsrobotsystem anskaffades 
under 1970- och 80-talen. Det medförde dock att infanteriförbanden i slutet 
av 1970-talet och under 1980-talet i huvudsak saknade pansarvärnsvapen 
som kunde verka i fronten mot moderna stridsvagnar utrustade med kom-
positpansar eller reaktivt pansar. Först när pansarvärnsrobotarna TOW och 
BILL anskaffades under slutet av 1970-talet och 1980-talet fick armén vapen 
som hade god verkan mot dessa.

Allmän värnplikt och krigsorganisationens utveckling

Den stora krigsorganisationen som byggdes upp under andra världskriget 
behölls till sin volym under det kalla kriget, men innehållet förändrades efter 
hand. Alla tjänstedugliga värnpliktiga skulle utbildades och krigsplaceras. 
Antalet kvalificerade förband minskade. Utbildningstiden för såväl grund- 
som repetitionsutbildning var begränsad, vilket ställde krav på att materie-
len skulle vara utbildningsvänlig och lätt att handha. Tillsyn och reparatio-
ner skulle kunna utföras vid främre förband. Materielen skulle kunna kom-
pletteras med utbildningsmateriel som minskade utbildningskostnaderna.

För att man skulle tillgodose kravet på snabb och säker mobilisering, och 
minskad sårbarhet vid eventuellt kärnvapenkrig, förrådsställdes materie-
len från 1950-talet i princip kompanivis i förbandens mobiliseringsområ-
den med två–tre kilometer mellan enheterna (av kompanistorlek). Endast 
mycket känslig materiel förvarades vid fredsförbanden. Även detta ställde 
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För att man skulle tillgodose kravet på snabb och säker mobilisering, och
minskad sårbarhet vid eventuellt kärnvapenkrig, förrådsställdes materie-
len från 1950-talet i princip kompanivis i förbandens mobiliseringsområ-
den med två—tre kilometer mellan enheterna (av kompanistorlek). Endast
mycket känslig materiel förvarades vid fredsförbanden. Även detta ställde
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vissa krav på materielen, bland annat att det skulle räcka med ett litet behov 
av underhåll och långa intervall mellan tillsynerna.

Av ekonomiska skäl var det nödvändigt att utnyttja civil materiel, främst 
standardmateriel som bilar, traktorer och arbetsmaskiner, i hela krigsorga-
nisationen och kunna ta dessa i anspråk vid mobilisering. Detta krävde nog-
granna förberedelser i form av uttagning i fred. Även civilförsvarets och det 
civila samhällets behov skulle tillgodoses. Framför allt var behovet av last-
bilar stort, och den begränsade tillgången var en kritisk faktor särskilt i övre 
Norrland. Mobiliseringen var ett känsligt moment, eftersom både personal, 
fordon och annan materiel skulle föras ut till mobiliseringsplatserna. För 
att detta skulle kunna ske med säkerhet fordrades en stegvis mobilisering. 
En allmän mobilisering var möjlig men skulle medföra stora svårigheter i 
synnerhet om den skedde samtidigt som utrymning av storstäderna.

Underlag för anskaffningen av materiel

Armén hade från början av 1960-talet en väl fungerande organisation för 
markmålsstudier, med en studiegrupp för varje funktion, som direkt eld, 
indirekt eld och pansarvärn. I studiegrupperna ingick personal från armé-
staben, materielförvaltningen (Försvarets materielverk) och Försvarets forsk-
ningsanstalt, FOA. Normer för samarbetet och målsättningsarbetet utveck-
lades under ledning av Sten Wåhlin, chef för arméstabens utrustningsavdel-
ning. Dessa normer var av stor betydelse. De medförde att kostnaderna för 
utveckling och anskaffning blev väsentligt lägre och de säkerställde att pro-
jekten utvecklades i överensstämmelse med arméns behov. 

Studiegrupperna lämnade förslag till målsättning för materiel som skulle 
anskaffas eller modifieras. Ett utkast till taktisk-teknisk-ekonomisk målsätt-
ning (UTTEM) utgjorde underlag för studier. En preliminär målsättning 
(PTTEM) fastställdes av chefen för armén och låg, efter materielförvalt-
ningens komplettering med tekniska specifikationer, till grund för beställ-
ning av utveckling vid industrin. Efter grundläggande försök vid någon av 
trupp slagsskolorna, som hade en försöksavdelning eller försöksofficer, samt 
truppförsök vid förband, fastställde chefen för armén den slutliga målsätt-
ningen (STTEM), som utgjorde underlag för seriebeställning. 

Målsättningens krav måste ställas så att materielen svarade mot omgiv-
ningens krav, inte bara vid anskaffningstillfället utan under minst en tioårs-
period framåt. Man beaktade också möjligheterna till framtida uppdate-
ring och modifiering, så att materielen fick tillräcklig prestanda i framtida 
bedömda stridssituationer och kunde användas i fältförbanden eller lokal-
försvarsförbanden. Ett exempel på detta var pansarvärnsroboten BILL. Då 
utvecklingen startade började stormakterna studera aktivt pansar och andra 
skyddsåtgärder på sina stridsvagnar. Därför ställdes krav på vapenverkan 
genom stridsfordonens tak som hade sämre pansarskydd. 
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Under hela processen fanns ett nära samarbete mellan armén, Försvarets 
materielverk och industrin, med klart uttalade och definierade beslutsnivåer 
och beslutstillfällen. Materielen anpassades på så sätt successivt till använ-
darnas krav, tekniska möjligheter och ekonomi. Anskaffning och under-
håll av i Sverige utvecklad materiel blev ofta billigare än vid beställning av 
utländsk materiel.

I slutet av 1960-talet började arméstaben ta fram taktiskt-organisa-
toriska målsättningar (TOM) för förbanden. De var styrande för taktik, 
organisation och materiel.

De fleråriga försvarsbeslutsperioderna gav stadga åt processen. Materielpla-
nerna och systemet med målsättningar gjorde att chefen för armén kunde styra 
utveckling och anskaffning på ett fastare sätt. Materielförvaltningens domine-
rande inflytande bröts. Risken för att projekt måste avbrytas var också liten. 
Materielförvaltningen förvaltade materielanslaget och svarade för anskaff-
ningen av materiel enligt fastställd materielplan och fastställda målsättningar 
och i samråd med chefen för armén. Förvaltningsorganisationens utveckling 
och efter hand klarare ansvarsfördelning mellan ÖB, försvarsgrenschefer och 
förvaltning bidrog till en effektivare anskaffningsprocess.1

Materiel från fältförbanden ärvdes av 
lokalförsvarsförbanden.

Den stora krigsorganisationen och den begränsade ekonomin gjorde att 
materielen måste användas under lång tid. Renoveringar genomfördes och 
alla möjligheter till modifiering för att öka materielens prestanda söktes och 
tillvaratogs.

När fältförbanden moderniserades övertog lokalförsvarsförbanden och 
hemvärnet den ersatta materielen. Deras uppgifter anpassades så att materie-
len kunde användas på bästa sätt. Äldre luftvärns-, artilleri- och stridsfordons-
pjäser utnyttjades i befästningar. Kanoner från skrotade fartyg placerades in 
i befästningar i övre Norrland. Torn från stridsvagn m/42 och stridsvagn 74 
placerades i värn vid kusten, hamnar och flygfält. Ett stort antal pjäser från 
andra världskriget gallrades dock ut i slutet av 1970-talet, men en hel behölls. 
Det fanns olika uppfattningar om värdet av fasta system. Försvarsstaben och 
militärbefälhavarna hade stora ambitioner att bygga värn som utrustades 
med gamla pjäser med ibland gammalmodig ammunition som ofta måste 
renoveras. Ibland behölls pjäser vilkas ammunition redan var störtad, det vill 
säga destruerad. 

Hemvärnet, som under perioden organiserade drygt 100 000 frivilliga män, 
var utrustat med eldhandvapen och kulsprutor som övertogs från främst lokal-
försvarsförbanden. Under 1970- talet började hemvärnet utrustas med moder-
nare eldhandvapen och pansarvärnsvapen samt sambandsmateriel.

Personalen omplacerades från fältförbanden efter omkring tio till femton 

Krigsorganisationen

Under hela processen fanns ett nära samarbete mellan armen, Försvarets
materielverk och industrin, med klart uttalade och definierade beslutsnivåer
och beslutstillfällen. Materielen anpassades på så sätt successivt till använ-
darnas krav, tekniska möjligheter och ekonomi. Anskaffning och under-
håll av i Sverige utvecklad materiel blev ofta billigare än vid beställning av
utländsk materiel.

I slutet av 1960-talet började armsstaben ta fram taktiskt-organisa-
toriska målsättningar (TOM) för förbanden. De var styrande för taktik,
organisation och materiel.

De fleråriga försvarsbeslutsperioderna gav stadga åt processen. Materielpla-
nerna och systemet med målsättningar gjorde att chefen för armen kunde styra
utveckling och anskaffning på ett fastare sätt. Materielförvaltningens domine-
rande inflytande bröts. Risken för att projekt måste avbrytas var också liten.
Materielförvaltningen förvaltade materielanslaget och svarade för anskaff-
ningen av materiel enligt fastställd materielplan och fastställda målsättningar
och i samråd med chefen för armen. Förvaltningsorganisationens utveckling
och efter hand klarare ansvarsfördelning mellan ÖB, försvarsgrenschefer och
förvaltning bidrog till en effektivare anskaffningsprocess.'

Materiel från fältförbanden ärvdes av
lokalförsvarsförbanden.
Den stora krigsorganisationen och den begränsade ekonomin gjorde att
materielen måste användas under lång tid. Renoveringar genomfördes och
alla möjligheter till modifiering för att öka materielens prestanda söktes och
tillvaratogs.

När fältförbanden moderniserades övertog lokalförsvarsförbanden och
hemvärnet den ersatta materielen. Deras uppgifter anpassades så att materie-
len kunde användas på bästa sätt. Äldre luftvärns-, artilleri- och stridsfordons-
pjäser utnyttjades i befästningar. Kanoner från skrotade fartyg placerades in
i befästningar i övre Norrland. Torn från stridsvagn m/42 och stridsvagn 74
placerades i värn vid kusten, hamnar och flygfält. Ett stort antal pjäser från
andra världskriget gallrades dock ut i slutet av 1970-talet, men en hel behölls.
Det fanns olika uppfattningar om värdet av fasta system. Försvarsstaben och
militärbefälhavarna hade stora ambitioner att bygga värn som utrustades
med gamla pjäser med ibland gammalmodig ammunition som ofta måste
renoveras. Ibland behölls pjäser vilkas ammunition redan var störtad, det vill
säga destruerad.

Hemvärnet, som under perioden organiserade drygt 100 000 frivilliga män,
var utrustat med eldhandvapen och kulsprutor som övertogs från främst lokal-
försvarsförbanden. Under 1970- talet började hemvärnet utrustas med moder-
nare eldhandvapen och pansarvärnsvapen samt sambandsmateriel.

Personalen omplacerades från fältförbanden efter omkring tio till femton

248



249

Den svenska modellen

år och kunde då komma till förband med äldre materiel än de haft i fältför-
banden. Det blev därför nödvändigt med omskolning, och det kunde ibland 
vara svårt att motivera personalen. Den högteknologiska utvecklingen inom 
det civila samhället gick snabbt, inte minst inom sambandsområdet. De 
unga var vana vid de senaste modellerna och fick i försvaret använda mate-
riel som visserligen fungerade men var av äldre modell. Detta påverkade tro-
värdigheten hos unga värnpliktiga och kan även ha påverkat rekryteringen 
till hemvärnet.

Krigsförbandens materiel måste av kostnadsskäl användas i grundutbild-
ningen. Särskild krigsmateriel för utbildningsbehov anskaffades endast i 
undantagsfall. Materielen lånades till utbildningsenheterna från mobilise-
ringsförråden. Åtgärder var planlagda för att man vid mobilisering snabbt 
skulle återställa materielen, om inte utbildningsförbanden kommit så långt 
i utbildningen och var så organiserade att de kunde sättas in i krigsorga-
nisationen. Ett särskilt bekymmer var de omfattande lånen till de tekniska 
skolorna, ibland från mer än ett militärområde.

Industrins roll

Sverige har en lång försvarsindustriell tradition. Efter andra världskriget 
uppnådde man en för ett land av Sveriges storlek unik självförsörjningsgrad 
av utveckling och anskaffning av materiel. Enligt en FOA-studie handlade 
det vad gäller försvarsmateriel till armén i slutet av 1970-talet i första beställ-
ningsledet om cirka 80 procent, varav 10–20 procent var komponenter som 
köptes utifrån. Utveckling och tillverkning av materiel till armén sysselsatte 
1975 omkring 26 000 personer och lokalt underhåll cirka 4 500. Tillverk-
ningen för export sysselsatte cirka 9 500 personer. Dessa beräkningar base-
rades på uppgifter från omkring femton företag.

Denna höga självförsörjningsgrad var ett väsentligt element i vår säker-
hetspolitik, och i försvarsbesluten framhölls att utveckling och anskaffning 
av huvuddelen av försvarsmaterielen skulle ske vid svensk industri. Det 
skulle underlätta tillförseln av materiel till förbanden om läget i omvärlden 
försämrades. 1978 års försvarskommitté uttalade att det var angeläget att 
kapacitet för svensk utveckling och produktion av robotar kunde upprätt-
hållas. En inhemsk robotindustri skulle ge möjligheter till utveckling och 
produktion av robotar anpassade till svenska förhållanden. Utveckling av 
luftvärns- och pansarvärnsrobotar påbörjades.

En stor del av ammunitionsbehovet i krig skulle av ekonomiska skäl till-
godoses genom krigsproduktion. Den planlades i fred och nödvändiga maski-
ner anskaffades och råmateriel lagrades. För importerad ammunition måste 
krigsbehovet inrymmas i anskaffningen.

Under slutet av 1970-talet och under 1980-talet var vår egen produkt-
utveckling av ny materiel och vår industriella potential inom landet så stor 
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så att det bedömdes att Sverige på några år med vissa undantag skulle kunna 
tillföra materiel till hela arméns krigsorganisation. 

Materiel som importerades var stridsvagnen Centurion, luftvärnsrobot-
systemen 67 Hawk och 69 Redeye, pansarvärnsrobot TOW, helikoptrar, 
bromateriel samt delsystem och komponenter till svenskutvecklade system. 
Importen skedde huvudsakligen från USA och västeuropeiska länder. Från 
USA importerades avancerade system och elektroniska komponenter, men 
Sverige ålades restriktioner vad gäller förvaring och vidareexport av materiel 
som innehöll dessa komponenter. Försvarsindustrin genomgick på 1970- och 
80-talen en strukturomvandling som bland annat innebar övergång till större 
enheter som hade bättre möjligheter till samarbete med utländsk industri 
och till export. Så småningom ökade det utländska ägandet.

Samarbets- och sekretessavtal tecknades med en del västeuropeiska 
länder, exempelvis med Norge i slutet av 1960-talet inom områdena indirekt 
eld, direkt eld och brigadluftvärn och senare även inom sambandsområdet. 
Avtal tecknades med USA från 1962, och 1966 med Schweiz, om samarbete 
på det militärtekniska området. Värdet av samarbetet vid utveckling och 
anskaffning var begränsat men ifråga om information och utbyte av erfaren-
heter från olika projekt betydande. Sverige hade inte något utbyte med med-
lemsstaterna i Warszawapakten.

Den stora krigsorganisationen hade trots de reducerade anslagen försetts 
med materiel genom att möjligheterna till renovering och modifiering utnytt-
jats så långt det var möjligt. Den materiel som utvecklades och anskaffades 
hade hög kvalitet, men kvantiteten måste begränsas av ekonomiska skäl. Den 
största bristen var avsaknaden av pansrade fordon för brigaderna. Det stod 
klart i mitten av 1980-talet att det inom tillgänglig ekonomi inte skulle vara 
möjligt att ersätta den materiel som nu började falla för ålderstrecket med ny 
materiel som hade den prestanda som erfordrades med hänsyn till utveck-
lingen i omvärlden. Följden blev också en reducering av antalet fältförband 
och senare en begränsning av antal värnpliktiga som utbildades.

Utveckling och anskaffning inom några materielområden

I det följande beskrivs utveckling och anskaffning av större materielsystem 
och delsystem främst inom funktionerna direkt eld (pansarvärn och strids-
fordon), indirekt eld, luftvärn, rörlighet, samband och fältarbeten. Tidpunk-
ter framgår översiktligt i tabellen här intill.

Pansarvärnssystem
Bristen på pansarvärnsvapen i armén blev tydlig efter hand som Sverige fick 
erfarenheter från andra världskriget. Det svenska pansarvärnets kärna var 
under kriget de Boforstillverkade 37 mm och 57 mm (m/54) pansarvärns-
kanonerna. Ingen av dem hade någon verkan i fronten på den sovjetiska 
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hade hög kvalitet, men kvantiteten måste begränsas av ekonomiska skäl. Den
största bristen var avsaknaden av pansrade fordon för brigaderna. Det stod
klart i mitten av 1980-talet att det inom tillgänglig ekonomi inte skulle vara
möjligt att ersätta den materiel som nu började falla för ålderstrecket med ny
materiel som hade den prestanda som erfordrades med hänsyn till utveck-
lingen i omvärlden. Följden blev också en reducering av antalet fältförband
och senare en begränsning av antal värnpliktiga som utbildades.

Utveckling och anskaffning inom några materielområden
I det följande beskrivs utveckling och anskaffning av större materielsystem
och delsystem främst inom funktionerna direkt eld (pansarvärn och strids-
fordon), indirekt eld, luftvärn, rörlighet, samband och fältarbeten. Tidpunk-
ter framgår översiktligt i tabellen här intill.

Pansarvärnssystem
Bristen på pansarvärnsvapen i armen blev tydlig efter hand som Sverige fick
erfarenheter från andra världskriget. Det svenska pansarvärnets kärna var
under kriget de Boforstillverkade 37 mm och 57 mm (m/54) pansarvärns-
kanonerna. Ingen av dem hade någon verkan i fronten på den sovjetiska
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huvudstridsvagnen T 34. Det hade inte heller kanonerna på stridsvagn m/41 
(1942–44 levererades 220 vagnar) och stridsvagn m/42 (1943–45 levererades 
282 vagnar). 

Ammunitionen vidareutvecklades emellertid. De massiva pansarprojek-
tilerna kompletterades under senare delen av kriget med underkalibrerade 
projektiler som ökade genomslaget med 80 procent, men inte heller detta 
var tillräckligt. Granater med riktad sprängverkan, RSV, användes för första 
gången 1942 av USA i Nordafrika som ammunition till raketgevär. I Europa 
blev det tyska pansarskottet Panzerfaust operativt i början av 1943. Det var 
rekylfritt och kunde skjutas från axeln. Samtidigt infördes i den tyska armén 
det bärbara rekylfria raketgeväret Panzerschreck i stor mängd. Det första 
rekylfria granatgeväret var amerikanskt och användes vid övergången av 
Rhen 1945. I slutet av kriget konstruerade tyskarna den första pansarvärns-
roboten, som i varje fall i Frankrike kom att ligga till grund för utvecklingen 
av den första generationen pansarvärnsrobotar.

Närpansarvärnsvapen

I Sverige utvecklade Harald Jentzen och Hugo Abramson ett 20 mm rekyl-
fritt pansarvärnsgevär, och 1942–44 beställdes drygt 3 000. Det var dock inte 
tillräckligt utprovat vid trupp och blev ett fiasko. Det fick renoveras till stor 
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kostnad och hade mycket liten verkan mot sovjetiskt pansar. Spionen Sam 
Larsson dömdes för övrigt 1943 för att ha lämnat ut ritningarna av pansar-
värnsgeväret, ett värdelöst vapen, till britterna. Försvarets Forsknings anstalt 
och materielförvaltningen bedrev studier och utveckling av krutraketer och 
olika typer av sprängverkan. Det resulterade i ett 8 cm raketgevär och en 
konladdning som var det första operativa svenska vapnet med riktad spräng-
verkan (RSV). Raketgeväret vidareutvecklades med underlag från det tyska 
Panzerschreck till raketgevär m/49 och det delbara raketgevär m/51 med 150 
meters skottvidd.

Med underlag från bland annat Finland sommaren 1944 om Panzer-
schreck och Panzerfaust konstruerades ett svenskt pansarskott m/45, som 
beställdes 1945 till ett antal av 10 000. Tillverkningskapaciteten var hög och 
2 300 levererades per månad. Det vidareutvecklades senare till pansarskott 
m/46–50. På 1960-talet utvecklade FFV ett nytt pansarskott m/68 med eldrör 
av glasfiberarmerad plast, med 200 meters räckvidd och stort pansargenom-
slag. På grund av sin låga vikt kallades det ”Miniman”. Det köptes av armén 
i hård konkurrens med det amerikanska pansarskottet LAW, som Nato lät 
tillverka i Norge. Miniman ersattes i slutet av 1980-talet av pansarskott m/86, 
som även exporterades under beteckningen AT 4.

Det tog tid att täcka bristerna i pansarvärnssystemet. Mot bakgrund av 
Pragkuppen 1948 och Berlinblockaden 1948–49 föreslog överbefälhavaren 
förstärkt försvarsberedskap och framhöll att det fanns brister vad gällde 
materiel och ammunition. De enda effektiva pansarvärnsvapnen som då 
fanns var de 10 000 pansarskott som köptes 1945. Krigsproduktion förbered-
des av raketgevär m/51 med ammunition.

Löjtnant Gerhard Hjukström, senare överste av 1. graden, föreslog i sitt 
elevarbete vid Krigshögskolan, som insändes till chefen för armén, att armén 
skulle utveckla ett granatgevär med skjutavstånd upp till 400 meter. Försla-
get initierade konstruktion och tillverkning av granatgevär m/48, och 2 000 
anskaffades. Det hade dock före 1956 sämre pansargenomslag än raketgevä-
ret, som köptes i 6 000 exemplar. Utvecklingen fortsatte och resulterade i 
bättre ammunition till granatgeväret i form av en ny pansarspränggranat 

med bättre verkan och precision, spräng- och rökgranater 
samt kikarsikte. Granatgeväret marknadsfördes 1958 under 
beteckningen ”Carl Gustaf” till den västtyska armén och där-
efter till ett stort antal länder. Det ledde till att vapensystemet 
Nato-standardiserades och det blev en stor exportframgång 
och exporteras fortfarande.

Det blev efter hand önskvärt med närpansarvärnsvapen som 
hade längre räckvidd än granatgeväret. Det ledde till utvecklingen 
av 9 cm pansarvärnspjäs 110, kallad Huggpipan, som levererades 
av Bofors under 1960-talet till ett antal av 1 600. Pjäsen transpor-

Granatgevär m/48 tillkom 
i ett läge då Sverige hade 
stora brister i sitt pansar-
värnssystem. Det blev det 
dominerande närpansar-
värnsvapnet under hela det 
kalla kriget och kunde också 
användas med spräng-, rök 
och lysgranater. Vapnet har 
blivit en stor exportframgång 
under namnet ”Carl Gustaf ” 
(efter tillverkaren Carl 
Gustafs stads gevärsfaktori 
i Eskilstuna).
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terades till en början dragen av hjultraktor och vintertid lastad på pulka. Under 
1970- och 80-talen monterades pjäsen på terrängbilar och bandvagnar.

Under 1960-talet ledde studierna om ersättning av infanterikanonvagn-
arna till att 200 infanterikanonvagn 91 beställdes 1972, vilket beskrivs när-
mare nedan.

Studier av pansarvärnssystemet under 1970-talet

I början av 1970-talet påbörjades studierna av 1980- och 90-talens pansar-
värnssystem. För första gången studerades ett helt system av vapen och 
vapenbärare, från minor till pansarvärnsrobotar och stridsfordon, för i 
första hand bekämpning av pansrade fordon.

Det stod redan före 1972 års försvarsbeslut klart att det inte skulle finnas 
ekonomiska förutsättningar för att ersätta stridsvagnarna förrän under 1990-
talet. Studierna visade att det framtida pansarvärnssystemet måste innehålla 
vapen med bättre verkan av det enskilda skottet, längre skottvidder, ökad rör-
lighet och splitterskydd. Resultatet blev anskaffning av en ny stridsvagnsmina 
av RSV-typ, stridsvagnsmina 6. Den var fullbreddsutlösande och hade bättre 
verkan än dåvarande minor. Ett nytt pansarskott, pansarskott 84, utveckla-
des med god verkan mot hotbildens stridsvagnar och lätta stridsfordon på 
längre håll än tidigare pansarskott. Pansarskott 84, som ersatte m/68 Mini-
man, tillverkades i ett stort antal av Saab Bofors Dynamics AB, exporterades 
under beteckningen AT 4 och licenstillverkades även i USA. Granatgevär och 
pansarvärnspjäser behölls men gavs bättre verkan och träffsannolikhet genom 
förbättrad ammunition och riktutrustning.

Pansarvärnspjäsernas stridstekniska effekt höjdes genom montering 
på terrängbilar och på bandvagnar som levererades i början av 1980-talet. 
Infanteriförbanden fick på detta sätt ett täckande verkningsfullt pansar-
värnssystem med verkan upp till 800 meter, men skyttarna var oskyddade.

Pansarvärnsrobotar

Armén startade i slutet av 1950-talet studier av hur 1970-talets pansarvärns-
system skulle utformas. Studierna ledde till att armén under 1950-talet 
anskaffade den franska lätta pansarvärnsroboten SS 10 till två kompanier. Den 
var trådstyrd och hade 1 500 meters skottvidd. Med erfarenheter från SS 10 
utvecklade Bofors i slutet av 1950-talet utan ekonomiskt stöd från armén den 
lätta pansarvärnsroboten BANTAM, robotsystem 53 (Rbs 53). Även den var 
trådstyrd. Den beställdes 1964 av armén och 1965 av Schweiz. Totalt tillverka-
des 30 000 robotar. Den infördes i pansarbrigaderna 1964–67 och fanns kvar i 
armén till början av 1990-talet. Roboten kunde bäras av en soldat och hade en 
räckvidd på två kilometer. Den krävde ett särskilt urval av skyttar.

Den amerikanska armén var imponerad av utvecklingen av BANTAM, 
och den amerikanska firman Hughes Aircraft Corporations erbjöd Bofors 
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medverkan i utvecklingen av en andra generationens pansarvärnsrobot som 
automatiskt skulle följa siktlinjen. Skytten behövde endast följa målet med 
sin kikare. Erbjudandet avböjdes eftersom projektet ansågs för dyrbart och 
riskfyllt. Hughes genomförde själv utvecklingen. Resultatet blev den nya 
pansarvärnsroboten TOW, som hade bättre verkan än tidigare pansarvärns-
robotar. Serieproduktionen inleddes i början av 1970-talet och den såldes 
till ett trettiotal länder, bland dem Sverige. Om Sverige hade valt att delta i 
utvecklingen borde TOW och kanske även luftvärnsrobotsystemet Hawk ha 
kunnat köpas till lägre kostnad än vad som blev fallet.

Studierna hade tidigare utgått från att den svenska terrängen oftast inte 
medgav skottvidder över 800 meter. En studie i början av 1970-talet visade 
emellertid att stridsavstånden troligen var längre än man tidigare bedömt 
och i de flesta typer av strid ofta uppgick till mellan en och tre kilometer. 
Planeringen inriktades mot att en tung pansarvärnsrobot med en räckvidd 
på omkring tre kilometer skulle anskaffas utifrån under 1970-talet och att en 
lätt pansarvärnsrobot med en räckvidd på cirka två kilometer skulle utveck-

las och tillverkas inom landet. Den lätta roboten skulle vara 
bärbar eller fordonsburen och den skulle i slutet av 1980-talet 
införas främst i skyttebataljoner och Norrlandsskyttebataljoner

I slutet av 1970-talet och under 1980-talet började strids-
vagnarna utrustas med kompositpansar eller reaktivt pansar. 
Därmed reducerades RSV-ammunitionens verkan drastiskt 
och endast tyngre robotar och granater från 12 cm kanon 
kunde åstadkomma tillräcklig verkan i stridsvagnarnas front- 
och tornpansar.

Försök genomfördes 1976 med den tidigare nämnda ame-
rikanska tunga pansarvärnsroboten TOW, pansarvärnsrobot 55, som var en 
robot av den nya generationen och hade en längre räckvidd, upp till 3 000 
meter. Den anskaffades och monterades på bandvagn och på chassiet från 
infanterikanonvagn 102/103, som utgått ur infanteribrigaderna. Även pans-
arvärnshelikoptrarna utrustades i slutet av 1980-talet med en senare version 
av roboten med längre räckvidd.

Pansarvärnsrobot BILL

Bofors utvecklade pansarvärnsroboten BILL, pansarvärnsrobot 56, som var 
en unik konstruktion med genomslag i takpansaret, den sårbaraste delen på 
stridsfordonen. Roboten hade en räckvidd upp till två kilometer och var även 
försedd med nattsikte. Den tillverkades i slutet av 1980-talet och var under 
införande i främst infanteri- och Norrlandsbrigaderna när det kalla kriget 
upphörde. Huvuddelen av arméns robotar såldes vid dess slut.

Under slutet av 1970-talet och början av 1980-talet genomfördes försök 
med pansarvärnshelikoptrar. Meningarna var delade främst vad gäller heli-

För att slå igenom frontpan-
saret på stridsvagnar utrus-
tade med kompositpansar 
eller reaktivt pansar krävdes 
12 cm stridsvagnskanon eller 
tung robot. Från USA inköp-
tes pansarvärnsroboten 
TOW, som bland annat mon-
terades på bandvagn 206.
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kunnat köpas till lägre kostnad än vad som blev fallet.

Studierna hade tidigare utgått från att den svenska terrängen oftast inte
medgav skottvidder över 800 meter. En studie i början av 1970-talet visade
emellertid att stridsavstånden troligen var längre än man tidigare bedömt
och i de flesta typer av strid ofta uppgick till mellan en och tre kilometer.
Planeringen inriktades mot att en tung pansarvärnsrobot med en räckvidd
på omkring tre kilometer skulle anskaffas utifrån under 1970-talet och att en
lätt pansarvärnsrobot med en räckvidd på cirka två kilometer skulle utveck-

las och tillverkas inom landet. Den lätta roboten skulle vara
bärbar eller fordonsburen och den skulle i slutet av 1980-talet
införas främst i skyttebataljoner och Norrlandsskyttebataljoner

I slutet av 1970-talet och under 1980-talet började strids-
vagnarna utrustas med kompositpansar eller reaktivt pansar.
Därmed reducerades RSV-ammunitionens verkan drastiskt
och endast tyngre robotar och granater från 12 cm kanon
kunde åstadkomma tillräcklig verkan i stridsvagnarnas front-
och tornpansar.

Försök genomfördes 1976 med den tidigare nämnda ame-
rikanska tunga pansarvärnsroboten TOW, pansarvärnsrobot 55, som var en
robot av den nya generationen och hade en längre räckvidd, upp till 3 000
meter. Den anskaffades och monterades på bandvagn och på chassiet från
infanterikanonvagn 102/103, som utgått ur infanteribrigaderna. Även pans-
arvärnshelikoptrarna utrustades i slutet av 1980-talet med en senare version
av roboten med längre räckvidd.

Pansarvärnsrobot BILL

Bofors utvecklade pansarvärnsroboten BILL, pansarvärnsrobot 56, som var
en unik konstruktion med genomslag i takpansaret, den sårbaraste delen på
stridsfordonen. Roboten hade en räckvidd upp till två kilometer och var även
försedd med nattsikte. Den tillverkades i slutet av 1980-talet och var under
införande i främst infanteri- och Norrlandsbrigaderna när det kalla kriget
upphörde. Huvuddelen av armens robotar såldes vid dess slut.

Under slutet av 1970-talet och början av 1980-talet genomfördes försök
med pansarvärnshelikoptrar. Meningarna var delade främst vad gäller heli-
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koptrarnas sårbarhet. Två kompanier anskaffades 1987/88 
från Västtyskland, och varje helikopter utrustades med svenskt 
sikte och fyra pansarvärnsrobotar TOW. Stora ansträngningar 
lades ner på att få fram utbildningsmateriel. SAAB Training 
utvecklade bland annat duellstridsutrustningar för simulering 
av skjutning med stridsfordon och pansarvärnsvapen. Genom 
duellstridsutrustningen kunde utbildningen göras effektivare 
och mera realistisk.

Stridsfordon
Under 1930-talet och under andra världskriget var Landsverk AB i Lands-
krona – sedan 1930-talet till hälften tyskägt – det enda svenska industri-
företaget som tillverkade kvalificerade stridsfordon. De sista, totalt drygt 
200, tillverkades under perioden 1947–57. Det var pansarvärns- och luft-
värnskanonvagnar och infanterikanonvagnarna 102 och 103. Under 1960- 
och 70-talen var Bofors AB den ledande industrin vad gäller tyngre strids-
fordon. Hägglunds AB, som 1972 köptes av ASEA, var från 1960-talet den 
enda tillverkaren av lätta stridsfordon. Det pågick emellertid ett omfattande 
samarbete mellan dessa industrier samt med Landsverk, Volvo, Scania, SAAB 
och Karlstads mekaniska verkstäder vad gällde komponen ter.

Stridsvagnar
Under andra världskriget infördes efter köp utifrån och svensk licenstillverk-
ning flera olika typer av stridsfordon som snabbt blev omoderna och fasades 
ut. 

I juni 1941 fattades beslut om anskaffning av en ny medeltung strids-
vagn, strv m/42, som till huvuddelen tillverkades av Landsverk i Landskrona. 
Ett mindre antal tillverkades av Volvo. Stridsvagnarna, som levererades 
under åren 1943–45, tillfördes de tunga stridvagnskompanierna i pansar-
brigaderna. Vagnen vägde 22 ton och hade en 7,5 cm kanon. När beslutet 
om utveckling fattades var den relativt modern, men utvecklingen sprang 
snabbt ifrån den. Framför allt var beväpningen otillräcklig. Kanonen skulle 
ha för liten verkan mot den sovjetiska huvudstridsvagnen T 34. Stridsvagn 
m/42 fanns emellertid kvar i pansarbrigaderna tills den i slutet av 1950-talet 
ersattes av stridsvagn 81 och senare under slutet av 1960-talet av den då 
nytillverkade stridsvagn 103. Stridsvagn m/42 moderniserades med början 
1957 vid Landsverk och Hägglunds i Örnsköldsvik. Den försågs med ett 
nytt torn med en 7,5 cm luftvärns kanon som hade längre skottvidd och fick 
benämningen stridsvagn 74. Slutmonteringen av tornet gjordes vid arméns 
verkstäder. 

Stridsvagn 74 utnyttjades i infanteribrigadernas stormkanonkompanier, 
där de ersatte infanterikanonvagn 102 och 103, samt i fristående stridsvagns-
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fordonet och slog igenom 
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pansaret.
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ut.
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vagn, strv m/42, som till huvuddelen tillverkades av Landsverk i Landskrona.
Ett mindre antal tillverkades av Volvo. Stridsvagnarna, som levererades
under åren 1943-45, tillfördes de tunga stridvagnskompanierna i pansar-
brigaderna. Vagnen vägde 22 ton och hade en 7,5 cm kanon. När beslutet
om utveckling fattades var den relativt modern, men utvecklingen sprang
snabbt ifrån den. Framför allt var beväpningen otillräcklig. Kanonen skulle
ha för liten verkan mot den sovjetiska huvudstridsvagnen T 34. Stridsvagn
m/42 fanns emellertid kvar i pansarbrigaderna tills den i slutet av 1950-talet
ersattes av stridsvagn 81 och senare under slutet av 1960-talet av den då
nytillverkade stridsvagn 103. Stridsvagn m/42 moderniserades med början
1957 vid Landsverk och Hägglunds i Örnsköldsvik. Den försågs med ett
nytt torn med en 7,5 cm luftvärnskanon som hade längre skottvidd och fick
benämningen stridsvagn 74. Slutmonteringen av tornet gjordes vid armens
verkstäder.

Stridsvagn 74 utnyttjades i infanteribrigadernas stormkanonkompanier,
där de ersatte infanterikanonvagn 102 och 103, samt i fristående stridsvagns-

Den Boforstillverkade
pansarvärnsroboten BILL
var en unik konstruktion.
Den briserade ovanför strids-
fordonet och slog igenom
dess sårbaraste del, tak-
pansaret.

255



256

Krigsorganisationen

kompanier. Under början av 1980-talet utgick vagnen men tornen utnyttja-
des, liksom tornen från stridsvagn m/42, som värnpjäser vid kusten och vid 
flygfält.

Det enda svenska pansarvärnsvapen som hade tillräcklig verkan mot 
T 34 var, till dess att Centurion anskaffades, pansarvärnskanonvagn m/43. 
Omkring 90 vagnar tillverkades 1946–48. Den hade samma chassi som 
stridsvagn m/42 och en 7,5 cm luftvärnskanon m/36. Vagnen byggdes om på 
1960-talet och fanns kvar till slutet av 1970-talet.

Stridsvagn Centurion (stridsvagn 101)

Fram till början av 1950-talet anskaffades inga stridsfordon, med undantag 
för pansarvärnskanonvagn m/43, trots att det snart efter krigets slut stod 
klart att utvecklingen hade sprungit ifrån de svenska stridsfordonen. Olika 
utländska alternativ studerades och prövades. Valet kom att stå mellan en 
lätt stridsvagn, den franska AMX 13, som vägde 15 ton och hade en 7,5 cm 
kanon, och den brittiska tunga stridsvagnen Centurion, som vägde 50 ton 

Som ersättare för den för-
åldrade stridsvagn m/42 
studerades olika utländska 
alternativ. Den brittiska Cen-
turion, som vägde 50 ton och 
var beväpnad med en 8,4 cm 
kanon, ansågs av armén vara 
för tung och sakna utveck-
lingspotential. Regeringen 
beslöt emellertid att inköpa 
240 vagnar som en del i ett 
handelsavtal med Storbri-
tannien. Vagnen fick beteck-
ningen strv 81 (den första 
vagnen med kaliber av minst 
8 cm). Efter försvarsbeslutet 
1958 inköptes 110 Centurion 
med 10,5 cm kanon, strv 101. 
Strv 81 ombeväpnades med 
samma kaliber till strv 102. 
Ett åttiotal av de äldsta strv 
101 moderniserades till strv 
104 och behölls till början 
av 2000-talet. Bilden visar 
stridsvagn 102.
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kompanier. Under början av 1980-talet utgick vagnen men tornen utnyttja-
des, liksom tornen från stridsvagn m/42, som värnpjäser vid kusten och vid
flygfält.

Det enda svenska pansarvärnsvapen som hade tillräcklig verkan mot
T 34 var, till dess att Centurion anskaffades, pansarvärnskanonvagn m/43.
Omkring 90 vagnar tillverkades 1946-48. Den hade samma chassi som
stridsvagn m/42 och en 7,5 cm luftvärnskanon m/36. Vagnen byggdes om på
1960-talet och fanns kvar till slutet av 1970-talet.

Stridsvagn Centurion (stridsvagn 101)
Fram till början av 1950-talet anskaffades inga stridsfordon, med undantag
för pansarvärnskanonvagn m/43, trots att det snart efter krigets slut stod
klart att utvecklingen hade sprungit ifrån de svenska stridsfordonen. Olika
utländska alternativ studerades och prövades. Valet kom att stå mellan en
lätt stridsvagn, den franska AMX 13, som vägde 15 ton och hade en 7,5 cm
kanon, och den brittiska tunga stridsvagnen Centurion, som vägde 50 ton

Som ersättare för den för-
åldrade stridsvagn m/42
studerades olika utländska
alternativ. Den brittiska Cen-
turion, som vägde 5o ton och
var beväpnad med en 8,4 cm
kanon, ansågs av armen vara
för tung och sakna utveck-
lingspotential. Regeringen
beslöt emellertid att inköpa
240 vagnar som en del i ett
handelsavtal med Storbri-
tannien. Vagnen fick beteck-
ningen strv 81 (den första
vagnen med kaliber av minst
8 cm). Efter försvarsbeslutet
1958 inköptes no Centurion
med 10,5 cm kanon, strv 101.
Strv 81 ombeväpnades med
samma kaliber till strv 102.
Ett åttiotal av de äldsta strv
101 moderniserades till strv
104 och behölls till början
av 2000-talet. Bilden visar
stridsvagn 102.
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och hade en 81 mm kanon. Arméchefen Carl August Ehrensvärd, stödd av 
generalfälttygmästaren, förordade AMX 13, som hade prövats i Sverige. Cen-
turion ansågs vara för tung för den svenska terrängen. Överbefälhavaren 
Nils Swedlund sades dock vara skeptisk till att man kunde tillverka fullgod 
krigsmateriel i Frankrike. Han ville ha en tyngre stridsvagn och förordade 
Centurion. Regeringen beslöt att anskaffa Centurion. Motivet var sannolikt 
bekymmer med den svenska handelsbalansen med Storbritannien. Finans-
minister var den tidigare försvarsministern Per Edvin Sköld. 

Totalt köptes 240 Centurion med 8,4 cm gyrostabiliserad kanon, som fick 
benämningen stridsvagn 81 och ersatte stridsvagn m/42 i pansarbrigaderna. 
Efter försvarsbeslutet 1958 utökades pansarorganisationen, och i avvaktan på 
beslut om en modernare vagn inköptes ytterligare 110 Centurion, som var 
nytillverkade och försedda med en 10,5 cm kanon. De benämndes stridsvagn 
101. Samtidigt lades den påbörjade projekteringen av en svensk tung stridsvagn 
på is. Landsverk hann dock presentera ett chassi. De först inköpta Cen turion-
vagnarna ombeväpnades till 10,5 cm kaliber och benämndes strids vagn 102.

I försvarsbeslut 1972 konstaterades att de äldre stridsvagnarna (101/102) 
måste utgå efter 1978. Efter en förnyad undersökning och utvärdering 
bedömdes emellertid att de efter renovering kunna kvarstå till mitten av 1980-
talet. Under krigen i Mellersta Östern 1973 visade sig Israels renoverade och 
modifierade Centurion-stridsvagnar ha gott stridsvärde i jäm förelse med 
amerikanska och sovjetiska stridsvagnar. Alla Centurion-vagnarna genom-
gick i mitten av 1970-talet en central renovering för att förlänga livslängden 
till slutet av 1980-talet. Ytterligare en renovering och modifiering genomför-
des i mitten av 1980-talet. Den omfattade bland annat mörkerutrus tning, 
kalkylator, nytt sikte med laseravståndsmätare samt aktivt pansar. Därmed 
bedömdes livslängden kunna förlängas till in på 1990-talet. Det visade sig 
vara en alltför optimistisk bedömning. Utveck lingen av en angripares strids-
vagnar, med bland annat 12 cm kanon och bättre skydd samt av effektivare 
pansarvärn gick snabbare än vad man bedömt. Sverige var dock bland de 
första länder som införde aktivt pansar.

Ett åttiotal av de äldsta av stridsvagn 101 försågs även med automatisk 
växellåda och en starkare kompakt dieselmotor som gjorde vagnen snabbare, 
ökade framkomligheten och minskade bränsleförbrukningen. Dessa vagnar 
fick benämningen stridsvagn 104 och placera des först i pansarbrigaden på 
Norra skånska regementet i Kristianstad och sedan i den mekaniserade bri-
gaden på Gotland och behölls till början av 2000-talet.

Stridsvagn S (stridsvagn 103)

Stridsvagn 103 var det största och mest omdiskuterade armématerielprojek-
tet som togs fram och tillverkades vid svensk industri under 1900-talet. Den 
ägnas därför här lite extra utrymme.

Den svenska modellen

och hade en 81 mm kanon. Arm&hefen Carl August Ehrensvärd, stödd av
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växellåda och en starkare kompakt dieselmotor som gjorde vagnen snabbare,
ökade framkomligheten och minskade bränsleförbrukningen. Dessa vagnar
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Försvarsbeslutet 1958 omfattade en utökning av pansarförbanden och 
anskaffning av fler stridsvagnar. Detta konfirmerades i de följande försvars-
besluten 1961 och 1963. Valet av stridsvagn stod mellan fortsatt anskaff-
ning av Centurion, inköp av västtyska Leopard 1, amerikanska M 60 eller 
en medeltung svensk stridsvagn. Även den brittiska Chieftain nämndes. 
Armén beslöt 1958 att som tidigare nämnts anskaffa 110 Centurion 101 och 
fortsätta projekteringen av en ny svensk medeltung stridsvagn, stridsvagn S, 
senare benämnd stridsvagn 103. 

Försvarsbeslutet 1958 medförde att marinen annullerade stora utveck-
lingsarbeten vid bland annat Bofors, och en avsevärd utvecklingskapacitet 
frigjordes och kunde utnyttjas vid utveckling av en ny stridsvagn. Under 
projekteringen undersöktes olika egenskaper. Två försöksvagnar beställdes 
hos Bofors AB. De levererades 1961 och tekniska försök genomfördes. Innan 
dessa försök hade påbörjats fattades 1960 beslut om utveckling och en preli-
minär målsättning fastställdes. En så kallad 0-serie om tio vagnar beställdes 
samma år. De levererades i slutet av 1963, och truppförsök genomfördes vid 
Pansartruppskolan, PS, 1964–66. 

Beslut om beställning togs i slutet av maj 1964 då truppförsöken endast 
hade påbörjats. Beslutet togs med kunskap om att det fanns tekniska brister 
i bland annat växellåda och motorpaket, främst gasturbinen, men med för-
säkran om att dessa skulle rättas till. Det tog sedan tid att avhjälpa eller redu-
cera de värsta barnsjukdomarna, och det blev nödvändigt att genomföra ett 
flertal renoveringspaket. Bristerna bidrog till att förtroendet för vagnen inte 
blev vad det borde vara. Gasturbinen byttes efter de första 70 vagnarna, men 
växellådan först långt senare.

Stridsvagn S var en unik konstruktion (det hade dock tidigare funnits 
en fransk idé), en tornlös stridsvagn, som väckte entusiasm. Den togs fram 
under ledning av den mycket drivande överingenjören Sven Berge vid För-
svarets materielverk, som var både idégivare och projektledare. Vagnen 
var liten och kompakt med en automatladdad 10,5 cm kanon som var 
fast lagrad i chassiet och med ett riktsystem baserat på elektrohydraulik. 
Riktning skedde genom att hela vagnen vreds. Automatladdningen möj-
liggjorde hög eldhastighet och snabb växling mellan olika slags ammuni-
tion. Vagnen kunde simma efter vissa förberedelser. Det var inte möjligt att 
skjuta under gång. Endast ett fåtal samtida vagnar kunde göra detta med 
gyrostabiliserad pjäs. Stridsvagn S krävde tre mans besättning, vilket var en 
man mindre än i Centurion. Den låga höjden, cirka 80 centimeter lägre än 
Centurion, gjorde att målytan blev mycket liten och vagnen därmed svårare 
att träffa, något som sällan gav utslag vid övningar. Vagnen hade ett galler 
framtill som skydd mot stridsdelar med riktad sprängverkan. Den bedöm-
des därmed som en av dåtidens bäst skyddade stridsvagnar. 

Stridsvagn S-konceptet diskuterades under fram tagningsprocessen och 
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i bland annat växellåda och motorpaket, främst gasturbinen, men med för-
säkran om att dessa skulle rättas till. Det tog sedan tid att avhjälpa eller redu-
cera de värsta barnsjukdomarna, och det blev nödvändigt att genomföra ett
flertal renoveringspaket. Bristerna bidrog till att förtroendet för vagnen inte
blev vad det borde vara. Gasturbinen byttes efter de första 70 vagnarna, men
växellådan först långt senare.

Stridsvagn S var en unik konstruktion (det hade dock tidigare funnits
en fransk idO, en tornlös stridsvagn, som väckte entusiasm. Den togs fram
under ledning av den mycket drivande överingenjören Sven Berge vid För-
svarets materielverk, som var både idégivare och projektledare. Vagnen
var liten och kompakt med en automatladdad 10,5 cm kanon som var
fast lagrad i chassiet och med ett riktsystem baserat på elektrohydraulik.
Riktning skedde genom att hela vagnen vreds. Automatladdningen möj-
liggjorde hög eldhastighet och snabb växling mellan olika slags ammuni-
tion. Vagnen kunde simma efter vissa förberedelser. Det var inte möjligt att
skjuta under gång. Endast ett fåtal samtida vagnar kunde göra detta med
gyrostabiliserad pjäs. Stridsvagn S krävde tre mans besättning, vilket var en
man mindre än i Centurion. Den låga höjden, cirka 80 centimeter lägre än
Centurion, gjorde att målytan blev mycket liten och vagnen därmed svårare
att träffa, något som sällan gav utslag vid övningar. Vagnen hade ett galler
framtill som skydd mot stridsdelar med riktad sprängverkan. Den bedöm-
des därmed som en av dåtidens bäst skyddade stridsvagnar.

Stridsvagn S-konceptet diskuterades under framtagningsprocessen och
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inte minst senare. Projektet hölls inom en begrän-
sad krets före beställningen av 0-serien. Utöver 
de tekniska bristerna diskuterades behovet av att 
kunna skjuta under gång samt sikt- och riktmöj-
ligheterna med en vagn utan torn. Dessa egenska-
per ansågs av vissa vara nödvändiga för att strids-
vagnsförbanden skulle få tillräcklig anfallsför-
måga. I den stridsekonomiska analysen 1961–62 
av arméstabens studie- och pansaravdelningar, 
FMV och FOA, bedömdes stridsvagn S som det 
bästa alternativet främst tack vare sitt bättre skydd. Eftersom stridsvagn S inte 
kunde skjuta under gång krävde den en annorlunda stridsteknik vid anfall.

Bedömningen av den framtida utvecklingen och utvecklingspotentialen 
blev inte heller tillräckligt vidsynt, exempelvis behov av eldledningsutrust-
ning för strid på avstånd runt och över 2 000 meter, skjutning under gång 
och strid i mörker. Det fanns tecken på att vagnen behövde en 12 cm hög-
tryckskanon. Det borde ha medfört att 10,5 cm kalibern lämnats, trots att 
detta inneburit minskad mängd ammunition i stridsvagnen. En del kritiker 
på senare tid har gjort det enkelt för sig då deras synpunkter utgått ifrån 
kunskap om utvecklingen 20–25 år efter beslutet att anskaffa stridsvagn 103. 
Med facit i handen är det lätt att vara efterklok. De som fattade beslutet 
gjorde dock säkert detta för att nå bästa möjliga resultat utifrån de förutsätt-
ningar som då fanns.

Varför var det så brådskande med beslut om alternativ och beställning av 
utveckling och anskaffning? Arméstaben pressade på för att få leveranserna 
så att den planerade utvecklingen av pansarorganisationen kunde följas. Om 
beslutet om anskaffning skulle ha senarelagts fanns risken att det på nytt 
skulle prövas i förberedelsearbetet inför och i kommande försvarsbeslut 
1967. Detta kom att senareläggas till 1968. Genom tillverkning av strids-
vagn S vid Bofors skapades kapacitet och en plattform även för utveckling 
och tillverkning av bandkanonen, pansarluftvärnskanonvagnen och band-
haubits till brigaderna, som under början av 1960-talet fanns i materielpla-
nerna. De två senare objekten kom inte till utförande beroende på minskade 
resurser i försvarsbeslutet 1968. Även arbetsmarknadspolitiska skäl kan ha 
påverkat beslutet att utveckla och tillverka en svensk stridsvagn.

Mellan 1967 och 1971 levererades 290 vagnar och infördes i de tre pansar-
brigaderna vid P 2, P 7 och P 4 samt pansarbataljonerna i övre Norrland. 
Återstående pansarbrigader utrustades med Centurion-vagnar. För att öka 
den operativa rörligheten anskaffade man under 1970-talet släp som trans-
porterade stridsvagnar på landsväg. 

Konstruktionen väckte stor uppmärksamhet även internationellt men 
inget land tog efter. Stridsvagn 103 deltog i försök med Leopard 1 i Norge 

Frigjord utvecklingskapacitet 
vid Bofors utnyttjades för 
att utveckla stridsvagn S, i 
tjänst benämnd strv 103 (den 
tredje vagnen med kaliber 
minst 10 cm). Kanonen var 
fast lagrad i chassiet, och 
vagnen kunde därför inte 
skjuta under gång. Riktning 
skedde genom att vagnen 
med hydraulik vreds i höjd- 
och sidled. Genom automat-
laddning blev eldhastigheten 
hög och besättningen kunde 
minskas till tre. Den visade 
mycket liten målyta och var 
genom gallret framtill väl 
skyddad mot riktad spräng-
verkan. Kritiken mot att den 
inte kunde skjuta under gång 
bemöttes med att den taktik 
och stridsteknik som avsågs 
tillämpas i Skåne innebar eld 
från i förväg rekognoserade 
stridsställningar vid stranden 
eller längre tillbaka.
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inte minst senare. Projektet hölls inom en begrän-
sad krets före beställningen av 0-serien. Utöver
de tekniska bristerna diskuterades behovet av att
kunna skjuta under gång samt sikt- och riktmöj-
ligheterna med en vagn utan torn. Dessa egenska-
per ansågs av vissa vara nödvändiga för att strids-
vagnsförbanden skulle få tillräcklig anfallsför-
måga. I den stridsekonomiska analysen 1961-62
av armsstabens studie- och pansaravdelningar,
FMV och FOA, bedömdes stridsvagn S som det
bästa alternativet främst tack vare sitt bättre skydd. Eftersom stridsvagn S inte
kunde skjuta under gång krävde den en annorlunda stridsteknik vid anfall.

Bedömningen av den framtida utvecklingen och utvecklingspotentialen
blev inte heller tillräckligt vidsynt, exempelvis behov av eldledningsutrust-
ning för strid på avstånd runt och över 2 000 meter, skjutning under gång
och strid i mörker. Det fanns tecken på att vagnen behövde en 12 cm hög-
tryckskanon. Det borde ha medfört att 10,5 cm kalibern lämnats, trots att
detta inneburit minskad mängd ammunition i stridsvagnen. En del kritiker
på senare tid har gjort det enkelt för sig då deras synpunkter utgått ifrån
kunskap om utvecklingen 20-25 år efter beslutet att anskaffa stridsvagn 103.
Med facit i handen är det lätt att vara efterklok. De som fattade beslutet
gjorde dock säkert detta för att nå bästa möjliga resultat utifrån de förutsätt-
ningar som då fanns.

Varför var det så brådskande med beslut om alternativ och beställning av
utveckling och anskaffning? Arm6taben pressade på för att få leveranserna
så att den planerade utvecklingen av pansarorganisationen kunde följas. Om
beslutet om anskaffning skulle ha senarelagts fanns risken att det på nytt
skulle prövas i förberedelsearbetet inför och i kommande försvarsbeslut
1967. Detta kom att senareläggas till 1968. Genom tillverkning av strids-
vagn S vid Bofors skapades kapacitet och en plattform även för utveckling
och tillverkning av bandkanonen, pansarluftvärnskanonvagnen och band-
haubits till brigaderna, som under början av 1960-talet fanns i materielpla-
nerna. De två senare objekten kom inte till utförande beroende på minskade
resurser i försvarsbeslutet 1968. Även arbetsmarknadspolitiska skäl kan ha
påverkat beslutet att utveckla och tillverka en svensk stridsvagn.

Mellan 1967 och 1971 levererades 290 vagnar och infördes ide tre pansar-
brigaderna vid P 2, P 7 och P 4 samt pansarbataljonerna i övre Norrland.
Återstående pansarbrigader utrustades med Centurion-vagnar. För att öka
den operativa rörligheten anskaffade man under 1970-talet släp som trans-
porterade stridsvagnar på landsväg.

Konstruktionen väckte stor uppmärksamhet även internationellt men
inget land tog efter. Stridsvagn 103 deltog i försök med Leopard 1 i Norge

Frigjord utvecklingskapacitet
vid Bofors utnyttjades för
att utveckla stridsvagn 5, i
tjänst benämnd strv 103 (den
tredje vagnen med kaliber
minst io cm). Kanonen var
fast lagrad i chassiet, och
vagnen kunde därför inte
skjuta under gång. Riktning
skedde genom att vagnen
med hydraulik vreds i höjd-
och sidled. Genom automat-
laddning blev eldhastigheten
hög och besättningen kunde
minskas till tre. Den visade
mycket liten målyta och var
genom gallret framtill väl
skyddad mot riktad spräng-
verkan. Kritiken mot att den
inte kunde skjuta under gång
bemöttes med att den taktik
och stridsteknik som avsågs
tillämpas i Skåne innebar eld
från i förväg rekognoserade
stridsställningar vid stranden
eller längre tillbaka.
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1966 och jämförande försök med Centurion i Storbritannien 1968. Norge 
köpte Leopard 1. Stridsvagn 103 lånades under 1970-talet ut till den brit-
tiska Rhenarmén och hävdade sig väl i jämförande försök med den brittiska 
huvudstridsvagnen Chieftain. Även vid försök i USA under mitten av 1970-
talet hävdade den sig väl. Försöksledaren vid Pansartruppskolan, överstelöjt-
nant Sigvard Lindqvist, deltog i alla prov med utländska vagnar. Hans upp-
fattning var att av de stridsvagnar som fanns i bruk under 1960- och 70-talen 
var stridsvagn 103 inte bäst men väl ”second to none”. 

I mitten av 1980-talet genomfördes ett omfattande renoverings- och 
modifieringspaket med bland annat ny kolvmotor, gasturbin och växellåda, 
laseravståndsmätare och lyskastare. Det medförde att vagnen blev snab-
bare, att tillgängligheten ökade betydligt och att körmilskostnaderna blev 
mycket lägre. I samband med detta övervägdes en grövre kanon, 12 cm, och 
en kompakt tillräckligt stark dieselmotor som skulle ersätta gasturbin- och 
kolvmotorn. Det bedömdes med då tillgängliga alternativ inte möjligt på 
grund av det begränsade utrymmet i vagnen. Kolvmotorn, gasturbinen och 
växellådan byttes.

Redan före 1972 års försvarsbeslut stod det klart att det inte skulle finnas 
ekonomiska förutsättningar att ersätta stridsvagnarna förrän under 1990-
talet. Under flera år fördes emellertid en livlig diskussion med Försvarets 
materielverk, som ville driva fram en utveckling under slutet av 1970-talet 
för att skapa förutsättningar att anskaffa en ny svensk stridsvagn i mitten 
av 1980-talet. Under 1970-talet och första delen av 1980-talet fortsatte stu-
dier som underlag för ett nytt stridsfordonssystem med tyngdpunkt på lätta 
stridsfordon. Även nu var Sven Berge en outtröttlig idégivare. För att upp-
rätthålla kunskaperna om utvecklingen konstruerade man ett antal försöks-
riggar, däribland en midjestyrd pansarvärnsvagn, och utländska stridsfor-
don lånades, bland annat västtyska Leopard och Marder.

Mot bakgrund av arméns ekonomi, ökade förbandskostnader, behov 
av förnyelse av arméns krigsorganisation i övrigt samt de stora kostna-
derna för utveckling och tillverkning bedömdes det inte realistiskt med en 
inhemskt tillverkad tung stridsvagn. Även om de befintliga stridsvagnarna 
renoverades och modifierades så länge det var möjligt insåg man att det 
för 1990-talet behövdes en ny huvudstridsvagn. Studierna inriktades under 
slutet av 1980-talet på köp utifrån, och den tyska Leopard 2 anskaffades på 
1990-talet.

Pansarskyddade fordon för pansarinfanteriet
Under andra världskriget framkom ett behov av att pansarskyddat kunna 
transportera den skyttetrupp som skulle följa stridsvagnsförbanden. Tys-
karna använde halvbandvagnar, och i Sovjetförbanden åkte soldaterna på 
stridsvagnarnas bakpansar. 
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1966 och jämförande försök med Centurion i Storbritannien 1968. Norge
köpte Leopard 1. Stridsvagn 103 lånades under 1970-talet ut till den brit-
tiska Rhenarmal och hävdade sig väl i jämförande försök med den brittiska
huvudstridsvagnen Chieftain. Även vid försök i USA under mitten av 1970-
talet hävdade den sig väl. Försöksledaren vid Pansartruppskolan, överstelöjt-
nant Sigvard Lindqvist, deltog i alla prov med utländska vagnar. Hans upp-
fattning var att av de stridsvagnar som fanns i bruk under 1960- och 70-talen
var stridsvagn 103 inte bäst men väl "second to none".

I mitten av 1980-talet genomfördes ett omfattande renoverings- och
modifieringspaket med bland annat ny kolvmotor, gasturbin och växellåda,
laseravståndsmätare och lyskastare. Det medförde att vagnen blev snab-
bare, att tillgängligheten ökade betydligt och att körmilskostnaderna blev
mycket lägre. I samband med detta övervägdes en grövre kanon, 12 cm, och
en kompakt tillräckligt stark dieselmotor som skulle ersätta gasturbin- och
kolvmotorn. Det bedömdes med då tillgängliga alternativ inte möjligt på
grund av det begränsade utrymmet i vagnen. Kolvmotorn, gasturbinen och
växellådan byttes.

Redan före 1972 års försvarsbeslut stod det klart att det inte skulle finnas
ekonomiska förutsättningar att ersätta stridsvagnarna förrän under 1990-
talet. Under flera år fördes emellertid en livlig diskussion med Försvarets
materielverk, som ville driva fram en utveckling under slutet av 1970-talet
för att skapa förutsättningar att anskaffa en ny svensk stridsvagn i mitten
av 1980-talet. Under 1970-talet och första delen av 1980-talet fortsatte stu-
dier som underlag för ett nytt stridsfordonssystem med tyngdpunkt på lätta
stridsfordon. Även nu var Sven Berge en outtröttlig id4ivare. För att upp-
rätthålla kunskaperna om utvecklingen konstruerade man ett antal försöks-
riggar, däribland en midjestyrd pansarvärnsvagn, och utländska stridsfor-
don lånades, bland annat västtyska Leopard och Marder.

Mot bakgrund av armens ekonomi, ökade förbandskostnader, behov
av förnyelse av armens krigsorganisation i övrigt samt de stora kostna-
derna för utveckling och tillverkning bedömdes det inte realistiskt med en
inhemskt tillverkad tung stridsvagn. Även om de befintliga stridsvagnarna
renoverades och modifierades så länge det var möjligt insåg man att det
för 1990-talet behövdes en ny huvudstridsvagn. Studierna inriktades under
slutet av 1980-talet på köp utifrån, och den tyska Leopard 2 anskaffades på
1990-talet.

Pansarskyddade fordon för pansarinfanteriet
Under andra världskriget framkom ett behov av att pansarskyddat kunna
transportera den skyttetrupp som skulle följa stridsvagnsförbanden. Tys-
karna använde halvbandvagnar, och i Sovjetförbanden åkte soldaterna på
stridsvagnarnas bakpansar.
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KP-bilar

I Sverige blev lösningen den lätt bepansrade (8–20 mm) Karosseri-Pansar-
bilen (KP-bilen) som beställdes hos Volvo och Scania till ett antal av 500 
och levererades vid krigsslutet. Antalet räckte inte, utan skytte truppen i en 
del pansarförband tolkade efter hjultraktorer och anföll till fots tillsammans 
med stridsvagnarna eller uppsutten på stridsvagnarnas bakpansar. KP-bilen 
vägde 8,5 ton, hade tre mans besättning och kunde transportera 16 soldater. 
Den var tvåaxlad och fyrhjulsdriven och kunde förses med en vattenkyld 
dubbel luftvärnskulspruta. I soldatmun kallades den ”likkistan” efter bilens 
form. KP-bilarna var begränsat terränggående och kunde inte följa strids-
vagnarna i terrängen. De krävde underlag med god bärighet och ersattes av 
pansarbandvagnar. Ett mindre antal kom efter modifiering att utnyttjas på 
Gotland, i kuppförsvaret av Stockholm, av polisen och i utlandsförbanden.

Pansarbandvagnar

Behovet av pansrade bandgående pansarskyttefordon som kunde följa strids - 
vagnarna även i terräng blev akut när de nya Centurion-stridsvagnarna in - 
fördes i pansarbrigaderna under slutet av 1950-talet. Olika alternativ stu-
derades, och strävan var att av kostnadsskäl inledningsvis utnyttja chassier 
från stridsfordon som hade anskaffats under andra världskriget men snabbt 
blivit omoderna. Alla stridsvagn m/41, som licenstillverkats i Sverige, bygg-
des om till pansarbandvagn (pbv) av Hägglunds i Örnsköldsvik. De sista 
levererades 1963 och fick benämningen pbv 301. Vagnen vägde 11 ton och 
hade två mans besättning. Den kunde transportera en skyttegrupp och var 
beväpnad med en 20 mm kanon som tidigare suttit i SAAB:s jaktflygplan 
J 21 A. Antalet vagnar var otillräckligt och endast en bataljon per pansarbri-
gad kunde utrustas. 

Pansarbandvagn 301 hade många tekniska brister. Den var inte amfibisk 
och hade ringa terrängframkomlighet. Grundkonstruktionen var från 1930-
talet. Dessutom var det ont om reservdelar. Genom anskaffningen av pbv 301 
kunde emellertid den nya stridstekniken, med nära samverkan 
mellan stridsvagnar och pansarskyttetrupp i pansar bandvagnar, 
utvecklas och övas på bred front.

Det var redan från början klart att pansarbandvagn 301 var 
en kortsiktig lösning, och studier pågick om en ersättare. Valet 
stod mellan den amerikanska M 113, som ingick i de amerikan-
ska pansarförbanden, och en nyutvecklad vagn. I slutet av 1961 
fick Hägglunds uppdraget att ta fram två prototyper, och efter 
ett års utprovning beställdes pansarbandvagn 302 (pbv 302). 
Leveranserna började 1966 och avslutades 1972. Totalt leve-
rerades 644 pansarbandvagn 302 i transportspecialversioner. 
Den beväpnades med en 20 mm automatkanon från Hispano 

När Centurion-strids vagnarna 
infördes i pansar brigaderna 
blev det nödvändigt att 
anskaffa bandgående fordon 
för pansar skytteförbanden. 
Först byggdes stridsvagn 
m/41 om till pansar bandvagn 
301. Den hade stora tek-
niska brister men gjorde 
det möjligt att öva in den 
nya stridstekniken. Efter-
följaren, pansarbandvagn 
302 (bilden), var däremot 
en lyckad konstruktion. 
Beväpningen var en 20 mm 
automatkanon som suttit i 
flygplanet J 29 ”Tunnan” – 
ett exempel på sparsamhet 
genom meranvändning.

Den svenska modellen
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I Sverige blev lösningen den lätt bepansrade (8-20 mm) Karosseri-Pansar-
bilen (KP-bilen) som beställdes hos Volvo och Scania till ett antal av 500
och levererades vid krigsslutet. Antalet räckte inte, utan skyttetruppen i en
del pansarförband tolkade efter hjultraktorer och anföll till fots tillsammans
med stridsvagnarna eller uppsutten på stridsvagnarnas bakpansar. KP-bilen
vägde 8,5 ton, hade tre mans besättning och kunde transportera 16 soldater.
Den var tvåaxlad och fyrhjulsdriven och kunde förses med en vattenkyld
dubbel luftvärnskulspruta. I soldatmun kallades den "likkistan" efter bilens
form. KP-bilarna var begränsat terränggående och kunde inte följa strids-
vagnarna i terrängen. De krävde underlag med god bärighet och ersattes av
pansarbandvagnar. Ett mindre antal kom efter modifiering att utnyttjas på
Gotland, i kuppförsvaret av Stockholm, av polisen och i utlandsförbanden.

Pansarbandvagnar

Behovet av pansrade bandgående pansarskyttefordon som kunde följa strids-
vagnarna även i terräng blev akut när de nya Centurion-stridsvagnarna in-
fördes i pansarbrigaderna under slutet av 1950-talet. Olika alternativ stu-
derades, och strävan var att av kostnadsskäl inledningsvis utnyttja chassier
från stridsfordon som hade anskaffats under andra världskriget men snabbt
blivit omoderna. Alla stridsvagn m/41, som licenstillverkats i Sverige, bygg-
des om till pansarbandvagn (pbv) av Hägglunds i Örnsköldsvik. De sista
levererades 1963 och fick benämningen pbv 301. Vagnen vägde 11 ton och
hade två mans besättning. Den kunde transportera en skyttegrupp och var
beväpnad med en 20 mm kanon som tidigare suttit i SAAB:s jaktflygplan
J 21 A. Antalet vagnar var otillräckligt och endast en bataljon per pansarbri-
gad kunde utrustas.

Pansarbandvagn 301 hade många tekniska brister. Den var inte amfibisk
och hade ringa terrängframkomlighet. Grundkonstruktionen var från 1930-
talet. Dessutom var det ont om reservdelar. Genom anskaffningen av pbv 301
kunde emellertid den nya stridstekniken, med nära samverkan
mellan stridsvagnar och pansarskyttetrupp i pansarbandvagnar,
utvecklas och övas på bred front.

Det var redan från början klart att pansarbandvagn 301 var
en kortsiktig lösning, och studier pågick om en ersättare. Valet
stod mellan den amerikanska M 113, som ingick ide amerikan-
ska pansarförbanden, och en nyutvecklad vagn. I slutet av 1961
fick Hägglunds uppdraget att ta fram två prototyper, och efter
ett års utprovning beställdes pansarbandvagn 302 (pbv 302).
Leveranserna började 1966 och avslutades 1972. Totalt leve-
rerades 644 pansarbandvagn 302 i transportspecialversioner.
Den beväpnades med en 20 mm automatkanon från Hispano

När Centurion-stridsvagnarna
infördes i pansarbrigaderna
blev det nödvändigt att
anskaffa bandgående fordon
för pansarskytteförbanden.
Först byggdes stridsvagn
m/41 om till pansarbandvagn
301. Den hade stora tek-
niska brister men gjorde
det möjligt att öva in den
nya stridstekniken. Efter-
följaren, pansarbandvagn
302 (bilden), var däremot
en lyckad konstruktion.
Beväpningen var en 20 mm
automatkanon som suttit i
flygplanet129 "Tunnan" —
ett exempel på sparsamhet
genom meranvändning.
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Suiza, som suttit i stridsflygplanet J 29 ”Tunnan”. Vagnen kunde efter vissa 
förberedelser flyta, var lätt att hantera, driftsäker, slitstark och hade låga 
driftskostnader. Den infördes i alla pansarförband utom på Gotland. Pansar-
bandvagn 302 överlevde det kalla kriget. Det var det bästa stridsfordonssys-
temet i armén och var mycket uppskattat.

Stridsfordon 90

Under senare delen av 1970-talet inriktades studierna mot ett lätt pansrat 
stridsfordon som skulle ha god framkomlighet i svår terräng samt på myr-
mark och i snö. Den skulle kunna transportera skyttetrupp och kunna ingå 
i både infanteri- och pansarförbanden. När kraven på skydd, transportkapa-
citet (sju stridsutrustade pansarskyttesoldater) och beväpning för att kunna 
bekämpa markmål, helikoptrar och långsamgående flygplan hade tillgodo-
setts hamnade vikten på omkring 25 ton. Inom pansartrupperna förordades 
anskaffning av en ny stridsvagn framför stridsfordon 90, som beslutet föll på.

Stridsfordon 90 utvecklades av Hägglunds i slutet av 1980-talet och bör-
jade levereras 1993. Vagnen drivs av en kraftig dieselmotor och är beväpnad 
med en 40 mm modifierad luftvärnsautomatkanon lagrad i tornet samt en 
kulspruta. Skjutning kan ske under gång, i mörker och i nedsatt sikt. Den har 
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lades under 1990-talet 
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sju stridsutrustade soldater. 
Den kom i tjänst efter det 
kalla krigets slut och har 
gjort tjänst i internationella 
insatser samt exporterats till 
flera länder. 
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För i första hand Norrlands-
brigadernas behov utveck-
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Den kom i tjänst efter det
kalla krigets slut och har
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insatser samt exporterats till
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mark och i snö. Den skulle kunna transportera skyttetrupp och kunna ingå
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bekämpa markmål, helikoptrar och långsamgående flygplan hade tillgodo-
setts hamnade vikten på omkring 25 ton. Inom pansartrupperna förordades
anskaffning av en ny stridsvagn framför stridsfordon 90, som beslutet föll på.

Stridsfordon 90 utvecklades av Hägglunds i slutet av 1980-talet och bör-
jade levereras 1993. Vagnen drivs av en kraftig dieselmotor och är beväpnad
med en 40 mm modifierad luftvärnsautomatkanon lagrad i tornet samt en
kulspruta. Skjutning kan ske under gång, i mörker och i nedsatt sikt. Den har
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tre mans besättning och kan transportera sju stridsutrustade soldater. Den 
finns i transport-, eldlednings-, luftvärns- och bärgningsversion. Den har 
tillverkats i mer än 1 000 exemplar varav cirka 500 har gått till det svenska 
försvaret. Den har ingått i bland annat de svenska och norska utlandsstyr-
korna i Afghanistan.

Infanterikanonvagn 91

I mitten av 1960-talet stod det klart att stridsfordonen i bland annat infan-
teri- och Norrlandsbrigadernas stormkanonkompanier, däribland infanteri-
kanonvagn 102/103 (ikv 102/103) och nödlösningen stridsvagn 74 (strv 74), 
måste ersättas. De hade sina rötter i 1940-talet. Infanterikanonvagn 102/103 
hade mycket god rörlighet och framkomlighet men för kort räckvidd mot 
pansrade mål. Stridsvagn 74 hade begränsad framkomlighet och började bli 
åldersstigen. Därför påbörjades studier av en ny infanterikanonvagn. Målet 
var att få fram ett mobilt splitterskyddat pansarvärns- och understödsvapen, 
varvid pansarvärnsförmågan prioriterades framför förmågan att under-
stödja infanteriet med spränggranateld. Fordonet skulle ha god terräng-
framkomlighet även i snö och på myrmark samt kunna simma utan hjälp - 
medel.

Studierna resulterade i förslag från Hägglunds, Bofors och Landsverk, 
och bland annat presenterades en kassemattvagn som hade sina förespråkare 
samt en vagn med torn. Den senare valdes, och 1968 beställdes försöksvagnar 
från Hägglunds som kunde utnyttja erfarenheter och komponenter från den 
lyckade pansarbandvagnen 302. Åren 1972–78 levererades 212 infanteri-
kanonvagnar 91 (ikv 91) till 24 bandpansarvärnskompanier i infanteri- och 
Norrlandsbrigaderna. Beväpningen var en 9 cm tornlagrad lågtryckskanon 
för bekämpning av pansarfordon med pansarspränggranat (RSV) och för 
understöd av infanteriet med spränggranat. Vagnen, som vägde 16 ton och 
kunde simma, utrustades med ett sofistikerat eldledningssystem. 

Redan under utvecklingsskedet diskuterades ett alternativ med en 10,5 cm 
högtryckskanon, men det förkastades eftersom vagnen skulle bli tyngre och 

För det direktriktade under-
stödet ingick i infanteri- och 
Norrlandsbrigaderna storm-
kanonkompanier med bland 
annat infanterikanonvagn 
102/103 (vänster) och den 
till strv 74 ombyggda strids-
vagnen m/42 (mitten). De 
blev föråldrade i mitten av 
1960-talet på grund av för 
kort räckvidd mot pansrade 
mål respektive begränsad 
framkomlighet. Studier ledde 
fram till infanterikanonvagn 
91 (höger), lätt pansrad, vikt 
16 ton och med simförmåga. 
Beväpningen var en 9 cm låg-
tryckskanon som sköt grana-
ter med riktad sprängverkan, 
vilket gjorde verkan mot de 
modernaste stridsvagnarna 
osäker.
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påkänningarna på chassiet större. Det skulle också ha lett till att anskaff-
ningen måste senareläggas. Hägglunds tog fram ett sådant alternativ för 
försök i Indien, men det ledde inte till någon beställning. Infanterikanon-
vagn 91 utgick omkring sekelskiftet. Genom valet av lågtryckskanon base-
rades infanteriets alla pansarvärnsvapen på ammunition och robotar med 
riktad sprängverkan (RSV), vilket var en nackdel när stridsvagnarna försågs 
med bättre skydd i form av kompositpansar och aktivt pansar.

Den stundtals något inflammerade diskussionen om val av pjästyp till 
infanterikanonvagn 91 återspeglar de två skolor som även fanns i Sverige 
vad gäller pansarbrytande ammunition. Valet stod mellan ammunition med 
sprängverkan och pansarprojektiler med hög anslagshastighet. Diskussionen 
tog fart efter krigen i Mellersta Östern och kretsade främst kring pansarvärns-
robotars och stridsvagnars möjligheter och betydelse i ett modernt krig.

Pansrade pansarvärns- och luftvärnsbandvagnar

När infanterikanonvagnarna 102/103 ersattes av infanterikanonvagn 91 i 
infanteri- och Norrlandsbrigaderna utnyttjades deras chassier till pansrade 
pansarvärns- och luftvärnsbandvagnar. Omkring 60 infanterikanonvagn 
102/103 byggdes om till pansarrobotbandvagn 551 beväpnad med pansar-
värnsroboten 55 (TOW) och cirka 50 utnyttjades till luftvärnsrobotbanvagn 
701, beväpnad med luftvärnsrobot 70. På chassierna byggde Hägglunds en 
ny lätt pansrad vagnskropp och samma typ av motor och växellåda som i 
bandvagn 206 användes. Exteriört med robotsystemet nedfällt hade de två 
vagnstyperna, som vägde 10 ton, samma utseende. De infördes i pansarbri-
gaderna under mitten av 1980-talet.

Bärgnings- och brobandvagnar

I samband med anskaffningen av Centurion-stridsvagnarna från Storbritan-
nien inköptes i slutet av 1950-talet ett antal bärgningsbandvagn 81 som var 
byggda på Centurion-chassin. När Schweiz i slutet av 1980-talet avyttrade 
sina Centurion-stridsvagnar köpte armén ytterligare några bärgningsband-
vagn 81 av Schweiz till reapris. Den kunde även användas som bärgare för de 
senare anskaffade Leopardstridsvagnarna. Vagnen avlöstes i början av 2000-
talet av en bärgningsbandvagn som var byggd på Leopardchassi. Till förband 
med stridsvagn 103 utvecklades och anskaffades bärgningsbandvagn 82, som 
var baserade på samma chassi som pansarbandvagn 302. Den levererades av 
Hägglunds 1972–73.

Ända sedan andra världskriget diskuterades hur pansarfordonen snabbt 
skulle kunna passera större diken och smala vattendrag. Först 1972–73 
anskaffades brobandvagn 81 med en brolängd på 14 meter. Den utvecklades 
av Hägglunds samtidigt med bärgningsbandvagn 82 och baserades också på 
samma chassi som pansarbandvagn 302.
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Indirekt eld
Artilleripjäser

Vid andra världskrigets slut var artilleriet utrustat med 7,5 cm kanoner, 10,5 
cm haubits m/39 och m/40, 10,5 cm haubits m/4041 med längre eldrör samt 
15 cm haubits m/38 och m/39. Övervägande delen av dessa var tillverkade av 
Bofors. De ersattes efter hand med modernare pjäser.

Bofors tillverkade en 10,5 cm rekylfri kanon, infanterikanon m/45, i ett 
begränsat antal. Kanonen var tung och klumpig. Den fungerade enligt bak-
blåsningsprincipen, vilket medförde att den var lätt att lokalisera. Office-
ren Harald Jentzen ledde det team som konstruerade kanonen liksom 
granat gevär m/48. Samtidigt utvecklades en rekylfri 10,5 cm salvpjäs som 
inte serietillverkades. Infanterikanon m/45 utgick ur krigsorganisationen i 
mitten av 1950-talet.

Haubits F (fransyskan)

I början av 1950-talet förstärktes fältartilleriet. Bofors kunde 
endast offerera en omodern pjästyp, medan Frankrike hade 
en modern 15,5 cm fälthaubits som kunde levereras snabbt. 
Hälften av arméns behov köptes från Frankrike och hälften 
licenstillverkades av Bofors 1955–58. Totalt anskaffades pjäser 
till 15 bataljoner (haubits F, ”fransyskan”). Regeringen behand-
lade denna anskaffning samtidigt som anskaffningen av en ny 
stridsvagn, och även i denna fråga avstyrkte ÖB en fransk pjäs 
med samma motiv som när det gällde stridsvagn AMX.

Haubits 4140

Under slutet av 1950-talet aktualiserades omsättning av äldre pjäser, och 
Bofors levererade i början av 1960-talet 130 stycken av den nya 10,5 cm hau-
bits 4140 med korslavett, halvautomatisk laddning och ett längre eldrör. Den 
kunde skjuta horisonten runt utan att lavetten ändrades. Pjäserna renovera-
des i början av 1990-talet i de haubitsbataljoner som skulle kvarstå i krigs-
organisationen på Gotland.

I början av 1950-talet byttes eldrören på haubits m/40, och pjäserna för-
sågs på 1970-talet med gummihjul. De ingick i infanteri- och Norrlandsbri-
gaderna men ersattes av haubits 77. De ingick också i pansarbataljonerna. 
I mitten av 1960-talet moderniserades 15 cm haubits m/39 genom att man 
bland annat försåg dem med gummihjul.

Bandkanon m/63

Studierna av en bandgående haubits under slutet av 1950-talet resulte-
rade i anskaffning från Bofors av bandkanon m/63 till två bataljoner i 
Övre Norrland. I de ursprungliga planerna på 1950-talet fanns dock fler 

När fältartilleriet skulle 
förstärkas i mitten av 
1950-talet föll valet på den 
fransktillverkade 15,5 cm 
haubits F (”fransyskan”). 
Det sägs ibland att beslutet 
att välja franskt togs av 
arméchefen C A Ehrensvärd 
som kompensation för att 
han inte fick sin vilja igenom 
när det gällde den franska 
lätta stridsvagnen AMX. Pjä-
sen hade maximal skottvidd 
på 16,4 kilometer. Den inför-
des i fördelningsartilleriet 
och i pansarbrigad 63.
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des i början av 1990-talet i de haubitsbataljoner som skulle kvarstå i krigs-
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I början av 1950-talet byttes eldrören på haubits m/40, och pjäserna för-
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bataljoner. Den första pjäsen av 26 kom till Boden 1965. Den 
hade 15,5 cm kaliber, vägde 52 ton, var automatladdad, hade 
en mycket hög eldhastighet och en skottvidd på 25 kilo-
meter. Bandkanonen hade samma motorer som stridsvagn 
103 och ett förlängt stridsvagn 103-chassi. Den renoverades 
och modifierades under slutet av 1980-talet samtidigt som 
stridsvagn 103 och kvarstod i krigsorganisationen under 
1990-talet.

Haubits 77

Studierna under slutet av 1960-talet av artilleriets utveckling resulterade i 
att man 1970 beställde en 15,5 cm haubits av Bofors. Dåvarande artilleri-
inspektören förordade den amerikanska pansrade bandhaubitsen M 109, 
men den ansågs vara för dyr. Målet var en pjäs med hög eldhastighet, god 
framkomlighet och förmåga att snabbt växla eldställning. Resultatet blev 
den terrängbilsdragna 15,5 cm haubits 77, som hade en hjälpmotor för kör-
ning i terräng. Den levererades under perioden 1978–85 och ersatte 10,5 cm 
haubits m/40 i brigaderna och haubits F i fördelningsförbanden. Den såldes 
även till Indien och Nigeria. 

Totalt anskaffades 271 pjäser, varav de år 1990 färdiga 51 pjä-
serna, haubits 77B, var sådana som tillverkades för Indien men 
inte såldes dit. Haubits 77A hade en skottvidd på 23 kilometer 
och 77B på 27 kilometer med en ny typ av granat. Haubits 77 
tillverkades i en annan version med 12 cm kaliber, benämnd 
Karin, för kustartilleriet.

Under 1980- och 90-talet fortsatte försök med att förbättra 
haubits 77-systemet, bland annat för att öka rörligheten genom 
användning av en skogsmaskin eller dumper som lavett. Även 

det tyska raketartillerisystemet LARS studerades för att få systemkunskap. 
Haubits 77A utgick under 1990-talet.

Ammunitionsutveckling

I början av 1960-talet anskaffades en ny spränggranat m/50, som hade 
50 procent större verkan än tidigare granater. Utvecklingen av zonrör var 
en djärv och framgångsrik satsning av svensk industri. USA:s utveckling 
under slutet av andra världskriget hade kostat omkring två miljarder dollar. 
 I Sverige utvecklade Bofors och Svenska Philips omedelbart efter kriget ett 
svenskt zonrör för mindre än en miljon kronor. Armén gjorde sin första 
beställning 1949. Den följdes av flera samt av beställningar från Schweiz, 
Frankrike, Storbritannien och Belgien. I slutet av 1970-talet sysselsattes ett 
hundratal personer med tillverkningen, och industrins royalties uppgick till 
mer än två miljarder kronor. 

Studierna under slutet av 
1950-talet visade på behov 
av artilleri som snabbt kunde 
omgrupperas för att undgå 
artilleribekämpning. Under 
1960-talet producerade 
Bofors 26 pjäser (två batal-
joner) bandkanon m/63. 
Pjäsen kvarstod i krigsorga-
nisationen under 1990-talet 
i fördelningsartilleriet i Övre 
Norrland.

Infanteri- och Norrlandsbri-
gaderna samt pansarbatal-
jonernas artilleri bestod 
länge av den fordonsdragna 
10,5 cm haubits – efter hand 
moderniserad. De taktiska 
förutsättningarna ledde till 
krav på längre skottvidder, 
större kaliber, hög eld-
hastighet och förmåga att 
undgå artilleribekämpning. 
Lösningen blev den Bofors-
tillverkade 15,5 cm haubits 
77, terrängbilsdragen och 
försedd med hjälpmotor för 
att kunna köra i och ur grup-
pering i terräng. På bilden 
Haubits 77 A.
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bataljoner. Den första pjäsen av 26 kom till Boden 1965. Den
hade 15,5 cm kaliber, vägde 52 ton, var automatladdad, hade
en mycket hög eldhastighet och en skottvidd på 25 kilo-
meter. Bandkanonen hade samma motorer som stridsvagn
103 och ett förlängt stridsvagn 103-chassi. Den renoverades
och modifierades under slutet av 1980-talet samtidigt som
stridsvagn 103 och kvarstod i  krigsorganisationen under
1990-talet.

Haubits 77
Studierna under slutet av 1960-talet av artilleriets utveckling resulterade i
att man 1970 beställde en 15,5 cm haubits av Bofors. Dåvarande artilleri-
inspektören förordade den amerikanska pansrade bandhaubitsen M 109,
men den ansågs vara för dyr. Målet var en pjäs med hög eldhastighet, god
framkomlighet och förmåga att snabbt växla eldställning. Resultatet blev
den terrängbilsdragna 15,5 cm haubits 77, som hade en hjälpmotor för kör-
ning i terräng. Den levererades under perioden 1978-85 och ersatte 10,5 cm
haubits m/40 i brigaderna och haubits F i fördelningsförbanden. Den såldes
även till Indien och Nigeria.

Totalt anskaffades 271 pjäser, varav de år 1990 färdiga 51 pjä-
serna, haubits 77B, var sådana som tillverkades för Indien men
inte såldes dit. Haubits 77A hade en skottvidd på 23 kilometer
och 77B på 27 kilometer med en ny typ av granat. Haubits 77
tillverkades i en annan version med 12 cm kaliber, benämnd
Karin, för kustartilleriet.

Under 1980- och 90-talet fortsatte försök med att förbättra
haubits 77-systemet, bland annat för att öka rörligheten genom
användning av en skogsmaskin eller dumper som lavett. Även

det tyska raketartillerisystemet LARS studerades för att få systemkunskap.
Haubits 77A utgick under 1990-talet.

Ammunitionsutveckling
I början av 1960-talet anskaffades en ny spränggranat m/50, som hade
50 procent större verkan än tidigare granater. Utvecklingen av zonrör var
en djärv och framgångsrik satsning av svensk industri. USA:s utveckling
under slutet av andra världskriget hade kostat omkring två miljarder dollar.
I Sverige utvecklade Bofors och Svenska Philips omedelbart efter kriget ett
svenskt zonrör för mindre än en miljon kronor. Armen gjorde sin första
beställning 1949. Den följdes av flera samt av beställningar från Schweiz,
Frankrike, Storbritannien och Belgien. I slutet av 1970-talet sysselsattes ett
hundratal personer med tillverkningen, och industrins royalties uppgick till
mer än två miljarder kronor.
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Svåra olyckor vid skjutning 1969 med 15,5 cm spränggranater på Rav-
lunda skjutfält och samma år på Grytans skjutfält i Östersund med hau-
bits m/39 resulterade i förbud mot skjutning med spränggranater i fred. 
Olyckan på Ravlunda orsakades av tändrörsfel och den på Grytans skjutfält 
av kaviteter i gjutningen av spränggranaterna. Nya spränggranater m/77 
och zonrör anskaffades. Förbudet mot skjutning med spränggranater upp-
hävdes först vintern 1984. Rök- och lysammunition utvecklades även för 
haubits 77 men anskaffades endast för 10,5 cm pjäser och granatkastare.

Spränggranater hade ringa verkan mot pansrade mål. Harald Jentzen kon-
struerade en kulspränggranat och en pansarspränggranatkartesch omkring 
1940. De vidareutvecklades vid Försvarets forskningsanstalt (FOA) och 
försök genomfördes där och vid Förenade Fabriksverken. Studier fortsatte i 
arméstaben. Samarbete etablerades med Norge. Sverige skulle utveckla gra-
naten, granat P, och Norge tändröret. Den första av två etapper genomfördes 
1973/74, men armén beslöt 1974/75 att avbryta utvecklingen av ekonomiska 
skäl. Utveckling påbörjades i början av 1990-talet av den slutfasstyrda gra-
naten BONUS. Även mineringsgranater studerades, men utan att det ledde 
till utveckling.

Lokalisering

Artilleriet använde sedan slutet av andra världskriget ljudmätutrustning för 
att lokalisera motståndarens artilleri- och granatkastarförband. Den lätta 
ljudmätutrustningen 5 inköptes på 1950-talet men utgick efter cirka tio år. 
En radar, ”Green Archer” PE 49 T, anskaffades från Storbritannien i början 
av 1960-talet för lokalisering av granatkastare. Den ersatte den modifierade 
luftvärnsradarn Pe-07 R, som blev vindviseringsradar och användes till 1984 
då den ersattes av en ny väderradar.

Under 1960-talet anskaffades den tunga ljudmätutrustningen 4 från 
USA. På 1970-talet utvecklades en ny syn på artilleri bekämpning. Mot-
ståndarens artilleri skulle snabbt kunna upptäckas, lokaliseras och bekäm-
pas. Det förutsatte emellertid en artillerilokaliseringsradar och stu dier 
påbörjades. Ett samarbete inleddes med Norge, och utvecklingen av artil-
lerilokaliseringsradarn Arthur påbörjades 1987 med Ericssons som leve-
rantör. I början av 1990-talet anskaffades Arthur av både den svenska och 
norska armén.

Granatkastare

Brigaderna och vissa av lokalförsvarsförbanden hade vid krigsslutet 8 cm 
granatkastare m/41 och 12 cm granatkastare m/41. Granatkastarna utnytt-
jades under hela det kalla kriget. Den 8 cm granatkastaren m/41 ersattes 
på 1980-talet av en granatkastare m/84 med samma kaliber som tillverkades 
i Israel. Granatkastarnas ammunition bestod från början av spränggrana-
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ter. Efter hand tillkom rök- och lysgranater samt till 12 cm granatkastare 
även den slutfasstyrda pansarbrytande granaten STRIX, som är utvecklad 
av svensk industri. Granaten är ostyrd tills IR-målsökaren aktiveras i projek-
tilens nedåtgående gren och söker efter värmealstrande mål.

Luftvärnssystem
Efter andra världskriget utgick en stor del av de grövre luftvärnspjäserna. 
Luftvärnskanon m/42 (10,5 cm) med ett centralsikte tillverkat av Arenco och 
centralinstrument m/50 fanns i krigsorganisationen på Gotland in på 1960-
talet. Luftvärnsautomatkanon (lvakan) m/57 (7,5 cm) var kvar till början av 

Bataljonsartilleriet i infan-
teri- och Norrlandsbriga-
derna utgjordes under hela 
det kalla kriget av 12 cm 
granatkastare m/41. Pjäsen 
importerades från Finland 
under kriget och licenstill-
verkades senare i Sverige. 
Genom rakettillsatser ökades 
skottvidden till nio kilometer. 
Ammunitionen bestod från 
början av spränggranater. 
Efter hand tillkom rök- och 
lysgranater samt en slutfas-
styrd pansarbrytande granat, 
STRIX, som med IR-mål-
sökare sökte efter värme-
alstrande mål.
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1960 talet. Även luftvärnskulspruta m/36 levde länge. Luftvärnskanonvagn 
(lvkv) m/43 utrangerades på 1960-talet och ersattes i brigaderna av hjul-
traktordragna 20 mm luftvärnsautomatkanon m/40, som tillverkades under 
kriget i ett stort antal exemplar och även exporterades. Den modifierades 
i början av 1970-talet, då den försågs med antingen ringsikte eller reflex-
sikte, och fanns kvar under hela perioden. Den var huvudbeväpningen i 
brigadernas luftvärnskompanier innan luftvärnsrobot 69 och luftvärnsrobot 
70 infördes. Kanonen behölls dock som komplement i dessa förband i ett 
mindre antal. När robot 70-förbanden omvandlades till robot 70/90 utgick 
kanonen ur organisationen.

Eldrörsluftvärn

Den över hela världen välkända 40 mm luftvärnsautomatkanon m/36, som 
liksom övriga pjäser tillverkades av Bofors, modifierades och fanns kvar 
i krigsorganisationen in på 1990-talet, då ett antal pjäser byggdes om för 
direktriktning. Pjäsen ingick i luftvärnssystem 48 med centralinstrument 
(cig) 48, på 1970-talet ersatt av cig 760 som senare modifierades till cig 790. 
Luftvärnsautomatkanon m/54 (57 mm) anskaffades under 1950-talet och 
ingick i luftvärnsbataljonerna tillsammans med luftvärnsautomat kanon 
m/48. Luftvärnsautomatkanon m/54 tillverkades av Bofors och fanns även 
som sjöartilleripjäs på flottans fartyg. De första zonrören till luftvärns-
ammunition, zonar m/50 lv, tillverkades med början 1952. De utvecklades 
av Bofors i samarbete med AB Svenska Philips. Under 1970-talet tillverkades 
zonrör till 57 mm och 40 mm luftvärnspjäser och exporterades till mycket 
stora belopp.

Luftvärnsrobotsystemet Hawk (luftvärnsrobotsystem 67)

I början av 1960-talet tog Bofors fram två prototyper till en pansarluft-
värnsvagn med dubbla 40 mm luftvärnsautomatkanoner. Armén ansåg den 
dock vara alltför dyr och den tillverkades inte. 

Luftvärnet saknade efter kriget system som kunde verka mot flygplan på 
högre höjd. Därför utvecklades vid Bofors en 12 cm luftvärnskanon som 
skulle kunna bekämpa flygplan på tio kilometers avstånd. Armén fullföljde 
emellertid inte projektet till seriebeställning. Underrättelser hade kommit 
om den amerikanska luftvärnsrobotutvecklingen. Luftvärnsrobotsystemet 
Hawk kom i tjänst i den amerikanska armén 1960. Studierna under slutet av 
1950-talet visade att Hawk-systemet kunde skydda arméstridskrafterna vid 
anfall mot en i Skåne landstigen angripare. Vårt jaktflygs kontaktlinjer gick 
då långt in över svenskt territorium. 

Hawk-systemet anskaffades från USA 1963 under invändningar från flyg-
vapnet. Det infördes i en bataljon under beteckningen lvrbs 67 och användes 
till skydd av pansarbrigaderna i södra Skåne. Armén hade siktat på tre batal-
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värnsvagn med dubbla 40 mm luftvärnsautomatkanoner. Armen ansåg den
dock vara alltför dyr och den tillverkades inte.
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anfall mot en i Skåne landstigen angripare. Vårt jaktflygs kontaktlinjer gick
då långt in över svenskt territorium.

Hawk-systemet anskaffades från USA 1963 under invändningar från flyg-
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joner men det blev bara en. Luftvärnsrobotsystem 67 kunde 
uppträda autonomt utan stöd av andra stridsledningssystem. 
Personal som skulle leda utbildningen på systemet utbildades i 
Fort Bliss i USA. Systemet modifierades i slutet av 1970-talet till 
Improved Hawk, lvrbs 77, och försågs med nya och fler robotar. 
Det delades då i två bataljoner och försågs också med ny sam-
bandsutrustning och nya radarstationer.

Luftvärnsrobotsystem Redeye (luftvärnsrobotsystem 69)

Erfarenheterna från krigen i Mellersta Östern visade att bärbara 
luftvärnsrobotar hade god verkan. Luftvärnsrobot 69 (Redeye) 

inköptes från USA och ingick tillsammans med 20 mm luftvärnsautomat-
kanoner i infanteri- och Norrlandsbrigadernas luftvärnskompanier. Det var 
ett enmansvapen med värmesikte mot främst långsamgående flygplan och 
helikoptrar. Beställningen gjordes omedelbart före Olof Palmes deltagande i 
en protestdemonstration mot USA:s krigföring i Vietnam, där han gick bred-
vid Nordvietnams Moskvaambassadör. USA oroades för eventuell tekno-
logiöverföring till kommunistländer och beslöt att leveranserna skulle skjutas 
upp. Efter agerande av Arne Geijer, Marcus Wallenberg och överbefälhavaren 
Stig Synnergren levererades robotarna i hemlighet till en militär flygbas. Sve-
rige var det första exportlandet, och USA ställde krav på hur robotarna skulle 
förvaras.

Luftvärnsrobotsystem 70

I slutet av 1960-talet studerades möjligheten att få fram en lätt och billig 
svensk luftvärnsrobot. Industrin, främst Bofors, hade skaffat sig tekniskt 
kunnande genom utvecklingen av pansarvärnsroboten Bantam och startade 
ett samarbete med Hughes Aircraft Company. Under samarbetet mellan 
Försvarets materielverk och Bofors kom idén om ledstrålestyrning upp. Det 
ledde till att utvecklingen påbörjades 1969 av luftvärnsrobot 70, varvid även 
Schweiz deltog. Utvecklingen bekostades till stor del av Bofors. I förberedelse-
arbetet och i ledningen av projektet spelade översten av 1. graden vid Försva-
rets materielverk, Gunnar Grenander, en framträdande roll. Seriebeställning 
gjordes våren 1975. Luftvärnsrobot 70 var ett dagersystem. Roboten styrdes 
av en ledstråle från en lasersändare som riktades mot målet. Systemet var en 
världsnyhet. Den första versionen hade kort räckvidd, fem kilometer i längd 
och tre kilometer i höjdled. I systemet ingick även en spanings radar PS-70, 
som beställdes på hösten samma år. Systemet vidareutvecklades i samver-
kan mellan Bofors och Ericsson Microwave Systems genom att robot enheten 
utrustades med IR-kamera och egen radar så att systemet kunde bekämpa 
mål även i mörker. Systemet, luftvärnsrobotsystem 90, ingick i luftvärnsbatal-
joner tillsammans med robotsystem 70.

Pansarbrigadernas fram-
ryckning mot ett fientligt 
brohuvud i Skåne var ett 
känsligt moment, då vårt 
jaktflygs kontaktlinjer låg 
långt innanför kusten. Något 
brigadluftvärn värt namnet 
fanns inte. För att råda bot 
på detta anskaffades 1963 
luftvärnsroboten HAWK, i 
Sverige benämnd lvrb 67. 
Det blev endast en bataljon 
av tre önskade. I slutet av 
1970-talet delades den i två 
bataljoner.
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joner men det blev bara en. Luftvärnsrobotsystem 67 kunde
uppträda autonomt utan stöd av andra stridsledningssystem.
Personal som skulle leda utbildningen på systemet utbildades i
Fort Bliss i USA. Systemet modifierades i slutet av 1970-talet till
Improved Hawk, lvrbs 77, och försågs med nya och fler robotar.
Det delades då i två bataljoner och försågs också med ny sam-
bandsutrustning och nya radarstationer.

Luftvärnsrobotsystem Redeye (luftvärnsrobotsystem 69)
Erfarenheterna från krigen i Mellersta Östern visade att bärbara
luftvärnsrobotar hade god verkan. Luftvärnsrobot 69 (Redeye)

inköptes från USA och ingick tillsammans med 20 mm luftvärnsautomat-
kanoner i infanteri- och Norrlandsbrigadernas luftvärnskompanier. Det var
ett enmansvapen med värmesikte mot främst långsamgående flygplan och
helikoptrar. Beställningen gjordes omedelbart före Olof Palmes deltagande i
en protestdemonstration mot USA:s krigföring i Vietnam, där han gick bred-
vid Nordvietnams Moskvaambassadör. USA oroades för eventuell tekno-
logiöverföring till kommunistländer och beslöt att leveranserna skulle skjutas
upp. Efter agerande av Arne Geijer, Marcus Wallenberg och överbefälhavaren
Stig Synnergren levererades robotarna i hemlighet till en militär flygbas. Sve-
rige var det första exportlandet, och USA ställde krav på hur robotarna skulle
förvaras.

Luftvärnsrobotsystem 70
I slutet av 1960-talet studerades möjligheten att få fram en lätt och billig
svensk luftvärnsrobot. Industrin, främst Bofors, hade skaffat sig tekniskt
kunnande genom utvecklingen av pansarvärnsroboten Bantam och startade
ett samarbete med Hughes Aircraft Company. Under samarbetet mellan
Försvarets materielverk och Bofors kom iden om ledstrålestyrning upp. Det
ledde till att utvecklingen påbörjades 1969 av luftvärnsrobot 70, varvid även
Schweiz deltog. Utvecklingen bekostades till stor del av Bofors. I förberedelse-
arbetet och i ledningen av projektet spelade översten av 1. graden vid Försva-
rets materielverk, Gunnar Grenander, en framträdande roll. Seriebeställning
gjordes våren 1975. Luftvärnsrobot 70 var ett dagersystem. Roboten styrdes
av en ledstråle från en lasersändare som riktades mot målet. Systemet var en
världsnyhet. Den första versionen hade kort räckvidd, fem kilometer i längd
och tre kilometer i höjdled. I systemet ingick även en spaningsradar PS-70,
som beställdes på hösten samma år. Systemet vidareutvecklades i samver-
kan mellan Bofors och Ericsson Microwave Systems genom att robotenheten
utrustades med IR-kamera och egen radar så att systemet kunde bekämpa
mål även i mörker. Systemet, luftvärnsrobotsystem 90, ingick i luftvärnsbatal-
joner tillsammans med robotsystem 70.
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Radarmateriel

Det svenska luftvärnet hade inte fungerande radarmateriel före 1945 utan 
fick förlita sig på hörsel och syn samt kikare och strålkastare. Vid krigsut-
brottet hade den svenska kapaciteten inom elektronikområdet i huvudsak 
varit inriktad på tillverkning av rundradiomottagare med import av fler-
talet ingående komponenter. En viss utveckling av teleteknisk utrustning 
skedde på uppdrag av försvaret vid några få industrier. Sverige var i huvud-
sak avskuret från utvecklingen i de krigförande länderna. I krigets slutskede 

Efter endast tio års 
utvecklings arbete tillfördes 
infanteri- och Norrlandsbri-
gaderna samt fördelnings-
luftvärnet 1977 den Bofors-
tillverkade luftvärnsroboten 
RBS 70.
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köpte Sverige ett mindre antal av ekoradio till luftvärnsförbanden från Tysk-
land. Konstruktionen var mycket hemlig. Den fungerade dock inte på ett 
tillfredsställande sätt. Trots kriget gjorde svenska tekniker ett antal besök i 
Tyskland, där de även kom i kontakt med olika pansarvärnsvapen, som var 
konstruerade enligt bakblåsningsprincipen och med riktad sprängverkan 
(RSV), bland annat Panzerschreck och Panzerfaust.

Radarstationer av brittisk tillverkning anskaffades i slutet av 1940-talet 
och på 1950-talet. Under 1960-talet levererade LM Ericsson spaningsradar 
RS-04/R, som fanns kvar in på 1990-talet. Den franska radarutvecklingen 
studerades och några stationer inköptes för försök. Hösten 1948 fattades 
beslut om utveckling av en svensk radarstation och PS-17 i olika varianter 
utvecklades av de svenska industrierna Ericsson, Standard Radio och Tele-
fon AB, Svenska Instrument AB och Wibe i Mora. Radarstationen PS-70/R 
utvecklades under 1970-talet av Ericsson och Saab Electronic division med 
Ericsson som huvudleverantör för att ingå i kompanier med luftvärns robot 
70 och luftvärnsbataljon 48. Den beställdes 1975. Radarn monterades på 
terrängbil. En kraftigare version, PS-707/R, togs fram till modifieringen av 
luftvärnsrobotsystem 67 och ingick i robotsystem 77. Den vidareutvecklades 
sedan till PS-90.

Arenco AB var huvudleverantörer vid tillverkningen av centralinstru-
menteringarna, cig 48 och cig 760, som ingick i luftvärnsbataljonerna.

Rörlighet
Vid slutet av andra världskriget var huvuddelen av den svenska armén häst-
anspänd. Fordonen utöver stridsfordonen var till övervägande delen av civil 
typ. Vid krigets slut köpte armén fordon från överskottslagren, så kallad 
landlease-materiel, bland annat Willys-jeepar och andra terrängfordon. De 
fanns kvar fram till slutet av 1950-talet.

Jordbruket mekaniserades i snabb takt efter krigsslutet, och traktorer 
kunde rekvireras i krig. De ersatte i början av 1950-talet hästarna i briga-
dernas organisation 49, och svensktillverkade terrängbilar började anskaffas. 
Krigsorganisationens behov av bilar och transportfordon i övrigt tillgodo-
sågs genom i förväg planlagd rekvisition vid mobilisering av bilar, hjultrak-
torer och arbetsmaskiner. Fordonen togs ut och krigsplacerades i fred. Det 
sista hästanspända artilleriförbandet utgick ur organisationen 1954. Beslut 
fattades 1966 att bandvagnar skulle ersätta hästarna i jägarförbanden. Endast 
ridhästar skulle behållas vid K 1 och K 4 fram till 1980-talet. Arméns ackord-
hästorganisation avvecklades i mitten av 1970- talet.

Terrängbilar
Från Volvo anskaffades åren 1953–56 omkring 700 radiopersonterräng bilar 
(”terrängsuggan”) och personterrängbil 903 (Valpen). Vidare köptes terräng-

Krigsorganisationen

köpte Sverige ett mindre antal av ekoradio till luftvärnsförbanden från Tysk-
land. Konstruktionen var mycket hemlig. Den fungerade dock inte på ett
tillfredsställande sätt. Trots kriget gjorde svenska tekniker ett antal besök i
Tyskland, där de även kom i kontakt med olika pansarvärnsvapen, som var
konstruerade enligt bakblåsningsprincipen och med riktad sprängverkan
(RSV), bland annat Panzerschreck och Panzerfaust.

Radarstationer av brittisk tillverkning anskaffades i slutet av 1940-talet
och på 1950-talet. Under 1960-talet levererade LM Ericsson spaningsradar
RS-04/R, som fanns kvar in på 1990-talet. Den franska radarutvecklingen
studerades och några stationer inköptes för försök. Hösten 1948 fattades
beslut om utveckling av en svensk radarstation och PS-17 i olika varianter
utvecklades av de svenska industrierna Ericsson, Standard Radio och Tele-
fon AB, Svenska Instrument AB och Wibe i Mora. Radarstationen PS-70/R
utvecklades under 1970-talet av Ericsson och Saab Electronic division med
Ericsson som huvudleverantör för att ingå i kompanier med luftvärnsrobot
70 och luftvärnsbataljon 48. Den beställdes 1975. Radarn monterades på
terrängbil. En kraftigare version, PS-707/R, togs fram till modifieringen av
luftvärnsrobotsystem 67 och ingick i robotsystem 77. Den vidareutvecklades
sedan till PS-90.

Arenco AB var huvudleverantörer vid tillverkningen av centralinstru-
menteringarna, cig 48 och cig 760, som ingick i luftvärnsbataljonerna.

Rörlighet
Vid slutet av andra världskriget var huvuddelen av den svenska armen häst-
anspänd. Fordonen utöver stridsfordonen var till övervägande delen av civil
typ. Vid krigets slut köpte armen fordon från överskottslagren, så kallad
landlease-materiel, bland annat Willys-jeepar och andra terrängfordon. De
fanns kvar fram till slutet av 1950-talet.

Jordbruket mekaniserades i snabb takt efter krigsslutet, och traktorer
kunde rekvireras i krig. De ersatte i början av 1950-talet hästarna i briga-
dernas organisation 49, och svensktillverkade terrängbilar började anskaffas.
Krigsorganisationens behov av bilar och transportfordon i övrigt tillgodo-
sågs genom i förväg planlagd rekvisition vid mobilisering av bilar, hjultrak-
torer och arbetsmaskiner. Fordonen togs ut och krigsplacerades i fred. Det
sista hästanspända artilleriförbandet utgick ur organisationen 1954. Beslut
fattades 1966 att bandvagnar skulle ersätta hästarna i jägarförbanden. Endast
ridhästar skulle behållas vid K 1 och K 4 fram till 1980-talet. ArnAns ackord-
hästorganisation avvecklades i mitten av 1970- talet.

Terrängbilar
Från Volvo anskaffades åren 1953-56 omkring 700 radiopersonterrängbilar
("terrängsuggan") och personterrängbil 903 (Valpen). Vidare köptes terräng-

272



273

Den svenska modellen

lastbilar från både Volvo och Scania, däribland en tung terrängbil kallad 
Myrsloken från Scania. Fortfarande var emellertid huvuddelen av fordonen 
av civil typ. Volvo försökte i början av 1970-talet att åter lansera Valpen men 
utan framgång.

Överväganden om nya terrängbilar gjordes under slutet av 1960-talet, och det 
stora lyftet vad gäller rörlighet kom då en ny generation terrängbilar anskaffa-
des under 1970-talet. Armén beställde 1972/73 av Volvo 4 200 lätta terrängbilar 
i olika versioner, dels den tvåaxlade terrängbil 11, dels den treaxlade terrängbil 
13. De levererades under mitten av 1970-talet och fanns även i specialversioner. 
De ersatte de tidigare anskaffade terrängbil 903, 915 med flera men också en 
del bilar av civil typ. Tyvärr visade sig de lätta terrängbilarna vara särskilt rost-
benägna, vilket förorsakade en del åtgärder och kostnader.

I den lätta terrängbilsfamiljen ingick även en prototyp till en fyraxlad 
terräng bil, som skulle ha mycket god framkomlighetsförmåga, vara amfibisk 
och kunna transportera 20 soldater med utrustning. Den bedömdes dock 
som för dyr. Volvo tog på eget initiativ fram en billigare version, terräng-
bil 20, för export till Malaysia. Den var en förlängning av den treaxlade 
terräng bil 13. Den var inte amfibisk, hade sämre terrängframkomlighet än 
den utvecklade prototypen men samma lastförmåga. Den inköptes av armén 
och tillfördes infanteribrigaderna i form av tilläggsförband, så att personalen 
kunde biltransporteras. 

Infanteribrigaderna tolkade efter hjultraktorer och behövde en ökad ope-
rativ och taktisk rörlighet, helst genom bandvagnar eller pansrade fordon. 
Ekonomin räckte inte till för detta, och terrängbil 20 blev en nödlösning. 
Ett mindre antal traktordragna personaltransportkärror köptes in under 
1970-talet för förflyttningar under utbildningen i fred. Brigaderna fick med 
terräng bil 20 en markant ökad operativ rörlighet. Infanteriet hade dock 
svårt att lära sig att taktiskt utnyttja den ökade rörligheten på ett bra sätt. 
Den i medierna till följd av upprepade olyckor hårt kritiserade cykeltolk-
ningen försvann även för krigsförbanden.

Under 1973–74 beställdes cirka 2 500 tyngre terrängbilar av Scania. De 
utgjordes av den tvåaxlade lastterrängbil 30 och den treaxlade lastterrängbil 
40. Den senare användes som dragfordon och ammunitionsfordon vid de 
tunga artilleriförbanden.

Bandvagnar
Bandvagn 202

I början av 1960-talet omorganiserades fyra infanteribrigader till Norrlands-
brigader. För att öka brigadernas rörlighet konstruerade och beställde man 
1961 den midjestyrda bandvagn 202 från Volvo BM. Den var amfibisk och 
hade god framkomlighet i svår terräng, myrmark och på snö. I främre delen 
fanns plats för två soldater och i den bakre delen för åtta. Ett femtontal sol-
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dater kunde tolka på skidor efter bandvagnen. Den infördes i Norrlandsbri-
gaderna under 1960-talet. Trossarna lastades på bandvagnarna och solda-
terna tolkade efter bandvagnarna. Bandvagn 202 var ett stryktåligt fordon. 
Den väckte internationell uppmärksamhet och totalt tillverkades omkring 
5 000 exemplar.

Bandvagn 206

I strävan att öka rörligheten hos främst Norrlands- och infan-
teribrigaderna och för att efter hand ersätta bandvagn 202 
började armén i början av 1970-talet ta fram underlag för en 
bandvagn med större lastförmåga, bättre vägegenskaper och 
lägre underhållskostnader. Volvo BM och Hägglunds kon-
kurrerade om kontraktet. Volvo BM presenterade en vidare-
utveckling av bandvagn 202, medan Hägglunds presenterade 
ett helt nytt koncept med betydligt större lastförmåga. Band-
vagnen kunde transportera 16 soldater. Det blev möjligt att 
transportera all personal i Norrlandsbrigaderna med band-
vagn och bil. Kontraktet gick till Hägglunds, som gjorde en 

stor satsning. Bandvagn 206 tillverkades som transportbandvagn och i spe-
cialversioner som pansarvärnspjäs-, radiolänk- och robotbandvagn. Men 
fortfarande saknades pansrade fordon utöver infanterikanonvagnarna i 
dessa förband.

Det svenska försvaret köpte cirka 4 500 av de totalt omkring 11 000 
som tillverkades. Bandvagnen blev också en exportframgång och köptes av 
omkring 15 länder. Den användes även civilt för bland annat räddnings-
tjänst. Hjultraktorer, person- och lastbilar samt arbetsmaskiner anskaffa-
des kontinuerligt men endast för att tillgodose behovet i fred.

Luftrörlighet
Flygplan

I slutet av andra världskriget började man inom artilleriet studera eld-
ledning från luften och göra försök med flygplan. Artilleriflyget skapades 
under 1950-talet trots flygvapnets kritiska inställning. Flygplan 51 anskaf-
fades i slutet av 1950-talet som eldledningsflygplan. De såldes i början av 
1970-talet till flygklubbar och ersattes av tjugo flygplan 61. Dessa överfördes 
senare till flygvapnet. Fem flygplan 53 av typ Dornier anskaffades 1961 från 
Västtyskland. Med erfarenheter från greve Carl Gustaf von Rosens insatser 
i Biafra och ”matbombningar” i Etiopien under 1970-talet gjorde Malmö 
Flygindustri upprepade försök att sälja sitt lätta flygplan till armén, men 
utan resultat.

Norrlandsbrigadernas tros-
sar behövde framkomlighet 
i myrmark och snö. För det 
anskaffades bandvagnar, till 
en början den midjestyrda 
bandvagn 202. Trossarna 
lastades på bandvagnarna 
och truppen tolkade vinter-
tid. I slutet av det kalla kriget 
ersattes bandvagn 202 av 
bandvagn 206, som hade så 
stor lastkapacitet att även 
truppen kunde transporte-
ras. Vagnen kunde också 
simma. Bandvagn 202 över-
togs av jägarförband.
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Den svenska modellen

Helikoptrar

Mot bakgrund bland annat av erfarenheterna från Koreakriget vad gäller 
transport av sårade fick armén 1954 tillstånd att börja med helikopterverk-
samhet. Arméns helikopterskola organiserades formellt 1959 i Boden men 
verkade i praktiken tidigare. Helikopterorganisationen med transportheli-
koptrar (hkp) byggdes upp under 1960-talet. Värdet av helikoptrarna var 
störst i övre Norrland.

Den franska femsitsiga lätta helikoptern hkp 2, Aluette II, 
anskaffades av alla tre försvarsgrenarna. Den monterades på 
licens av SAAB. Inom armén användes den för utbildning av 
helikopterpiloter och transport av personal. Tolv helikoptrar 
anskaffades 1958–61, och de var i tjänst till 1969.

Helikopter 2 ersattes av den medeltunga transporthelikop-
tern hkp 3, Augusta-Bell 204B, som kunde ta åtta passagerare. 
Den inköptes av marknadspolitiska- och ekonomiska skäl från 
Italien, där den licenstillverkades. Tolv helikoptrar levererades 
1962–64. De modifierades i slutet av 1960-talet och försågs med en star-
kare motor, längre rotorblad och ombyggd bakkropp. Samtidigt anskaffades 
ytterligare tre som skulle användas i FN-uppdrag. Helikoptern utnyttjades 
förutom för personaltransporter även för brandbekämpning. Den togs ur 
tjänst år 2000.

Den lätta helikoptern hkp 6, Augusta Bell 206, som kunde ta fyra passa-
gerare, anskaffades för taktisk grundutbildning av yrkesofficerare och lätta 
transporter. Under 1968–69 levererades 22 hkp 6. Fyra av dem byggdes om 
och försågs med sikte och hållare för robotar och deltog i försök med pansar-
värnsrobotar 1977–78. Helikoptern togs ur bruk omkring år 2000. 

Pansarvärnshelikoptern BO 105, hkp 9, inköptes från Tyskland, och 20 
helikoptrar levererades 1987–88. Hkp 9 kunde beväpnas med fyra pansar-
värnsrobotar TOW. Den hade ett sikte som var tillverkat av SAAB i samver-
kan med Ericsson Electronics.

Under perioden 1980–88 anskaffades 26 hkp 5A, Hughes, som skolheli-
koptrar. De ersatte flygplan 51 som observationsplattform i krigsorganisa-
tionen. Helikopter 5A togs ur tjänst omkring år 2000.

Alla helikoptrarna överfördes 1998 till den för Försvarsmakten gemen-
samma helikopterorganisationen med huvudbas på Malmen vid Linköping.

Eldhandvapen
Vid andra världskrigets slut var den svenska armén utrustad med gevär m/96 
och gevär m/38. Det senare var tillverkat i Sverige under kriget som ersättning 
för gevär som skickats till Finland i vinterkriget. De beridna förbanden hade 
karbin m/94. Vid Husqvarna Vapenfabriks AB licenstillverkades den finska 
kulsprutepistolen m/37–39 i omkring 30 000 exemplar. Automatgevär m/42, 

Vid mitten av 1980-talet 
bedömde armén att behovet 
av flygande pansarvärn 
var stort. Man fastnade för 
den pansarvärnshelikopter 
BO 105, som tillverkades 
av Messerschmitt-Bölkow-
Blohm i Västtyskland, och 
inköpte 1988/89 tjugo av 
den typen. Den gavs i Sve-
rige beteckningen Pvhkp 9. 
Helikoptern beväpnades med 
fyra TOW-robotar och indela-
des i två kompanier, ett i 
Linköping och ett i Boden. 
Varje kompani bestod av tio 
pansarvärnshelikoptrar, upp-
delade på två plutoner om 
vardera två rotar plus pluton-
chefens pansarvärnshelikop-
ter. Inför sekelskiftet bedöm-
des pansarvärnshelikoptern 
inte ingå i målbilden för 2010 
års försvar. Den avväpnades 
därmed och den sista robo-
ten avfyrades 1999.
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ag m/42, som var halvautomatiskt, utvecklades vid Ljungman Pump AB och 
började tillverkas 1942 vid Carl Gustafs stads gevärsfaktori och tillfördes 
skytteförbanden. Alla dessa vapen hade kaliber 6,5 mm. Även ett antal finska 
kulsprutepistoler med 9 mm kaliber inköptes.

Som understödsvapen vid infanteriet användes kulspruta m/36, och i 
dubbellavettage som luftvärnskulspruta vid luftvärnet. Kulspruta m/42 med 
benstöd och kolv samt kulsprutegevär m/37 och m/40 ingick i skytteförban-
den. När 7,62 mm infördes ersattes kulsprutornas pipor av pipor med denna 
kaliber.

Carl Gustafs stads gevärsfaktori i Eskilstuna och Husqvarna Vapenfabriks 
AB tillverkade eldhandvapen, men det fanns även några småindustrier som 
tillverkade några små serier och komponenter. Carl Gustafs stads gevärsfak-
tori köpte 1970 Husqvarna Vapenfabriks AB. Från krigsslutet 1945 fram till 
1964 tillverkades kulsprutepistol m/45 med kaliber 9 mm i stor mängd och 
ersatte en del av gevären.

Efter krigsslutet fortsatte tillverkningen av automatgevär m/42 i totalt 
30 000 exemplar fram till 1962. Det ersattes av automatkarbin 4, som var 
en modifierad version av tyska Heckler & Kochs G 3. Den hade Nato- 
kalibern 7,62 mm. Olika vapentyper hade testats under slutet av 1950-
talet och början av 1960-talet före valet av G 3. Tillverkningen påbörjades 
vid Husqvarna Vapenfabriks AB och fortsatte efter samgåendet vid Carl 
Gustafs stads gevärsfaktori fram till 1970. Ak 4 blev huvudvapnet i bri-
gadernas stridande enheter. Även hemvärnet började utrustas med Ak 4 
under 1970-talet.

Kulspruta m/42 ersattes med den lättare kulspruta 58, som konstruerades 
av Fabrique National i Belgien och licenstillverkades vid Carl Gustafs stads 
gevärsfaktori. Den tillfördes förbanden från 1958. Automatkarbin 5 är en 
svensk version av den belgiska FNC, som modifierats för svenska behov. 
Den är ett höghastighetsvapen med 5,56 mm Nato-kaliber. Den utprovades i 
början av 1980-talet och började tillverkas i mitten av 1985. Den blev enhets-
vapnet inom armén och utvecklades i flera versioner. Först efter omfattande 
skjutförsök med vapen och ammunition godkändes vapnet. Totalt tillverka-
des omkring 200 000 vapen på licens av Carl Gustafs stads gevärsfaktori. En 
diskussion uppstod om ammunitionen hade en verkan som gjorde att den 
kunde betraktas som inhuman. Den godkändes emellertid.

Sambands- och ledningssystem
Vid andra världskriget slut var sambandsmaterielen i Sverige av sämre kva-
litet än den som fanns hos de krigförande länderna. Det berodde främst 
på avspärrningen. Det fanns således ett stort behov av att komplettera och 
förnya sambandsutrustningen inom armén.
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Truppradio

De främsta bristerna i arméns sambandsutrustning täcktes genom anskaffning 
av överskottsmateriel från USA och Storbritannien. Det skedde under slutet av 
1940-talet och början av 1950-talet genom köp av bland annat omkring 3 000 
amerikanska Ra 100 och anskaffning av nyutvecklade svenska UK-radiostatio-
ner. Den radiotekniska kompetensen byggdes upp vid svensk industri. Svenska 
Radio AB (SRA) levererade Ra 120/121/122 i ett stort antal. En plutonsradio, 
Ra 130, anskaffades från Storbritannien och serietillverkades sedan av SRA. För 
stridsfordonen tillverkade AGA Ra 400 och Ra 500 för montering i terrängbil. 
Efter fem års utvecklingsarbete levererade Standard Radio och Telefon AB 1958 
en svensk bärbar KV-radio i cirka 2 000 exemplar.

På 1950-talet började studier bedrivas om arméns framtida sambands- och 
ledningssystem under medverkan av Kungl Armétygförvaltningen och För-
svarets forskningsanstalt. Utredningsuppdrag lades ut på LM Ericsson AB och 
Svenska Radio AB (SRA). SRA började utveckla en avancerad radiostation i 
början av 1960-talet. Utvecklingen avbröts dock, och Ra 421/422 som fordons-
station och Ra 145/146 anskaffades från USA. Senare tillkom Ra 146, som till-
verkades i Israel, och Ra 195 (på KV-bandet) från USA. Dessa USA-tillverkade 
stationer kom att utgöra grunden för det rörliga sambandet vid förbanden. 
Under 1950- och 60-talen hade över 20 000 UK-stationer anskaffats. Omsätt-
ning av dessa planerades att ske i början av 1980-talet.

Beslutsunderlag för att ersätta truppradiostationerna började tas fram i 
slutet av 1960-talet. Ett nytt system, AKSA (automatiskt kanalval selektivt 
anrop), rekommenderades 1972 till fortsatta studier och försök. I Schweiz 
studerades ett motsvarande system. Brett upplagda studier fortsatte för att 
ta fram underlag för att omsätta truppradiostationerna. I juni 1973 beställ-
des försöksmateriel från PEAB, SRA och ABZ och försök genomfördes 
1975/76. Projektet lades dock ner 1977, eftersom systemet var alltför känsligt 
för störningar och man insåg att det även behövdes ett inbyggt textskydd. 
AKSA-konceptet kapsejsade efter tio års studier och försök.

Studierna ledde dock fram till anskaffning av ett nytt truppradiosystem 
TR 8000 med DART. Sex företag lämnade anbud på industriutredningar, 
varav tre valdes (SRA, Bofors och SATT) och sex lämnade offerter på försöks-
materiel. Beställningen gick till Ericsson Radio Systems (ERA). Den omfat-
tade cirka 10 000 radiostationer, bärbara och fordonsburna. De levererades 
under perioden 1990–1993. 

Radiolänk

Trådnätet gavs efter hand bättre kvalitet och större kapacitet. Armén ansva-
rade för militärområdenas rörliga sambandsförband. För att man skulle få 
större förbindelsekapacitet i sambandsnäten på denna nivå anskaffades under 
1950-talet ett radiolänksystem (RL 320) från General Electric i Storbritan-
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nien. Multiplexutrustning inköptes från överskottslagren. Systemet avveck-
lades 1994.

I början av 1960-talet utrustades den då anskaffade luftvärnsrobot-
bataljonen 67 (Hawk) med en svensktillverkad radiolänk för anslutning till 
stridsledningsnätet (STRIL). Ericsson utvecklade ett nytt radiolänksystem, 
RL 340, för fördelningsnivån, som anskaffades under 1970-talet. Under 1980-
talet gjordes också kompletteringsanskaffningar för bland annat försvarsom-
rådesförbanden. RL 340 utvecklades och anskaffades från SRA/Ericsson. Det 
var ett framgångsrikt system som även gick på export. Försvarets materiel-
verk fick genom royalties tillbaka hela utvecklingskostnaden. Sys temet var 
det mest använda radiolänksystemet i världen och tillverkades även i Spanien 
och Egypten.

Redan på 1960-talet föddes tankar på ett nytt telesystem med knutpunk-
ter och anslutningspunkter. På den tiden fanns dock inte automatiska växlar 
som var så kompakta att de kunde användas i rörliga taktiska system, varför 
tankarna inte kunde förverkligas. Under 1970-talet utvecklades tekniken, 
och idéerna om att försöka skapa ett mer flexibelt radiolänk- och telefoni-
system inom fördelnings ram väcktes igen. Behovet ökade att snabbare och 
enklare kunna ringa mellan befattningshavare vid fördelning och brigader. 
Under 1980-talet tillkom de tekniska möjligheterna att ansluta UK-radiosta-
tioner som abonnenter i nätet.

Telesystem 8000 var det första digitala taktiska radiolänksystemet som 
provades i armén och planerades efter Nato-standard med deltamodulation. 
Materiel anskaffades för prov och försök. Efter genomförda systemprov togs 
specifikationer fram för ett nytt Telesystem 8000. Armén beslöt emellertid 
1987 av ekonomiska skäl att inte anskaffa Telesystem 8000, och projektet 
sköts fem år framåt i tiden. Efter det att försöken med projektet legat nere ett 
antal år återupptogs de i början av 1990-talet, och ett nytt Telesystem 9000 
kunde överlämnas till Försvarsmakten 1997.

Förbandens rörlighet ökade, och staberna måste kunna byta grupperings-
plats ofta på grund av hotet att bli upptäckta. Efter fleråriga försök beställdes 
1966 de första stabshytterna i plast för fördelnings-, brigad-, artillerirege-
mentsstaber och artilleribataljoner. Hytterna monterades på terrängbilsflak. 
Ytterligare beställning gjordes under början av 1970-talet.

Signalspanings- och televapenmateriel

Arméns första signalspaningskompani organiserades 1968 och avvecklades 
1990. Televapensystem 80 initierades 1974 och försökssystemet Jonas utveck-
lades och sattes in 1981 vid den sovjetiska ubåten U 137:s grundstötning 
i Karlskrona skärgård 1981. Tre televapensystem beställdes 1984 från ERA 
och levererades 1987–89. De utgick ur krigsorganisationen efter år 2000 och 
ersattes av televapensystem 06.
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det mest använda radiolänksystemet i världen och tillverkades även i Spanien
och Egypten.

Redan på 1960-talet föddes tankar på ett nytt telesystem med knutpunk-
ter och anslutningspunkter. På den tiden fanns dock inte automatiska växlar
som var så kompakta att de kunde användas i rörliga taktiska system, varför
tankarna inte kunde förverkligas. Under 1970-talet utvecklades tekniken,
och idéerna om att försöka skapa ett mer flexibelt radiolänk- och telefoni-
system inom fördelnings ram väcktes igen. Behovet ökade att snabbare och
enklare kunna ringa mellan befattningshavare vid fördelning och brigader.
Under 1980-talet tillkom de tekniska möjligheterna att ansluta UK-radiosta-
tioner som abonnenter i nätet.

Telesystem 8000 var det första digitala taktiska radiolänksystemet som
provades i armen och planerades efter Nato-standard med deltamodulation.
Materiel anskaffades för prov och försök. Efter genomförda systemprov togs
specifikationer fram för ett nytt Telesystem 8000. Armen beslöt emellertid
1987 av ekonomiska skäl att inte anskaffa Telesystem 8000, och projektet
sköts fem år framåt i tiden. Efter det att försöken med projektet legat nere ett
antal år återupptogs de i början av 1990-talet, och ett nytt Telesystem 9000
kunde överlämnas till Försvarsmakten 1997.

Förbandens rörlighet ökade, och staberna måste kunna byta grupperings-
plats ofta på grund av hotet att bli upptäckta. Efter fleråriga försök beställdes
1966 de första stabshytterna i plast för fördelnings-, brigad-, artillerirege-
mentsstaber och artilleribataljoner. Hytterna monterades på terrängbilsflak.
Ytterligare beställning gjordes under början av 1970-talet.

Signalspanings- och televapenmateriel
Arm&is första signalspaningskompani organiserades 1968 och avvecklades
1990. Televapensystem 80 initierades 1974 och försökssystemet Jonas utveck-
lades och sattes in 1981 vid den sovjetiska ubåten U 137:s grundstötning
i Karlskrona skärgård 1981. Tre televapensystem beställdes 1984 från ERA
och levererades 1987-89. De utgick ur krigsorganisationen efter år 2000 och
ersattes av televapensystem 06.

278



279

Den svenska modellen

Fältarbetsmateriel
Efter krigsslutet anskaffades bromateriel från överskottslager i Europa. Armén 
köpte 1948 6 400 ton balkbro 2, BB 2, från brittiska förråd i Västtyskland och 
2 200 ton från Italien. BB 2 var ett fältbrosystem som var uppbyggt av prefabri-
cerade fackverk av stål. Den kunde byggas i spann upp till 60 meter och som 
flytande bro på pontoner. BB 2 klarade 50 ton men då stridsvagnen Centu-
rion anskaffades i mitten av 1950-talet måste brobredden ökas. BB 2 användes 
främst som förstärkningsmateriel och lades upp på platser där behov bedöm-
des finnas i krig. Vägverket utnyttjade den i fred för ersättning vid brobyggen. 
Mannen bakom bron, sir Donald Bailey, besökte Sverige 1959. Bron kom att 
användas i mer än 50 år. Järnvägsbro 3 (System Krupp) anskaffades 1955.

Drygt tio kilometer båtbro 3 (Plywood Treadway) av trä köptes från Bel-
gien våren 1948. Materielen utgjordes av en enkel broning på överskepp-
ningsbåtar. Bron hade en kapacitet på sju–nio ton och ersatte den 100 år 
gamla fyra tons träbron. 

När Centurion anskaffades hade armén ingen krigsbro på flytande stöd 
som kunde bära den. Då anskaffades ponton 100 och däcksbro 100 från Stor-
britannien. Den lades upp som förstärkningsmateriel.

I mitten av 1950-talet togs krigsbro 4 fram. Den är en lätt fältbro i lätt-
metall för spännvidder upp till 25 meter och 50 tons kapacitet. Den med-
fördes av pionjärplutonerna i infanteri- och pansarbrigaderna och mon-
terades också på pansarförbandens brobandvagnar på 1980-talet. Den 
användes även som flytande bro och färja.

En utredning på 1970-talet konstaterade betydande brister vad gäller bro-
materiel. Försök gjordes med den amerikanska Ribbon Bridge, som byggde 
på en sovjetisk idé för konstruktion av flytande broar. Under 1980-talet 
anskaffades bron, däcksbro 200, som tillverkades i Tyskland. 

Materiel för strid i mörker
Sovjetiska stridsfordon utrustades under 1950-talet med aktiv IR för kör-
ning och skjutning i mörker. Den svenska armén valde en annan väg. För-
banden gavs möjligheter att på olika sätt lysa upp stridsfältet. Med början 
under 1970-talet utvecklades och anskaffades lysgranater till granatkastarna 
och 10,5 cm haubitser. Vidare anskaffades handlysraketer och speciella lys-
kastare till stridsfordonen.

Amerikanska armén använde under Vietnamkriget med framgång bild-
förstärkare för observation och skjutning i mörker. I Sverige började på 
1970-talet försök med andra generationens bildförstärkare, och de första 
anskaffades till jägarförbanden för observation. Anskaffningen fortsatte 
under 1980-talet, och även andra förband utrustades med bildförstärkare 
för observation och så småningom för skjutning. Även förarna av stridsfor-
don utrustades med bildförstärkare för körning i mörker.
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Krigsorganisationen

Underrättelsemateriel
Under senare delen av 1970-talet och början av 1980-talet studerades armén 
olika underrättelsesystem, och i mitten av 1980-talet besökte en delegation 
från arméstaben och Försvarets materielverk den amerikanska armén för att 
få del av erfarenheter från främst obemannade spaningsrobotar ”Unmanned 
Aerial Vehicle” (UAV). De flesta då tillgängliga systemen var för dyra. Under 
det så kallade Libanonkriget 1982 använde israeliska armén sin spanings-
robot SCOUT för att spana på de syriska luftvärnsrobotarna i Bekaadalen. 
Det var ett relativt enkelt och billigt system. Armén var intresserad av att 
köpa ett system för försök, men det var inte möjligt av politiska skäl. Andra 
försökssystem utvecklades vid svensk industri.

Personlig utrustning
Mot bakgrund av hotet om användning av kärnvapen och stridsgas anskaf-
fades under 1950-talet indikerings-, mätnings- och saneringsutrustning till 
enskilda soldater och förband. En ny skyddsmask m/51 anskaffades till hela 
armén. Den ersatte den gasmask som anskaffades under andra världskriget. 
Omkring 1990 ersattes skyddsmask m/51 av skyddsmask m/90.

Vid krigsslutet fanns fältuniform m/39 – som även användes vid per-
mission – i förråd för hela den mobiliserade armén. En ändamålsenligare, 
varmare och mera praktisk fältuniform m/58 började införas 1958 till hela 
armén, och m/39 syddes om till m/58-modell och användes som substitut. 
Fältuniform m/58 och m/59 behölls i armén till dess att den camouflage-
färgade m/90 infördes i början av 1990-talet. Eftersom den mobiliserade 
armén hade en stor numerär fanns alltid flera modeller i mobiliserings-

Uniformsmodellerna m/58 
(längst till höger) och m/59 
användes länge parallellt. 
Medan den förra var av ylle 
var den senare av varpsatin.
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Den svenska modellen

förråden intill dess att m/58 helt hade införts. Den olivgröna fältuniformen 
m/59 infördes 1959 och användes vid utbildningen sommartid. Vindrocken 
ersatte fårskinnspälsen, och en regnkappa infördes istället för den trekantiga 
tältdelen. 

Uniformerna måste anskaffas till omkring 700 000 man och läggas upp 
i mobiliseringsförråden, utom för hemvärnets personal som förvarade den 
personliga utrust ningen i hemmet. Anskaffningen utsträcktes över många 
år, och förbandens utrustning kunde därför variera genom olika modeller. 

En särskild permissionsuniform m/52 i diagonaltyg med grå vapenrock 
och mörka byxor anskaffades 1952 till befäl och åldersklass. Den ersattes 
1960 med den blå permissionsuniformen m/60 med förgyllda knappar och 
emblem. Den modifierades till m/87. För att tillgodose behovet av en bekvä-
mare och svalare uniform för inomhustjänst infördes på 1960-talet den 
gröna diagonaluniformen m/68 med långbyxor och jacka för befäl. I slutet 
av 1980-talet infördes en högtidsuniform av fracktyp för befäl.

Under 1980-talet gjordes försök med nya marschskor, ny fältuniform och 
ny stridssele. Resultatet blev att nya marschskor och uniformssystem m/90 
infördes med början i slutet av 1980-talet. Försök gjordes under 1980-talet 
med skottsäkra västar, som inledningsvis anskaffades till utlandsförbanden.
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Hur beskrivs bäst den utbildning som svenska arméofficerare fick under det 
kalla kriget, och därmed den kompetens som officerskåren hade under den 
perioden? Är det genom en sammanställning av utbildningsplanerna vid 
olika skolor? Har en sådan redovisning något värde om den inte relateras till 
de tankar som låg bakom utbildningens innehåll och inriktning? Hur väga 
in tjänstgöringen på förband och staber med vad den innebar av kompetens-
utveckling genom deltagande i övningar, krigsplanläggning och utövande 
av praktiskt ledarskap? Dessutom, en officers yrkeskarriär sträcker sig ofta 
över 30 till 40 år, där praktik och formell utbildning är sammanflätade i 
stort sett under hela karriären. Flertalet officerare som tjänstgjorde i armén 
under den första hälften av det kalla kriget hade därför fått sin grundläg-
gande officersutbildning, och många av sina praktiska erfarenheter, redan 
under andra världskrigets beredskapsår. När det gäller de högsta cheferna 
var detta speciellt påtagligt.1

Sammantaget innebär detta att enbart en redovisning av det formella 
utbildningssystemet som det såg ut under det kalla kriget skulle ge en 
begränsad bild av officerskårensutbildning och kompetens.

För att försöka besvara ovanstående frågor har vi grovt delat in kapitlet i 
tre avsnitt. Ett försöker beskriva ett antal grundläggande faktorer som styrde 
såväl innehåll som genomförande av en arméofficers kompetensuppbygg-
nad. Det senare är i grunden en bättre term, då systemet, formell utbildning 
varvad med systematisk erfarenhetsinhämtning, måste ses som en helhet. 
Det går inte bara att skilja ut skolorna och tro att det var dessa som gav 
officerarna den nödvändiga kompetensen för deras uppgifter. Det andra 
avsnittet beskriver skolsystemet som det såg ut under huvuddelen av det 
kalla kriget, dess principiella uppbyggnad och de olika skolornas inrikt ning. 
Där ges även en kort beskrivning av hur tjänstgöring vid förband mycket 
medvetet kopplades till officerens kompetensutveckling. Slutligen görs ett 
försök att värdera resultatet, det vill säga om systemet lyckades skapa den 
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Av generalmajor Karlis Neretnieks  
och brigadgeneral Michael Claesson
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Vi blev officerare

typ av officerare som vi ansåg oss behöva. Det sista steget ger även möjlighet 
att värdera hur man lyckades integrera erfarenheter från tiden före det kalla 
kriget med nya säkerhetspolitiska och militära utmaningar. Avslutnings-
vis ges också en kort beskrivning av den nya befälsordning (NBO) som 
infördes mot slutet av det kalla kriget och hur den påverkade utbildnings - 
systemet.

För att undvika gränsdragningsproblem mellan olika perioder av det kalla 
kriget och behöva beskriva hur en stor mängd skolor upprättades, slogs ihop, 
gavs en annan inriktning etc har vi valt att begränsa den mer detaljerade 
beskrivningen av utbildningssystemet till hur det såg ut ungefär från cirka 
1960 till 1990. Det var en period då det kalla krigets krav rimligen borde ha 
fått fullt genomslag i alla led i utbildningsmodellen. Som det kommer att visa 
sig i den fortsatta framställningen spänner dock analysen av utbildningssyste-
mets mål och metoder över en längre period och omfattar även faktorer som 
inte direkt kan kopplas till det kalla kriget. De krav som ställdes på en officer 
påverkades inte i någon större utsträckning av vem som var den presumtive 
motståndaren. Faktorer som gott ledarskap, djupa kunskaper om de system 
man var satt att leda och förmåga att se till helheten var aktuella såväl före 
som under det kalla kriget. (Förklaringar till organisations- och verksamhets-
begrepp återfinns i slutet av kapitlet.)

Styrande faktorer för utbildning av arméofficerare 

Vad är en officer
Innan man beskriver, diskuterar och analyserar officersutbildningen under 
det kalla kriget kan det finnas anledning att påminna om vad som då ansågs 
vara det som konstituerade en officer. Endast med det som utgångspunkt 
är det möjligt att sätta in den dåtida officersutbildningen i ett sammanhang 
och försöka värdera om systemet skapade den typ av officer som vi ansåg 
behövdes för att möta den tidens utmaningar.

I den för Krigsskolan Karlberg år 1963 fastställda undervisningsstadgan 
anges att en nyutexaminerad officer (det vill säga alla blivande arméoffi-
cerare) ”skall i krig kunna tjänstgöra som kompanichefs ställföreträdare 
och som chef för sektion 1 i bataljonsstab, och i fred som plutonchefs ställ - 
företrädare”.2

 Militärhögskolan angav i paragraf 1 i sin instruktion, fastställd av 
regeringen 1961, målen: ”Utbildningen vid de högre kurserna syftar till att 
främst främja utvecklingen av de grundläggande egenskaper, som i krig 
fordras hos högre chefer, och till att ge officerarna en enhetlig grundsyn av 
försvarsproblem.”3

De två citaten ger en entydig bild. Officerens uppgift var att kunna vara 
chef i krig. Denna klara målsättning bidrog sannolikt till att ge hela det 
militära utbildningssystemet en stabil plattform vad gäller både utbild-
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sig i den fortsatta framställningen spänner dock analysen av utbildningssyste-
mets mål och metoder över en längre period och omfattar även faktorer som
inte direkt kan kopplas till det kalla kriget. De krav som ställdes på en officer
påverkades inte i någon större utsträckning av vem som var den presumtive
motståndaren. Faktorer som gott ledarskap, djupa kunskaper om de system
man var satt att leda och förmåga att se till helheten var aktuella såväl före
som under det kalla kriget. (Förklaringar till organisations- och verksamhets-
begrepp återfinns i slutet av kapitlet.)

Styrande faktorer för utbildning av armsofficerare
Vad är en officer
Innan man beskriver, diskuterar och analyserar officersutbildningen under
det kalla kriget kan det finnas anledning att påminna om vad som då ansågs
vara det som konstituerade en officer. Endast med det som utgångspunkt
är det möjligt att sätta in den dåtida officersutbildningen i ett sammanhang
och försöka värdera om systemet skapade den typ av officer som vi ansåg
behövdes för att möta den tidens utmaningar.

I den för Krigsskolan Karlberg år 1963 fastställda undervisningsstadgan
anges att en nyutexaminerad officer (det vill säga alla blivande armsoffi-
cerare) "skall i  krig kunna tjänstgöra som kompanichefs ställföreträdare
och som chef för sektion 1 i bataljonsstab, och i fred som plutonchefs ställ-
företrädare".2

Militärhögskolan angav i  paragraf 1 i  sin instruktion, fastställd av
regeringen 1961, målen: "Utbildningen vid de högre kurserna syftar till att
främst främja utvecklingen av de grundläggande egenskaper, som i krig
fordras hos högre chefer, och till att ge officerarna en enhetlig grundsyn av
försvarsproblem."3

De två citaten ger en entydig bild. Officerens uppgift var att kunna vara
chef i krig. Denna klara målsättning bidrog sannolikt till att ge hela det
militära utbildningssystemet en stabil plattform vad gäller både utbild-
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ningens innehåll och val av utbildningsmetoder. 
Att förknippa denna inriktning enbart med målet 
att kunna föra stridande förband vore dock fel, 
vilket förhoppningsvis kommer att framgå nedan. 
Det bör också noteras att i Militär högskolans 
instruktion anges det att ett mål var att ”utveckla 
officerens egenskaper”; liknande skrivningar åter-
finns även i Krigsskolans dåvarande stadga. Den 
skrivningen är central, bara kunskaper räcker 
inte, utbildningen syftade också till att forma offi-
cerens personlighet. Att officeren borde ha spe-
ciella personlighetsdrag, som utbildningen, och 

tjänsten i övrigt skulle bidra till att utveckla, framgår tydligt i beskrivning-
arna längre fram i kapitlet av vad som förväntades av en officer och hur 
utbildningen var upplagd.

En faktor som inte heller får glömmas bort är den avgörande roll offi-
ceren hade i hela det system som armén och Krigsmakten/Försvarsmakten 
utgjorde. De cirka 3 500 fast anställda officerarna i armén var den kompe-
tensmässiga eliten i en krigsorganisation på drygt en halv miljon männi-
skor. De hade att leda organisationens utbildning och utveckling i fred och 
kunna leda den i krig. Att denna lilla officerskår inte räckte för att besätta 
alla chefsbefattningar i en så stor organisation säger sig självt. Huvuddelen 
av arméns samlade befälskår bestod av reservofficerare samt fast anställda 
underofficerare och underbefäl – vilka tillsammans var mer än fyra gånger 
fler än de aktiva officerarna. Därutöver fanns värnpliktigt befäl. På plutons-
nivå var det framför allt de övriga befälskategorierna som var chefer. På 
kompaninivå var de aktiva officerarna i första hand chefer för de mest 
kvalificerade förbandstyperna, exempelvis stridsvagns-, pansarskytte-, luft-
värnsrobotkompanier och jägarskvadroner.4 På bataljonsnivå och högre, 
samt i ledande stabsbefattningar, var det genomgående (med några få 
undan tag) aktiva officerare som var chefer (och ställföreträdare). Ande-
len aktiva officerare var avsevärt större i brigaderna (anfallsförband) än i 
lokal försvarsförbanden.

Officersrollen var dubbel, med en fredsuppgift och en krigsuppgift, där 
den senare var den i alla avseenden viktigaste. Kompetensen för en krigs-
uppgift kan, så länge det inte är krig, inte byggas upp på något annat sätt 
än genom utbildning och övning i olika former. Utbildningssystemet, eller 
snarare kompetensutvecklingssystemet, var utformat med detta för ögonen. 
Likaså ansågs kunskap om krigsorganisationens sätt att verka, förmåga och 
begränsningar på olika nivåer, vara en grundförutsättning för att officeren 
skulle kunna bidra till dess utveckling i sin fredstida verksamhet. Personlig 
erfarenhet från olika befattningar ansågs där ha en avgörande roll.

Krigsuppgiften är officerens 
viktigaste roll. Den övas på 
skolor och under praktiska 
övningar i fält. Här handleds 
kompanichefen av förbands-
instruktören, en process 
där båda tränas i taktik och 
ledning.
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Strategisk bakgrund och synen på striden som företeelse
Ett lands officersutbildning är oftast grundad på hur man förställer sig 
ett krig och landets strategiska situation. Under det kalla kriget fanns 
det en klar föreställning om båda dessa faktorer och vad det innebar för 
officersutbildningen. 

De motståndare Sverige hade haft att överväga, från före första världskri-
get och framåt, hade alltid varit stormakter med överlägsna resurser. Striden 
måste därför, så långt möjligt, föras på ett sätt som uppvägde den svenska 
numerära underlägsenheten. Att genom statiskt försvar försöka hejda, eller 
nöta ner, en motståndare var dömt att misslyckas. Endast genom att kombi-
nera försvar med anfall, där anfallet var den viktigaste komponenten, ansågs 
det möjligt att bryta en motståndares angreppskraft, alternativt skapa den 
tid som krävdes för att ta emot hjälp utifrån. Redan i början på 1900-talet 
fick därför svensk taktik en uttalat offensiv prägel, inom ramen för en defen-
siv strategi.5

Intimt knuten till utvecklingen av detta operativa koncept var synen 
på stridens karaktär. Länder med stora resurser tenderar att ha en ganska 
”mekanistisk” syn på krigföring, ”där jag önskar framgång sätter jag in till-
räckliga resurser – jag har ju dem”. Ledning tenderar att bli mer av plane-
ring och management av resurser än fantasi i genomförandet för att utnyttja 
varje egen tillgång, inklusive människors initiativkraft och improvisations-
förmåga, till det yttersta. Ledning av det ”mekanistiska” slaget blir dessutom 
ofta tämligen tidskrävande och kan göra det svårt att snabbt möta oväntade 
händelseutvecklingar.6

Länder som kunde räkna med att vara numerärt underlägsna, som till 
exempel Tyskland under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal, Israel under 1950-, 
60- och 70-talen och också Sverige, utvecklade därför ledningsfilosofier som 
syftade till att utnyttja motståndarens svaghet och optimera de egna förban-
dens inneboende förmåga – uppdragstaktik.7 I synen på stridens karaktär 
tenderar ”resursskolan” att anse att man kan förutse och styra ett förlopp, 
medan ”uppdragstaktikerna” mer betraktar strid som en rad oförutsebara 
händelser som ska utnyttjas, där snabba beslut, officerarnas initiativkraft 
och gott ledarskap är avgörande. Sverige (och Israel) var under det kalla 
kriget kanske de främsta exponenterna vad gäller uppdragstaktik. Att skapa 
officerare lämpade för denna typ av strid var kanske det främsta kännemär-
ket för svensk arméofficersutbildning under det kalla kriget. Denna syn på 
kriget och vilka egenskaper hos officeren som var avgörande framgår av det 
arméreglemente AR II som armén levde med under stora delar av det kalla 
kriget.8

2:9 I krig är det ovissa och oförutsedda regel. Lägena växlar ofta och plöts-
ligt. Friktioner förekommer ständigt. Av chef krävs, att han snabbt kan 
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finna sig tillrätta i varje situation. Han måste vara beredd, att även med 
ofullständigt underrättelseunderlag, i de svåraste av lägen fatta avgörande 
beslut och genomdriva dessa. Obeslutsamhet och uraktlåtenhet att handla 
ligger en chef mera till last än misstag i fråga om val av medel.
2:6 Chef får icke undandra sig det ansvar som hans befälsställning medför. 
Han bär ansvaret för att allt görs för att lösa förelagd uppgift. Då sam-
band med högre chef icke kan uppnås skall chef på eget initiativ handla i 
dennes anda. Viljan att ta ansvar är en av de främsta chefsegenskaperna.
2:3 Chef skall visa förtroende för sina underlydande. Han skall följa deras 
verksamhet i syfte att stödja och hjälpa. Han bör uppmuntra underlydan-
des initiativ och stärka deras självkänsla. Detta gör han genom att ge dem 
största möjliga handlingsfrihet inom gränsen för deras förmåga. 

Denna syn på kriget och vad den kräver av officerarna – förbandscheferna – 
var inte något som var specifikt för det kalla kriget, även om den då kanske 
nådde sin höjdpunkt. Denna inriktning var tydlig exempelvis också under 
det andra världskriget, som framgår av nedanstående citat ur 2. armékårens 
övningsanvisningar hösten 1940. 

Initiativ, handlingskraft och framåtanda skall prägla all verksamhet, inte 
minst i oförutsedda lägen.

Chefer långt fram, såväl vid anfall som vid försvar.
Snabb beslutsfattning och snabb ordergivning, därför i regel korta, 

enskilda order givna efterhand.
Överraskning eftersträvas städse, inga schabloner.
Anfallsmål långt fram, aldrig fel om målet överskrides.
Inga rädsla för luckor vid anfall, varje förband söker stöta igenom, 

reserver följer snabbt där framgång vunnits.9

Förutom att ge mycket tydlig inriktning för utbildningen i truppföring och 
taktik, på alla nivåer, var kanske det viktigaste budskapet att det inte räckte 
med att ge officeren vissa kunskaper och förmågor, det gällde lika mycket 
att inympa ett sätt att tänka och agera – forma personligheten. Det ligger i 
uppdragstaktikens natur att det är agerandet på kompani- och bataljonsnivå 
som ofta kan skapa gynnsamma situationer (alternativt motgångar avvär-
jas), vilka sedan chefer på högre nivå kan utnyttja för att uppnå mer omfat-
tande resultat. Att skapa dugliga kompani- och bataljonchefer var därför 
högt prioriterat liksom att skapa högre chefer vilka vågade delegera ansvar 
och som ville och kunde utnyttjade de situationer som uppstod. Snabbt och 
effektivt stabsarbete var en väsentlig förutsättning, vilket också krävde väl 
utbildade stabsofficerare som präglades av samma tankesätt och som förstod 
vad som var möjligt på fältet. 
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Andra inflytelsefaktorer
Självfallet fanns det även andra faktorer som påverkade utbildningen vid 
skolor och förband. Några av de viktigaste var: motståndaren var känd, 
den svenska försvarsmakten var helt inriktad på försvaret av Sverige, krigs-
organisationen bemannades med värnpliktiga, organisationen var täm-
ligen stabil och utvecklades evolutionärt, och Försvarsmakten ingick i ett 
totalförsvarskoncept där olika militära och civila komponenter var starkt 
beroende av varandra. 

Att den presumtive fienden var Sovjetunionen rådde det aldrig någon 
tvekan om. Det innebar att taktik, organisation och krigsplanläggning 
kunde optimeras mot en tämligen väl känd motståndare. Undervisningen 
från lägsta nivå, att nedkämpa en fientlig stridsvagn, till den högsta, hur man 
opererar med fördelningar, grundade sig på kunskap eller antaganden om 
Sovjetunionens resurser, materiel och uppträdande. Inom ramen för den 
övergripande ledningsfilosofin, uppdragstaktik, skulle arméofficeren läras 
att på ett fantasifullt sätt hantera sina förband genom att utnyttja egna styr-
kor och motståndarens svagheter. 

Inriktningen att Sverige skulle försvaras på och i anslutning till eget terri-
torium, och den därtill kopplade, i många fall mycket detaljerade krigsplan-
läggningen, präglade också officersutbildningen. Taktiska exempel utfor-
mades ofta med krigsplanläggningen som grund.10 Alla officerare fick på så 
sätt, om inte detaljkunskap av så ändå en känsla för hur striden var tänkt 
att föras i olika delar av landet. Man fick också kunskap om vilka problem 
och möjligheter som var förknippade med att föra strid i olika geografiska 
områden, en nödvändighet då de flesta förband hade flera alternativa 
krigsuppgifter. Förutom de mer generella kunskaper som skolorna stod 
för spelade här de olika stabernas och förbandens krigsplanläggning en 
avgörande roll för att utveckla officerarnas taktiska kunnande.

Att arméns förband bestod av i huvudsak värnpliktiga påverkade officers-
utbildningen i flera avseenden. Officeren hade, förutom att vara chef i krig, 
också en viktig roll som trupputbildare. Det innebar att på lägre nivåer per-
sonligen kunna leda och planera utbildning samt att på högre nivåer kunna 
planera och samordna utbildningen för hela förband. Det ställde höga 
krav på personlig färdighet, pedagogisk förmåga och systemkunskap som 
utbildningssystemet hade att tillgodose. Ytterligare en faktor som påverkade 
framför allt den lägre utbildningen var ”demokratiaspekten”. Förutom att 
den i viss mån påverkade kursplanerna vid skolorna befäste den arméns 
traditionella syn att en blivande officer borde ha tjänstgjort som soldat, 
tillsammans med värnpliktiga, innan den egentliga officersutbildningen 
påbörjades. 

Denna officerens dubbla roll, utbildare och truppförare, innebar också 
att den svenska grundläggande officersutbildningen var förhållandevis lång, 
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dryga tre år, jämfört med i exempelvis Storbritannien och USA där den 
grundläggande officersutbildningen var mellan ett och två år. I andra länder 
med värnpliktssystem som till exempel Västtyskland och Israel hade den 
grundläggande officersutbildningen ungefär samma längd som i Sverige. 
Hela förklaringen till den längre officersutbildningen i Sverige ligger dock 
inte bara här. Sverige, Israel och Västtyskland, alla länder med utpräglad 
uppdragstaktik, var sannolikt också beredda att kräva avsevärt mer av 
självständigt handlande av våra yngre officerare än länder med en annan, 
mera rigid, ledningskultur. Detta påverkade också såväl utbildningens längd 
som innehåll.

En viktig del av varje chefsutbildning är att lära känna den organisation 
inom vilken man ska verka, och vars delar man till större eller mindre del 
ska leda. I utbildningen ingick därför att man inte bara skulle läsa och höra 
om andra truppslag (och försvarsgrenar), utan även att besöka förband 
och staber. Vid de högre utbildningarna ingick även tjänstgöring vid andra 
trupp slag, normalt i samband med större övningar. 

Ytterligare en aspekt som påverkade officersutbildningen, framför allt 
på Militärhögskolan, MHS (nuvarande Försvarshögskolan, FHS), var att 
Fö rsvars makten var en del i ett totalförsvarskoncept. Såväl organisation som 
uppträdande var beroende av andra delar i samhället, som exempelvis Sta-
tens Järnvägar och civila flygbolag vid koncentreringstransporter, Telever-
ket när det gällde sambandsnätet, oljebolagen för bränsleförsörjningen och 
civila verkstadsföretag för ammunitions- och reservdelsförsörjning m m. 
Utan att ha en god förståelse för dessa samband skulle officerskåren knap-
past ha kunnat lösa sina uppgifter. 

Förutom den skolbundna utbildningen måste här även vägas in stabers 
och förbands krigsförberedelsearbete i form av planering, fältövningar och 
liknande aktiviteter. Där omsattes teori till ”verklighet”, hur de egna förban-
den, med deras brister och styrkor, skulle utnyttjas på ett optimalt sätt. Här 
bör man anlägga den principiella synen att i stort sett officerens hela kar-
riär, där formell utbildning varvades med praktisk tjänst, bör betraktas som 
en sammanhängande utbildningsprocess. Allt var ju i grunden ett sätt att 
förbereda officeren, eller om man så vill öka hans kompetens, för att leda 
något som aldrig genomfördes i verkligheten – en avgörande skillnad mot 
vad som är fallet för de allra flesta civila utbildningar där man efter genom-
förd utbildning praktiserar sitt yrke. Systemet var utformat för att säkerställa 
att de olika komponenterna i officerens kompetensutveckling skulle hänga 
ihop på ett logiskt sätt. 

Officersyrket är i detta avseende tämligen unikt, ett yrke som i huvud-
sak består av förberedelser för något som förhoppningsvis aldrig genomförs, 
men där det måste fungera om det trots allt skulle hända. Möjligheterna till 
”on the job training” är utomordentligt begränsade när det gäller det som är 
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officerens huvuduppgift, att kunna leda förband i krig eller lösa andra med 
krig förknippade uppgifter.

En faktor som också måste vägas in i varje officersutbildningssystem är 
avvägningen mellan officerens roll som ”statstjänsteman” och hans roll som 
ledare i krig. Här finns en inbyggd motsättning mellan att utgöra en del 
av en trögrörlig, regelstyrd, statlig myndighet och kravet på att i sin egent-
liga yrkesroll vara chef i krig och där vara initiativkraftig – våga bryta mot 
regler och order om så behövs. Dåtidens politiker hade, kanske grundat på 
delvis personliga erfarenheter från beredskapsåren, en underbyggd eller 
intuitiv känsla för att det krävdes en balans mellan fredsrationalitet och hur 
verksamheten måste organiseras och drivas för att Försvarsmakten skulle 
kunna lösa sina uppgifter vid ett eventuellt krig. 

Detta avspeglades till exempel i de mycket stora befogenheter som rege-
mentscheferna hade när det gäller att hantera sin personal, organisera och 
styra utbildningen och även påverka nödvändiga stödfunktioner. Det påver-
kade yngre officerare till att våga och vilja ta ansvar. Man kan se det som 
en avvägning mellan statsmakternas, och försvarsmaktsledningens, behov 
av kontroll och styrning och en medvetenhet om att detaljstyrning i fred är 
svår att kombinera med idén om handlingskraftiga och beslutsvilliga chefer 
i krig. Skolsystemet fyllde här en viktig roll. Inom ramen för undervisningen 
var det möjligt att ge eleverna större spelrum för egna tankar och idéer än 
vad regler och ekonomi tillät i den praktiska fredstjänsten.

Utbildningssystemet

I stort sett innehöll arméns officersutbildning samma komponenter och 
struktur under hela det kalla kriget. Grundläggande soldatutbildning till-
samman med värnpliktiga, truppslagsvisa kadett/aspirantskolor, Krigssko-
lan Karlberg, trupptjänst, truppslagsskolor, trupptjänst, Militärhögskolan 
och därefter omväxlande trupp-, lärar- och stabstjänst. Vi har här valt att 
även inkludera tjänsten mellan skolorna som en del av utbildningsproces-
sen. Den var på ett medvetet sätt inplanerad som en del av officerens kompe-
tensutveckling och var dessutom en förutsättning för att denne skulle kunna 
gå vidare till nästa skolsteg. Vi kommer dock bara att översiktligt beskriva 
trupptjänstgöringens innehåll då den, beroende på truppslag och praktiska 
förutsättningar, kunde ha mycket skiftande karaktär.

Utöver den redovisade grundstrukturen utgjorde Försvarets läroverk 
en viktig komponent i systemet för att bredda officersrekryteringen till 
att även omfatta personer som inte hade avlagt studentexamen innan de 
påbörjade sin militära karriär. Utbildningen där genomfördes innan man 
påbörjade på Krigsskolan. Genom Generalstabskårens betydelse och det 
stora inflytande dess medlemmar hade på i stort sett all verksamhet i 
armén i fred, och skulle ha haft i krig, finns det också skäl att även redovisa 
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hur kårens medlemmar rekryterades, förbereddes och utbildades för sina 
uppgifter. 

Bilden här bredvid är ett exempel på hur ”kompetensutvecklingstrappan” 
kunde se ut för en officer med ”spikrak” karriär, vilken påbörjade sin utbild-
ning i mitten på 1960-talet och som nådde brigadchefsnivån vid slutet av det 
kalla kriget. Den indikerar också, grovt, hur stor del av officerarna (officers-
aspiranterna) som fortsatte till nästa utbildningssteg. Befordran i grad var 
kopplad till genomgångna skolor och genomförd obligatorisk förbands tjänst. 
Före 1965 skedde antagning till högre utbildning genom ett tentamens-
förfarande. Detta avskaffades i samband med införande av den Allmänna 
kursen vid Militärhögskolan, som då blev urvalsinstrumentet. Värt att notera 
är hur tydligt utbildningssystemet, kompetensutvecklingssystemet, var upp-
byggt för att producera unga chefer, som trots sin låga ålder i förhållande 
till det ansvar de gavs, hade både en grundlig teoretisk skolning och praktik. 
Även här var krigets krav styrande.

De som inte fick eller inte ville vidareutbilda sig efter Militärhögskolans 
Allmänna kurs, krigsplacerades främst som bataljonchefer och stabsmed-
lemmar på mellannivå och tjänstgjorde under sin fortsatta karriär oftast 
på olika utbildningsbefattningar. Många officerare valde efter hand också 
andra yrkeskarriärer utanför Försvarsmakten. I storleksordningen 50 pro-
cent av alla officerarna slutade innan de uppnått ordinarie pensionsålder, 
som inledningsvis varierade mellan 55 och 65 år beroende på grad men som 
med tiden blev cirka 60 år för alla.

Skolorna
När man betraktar arméns skolsystem under det kalla kriget finns det skäl 
att hålla några faktorer i minnet. Behovet av kunskaper och förmågor skiljer 
sig för olika befälsnivåer. Behovet av officerare var stort. Det hade varit oeko-
nomiskt och tidskrävande att redan tidigt ge alla en utbildning som omfat-
tade kunskapsområden som de inte skulle komma att behöva de närmaste 
åren efter genomförd utbildning, speciellt om det hade skett på bekostnad 
av andra nödvändiga färdigheter och kunskaper. De allra flesta (om inte alla) 
var predestinerade till att bli chefer för fältförband med allt vad det innebär 
i behov av kunskaper och personliga egenskaper – utbildningen tog sikte på 
det. Denna inriktning på ”omedelbar användbarhet” var tydligast i tidiga 
skeden av officerskarriären. Militärhögskolan (MHS) hade dock en mer 
långsiktig inriktning. Utbildningen var där i större utsträckning av allmän-
bildande karaktär (militär allmänbildning), dock utan att bortse från att 
officeren omedelbart efter genomförd utbildning skulle kunna utnyttjas i 
högre befattningar än tidigare.

Generellt var mixen av vad skolorna lärde ut och den praktiska tjänsten 
på förband gav utformad så att officeren, var han än befann sig i karriären, 
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var omedelbart användbar i krig. Detta var en nödvändighet då i stort sett 
varje utbildad officer var krigsplacerad under hela sin karriär, från fänrik 
till general (det behövdes också en förlustreserv – proportionellt stupar och 
såras avsevärt fler officerare än personal av andra kategorier – åtminstone i 
effektiva försvarsmakter)11. Försvarsmakten hade inte råd att avvara kompe-
tens till sekundära uppgifter. Mot slutet av det kalla kriget började det dock 
uppstå ett överskott av äldre officerare på grund av ändrade pensionsbestäm-
melser, men det påverkade knappast skolsystemet – det producerade främst 
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Efter genomförd högre utbildning vid MHS, och genomförd aspirant-
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trupp- och stabstjänst för att uppnå brigadchefskompetens (eller
motsvarande). Under tiden som generalstabsofficer skedde det också en
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högre staber etc.

MHS HK
(24 mån)

Trupptjänst (minst 12 mån)

Militärhögskolan AK (9 mån)

Trupptjänst (36 mån)

Truppslagskola (8 mån)

Trupptjänst (24 mån)

Krigskolan Karlberg (19 mån)

Trupptjänst praktik (3mån)

Aspirantskola 2 (3 mån)

Trupptjänst — praktik (3 mån)

Aspirantskola 1 (ca 8  mån)

-  Högre stabsmedlem i krig
och grunden för högre chefs-
och stabsbefattningar i krig
som fred

< —  Sista obligatoriska kursen för
alla officerare, bataljonchef
och lägre stabsmedlem krig
(kompanichef i fred)

E —  Kompanichef i krig

Officersexamen
Stf kompanichef i krig
(plutonchef i fred)

Beroende på studiebakgrund
kunde de inledande stegen,
före Krigsskolan, se annorlunda ut.
T ex inkludera något eller några
år vid Försvarets läroverk.

Grundläggande soldatutbildning vid hemregementet (3 mån)

var omedelbart användbar i krig. Detta var en nödvändighet då i stort sett
varje utbildad officer var krigsplacerad under hela sin karriär, från fänrik
till general (det behövdes också en förlustreserv — proportionellt stupar och
såras avsevärt fler officerare än personal av andra kategorier — åtminstone i
effektiva försvarsmakter)". Försvarsmakten hade inte råd att avvara kompe-
tens till sekundära uppgifter. Mot slutet av det kalla kriget började det dock
uppstå ett överskott av äldre officerare på grund av ändrade pensionsbestäm-
melser, men det påverkade knappast skolsystemet — det producerade främst
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officerare för fältförbanden och den krigstida bemanningen av staber där det 
generellt sett krävs yngre människor med stor fysisk och psykisk uthållighet.

Aspirantskolorna
Aspirantskolorna, före 1961 benämnda kadettskolor, hade som främsta 
mål  sättning att utveckla elevernas ledaregenskaper samt att ge eleverna en 
gedigen personlig kunskap om det egna truppslagets materielsystem och 
stridsteknik på lägre nivåer (pluton).12 Därutöver skulle eleverna bibringas 
grundläggande kunskaper och färdigheter i trupputbildning. Den stora 
skillnaden mellan aspirantskolesystemet och den tidigare modellen med 
kadettskolor var att värnpliktsutbildningen, innan skolan påbörjades, kor-
tades ner från drygt ett år till sju månader, senare till tre. Den sammanlagda 
utbildningstiden förblev dock ungefär densamma genom att aspirantsko-
lan förlängdes med två månader, från sex till åtta månader, och genom att 
den efterföljande praktikperioden också förlängdes något. Tanken bakom 
reformen var att såväl utbildningen på skolorna som praktiktjänsten på 
hemmaförbanden skulle kunna göras mer målinriktade. 

Varje officer hade en grundlig 
praktisk utbildning i vapnens 
bruk, stridsteknik och trupp-
föring. Stridsskjutningar med 
skarp ammunition var en 
central del i utbildningen.
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Från 1965 delades aspirantskoleutbildningen i två delar, Aspirantskola 1 
och 2. Den första var åtta månader lång, den andra cirka tre månader, med 
mellanliggande praktiktjänst. Utbildningen var såväl teoretisk som praktisk. 
Tonvikten låg på utbildning i materieltjänst, stridsteknik, truppföring och 
trupputbildning, där det mesta genomfördes i form av praktiska övningar. 
Stridsskjutningar med skarp ammunition var en central del i utbildningen.13 
Undervisningen innehöll också moment, främst fältövningar och studie-
besök, som syftade till att ge eleverna en bättre inblick i det egna truppslagets 
roll och förmågor.

Praktikperioden mellan Aspirantskola 1 och 2 var tre månader med ytter-
ligare en period, också den tre månader, som genomfördes mellan Aspirant-
skola 2 och Krigsskolan. Praktiktjänsten var koordinerad med förbandens 
verksamhet för att eleverna skulle få tillfälle att verka som instruktörer 
(första praktikperioden) och öva sig som truppförare under förbands-
övningar (andra praktikperioden). Skolorna hade stora utbildningsresur-
ser till sitt förfogande, till exempel stridsfordon, ammunition och körmil. 
Generellt sett hade skolorna också mycket bra lärare. Det låg rimligtvis i 
varje truppslags intresse att få så dugliga framtida officerare som möjlig. 
Truppslagsinspektörerna, som hade bemanningsansvaret, prioriterade i stor 
utsträckning bemanningen av sina skolor (inte sällan på bekostnad av andra, 
armégemensamma, funktioner, kan man misstänka). 

Efter avslutad aspirantskola (kadettskola) kunde eleverna krigsplaceras 
som krigsplutonchefer i eget truppslag och fungera som instruktörer i freds-
organisationen. Skolorna fungerade också som ett urvalsinstrument när det 
gällde att avgöra lämpligheten för fortsatt utbildning. 

Aspirantskolorna upphörde i samband med införandet av den nya befäls-
ordningen (NBO) 1983, då en gemensam befälskår skapades (kategorierna 
officer, underofficer och underbefäl avskaffades – alla benämndes office-
rare). Utformningen av det nya utbildningsystem som det ledde till beskrivs i 
avsnittet ”Ny befälsordning (NBO) under det kalla kriget” i slutet av kapitlet.

Krigsskolan Karlberg
Krigsskolan Karlberg hade som främsta uppgift att ge eleverna en armé-
gemensam grundsyn och att utveckla kadettens, blivande officerens, ledar-
egenskaper.14 Utbildningen, som varade i 18 månader (inklusive 
ledig heter och praktiktjänst), var uppdelad på en yngre och 
äldre kurs med en mellanliggande truppslagsknuten praktik-
period på cirka sex veckor. Grunden för undervisningen vid 
Krigsskolan Karlberg under hela perioden från omkring 1960 
till införandet av NBO var utredningen ”Arméns befäl. Befäls-
ordning vid infanteriet med principiell tillämpning på övriga 
truppslag” (SOU1959:23). Det var för övrigt samma utredning 

Krigsskolan Karlberg i  
Stockholm.
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som lade grunden för aspirantskolesystemet. Utredningen omsatt i 1963 år 
undervisningsstadga för skolan angav: 

Undervisningen skall … så ledas och bedrivas i de olika övningsgrenarna 
och ämnena att eleverna ges den fostran och militära allmänbildning 
som krävs av en nyutnämnd officer och att ledaregenskaperna – främst 
beslutsamhet, viljestyrka, ansvarskänsla, plikttrohet och självständighet – 
utvecklas. Den nyutnämnde officeren skall i krig kunna tjänstgöra som 
kompanichefs ställföreträdare och som chef för sektion 1 (bataljonsadju-
tant) i bataljonsstab och i fred som plutonchefs ställföreträdare. 

Utvecklade anvisningar fanns: 

Därför skall i all undervisning ansvaret för uppgiften betonas, beslutsam-
het och självständighet uppammas. Kadetten skall inriktas på att sakligt 
analysera olika problemställningar för att logiskt komma fram till sin 
uppfattning i en given fråga. Frimodighet och självständighet skall känne-
teckna föredragningar och åsiktsutbyten. Genom fysiskt och psykiskt 
pressande övningar skall uthållighet och viljestyrka uppövas.

Att det var uppgifterna i krig som var styrande för utbildningen framgår 
också tydligt av hur tiden fördelades på olika ämnen. Av totalt planerade 
2 187 timmar omfattade taktik och stabstjänst 542 timmar (24,7 procent), 
truppföring 330 timmar (15 procent), teknik (militär) 176 timmar (8 pro-
cent), fältarbetslära 132 timmar (6 procent). Sammanlagt 53,7 procent av 
tiden var inriktad direkt mot rollen som chef i krig. Övrig tid omfattade 
bland annat orienterande kunskap om arméns truppslag, sjö- och luftkrig, 
Krigsmaktens/Försvarsmaktens organisation och fysisk träning. Det gavs 
betyg i alla ämnen, där ämnenas betydelse var graderade med koefficienter 
för att man skulle nå ett sammanlagt slutbetyg. Uppförande, lämplighet och 
taktik med stabstjänst hade alla koefficienten 10, truppföring hade 9. Övriga 
ämnen hade från 8 ner till 3 (stats-och samhällslära, reglements- och för-
valtningskunskap). Här förtjänar det att påpekas att det i de flesta avseenden 
subjektiva ämnet ”Allmänna officersegenskaper” också hade koefficienten 
10. En tydlig markering att elevens personlighet tillmättes samma betydelse 
som rena kunskaper

I en senare utbildningsstadga, från 1970, betonas ledarskapets bety-
delse än mer. Det berodde bland annat på de problem som uppstod i värn-
pliktsutbildningen i slutet av 1960-talet, men också på grund av att man 
höjde målsättningen för utbildningen. Den nyutexaminerade officeren skulle 
nu direkt kunna bli plutonchef i fred (tidigare bara ställföreträdare). I övrigt 
när det gällde timfördelning och de koefficienter som angav de olika ämne-
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nas betydelse gjordes inga ändringar, utom att det i de ämnen som tidigare 
hade haft lägst koefficienter nu enbart krävdes godkänt. 

Utbildningen var främst teoretisk. Dock förekom det moment där ele-
verna var ”övningstrupp” åt varandra, exempelvis truppförings- och stabs-
tjänstövningar. Ett viktigt inslag i taktikundervisningen var fältövningar. 
Det gav möjligheter att belysa förutsättningarna för hur man i krig skulle 
använda arméns förband i olika delar av landet men också kunskap om 
Sveriges militärgeografi.

Sammantaget ger detta en mycket tydlig bild av vad som då (under det kalla 
kriget) ansågs vara en officers främsta roll – att kunna planera och leda strid 
samt att som en förutsättning besitta ett självständigt tänkande och improvisa-
tionsförmåga. Det är också tydligt att undervisningen inte bara hade till uppgift 
att bibringa eleverna kunskaper, ytterst var det en fråga om att utveckla elever-
nas personlighet så att de skulle kunna fungera som chefer i krig.

Truppslagsskolorna
Infanteriets stridsskola (InfSS), Pansartruppskolan (PS), Artilleriets strids-
skola (ArtSS), Arméns stabs- och sambandsskola (StabSbS) med flera, 
omorganiserades och döptes om i sådan omfattning under perioden att det 
skulle leda för långt att i detalj redovisa deras inriktning och verksamhet 
vid olika tidpunkter. Generellt kan dock sägas att de under huvuddelen av 
det kalla kriget i grunden hade samma uppgift, att utbilda respektive trupp-
slags officerare till kompanichefer och bataljonchefer i det egna truppslaget 
för deras uppgifter i krig, samt att bedriva försöksverksamhet och utveckla 

Ett viktigt inslag i taktik-
undervisningen vid alla 
skolor var fältövningar, det 
vill säga övningar i terrängen 
utan förband, där olika 
lösningar analyserades och 
diskuterades. Bilden är från 
en fältövning i Skåne vid 
Militärhögskolans högre kurs 
1966–68.
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truppslagets taktik. Detta är dock en sanning med modifika-
tion. De skolor vilkas truppslag främst var nära knutna till 
brigad- och fördelningsnivåerna, artilleriet, luftvärnet, ingen-
jör-, signal- och trängtrupperna, ägnade stor del av utbild-
ningen åt dessa nivåer. Samtliga skolor var dock ”jordnära” i 
bemärkelsen att undervisningen och övningarna penetrerade 
det egna truppslagets verksamhet på djupet och att konkreti-
seringsgraden var hög. För exempelvis Pansartruppskolan och 

Infanteriets stridsskola innebar det mycket av praktisk truppföring, order-
träning och fältövningar. Artilleriofficerarna gavs tillfälle att leda och skjuta 
med artilleriförband etc. 

Beslut skulle fattas snabbt och sedan omedelbart omsättas i order 
och konkret verksamhet. Denna inriktning gällde såväl de sex månader 
långa kompanichefskurserna två år efter avslutad utbildning på Krigssko-
lan Karlberg som den sex veckor långa bataljonchefskursen i omedelbar 
anslutning till Allmänna kursen på Militärhögskolan. Att utbildningen var 
inriktad mot specifika krigsbefattningar och nära knuten till försök och 
taktikutveckling bidrog till att målen var tydliga och att de allra senaste 
rönen inom olika områden kopplade till truppslagens verksamhet kunde 
inkorporeras.

Militärhögskolan
Militärhögskolan var den institution som ansvarade för den högre officers-
utbildningen under huvuddelen av det kalla kriget.15 Den inrättades 1961 
genom en sammanslagning av de tidigare försvarsgrensvisa krigshögsko-
lorna: Arméns Krigshögskola (KHS), Sjökrigshögskolan (KSHS) och Flyg-
krigshögskolan (FKHS). Skolan var direkt underställd överbefälhavaren. 
Utbildningen var uppdelad på en knappt ettårig allmän kurs och en två-
årig högre kurs. Dess förste chef, generalmajoren Erik Rosengren, angav 
målen för utbildningen: ”Utbildningen vid högskolan skall alltså främst 
syfta till att förbereda eleverna – officerarna – för deras uppgifter under 
krigsförhållanden. Den skall vidare söka fostra dem till dugande och riktiga 

chefer på olika nivåer.”
Den allmänna kursen, som från år 1964 blev obligatorisk 

för alla officerare och i huvudsak var försvarsgrensinriktad, 
hade som främsta målsättning att eleverna skulle utveckla sin 
förmåga i taktik och krigsstabstjänst. Därutöver skulle kun-
skaperna breddas i strategi, teknik och främmande språk. Ett 
väsentligt inslag i utbildningen var också att ge eleverna en 
bättre insikt i totalför svarets olika delar. Kursen avslutades med 
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truppslagets taktik. Detta är dock en sanning med modifika-
tion. De skolor vilkas truppslag främst var nära knutna till
brigad- och fördelningsnivåerna, artilleriet, luftvärnet, ingen-
jör-, signal- och trängtrupperna, ägnade stor del av utbild-
ningen åt dessa nivåer. Samtliga skolor var dock "jordnära" i
bemärkelsen att undervisningen och övningarna penetrerade
det egna truppslagets verksamhet på djupet och att konkreti-
seringsgraden var hög. För exempelvis Pansartruppskolan och

Infanteriets stridsskola innebar det mycket av praktisk truppföring, order-
träning och fältövningar. Artilleriofficerarna gavs tillfälle att leda och skjuta
med artilleriförband etc.

Beslut skulle fattas snabbt och sedan omedelbart omsättas i  order
och konkret verksamhet. Denna inriktning gällde såväl de sex månader
långa kompanichefskurserna två år efter avslutad utbildning på Krigssko-
lan Karlberg som den sex veckor långa bataljonchefskursen i omedelbar
anslutning till Allmänna kursen på Militärhögskolan. Att utbildningen var
inriktad mot specifika krigsbefattningar och nära knuten till försök och
taktikutveckling bidrog till att målen var tydliga och att de allra senaste
rönen inom olika områden kopplade till truppslagens verksamhet kunde
inkorporeras.

Militärhögskolan
Militärhögskolan var den institution som ansvarade för den högre officers-
utbildningen under huvuddelen av det kalla kriget." Den inrättades 1961
genom en sammanslagning av de tidigare försvarsgrensvisa krigshögsko-
lorna: Armens Krigshögskola (KHS), Sjökrigshögskolan (KSHS) och Flyg-
krigshögskolan (FKHS). Skolan var direkt underställd överbefälhavaren.
Utbildningen var uppdelad på en knappt ettårig allmän kurs och en två-
årig högre kurs. Dess förste chef, generalmajoren Erik Rosengren, angav
målen för utbildningen: "Utbildningen vid högskolan skall alltså främst
syfta till att förbereda eleverna — officerarna — för deras uppgifter under
krigsförhållanden. Den skall vidare söka fostra dem till dugande och riktiga

chefer på olika nivåer."
Den allmänna kursen, som från år 1964 blev obligatorisk

för alla officerare och i huvudsak var försvarsgrensinriktad,
hade som främsta målsättning att eleverna skulle utveckla sin
förmåga i taktik och krigsstabstjänst. Därutöver skulle kun-
skaperna breddas i strategi, teknik och främmande språk. Ett
väsentligt inslag i utbildningen var också att ge eleverna en
bättre insikt i totalförsvarets olika delar. Kursen avslutades med
truppslagsvisa bataljonchefskurser vid respektive truppslag-
skola. För armsofficerarnas del innebar det att de skulle kunna
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krigsplaceras som bataljonchefer och som stabsmedlemmar i brigadstaber. 
Den allmänna kursen fungerade också som ett urvalsinstrument, tillsamman 
med väl vitsordad trupptjänst, avseende vilka som skulle få gå Militärhög-
skolans högre utbildning. Antalet elever varierade mellan 100 och 130 per år. 
Innan den allmänna kursen blev obligatorisk grundade sig intagning till de 
högre kurserna på inträdesprov.

De högre kurserna hade två huvudsakliga inriktningar, en med tonvikt på 
taktik och stabstjänst och en med större tonvikt på tekniska ämnen (vapen-, 
ingenjör- och fortifikationsteknik). De tekniska kurserna var något längre 
(omkring tio procent fler undervisningstimmar). Undervisningen i taktik, 
stabstjänst och strategi var dock till stora delar gemensam, betyg sattes efter 
samma kriterier som vid stabskursen. De taktiska/operativa nivåer som 
studerades var brigad, fördelning och militärområde, där störst vikt lades på 
fördelningsnivån. Delar av undervisningen vid såväl stabskursen som vid de 
tekniska kurserna skedde ihop med marinens och flygvapnets högre kurser. 
Ett speciellt kännemärke för utbildningen vid de högre kurserna var den 
nära knytningen till skarp krigsplanering och andra försvarsförberedelser. 
Det senare gav en djup inblick i kopplingen mellan Krigsmakten/Försvars-
makten och det övriga totalförsvaret.

Generellt sett var undervisningsmetoderna på båda kurserna likartade 
med applikatoriska exempel, fältövningar, seminarier, stabstjänstövningar 
och studiebesök. Det genomgående temat i undervisningen var att ele-
verna skulle tillämpa inhämtade kunskaper, exempelvis genom att utarbeta 
planer, ge order och genomföra föredragningar. Av naturliga skäl skilde sig 
studie tempot mellan allmän och högre kurs. Den första var obligatorisk för 
alla arméofficerare och antalet elever var oftast över 100 medan den högre 
kursen grundade sig på frivillighet och ett urval. Antalet elever var i storleks-
ordningen 30 stycken. Eftersom de elever som genomgått den högre kursen 
var de som på sikt skulle besätta de mest krävande befattningarna i Försvars-
makten, i såväl krig som fred, ingick det också i den pedagogiska modellen 
att periodvis utsätta eleverna för en till delar mycket hög arbetsbelastning. 
”Det räcker inte med att vara klok, man måste också vara uthållig och tåla 
stress.” Stor tonvikt lades på beslutsfattande där endast kort tid fanns till 
förfogande. 

Under tiden på den högre kursen skulle eleverna också skriva en enskild 
utredning, motsvarande ungefär en C-uppsats på ett civilt universitet. Ofta 
var utredningarna grundade på en fråga från armé- eller försvarsstaben, 
vilka önskade få något ämne utrett. Uppsatsen skulle skrivas på fritiden.

Den formella målsättningen för arméofficerarna var att de, efter högre 
kurs, skulle kunna krigsplaceras som fördelningsstabschefer. Denna mål-
sättning betydde inte så mycket i praktiken, när det gällde vilka befattningar 
som officerarna fick efter avslutad utbildning: stabstjänst, lärarbefattningar, 
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Det senare gav en djup inblick i kopplingen mellan Krigsmakten/Försvars-
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"Det räcker inte med att vara klok, man måste också vara uthållig och tåla
stress." Stor tonvikt lades på beslutsfattande där endast kort tid fanns till
förfogande.

Under tiden på den högre kursen skulle eleverna också skriva en enskild
utredning, motsvarande ungefär en C-uppsats på ett civilt universitet. Ofta
var utredningarna grundade på en fråga från arms- eller försvarsstaben,
vilka önskade få något ämne utrett. Uppsatsen skulle skrivas på fritiden.

Den formella målsättningen för armsofficerarna var att de, efter högre
kurs, skulle kunna krigsplaceras som fördelningsstabschefer. Denna mål-
sättning betydde inte så mycket i praktiken, när det gällde vilka befattningar
som officerarna fick efter avslutad utbildning: stabstjänst, lärarbefattningar,
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på sikt förbandschefer etc. Snarare var den betydelsefull när det gällde att 
styra utbildningens innehåll och genomförande, då fördelningsstabschefer 
hade att behärska ett mycket vitt fält av kompetenser som var nära knutna 
till arméns verksamhet i krig och innebörden av att leda komplexa 
arbetsprocesser. Man undvek på det viset ”bra att ha”-kunskaper – det 
mesta som eleverna lärde sig skulle de ha tydlig nytta av under sin fortsatta 
verksamhet. Vid arméns högre kurser skedde också det första urvalet till 
Generalstabskåren genom att vissa elever, ungefär en tredjedel, fick så kallat 
aspirantförord.

Att inriktningen framför allt var att skapa officerare som främst kunde 
lösa olika uppgifter i krig framgår tydligt av timfördelningen vid arméns 
högre stabskurser i mitten på 1960-talet. Av totalt cirka 1 950 schema-
bundna timmar (30 timmar per vecka) fördelades tiden på: strategi 250 
(12,8 procent), taktik 600 (30,7 procent), krigsstabstjänst 650 (33,3 pro-
cent), militärteknik 200 (10,2 procent), språk, administration m m 250 (12,8 
procent). Till detta kom dryga 400 timmar av tillämpningsövningar, som 
deltagande i stabstjänstövningar utanför skolan. I de olika ämnena ingick 
bland annat studiebesök vid exempelvis försvarsindustrin som en del av 
teknikutbildningen och besök vid operativa staber som en del av taktik-
utbildningen etc.

Försvarshögskolan
Försvarshögskolan skapades med erfarenheterna från andra världskriget 
som grund.16 Man ville råda bot på de problem som funnits när det hade 
gällt att samordna Krigsmaktens verksamhet och planering med alla 
de olika myndigheter som hanterade den civila beredskapen. Skolans 
uppgift var att ge högre militära chefer och höga civila befattningshavare 
utbildning för att kunna verka i ledande befattningar inom totalförsva-
ret. Den första kursen genomfördes 1953. Efter hand utvecklades verk-
samheten till att omfatta tre typer av kurser, allmän kurs, högre kurs och 
kompletteringskurser.

De allmänna kurserna var cirka elva veckor långa och hade 
normalt omkring 40 elever. Huvuddelen av eleverna, cirka 60 
procent, kom från olika civila myndigheter där de hade högre 
chefs- och stabsbefattningar. De militära eleverna var på unge-
fär motsvarande nivå – överstelöjtnanter och överstar. Tiden 
fördelades ungefär på följande sätt: föreläsningar 30 procent, 
grupparbeten 25 procent, diskussioner 15 procent, krigsspel 
20 procent och studiebesök 10 procent. Krigsspelen, även om 
de bara upptog en mindre del av tiden, var centrala. Där belys-
tes sammanhangen mellan totalförsvarets alla delar och ele-
verna avkrävdes konkreta beslut.

Försvarshögskolans tidigare 
lokaler på Östermalmsgatan 
i Stockholm.
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samheten till att omfatta tre typer av kurser, allmän kurs, högre kurs och
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chefs- och stabsbefattningar. De militära eleverna var på unge-
fär motsvarande nivå — överstelöjtnanter och överstar. Tiden
fördelades ungefär på följande sätt: föreläsningar 30 procent,
grupparbeten 25 procent, diskussioner 15 procent, krigsspel
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De högre kurserna ”Solbackakurserna” var cirka tio dagar 
långa och genomfördes i internatform. De leddes av överbe-
fälhavaren tillsamman med cheferna för de viktigaste total-
försvarsmyndigheterna. Antalet elever var omkring 30 och 
bestod av generaler, generaldirektörer, direktörer från det civila 
näringslivet, högre diplomater, landshövdingar, riksdagsmän 
och andra chefer på högsta nivå i totalförsvaret eller samhället 
i övrigt. En viktig målsättning var att ge de civila deltagarna en bild av de 
komplicerade beslutskedjor som krävdes för att försätta landet på ”krigsfot” 
och vikten av att fatta beslut i god tid.

Generalstabskåren/aspirantutbildning
Generalstabskåren hade, från det att den inrättades, ett avgörande inflytande 
på arméns (och Krigsmaktens/Försvarsmaktens) utveckling. Det var också 
avsikten med dess tillkomst, vilket bland annat framgår av regeringsför-
ordningen från 1873, starkt påverkad av Hugo Raab, dess förste chef: ”Den 
skulle: a. bidra att vidmakthålla och utveckla den krigsvetenskapliga utbild-
ningen inom armén; b. utbilda sina officerare för deras särskilda sysselsätt-
ning i krig …”17

Generalstabsofficerarnas uppgifter utvecklades och förändrades genom 
åren beroende på teknikutveckling, förbandens organisation m m. Dock 
har den grundläggande idén varit konstant: att kåren skulle vara en ”tanke-
smedja” för arméns utveckling och att generalstabsofficeren skulle vara ett 
stöd för chefen och inte bara en expert på något sakområde. Vad det inne-
bar rent praktiskt har beskrivits av Carl Eric Almgren i en uppsats skriven i 
samband med kårens hundraårsjubileum 1973. Han trycker där speciellt på 
generalstabsofficerens roll som ”ledningsmedhjälpare”.18

Denna roll har, så vitt vi kunnat finna, inte satts på pränt på ett tydligt 
sätt på svenska. Den beskrivning av generalstabsofficerens roll som åter-
finns i västtyska Bundeswehr Heeresdienstvorschrift HDv100/100 från 
1973 (och 1987), också ett land med tydligt utpekade generalstabsoffi-
cerare, uppdragstaktik, och där den enskilde officerens initiativkraft och 
självständighet, betonas, ger dock en idé av vad också vi förväntade oss av 
våra generalstabsofficerare.

Den militäre chefen måste kunna stödja sig på lojala, självständiga och 
kritiska ledningsmedhjälpare. De orienterar, ger råd, förbereder beslut, 
ser till att de blir effektuerade och övervakar deras genomförande. Om 
nödvändigt trycker de på så att chefen fattar beslut och vidtar åtgärder. 
Deras handlande skall vägledas av chefens vilja och avsikter och bestäm-
mas av hans beslut och uppdrag.19

(Författarens översättning.)

Solbacka nära Stjärnhov  
i Södermanland.
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Denna roll har, så vitt vi kunnat finna, inte satts på pränt på ett tydligt
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1973 (och 1987), också ett land med tydligt utpekade generalstabsoffi-
cerare, uppdragstaktik, och där den enskilde officerens initiativkraft och
självständighet, betonas, ger dock en i& av vad också vi förväntade oss av
våra generalstabsofficerare.

Den militäre chefen måste kunna stödja sig på lojala, självständiga och
kritiska ledningsmedhjälpare. De orienterar, ger råd, förbereder beslut,
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Kravet på Generalstabskårens officerare var därför höga. Från varje högre 
kurs vid Militärhögskolan uttogs (erbjöds) som nämnts cirka trettio procent 
av officerarna till aspiranttjänstgöring, normalt omkring tio stycken. Tjänst-
göringen som aspirant varade normalt i två år, uppdelat på fyra sexmåna-
dersperioder vilka genomfördes vid olika enheter i staber och förvaltningar. 
Ibland kunde aspiranttjänsten förlängas med ytterligare sex månader, extra 
prövning. Syftet med aspiranttjänstgöringen formulerades av den tidigare 
arméchefen Curt Göransson: ”Aspirantens kunskaper skall breddas. Hans 
fallenhet för viss verksamhet skall utrönas. Han skall prövas och bedömas av 
flera olika chefer … Han prövas i självständiga uppgifter.” 20

Förutom dessa mera formella syften med aspiranttjänstgöringen utgjorde 
den också en utvärdering av officerens personlighet i syfte att finna, skapa, 
en officer som skulle: ”vara beredd att offra tid och krafter utöver det vanliga 
… kunnandet måste vara förenat med vilja att bilda sig en mening och föra 
fram den även om det är sannolikt att den möter gensagor”.21

Tjänstgöringen som generalstabsaspirant kan ses som det sista steget i 
den formaliserade utbildnings-, utvecklings- och urvalsprocess som bör-
jade med kadett- och aspirantskolor. Färre än tio procent av de office-
rare som utexaminerades från Krigsskolan Karlberg uttogs med tiden till 
aspirantutbildning, där huvuddelen av dessa, dock inte alla, blev general - 
stabsofficerare.22

Trupptjänst
Krigsmakten/Försvarsmakten ansågs under det kalla kriget konstitueras av 
dess förband. Förmågan att på olika nivåer tjänstgöra som chef vid förband 
var därför yrkets kärna och utgjorde på alla nivåer en förutsättning för vidare 
utbildning och befordran. Som framgått tidigare var fleråriga, obligatoriska, 
perioder av förbandstjänst inlagda mellan alla skolsteg. För befordran senare 
i karriären, efter högre utbildning, fanns kravet att officeren skulle ha varit 
kompanichef (i fred) i minst två år för att kunna bli befordrad till överste-
löjtnant. För att bli överste krävdes tjänst som bataljonchef (i fredsorgani-
sationen), också det i minst två år. För att komma i fråga för en befordran 
till general krävdes att officeren hade tjänstgjort som regementschef eller 
motsvarande. Tanken var enkel, ingen skulle kunna bli hög chef eller inneha 
en ansvarsfull stabsbefattning utan att ha en god uppfattning om hur hans 
beslut påverkade krigsförbandens förmåga att lösa sina uppgifter och vad 
besluten innebar för verksamheten på fredsregementena, som svarade för 
utbildning och uppsättande av krigsförbanden.

Att alla officerare var krigsplacerade innebar också att de regelbundet 
skulle genomföra repetitionsövningar i sina krigsbefattningar. Detta blev 
speciellt tydligt med införandet av VU 60-systemet, där alla krigsförband 
repetitionsövades vart fjärde år, kompletterat med mellanliggande övningar 
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för chefer på de flesta nivåer (pluton och uppåt). Detta bör också ses som en 
del, en viktig sådan, av den förbandstjänst som alla officerare genomförde. 
Där skulle förmågan till truppföring befästas och utvecklas. Att VU 60-syste-
met inte implementerades fullt ut, bland annat beroende på de ekonomiska 
nedskärningarna av 1972 års försvarsbeslut, fick konsekvenser för chefernas 
krigsduglighet, som framgår nedan. 

Analys

Systemet verkar ha varit väl genomtänkt och konsekvent uppbyggt för att 
skapa den typ av officerare Krigsmakten/Försvarsmakten ansåg sig behöva 
under det kalla kriget. Krigets krav var styrande för vad officeren skulle lära 
sig och hur hans kompetens skulle utvecklas. Det återspeglas i vilka ämnen 
som var prioriterade vid olika skolor och den vikt som lades vid förbands-
tjänst liksom i framför allt betoningen på att forma officerens personlighet 
till att han skulle vilja och våga ta initiativ, vara kreativ och beredd att ta 
ansvar – allt förutsättningar för att han skulle fungera i en krigsmiljö där 
”uppdragstaktiken” var ledstjärnan.

Systemet var också tämligen osentimentalt i avseendet att man inte var 
rädd för att på ett tydligt sätt välja ut dem som man ville ha. Tydligast var 
detta före och under Krigsskolan Karlberg och sedan mellan allmän och högre 
kurs på Militärhögskolan och därefter vid urvalet till Generalstabskåren. 
Inledningsvis: ”Har han de egenskaper som krävs av en officer”? Senare i kar-
riären: ”Har han de egenskaper som krävs att bestrida högre befattningar?” 
Påtagligt är också att personliga egenskaper, som ledarskap, initiativkraft etc, 
värderades högt i urvalsprocessen på alla nivåer.

Då den fast anställda officerskåren bara utgjorde mindre än en procent 
av arméns krigsorganisation och dess uppgift var att bemanna de vikti-
gaste befattningarna, chef för prioriterade kompanier, bataljonchefsnivån 
och uppåt samt de viktigaste stabsbefattningarna, var systemet utformat så 
att tjänstgöringstiden på lägre befattningar blev kort, tillräcklig för att ge 
nödvändig erfarenhet men inte mer. Krigskompanichef blev officeren ofta 
i 25-årsåldern och bataljonchef när han var omkring 30; befattningar där 
kraven på framåtanda och såväl fysisk som psykisk uthållighet är som störst. 
Högre utbildning genomfördes normalt cirka åtta–tio år efter avlagd offi-
cersexamen, det vill säga eleverna var cirka 30 år gamla eller strax däröver. 
Det innebar att de hade god erfarenhet av tjänsten på lägre nivåer, pluton 
och kompani, men fortfarande var tillräckligt flexibla och ”hungriga” för 
att genomgå och tillgodogöra sig en krävande utbildning. Det ledde i sin 
tur till att olika nyckelpositioner i staberna kunde besättas med välutbil-
dade, kreativa och energiska personer med nyligen genomförd utbildning i 
bagaget. Även här framstår det som klart att det var krigets krav som styrde 
utbildningssystemets utformning. 
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Detta innebar dock inte att kontinuiteten i staber och på förband blev 
eftersatt. Som framgått tidigare var det bara omkring 30 procent av office-
rarna som togs ut till högre utbildning och av dessa var det i sin tur bara åter 
30 procent som blev generalstabsofficerare. Det var främst de senare som 
under sin fortsatta karriär bytte befattningar ofta, detta för att bygga upp 
den nödvändiga kompetensen för de allra viktigaste befattningarna. Övriga, 
cirka 90 procent av officerskåren, satt tämligen länge – ofta fem år eller mer 
– på sina befattningar efter avslutad utbildning på Militärhögskolan.

Systemet var också utpräglat demokratiskt i så måtto att det var ointres-
sant vilken bakgrund den blivande officeren hade; underbefälsrekryterad, 
lite eller mycket skolunderbyggnad, rika eller fattiga föräldrar, det spelade 
ingen roll. Hade personen de egenskaper och den begåvning som bedömdes 
nödvändig tog Krigsmakten/Försvarsmakten ansvaret för att ge den utbild-
ning som krävdes för att utveckla personen så långt som hans förmåga 
medgav, allt grundat på vad den enskilde presterade (eller antogs kunna 
prestera). Det var en utpräglad meritokrati, sannolikt unik i det svenska 
samhället. 

Oberoende av vilka målsättningar som sätts upp, vilka läro- och utveck-
lingsplaner som utarbetas och vilka ekonomiska resurser som satsas – resul-
tatet behöver inte bli det man hoppas på. Frågan är: Fick Krigsmakten/För-
svarsmakten de officerare den ville ha?

Resultatet. Hur väl fungerade utbildningssystemet?  
En enkätundersökning

Den enda helt rättvisande utvärderingen hade bara kunnat fås om Sverige råkat 
i krig. Ett annat sätt att nalkas problemet är att fråga dem som blev utbildade i 
systemet om de anser att deras utbildning gav dem de rätta förutsättningarna 
för att lösa förelagda uppgifter, i både krig och fred. I sammanhanget kan det 
också vara intressant att försöka identifiera vilka delar av utbildningen som 
kändes mest relevant och var det förelåg eventuella brister. 

Vi har här valt att genomföra en enkätundersökning (2013) bland med-
lemmarna i Avdelning I (Lantkrigsvetenskap) i Kungl Krigsvetenskaps-
akademien. Avdelningens medlemmar består i huvudsak av arméoffi-
cerare som genomgått den kompetensutvecklingsmodell som beskrivits 
ovan, såväl tidigt som senare under det kalla kriget: skolor, trupptjänst 
och stabstjänst. De som svarat på enkäten har alla innehaft höga eller 
mycket höga chefsbefattningar i armén och i Krigsmakten/Försvarsmak-
ten i övrigt. Det stora flertalet har varit regementschefer, alla har innehaft 
ansvarsfulla stabsbefattningar, åtskilliga har varit brigadchefer, flera har 
varit fördelningschefer och två har varit överbefälhavare. Perspektivet på 
vad som åstadkoms finns när det gäller att både bedöma om man själv 
fick en relevant utbildning och om ens underlydande hade den utbildning 
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som krävdes. Flera har också utbildats utomlands eller tjänstgjort i olika 
fredsbevarande uppdrag, vilket givit vissa möjligheter till jämförelser med 
andra länders officerare.

Avdelningens ”institutionella minne” sträcker sig också över hela det 
kalla kriget, från slutet av 1940-talet till 1990, vilket också ger en möjlighet 
att värdera om utbildningens innehåll och kvalitet förändrades över tiden, 
även om systemet på pappret såg tämligen likartat ut under hela perioden.

Enkäten har besvarats av 28 personer och innefattar sådana som blev 
officerare redan 1942, och därmed genomförde sin högre utbildning tidigt 
under det kalla kriget, till sådana som tillhörde den kurs som utexaminera-
des från Karlberg 1993. Därmed borde det vara möjligt att få en rimlig bild 
av hur systemets olika delar uppfattades under hela det kalla kriget.

Resultatet är uppställt så att först redovisas de tillfrågades uppfattning 
om de olika formella utbildningar (skolor) de genomgick samt eventuella 
kommentarer om hur dessa skolor utvecklades över tiden. Därefter redo-
visas synpunkter på hur de bedömer att trupp- och stabstjänst påverkade 
deras kompetensutveckling. Slutligen tillfrågas de om hur ser på hela syste-
mets förmåga att producera den typ av officer som Krigsmakten/Försvars-
makten efterfrågade. Bedömningarna redovisas inte som enskilda personers 
svar utan som en sammanvägning av alla svar avseende en viss skola eller 
verksamhet.

Kadett- och aspirantskolor
Bedömningen av dessa praktiskt inriktade, jordnära, skolor är överlag 
mycket positiv, såväl vad avser innehåll som kvalitet i utbildningens genom-
förande. Här lades grunden för att kunna fungera som utbildare och ledare 
på lägre nivåer. Det gav också en livslång kunskap om vad som är väsentligt 
för att verksamheten i fält ska fungera på lägsta nivå. Många av de tillfrågade 
framhåller också värdet av att ha tjänstgjort som soldat (värnpliktig) innan 
utbildningen vid skolan påbörjades.

Här finns det skäl att framhålla att många av de tillfrågade inte genomgått 
kadett- eller aspirantskolor. Istället har de till exempel en bakgrund som 
reservofficerare eller från instruktörsskolor. Beroende på studiebakgrund 
kanske de också har gått något eller några år på Försvarets läroverk. Även 
här framhålls dock det värdefulla i att man grundligt har lärt sig olika färdig-
heter, kopplade till verksamheten på lägsta nivå. Dessa kunskaper var en stor 
tillgång i framtida chefs- och stabsbefattningar. Man begrep hur verksam-
heten fungerade på lägsta nivå.

Krigsskolan Karlberg
Åsikterna om värdet av utbildningen på Karlberg skiljer sig mycket mellan 
de tillfrågade, från dåligt till mycket bra. Generellt sett är de flesta nöjda 
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med den del av utbildningen som gav en bättre kunskap om armén som 
helhet, vad andra truppslag gjorde och hur de olika truppslagens verk-
samhet hängde samman. Åtskilliga ifrågasätter dock utbildningen när det 
gäller att utveckla den egna förmågan som chef och ledare i krig. En nästan 
genomgående synpunkt är också att skolan inte i tillräcklig utsträckning 
förberedde den blivande officeren för den verksamhet som väntade omedel-
bart efter det att han kom hem till sitt förband, oftast då rollen som pluton-
chef. Många framhåller värdet av den ”socialisering” som skedde under 
tiden på Karlberg: ”fick en känsla för vad officersyrket innebär”, ”knöt 
många kamratband vilket jag haft glädje av under hela mitt yrkesliv” etc. 
Bilden är densamma oberoende av när utbildningen genomfördes, 1940-tal 
eller 1980-tal.

Mörkerstridsskjutning vid 
Infanteriets stridsskola, 
InfSS, Kvarn. Truppslags-
skolornas utbildning, med 
bland annat realistiska 
stridsskjutningar upplevdes 
mycket positiv av eleverna.
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chef. Många framhåller värdet av den "socialisering" som skedde under
tiden på Karlberg: "fick en känsla för vad officersyrket innebär", "knöt
många kamratband vilket jag haft glädje av under hela mitt yrkesliv" etc.
Bilden är densamma oberoende av när utbildningen genomfördes, 1940-tal
eller 1980-tal.
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inf55, Kvarn. Truppslags-
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Truppslagsskolorna
Alla, utan undantag, framhåller den höga kvalitén och den stora nyttan av 
den utbildning som de fick vid dessa skolor. De som genomgått InfSS (Infan-
teriets stridsskola) och PS (Pansartruppskolan) är i det närmaste lyriska i 
sina omdömen av den utbildning de fick i truppföring och taktik. Att utbild-
ningen vid dessa skolor bland annat innehöll realistiska stridsskjutningar 
och skjutning med indirekta eldsystem framhålls av flera som speciellt 
värdefullt. Följande två citat är belysande för vad i stort sett alla på ett eller 
annat sätt uttryckt: ”Först efter stridsskolan kände man sig som proffs” och 
”Den gjorde oss till proffs”.

Även de andra truppslagsskolorna, där truppföring i kompani inte var 
huvudinriktningen, får goda omdömen. I de fallen framhålls taktik utbild-
ningen, då ofta på brigad och fördelningsnivå, och teknikutbildningen 
(artilleri, signal, luftvärn, ingenjör), som i många avseenden mycket högt - 
stående. 

Det sammantagna intrycket är att ingen annan skola (skolsteg) på ett 
så påtagligt sätt lyckades, som eleverna själva uppfattade det, förbereda 
dem som chefer och ledare i krig. Det intrycket förstärks av flera hän-
visningar till genomförda krigsförbandsövningar, där kunskaperna in- 
hämtade vid truppslagskolan anges som en avgörande framgångsfaktor. 
De positiva uppfattningarna tycks också kvarstå även när utbildningen 
ses i perspektivet av ytterligare utbildning och en lång och framgångsrik 
karriär som lett till arbeten på nivåer långt högre än de truppslagsskolorna 
var inriktade mot.

Militärhögskolans allmänna kurs
Uppfattningarna om Militärhögskolans allmänna kurs är mycket skiftande. 
Här förekommer omdömen som att det enda som var bra med kursen var en 
utökad kunskap om totalförsvaret och undervisningen i strategi (det senare 
tycks vara en allmän mening). Andra är däremot klart positiva när det gäller 
taktikundervisningen och hur övriga försvarsgrenar belystes. Flera framhåller 
också att för stor vikt lades vid att kursen fungerade som ett urvalsinstrument 
för att få tillträde till den högre kursen vid Militärhögskolan. Intrycket är att 
”det blev varken hackat eller malet” – vad var kursens egentliga ändamål? Det 
understryks av att, som några påpekat, elevernas mål med studierna inte var 
densamma. Vissa strävade efter att kvalificera sig till högre studier, medan 
andra, huvuddelen, var helt på det klara med att de skulle återvända till sina 
hemmaförband för en fortsatt karriär på lokal nivå.

Här finns dock en stor felkälla i bedömningen av den allmänna kur-
sens värde, beroende på urvalet av intervjuobjekt. Vad tyckte de cirka 70 
procent av eleverna som inte fortsatte till högre studier? Framstår kursen 
kanske i en annan dager i deras ögon? Var det kanske precis den kurs de 

Vi blev officerare

Truppslagsskolorna
Alla, utan undantag, framhåller den höga kvalitén och den stora nyttan av
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andra, huvuddelen, var helt på det klara med att de skulle återvända till sina
hemmaförband för en fortsatt karriär på lokal nivå.

Här finns dock en stor felkälla i bedömningen av den allmänna kur-
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behövde för att göra ett bra jobb i sina framtida befattningar? De kan ju 
inte jämföra med Militärhögskolans högre kurs och heller inte relatera 
till värdet av kursen i förhållande till vad som krävdes för befattningar på 
högre nivå.

Den allmänna kursen vid Militärhögskolan avslutades med cirka sex 
veckors bataljonchefskurs vid officerarnas respektive truppslagskolor. Åter-
igen framstår här truppslagskolorna som platsen (platserna) där man verkli-
gen blev förberedd för rollen som chef i krig. Omdömena är överlag mycket 
positiva. 

Militärhögskolans högre kurser
I det närmaste samtliga är positiva eller mycket positiva till den utbildning 
som gavs vid de högre kurserna, såväl stabskurs som de tekniska kurserna. 
Ett genomgående ord som återkommer är ”utvecklande”, där bland annat de 
ökade kunskaperna om marinen, flygvapnet och totalförsvaret i övrigt lyfts 
fram. De flesta pekar också på den i deras ögon mycket goda utbild ningen 
i taktik och stabstjänst (krigsstabstjänst). Flera påpekar dock att taktik-
undervisningen kunde ha varit mer dynamisk, det vill säga mer av ovän-

Försvarshögskolans all-
männa kurser avslutades 
med en tillämpningsövning 
ett halvår efter ”lektionssals-
kursen”. Den bestod av en 
tio dagars studieresa till ett 
säkerhetspolitiskt intressant 
område. Bilden är från vår-
kursens resa sensommaren 
1979 i Nordsverige och 
Nordnorge.
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i taktik och stabstjänst (krigsstabstjänst). Flera påpekar dock att taktik-
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tade händelseutvecklingar som skulle hanteras efter hand som det taktiska 
läget utvecklade sig och därmed mindre av schablonmässigt tänkande och 
agerande. De flesta tycks dock anse att kursen gav en god, eller mycket god 
grund för framtida uppgifter i framför allt högre krigsbefattningar i staber 
eller som chefer för förband. Någon pekar på att undervisningen allt för 
lite förberedde officeren för olika fredstida uppgifter. Samtidigt framhåller 
andra att grunden för fredsverksamhet var fullt tillräcklig för att kunna 
kompletteras med ”on the job training”.

Försvarshögskolan
Försvarshögskolans kurser, såväl de allmänna kurserna/grundkurserna 
som ”Solbackakursen”, får genomgående positiva omdömen. Speciellt 
framhålls att kurserna gav tillfälle att träffa och lära känna högre befatt-
ningshavare inom de civila delarna av totalförsvaret och att få en upp-
fattning om hur de tänkte och hur deras myndigheter (och företag) var 
tänkta att fungera vid kriser och i krig. De spel som genomfördes under 
kurserna får också höga vitsord, realistiska, väl genomförda och de 
tvingade fram beslut.

Förbandstjänsten betydelse för officerens kompetensutveckling
Samtliga av de tillfrågade framhåller förbandstjänst som mycket viktig, helt 
avgörande, när det gäller att bygga upp officerens kompetensför att både 
vara chef i krig och planera och leda fredsverksamhet. Intressant nog – trots 
att alla de tillfrågade tillbringat långa tider i stabstjänst – pekar flera på att 
perioderna av förbandstjänst var för korta, men framför allt att de fick öva 
alldeles för lite i sina krigsbefattningar som brigadchef, fördelningschef 
eller medlemmar i krigsstab. Denna tendens är speciellt tydlig när det 
gäller senare delen av 1980-talet, då fredsstabsarbetet (fredsadministration) 
började överskugga krigsförberedelser och andra delar av Krigsmaktens/För-
svarsmaktens kärnverksamhet. Det senare tycks ha varit speciellt påtag ligt 
i högre staber. Här finns dock avvikande meningar. Vissa framhåller att de 
även under 1980-talet fick tillfälle att leda eller delta i större övningar. Bilden 
är blandad. I slutet av det kalla kriget genomfördes en stor reform, VI 90, 
som innebar att krigsförbanden kaderorganiserades och att cheferna fick 
en tydligare roll och ett avsevärt utökat ansvar för sina förbands utbildning, 
bemanning och beredskap. Det var ett kraftigt bidrag till att öka officerarnas 
professionalism.

Jämförelser med utlandet
Flera av de tillfrågade, med omfattande erfarenhet av internationella opera-
tioner eller andra kontakter med utländska krigsmakter/försvarsmakter, har 
kommenterat hur de uppfattade att svenska officerare stod sig vid en jäm-
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förelse. Denna bedömning kan självfallet vara färgad av en tro på de egna 
metodernas förträfflighet men kan dock ändå vara av visst intresse. Generellt 
tycks svenska officerare ha hävdat sig väl. En kategori som verkar ha skiljt ut 
sig på ett speciellt positivt sätt var officerare på kompani- och bataljonsnivå. 
Svenska officerare verkar ha haft klart bättre utbildning när det gällde att 
leda förband och samordna olika vapensystem samt varit mer beredda att ta 
egna initiativ. Ett citat, för att belysa en av de tillfrågades åsikter om denna 
kategori officerare i mitten på 1970-talet, lyder ”vi var världsbäst just då”. 
Andra har inte uttryckt sig fullt så kategoriskt, men ändå framgår det att de 
anser att svenska officerare, under den här perioden, var mycket dugliga i 
jämförelse med vad de sett i andra länder.

Sammanfattande värdering av enkätsvaren
De allra flesta, alla, är tämligen eniga; Krigsmakten/Försvarsmakten fick den 
typ av officerare den ville ha – och de var generellt sett bra, undantag finns 
alltid. Flera skäl anges till det goda resultatet. Det fanns ett bra sammanhang 
mellan de olika skolstegen. Skolutbildning och stabstjänst varvades med 
övningar och annan förbandstjänst. Hela kompetensutvecklingsmodellen 
var tydligt inriktad mot uppgiften att skapa chefer för krig. Utbildningen 
var bra. Truppslagsskolorna, med sin praktiska och tillämpade verksamhet, 
och Militärhögskolans högre kurs, med sin tydliga inriktning mot taktik, 
operationer, krigsstabstjänst och totalförsvar, tycks inta en särställning i de 
flestas ögon.

Dock framhålls också att krigsförbandscheferna fick för lite övning, spe-
ciellt brigadchefer och högre, detta beroende på att det genomfördes allt 
färre övningar med stora förband och att fredsstabstjänsten fick alltför stor 
plats. Uppfattningen att antalet övningar på brigad och fördelningsnivå 
minskade kraftigt kan dock vara något subjektiv, då övningar med de mest 
kvalificerade krigsförbanden var högt prioriterade ända in på 1990-talet. 
Möjligtvis återspeglar det en viss frustration över att man inte fick öva så 
mycket som man personligen ansåg nödvändigt för att känna sig profes-
sionell. Systemet tycks också ha varit bra, i vissa stycken mycket bra, i jäm-
förelse med utländska officersutbildningssystem. Speciellt framhålls svenska 
kompani- och bataljonchefer som bättre utbildade än de flesta utländska 
kollegor på motsvarande nivåer. Bredden i deras utbildning och de enskilda 
officerarnas vilja och förmåga att ta initiativ hävdas speciellt.

Ny befälsordning (NBO) under det kalla kriget

I en regeringsproposition 1977/78 står: 

Allt yrkesbefäl inom Försvarsmakten måste fullgöra uppgifter i såväl 
krigs- som fredsorganisationen. Inom båda dessa skall befälet uppfylla 
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de tre väsentliga kraven att vara chef, fackman och utbildare. Sambandet 
mellan uppgifterna i krigsorganisationen och i fredsorganisationen är 
av såväl funktionell som ekonomisk och organisatorisk art. Krigets krav 
styr befälets insatser och därmed också kraven på yrkesbefälet. I krig 
skall yrkesbefälet verka i kraft av den utbildning och den verksamhet 
som har genomförts i fred. Detta speglar dagens krav. Kommande för-
ändringar i den teknologiska och materiella miljön visar dock att man 
även inom en framtida krigsorganisation måste ställa stora krav på per-
sonalens kvalitet på alla uppgiftsnivåer. Kraven på förmåga att handla 
självständigt samt att instruera, leda och ha kontakt med människor blir 
framträdande.23

Under det kalla krigets sista fas, infördes i Försvarsmakten en ”Ny befälsord-
ning (NBO)”.24 Tillkomsten av en enhetlig officersutbildning skedde dock 
i flera steg fram till den fulla implementeringen av NBO 1983.25 Nyord-
ningen innebar bland annat att de sista resterna av den gamla underofficers-
kåren upphörde. Istället skulle alla blivande officerare inledningsvis stöpas 
i samma form för att kunna ikläda sig kraven på den ”nya tidens” moderne 
officer, som beskrevs med stöd av orden ”chef – utbildare – fackman”. Det 
är därför principiellt viktigt att en beskrivning av arméofficersutbildning 
under det kalla kriget också speglar denna fas, som i princip kom att omfatta 
drygt tio års tid av den aktuella perioden. 

Rent formellt trädde NBO i kraft den 1 juni 1983, men införandet inled-
des i praktiken redan med den värnpliktsomgång som ryckte in 1980.26 
Grundstommen i NBO utgjordes av följande:

• Allt yrkesbefäl inom försvarsmakten skulle fullgöra uppgifter i såväl 
krigs-som fredsorganisationen. Inom båda dessa skulle befälet uppfylla 
de tre väsentliga kraven att vara chef, fackman och utbildare.

•  Allt befäl skulle tillhöra samma officerskategori – yrkesofficer.

•  Värnpliktsförsvaret utgjorde en grundsten. Allt befäl måste därför 
ha god kännedom och erfarenhet av värnpliktsutbildningen och dess 
villkor.

•  Allt befäl skulle följaktligen ha fullgjort grundutbildning i ”värnpliktig 
befälslinje bland värnpliktiga”. 

Avgränsningar

Vi gör inte anspråk på att kunna återge någon fullödig bild av de politiska 
och/eller militära motiven bakom övergången till en befälsordning med bara 
en officerskategori. I denna del av uppsatsen behandlas istället den grund-
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läggande systematiken i officersutbildningen under det kalla kriget, som 
genomfördes enligt principerna för den nya befälsordningen (det vill säga 
officershögskola (OHS) med tre ingående kurser (benämnda officerskurs – 
OK 1, 2 och 3). De övergripande principerna och skillnaderna mellan äldre 
befälsordningar och NBO beskrivs också. 

Truppföring kontra trupputbildning
I de politiska styrdokument som reglerade införandet av NBO framgår ett 
tydligt mål avseende den nyblivne officerens (fänrikens) användbarhet och 
chefsnivå i krigsorganisationen – plutonchef.27 En genomgång av kursplaner 
för den truppslagsgemensamma delen under de första åren av implemen-
teringen av NBO visar på ett tämligen blygsamt timuttag avseende ämnet 
truppföring (praktisk truppföring i rollen som krigsplutonchef i ett för 
kadetten relevant typförband, exempelvis stridsvagnspluton)28. En försik-
tig bedömning utgående från pansartrupperna pekar på det faktum att om 
inte kadetten redan under värnplikten tjänstgjort som kompanibefälselev, 
15 måna der inklusive 3 månaders kadettskola (KadS) eller förberedande 
officerskurs (FOK), torde målet ha varit svårt att nå. 

Beroende på hur aktuellt förband hanterade den praktiska delen av OHS, 
det vill säga officerskurs 2 och 3, kunde kadetten inom ramen för hela sin 
grundläggande officersutbildning (inklusive praktiktjänstgöring) ha haft 
rimliga förutsättningar att nå målet att kunna verka som krigsplutonchef. 
Detta under förutsättning att möjligheter gavs till regelbunden truppföring 
vid hemförbandet, något som ofta var möjligt vid förband inom infanteri- 
och pansartrupperna (detta mot bakgrund av en normalt sett omfattande 
förbandsproduktion respektive repetitionsövningar med relevanta typför-
band, infanteri-, Norrlands- och pansarbrigad).29

Kvaliteten och ambitionsnivån varierade kraftigt mellan olika förband 
när det gällde hur kadetterna hanterades inom ramen för OK 2–3. Vid vissa 
förband utvecklades och genomfördes en seriös och genomarbetad fortsatt 
utbildning. I kontrast till detta förekom dock att kadetterna i samband med 
hemkomst från OK 1, omedelbart och utan i princip någon inskolning, 
användes som personalförstärkning på plutonsnivå och då främst i rollen 
som trupputbildare.30

Sammantaget kan konstateras att förutsättningarna för att ge en meto-
diskt uppbyggd och i övrigt relevant plutonchefsutbildning under OHS i hög 
grad torde ha varierat mellan truppslag och enskilda förband. Systemet i sig 
omfattade få kursmoment med fokus på vad som var grunden i den tradi-
tionella officersrollen, det vill säga den truppförande och taktiskt skolade 
chefen. 

Vid den grundläggande officersutbildningen (OHS) återfanns istället 
ett tydligt fokus på trupputbildning (psykologi, ledarskap och pedago-
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giska utgångspunkter). Något som hade en tydlig politisk förankring: ”Ett 
av huvudsyftena med befälsordningsreformen är att utforma den grund-
läggande yrkesutbildningen så att fredsorganisationen tillförsäkras en 
hög utbildarkvalitet vid pluton respektive skickliga delsystemledare och 
tekniker.”31

Var då detta ett tecken på att den traditionella officersutbildningen 
urvattnades med syftet att officerarna nu också skulle bli underofficerare? 
Sannolikt inte. Istället skönjer vi en sammanlänkning av utgångspunkter 
av tidigare officersutbildningar och den inledande utbildningen inom den 
nya befälsordningen, det vill säga en stor värnpliktsarmé som ställde stän-
diga krav på uteffekt av den anställda befälskadern i fråga om utbildning i 
fredstid. Den för tidsperioden ifråga allt mer utvecklade synen och kraven 
på att det även inom Försvarsmakten skulle tillämpas en pedagogik med 
soldaternas förutsättningar och behov i förgrunden präglade tydligt de 
politiska styrningarna för utvecklingen av NBO. Det är något som illustreras 
av följande citat: 

Inom skolans område är det inte endast den kvantitativa utvecklingen 
som har betydelse. Av stor vikt är också nya begrepp och idéer inom orga-
nisation och pedagogik samt ändrade relationer mellan lärare och elever. 
Inom arbetslivet utvecklas, parallellt med förstärkningen av tryggheten 
för de anställda, en ökad strävan att vidga den enskildes medinflytande. 
Dessa strävanden måste också prägla utvecklingen inom försvaret.32

Behörighet och kompetens
Kravet på högskolebehörighet33 kvarstod också i det nya systemet för den 
som önskade bli officer. ”Allmän behörighet enligt högskoleförordningen 
jämte vissa särskilda förkunskaper skall utgöra behörighetskrav för tillträde 
till den gemensamma grundläggande officersutbildningen.”34 Det kan därför 
inte sägas råda någon principiell skillnad avseende förkunskapskraven jäm-
fört med tidigare officersutbildningar. Dock begränsade man möjligheten 
att rekrytera människor som i första hand skulle kunna inriktas mot att bli 
specialister på lägre nivåer (pluton).

Krav på värnpliktstjänstgöring
Ytterligare en viktig utgångspunkt för det politiska beslut som lade grun-
den för införandet av NBO utgjordes av kravet på genomförd värnplikt.35 
De grundutbildningskrav som funnits i tidigare versioner av officersutbild-
ningen likställdes visserligen med fullgjord värnplikt, men genomfördes i 
regel tillsammans med andra befälselever/aspiranter och inte vid grund-
utbildningsförband tillsammans med värnpliktiga utan något intresse av 
en framtid inom Försvarsmakten (och i somliga fall helt utan intresse för 
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värnplikten som helhet).36 Värnpliktstjänstgöringen gav med säkerhet en 
rad viktiga erfarenheter för den blivande officeren. Som framgått ovan, kan 
man inte heller bortse från det faktum att samhällsutvecklingen från 1960-
talets slut, inklusive kraven på ökade rättigheter för värnpliktiga, utgjorde en 
viktig och drivande politisk faktor för beslutet att införa NBO. Under alla 
omständigheter medförde kravet på ”reguljär” värnpliktstjänstgöring också 
fördelen att den blivande officeren grundutbildades mot en befälsbefattning 
vid ett förband ingående i krigsorganisationen.

Fortsatt utbildning – gemensam start med tidigt vägskäl?
Det var endast den inledande officersutbildningen som skulle genomföras 
gemensamt för alla inriktningar inom officerskåren. Insikten om Försvars-
maktens fortsatt omfattande behov av ett stort antal specialister fanns med 
från början och omhändertogs i officerens utveckling efter genomgången 
OHS. Beroende på personlig mognad, fallenhet och formellt uppnådda 
resultat (betyg) kunde officeren med inriktning mot en mer generell chefs-
profil utvecklas vidare genom att efter ett begränsat antal år (i regel ett till två 
år) gå vidare mot Krigshögskolans (KHS) ”allmänna kurs” (KHS AK). Sam-
tidigt avsågs officerare med inriktning mot specialisering och djupkunskap 
efter ett antal år (inriktningen var från början fem till nio år) genomgå KHS 
”specialistkurs” (KHS SK). För arméns vidkommande genomfördes båda 
kurserna vid Krigsskolan, Karlberg. 

Det kan sägas att utbildningen vid KHS AK delvis utgjorde en brygga till 
tidigare former av officersutbildning. Officerare med genomgången KHS 
SK förväntades dock efter avslutad formell utbildning och utnämning till 
löjtnant fortsätta en långsiktig specialisering utan egentlig karriär i fråga 
om grad. De officerare (denna grupp utgjorde huvuddel) som genomgick 
KHS AK fortsatte sin utveckling i en form som till stora delar också fortsatt 
liknade tidigare former av officersutbildning med Krigshögskolans högre 
kurs (KHS HK) som den utpräglat målinriktade befattningskursen för 
blivande kompanichefer. Även kurserna vid dåvarande Militärhögskolan 
(MHS, senare Försvarshögskolan, FHS) behöll i huvudsak sin tidigare profil 
och torde inte nämnvärt ha påverkats av NBO under tiden för det kalla 
kriget.

Eftersom de konceptuella kopplingarna mellan generalist/specialist (eller 
officer/underofficer) inte avhandlas här, kan vi konstatera att den stora 
skilje linjen mellan tidigare officersutbildning (ofta beskriven med samlings-
begreppet den ”gamla befälsordningen – GBO”) och NBO utgjordes av den 
medvetet valda utgångspunkten i reell värnpliktsutbildning samt den gemen-
samma officersutbildningen för samtliga yrkesofficerare inom ramen för 
OHS.
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Diskussion
Införandet av NBO måste utan tvekan ses som ett starkt politiskt, och på 
gränsen till ideologiskt, uttryck för en önskan om att skapa en enhetlig, 
mindre ”elitistisk”, officerskår med beslutsfattarnas egna erfarenheter från 
att vara värnpliktiga. Införandet innebar utan tvekan ett brott med en 
månghundraårig svensk tradition för hären att hålla sig med en kompetent 
och mycket respekterad underofficerskår. Istället skulle samtliga officerare 
formas med samma utgångspunkter (värnplikt och officershögskola) för 
att senare under karriären och mot bakgrund av personlig mognad, för-
måga och fallenhet utvecklas vidare mot olika befattningar som i olika 
grad motsvarades av tidigare officers- respektive underofficersuppgifter. 

Man kan vid en jämförelse av de olika skolstegen inom GBO respektive 
NBO konstatera att skillnaderna efter Krigsskolan/KHS AK kan beskrivas 
som i det närmaste semantiska. Officersutbildningen under huvuddelen av 
det kalla kriget ställde krav på en militär grundutbildning som omfattade 
soldat- och befattningsutbildning. Denna genomfördes dock inte för huvud-
delen av de blivande officerarna tillsammans med värnpliktiga soldater utan 
i grupper och plutoner bestående av andra likasinnade med siktet inställt på 
någon form av karriär inom Försvarsmakten. 

I kvalitativa termer och kopplat till målsättningar rörande soldat egen-
skaper och/eller förmåga som gruppchef eller motsvarande torde skill-
naderna mellan GBO och NBO vara försumbara. Däremot är det sanno-
likt att de erfarenheter som den blivande officeren fick med sig från värn-
pliktstjänstgöring, tillsammans med personal utan önskan om fortsatt 
karriär inom försvaret, gav viktiga insikter främst avseende ledarskapets 
olika mekanismer. Vidare, och som påtalats ovan, gavs den blivande offi-
ceren en grundläggande träning inom ramen för ett krigsförband, viket 
sannolikt gav en värdefull erfarenhet i officerens vidare arbete. Slutsatsen 
blir därför att värnpliktstjänstgöringen sannolikt gav viktiga praktiska och 
attitydmässiga insikter till fromma för den blivande officerens fortsatta 
utveckling. Sannolikt fick dock kraven på taktisk militär uteffekt, förmågan 
att leda förband i krig, indirekt stå tillbaka för dåtidens samhällspolitiska 
utveckling och värnpliktsrörelsens mångåriga krav på större inflytande och 
bättre villkor. 

Medan kadett- och aspirantskolor inom de äldre befälsordningarna ställde 
upp tydliga mål avseende målbefattningar i krigsorganisationen jämte krav 
på önskvärda egenskaper för att prägla blivande officerare utifrån dåtidens 
doktrin37, kan inte denna tradition sägas ha fullföljts med införandet av 
NBO och det gemensamma inledande skolsteget – OHS. Istället förstärktes 
den önskade bilden av officeren genom de tre var för sig deskriptiva orden 
som lagts till grund för den nya befälsordningen: chef – utbildare – fack-
man. Egentligen gjordes ingen tydlig viktning mellan de tre delrollerna som 
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ingick i den ”nya” officersrollen. I princip var inget av begreppen särskilt 
revolutionerande eftersom de i mer eller mindre tydlig omfattning sedan 
länge ingått i den allmänna uppfattningen av en officers arbetsuppgifter. 
Av olika skäl tycks dock under den inledande officersutbildningen (OHS) 
trupputbildning, inklusive den pedagogik och det fredstida ledarskap som 
utbildningsarbetet krävde, ha ryckt i förgrunden snarare än ett tydligt fokus 
på krigsbefattningen och krigets krav.

Det kalla krigets officerare – slutsatser
Samhällsutvecklingen sedan slutet av 1960-talet ställde krav på en annan 
inriktning på värnpliktsutbildningen, främst officerarnas ledarskap, vilket 
torde ha varit en drivande faktor bakom utvecklingen av principerna för 
NBO. Med NBO skapades en ”ny” officersroll utgående från en enhetlig inle-
dande officersutbildning med starkt fokus på utbildning, pedagogik, ledar-
skap och med bas i den blivande officerens egenupplevda ”värnplikt med 
värnpliktiga”. Detta innebar sannolikt vissa fördelar sett till utbildningspro-
duktionen, men gjorde samtidigt officersrollen mer otydlig i fråga om kärn-
uppgiften, att vara chef i krig. Systemet kom relativt raskt att kompromette-
ras av att specialistinriktningen efter hand gick i stå, bland annat därför att 
slutbetyget från OHS kom att ligga till grund för vilken inriktning officeren 
skulle gå (specialisering eller en mer chefsinriktad utbildning). Betygskopp-
lingen var sannolikt ett mycket olyckligt steg, eftersom specialisering därmed 
kunde likställas med ett misslyckande och inte en utveckling till följd av en 
viss fallenhet.

Utvecklingen av officersutbildningen inom ramen för NBO kom efter 
hand att söka vägar för att balansera den blivande officerens freds- respek-
tive krigstida roller. Den grundläggande bristen i fråga om förmågan att 
vikta de olika beståndsdelarna i officersrollen kom dock att bestå under den 
avslutande fasen av det kalla kriget. Producerade då NBO sämre krigsplu-
tonchefer (motsvarande) än det tidigare systemet? Sannolikt inte. Oftast 
gavs unga officerare fortsatt regelbundet tillfälle till truppföring och därmed 
möjlighet att utvecklas i sin innehavda eller blivande krigsbefattning och då 
oftast i rollen som krigsplutonchef. I samband med övningsverksamheten 
synliggjordes individers förmåga och fallenhet, vilket användes i utveck-
lingen av dugliga krigsförbandschefer.38 Däremot kan ifrågasättas om detta 
var ett institutionaliserat tillvägagångssätt utgående från systemtanken med 
NBO eller om mängden truppföringsövningar bara skapade ett naturligt 
urval just utifrån identifierad fallenhet och begåvning. 

Sammanfattande slutsatser

Officersutbildningssystemet under huvuddelen av det kalla kriget verkar ha 
varit väl genomtänkt och med tydliga mål för vad som skulle åstadkommas, 
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chefer och stabsmedlemmar främst inriktade på att kunna lösa uppgifter 
i krig. Denna inriktning skapade förutsättningar för ett utbildningssystem 
som var konsekvent uppbyggt, där formell skolutbildning på ett logiskt 
sätt varvades med praktisk tjänst på förband och i staber. Kombination av 
praktik och teori ansågs som helt nödvändig för att officeren skulle kunna 
lösa både sina krigs- och fredsuppgifter. All utbildning grundade sig också på 
en tydlig taktisk/operativ doktrin, där officerens personliga egenskaper som 
initiativkraft och vilja att ta ansvar var lika betydelsefulla som färdigheter 
och kunskaper. Utbildningsystemet syftade därför lika mycket till att forma 
officerens personlighet som att bibringa honom formella kunskaper.

Utbildningen var förhållandevis lång, i storleksordningen sju år på skolor, 
för dem som genomgick alla utbildningssteg från aspirantskola till och med 
högre utbildning på Militärhögskolan. Detta var exklusive de obligatoriska 
mellanliggande perioderna av praktisk tjänst på förband, som också omfat-
tade sammanlagt cirka sju år. Här bör det dock påpekas att officeren blev 
krigsplacerad redan efter de tre första åren och sedan på alltmer ansvars-
fulla befattningar efter hand som han genomgick olika skolsteg och genom-
förde obligatorisk förbandstjänst. Två skäl till den långa utbildningen var att 
Krigs maktens/Försvarsmaktens förband var bemannade med värnpliktiga 
och att den svenska taktiska/operativa doktrinen ställde mycket höga krav 
på den enskilde officeren. 

I båda dessa avseenden skilde sig Sverige från länder med professionella, 
heltidsanställda, soldater (USA och Storbritannien). Där kunde office-
rarna i större utsträckning utveckla sin förmåga med ”on the job träning” 
genom att leda stående förband istället för att ägna sig åt grundläggande 
utbildning av förband och enskilda. I Sverige måste detta kompenseras 
genom att skolorna påtog sig ett större ansvar för att ge officerarna denna 
förmåga. Den svenska taktiska/operativa doktrinen krävde generellt sett 
också mer av officeren än vad som var (är) normalt i andra arméer, utom 
Västtyskland (nu Tyskland) och Israel, vilka gav (ger) sina officerare unge-
fär lika lång utbildning som Sverige under det kalla kriget.

De officerare som utbildades enligt den modell som fanns i Sverige 
under det kalla kriget tycks väl ha motsvarat förväntningarna, framför 
allt på kompanichefs- och bataljonchefsnivån. När det gäller chefer på 
högre nivåer, brigad och fördelning, var den teoretiska skolningen sanno-
likt också god, till delar mycket god. Dock är det osäkert om förmågan 
att leda dessa komplexa organisationer var tillräcklig i brist på praktiska 
övningstillfällen. Stabstjänsten, såväl fredsstabstjänst som krigsstabstjänst, 
verkar också ha varit av hög kvalitet. Detta berodde sannolikt till stor del 
på kravet att alla stabsofficerare förutom omfattande teoretisk skolning 
också skulle ha en gedigen förbandserfarenhet innan de tilläts att bereda 
ärenden som rörde krigsförbandens utbildning, utrustning och personal. 
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Svenska officerare tycks inte i några avseenden ha varit mindre kompe-
tenta än utländska kollegor, i vissa avseenden som till exempel initiativ-
kraft och personlig kunskap om system och systemsamordning tycks de 
ha tillhört de bättre.
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ha tillhört de bättre.
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Organisation

Här har de olika organisationsenheterna relaterats till främst infanteriet, som var 
det största truppslaget, och därför i många avseenden utgjorde ”mallen” för de 
armégemensamma skolornas kursplaner. Beskrivningarna av olika enheter är bara 
ungefärlig då det fanns olika typer av infanteriförband, dessutom förändrades 
förbandens organisationsstrukturer över tiden. 

Pluton (skyttepluton): stridande enhet om ca 30 man avsedd för alla typer av strid, 
anfall, försvar etc. Plutonen var utrustad med, förutom soldaternas personliga 
beväp ning, vissa understödsvapen som kulsprutor och granatgevär. Transport-
medlet var normalt cykel, senare terrängbil (vissa skytteplutoner transporterades i 
pansrade fordon).

Kompani (skyttekompani): ett kompani bestod av ca 150 man indelade i 3–4 
skytteplutoner samt hade också vissa underhållsdelar för att tillreda mat, transport-
era ammunition och andra förnödenheter. 

Bataljon (skyttebataljon): bataljonen innehöll ca 1 000 man uppdelade på 3–4 skytte-
kompanier, stabskompani, understödskompani med granatkastare, underhållskom-
pani, spaningsenheter, enheter med tyngre pansarvärnsvapen som t ex pansarvärns-
robotar och pionjär(ingenjör)resurser för t ex brobyggnad, minröjning mm. 

Brigad: en brigad innehöll ca 5 000 man och var organiserad för att självständigt 
(med egna resurser) kunna lösa mer omfattande stridsuppgifter (till skillnad från 
plutoner, kompanier och bataljoner som var beroende av högre organisatoriska 
nivåer för att kunna lösa sina uppgifter, t ex fanns granatkastarna som skulle under-
stödja såväl plutoner som kompanier på bataljonsnivån). Brigaden bestod av 3–4 
skyttebataljoner. Förutom det som ingick i skyttebataljonerna fanns stabsförband, 
en artilleribataljon, en ingenjörbataljon, en underhållsbataljon samt luftvärns- och 
spaningsförband.

Fördelning: en fördelning var ett tillfälligt sammansatt förband (till skillnad från 
plutoner, kompanier, bataljoner och brigader, vilka alla hade en fast organi-
sationsstruktur). En fördelning kunde bestå av flera brigader och olika typer av 
förstärkningsförband, som t ex luftvärns-, ingenjör-, underhålls-, artilleribataljoner 
och andra typer av specialenheter. Ofta bestod en fördelning av i storleksordningen 
20 000–30 000 man.

Regemente (t ex Kungl Södermanlands Regemente, P10): en fredsadministrativ enhet 
med uppgift att omsätta en eller två brigader och andra typer av krigsförband 
genom att utbilda värnpliktiga, förbereda mobilisering, rekrytera officerare, organi-
sera krigsförbandsövningar m m. 
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skyttebataljoner. Förutom det som ingick i skyttebataljonerna fanns stabsförband,
en artilleribataljon, en ingenjörbataljon, en underhållsbataljon samt luftvärns- och
spaningsförband.

Fördelning: en fördelning var ett tillfälligt sammansatt förband (till skillnad från
plutoner, kompanier, bataljoner och brigader, vilka alla hade en fast organi-
sationsstruktur). En fördelning kunde bestå av flera brigader och olika typer av
förstärkningsförband, som t ex luftvärns-, ingenjör-, underhålls-, artilleribataljoner
och andra typer av specialenheter. Ofta bestod en fördelning av i storleksordningen
20 000-30 000 man.

Regemente (t ex Kungl Södermanlands Regemente, P10): en fredsadministrativ enhet
med uppgift att omsätta en eller två brigader och andra typer av krigsförband
genom att utbilda värnpliktiga, förbereda mobilisering, rekrytera officerare, organi-
sera krigsförbandsövningar m m.
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Krigsorganisationen

Begrepp

Fälttjänstövning: övning med hela förband, ofta i tämligen stor skala, flera bataljoner 
eller mer. Ibland med civilt språkbruk benämnt ”manöver” (ej att förväxla med 
fältövning, se nedan).

Fältövning: krigsplanering- eller utbildning, utan förband, som genomförs i ter-
rängen och där olika taktiska lösningar diskuteras och analyseras genom att t ex 
grupperingsplatser, framryckningsvägar m m rekognoseras. Olika lösningars real-
ism prövas i spel kopplat till terrängens möjligheter. 

Muntliga stridsövningar: ungefär samma som fältövning (se ovan) fast på lägre nivå, 
pluton och kompani, där det t ex i detalj kontrolleras om det går att skjuta från valda 
grupperingsplatser etc. Olika lösningar prövas genom att de egna möjligheterna 
prövas mot en tänkt fiende.

Operation: att genom insats av stridskrafter från flera försvarsgrenar (armé, flyg, 
och marin) uppnå avgörande på en krigsskådeplats, t ex avvärja en kustinvasion. 
Operationer består normalt av en kombination av flera taktiska insatser (se nedan 
avseende taktik) samordnade över en längre tid (dagar, veckor, ibland månader). 

Stabstjänstövning: övningar utan förband där chefer och staber ges taktiska (eller 
operativa) uppgifter, t ex att återta ett flygfält, fördröja en fiendes framryckning 
mot en viss plats, försvara Gotland etc. Övningarna sker oftast på brigadnivå eller 
högre. Planer för hur uppgiften ska lösas där alla parametrar, som utnyttjande av 
de stridande förbanden, underhållstjänst, luftvärn, fältarbeten, artilleriunderstöd 
m m, ska vägas ihop till en fungerande plan. Ofta spelas underställda förband av 
s k spelgrupper, som ska reagera på högre stabers åtgärder. Detta gör man för att 
öka realismen och för att kontrollera om högre stabers order är genomförbara ur 
de underställdas perspektiv samt för att ”mata” staberna med ny information efter 
hand som läget utvecklar sig, t ex vad fienden företar sig. 

Stridsskjutning: skjutning med skarp ammunition, oftast i hela förband (pluton, 
kompani eller bataljon), kopplat till stridstekniska eller taktiska moment.

Stridsteknik: hur man på lägre nivåer, pluton och kompani, på bästa sätt utnyttjar 
enskilda vapensystem, t ex hur man med pansarbrytande vapen bekämpar olika 
typer av stridsfordon och hur man effektivast organiserar ömsesidigt under-
stöd inom en pluton. Stridstekniken för olika förband och vapensystem grundar 
sig mycket på utprövade förfaranden (”best practice”) och finns oftast fastställd i 
reglementen och anvisningar. Genom att värnpliktsutbildningen, av naturliga skäl, 
i huvudsak avsåg att utveckla den enskildes färdigheter och öva stridstekniken för 
den egna plutonen (kompaniet) förklarar det till stor del den tämligen förhärskande 
uppfattningen ”i det militära lyder man order utan att behöva tänka”.
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Stridsskjutning: skjutning med skarp ammunition, oftast i hela förband (pluton,
kompani eller bataljon), kopplat till stridstekniska eller taktiska moment.

Stridsteknik: hur man på lägre nivåer, pluton och kompani, på bästa sätt utnyttjar
enskilda vapensystem, t ex hur man med pansarbrytande vapen bekämpar olika
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Vi blev officerare

Taktik: hur man kombinerar faktorer som de egna förbandens styrkor och svagheter, 
fiendens uppträdande och förmåga, överraskning, väder, lufthot, tidsfaktorer, ter-
räng m m för att vinna (alternativt undvika att förlora) en strid eller ett slag. Att 
utarbeta och genomföra taktiska planer sker främst på bataljonsnivå och högre 
(brigader och fördelningar). Men även plutoner och kompanier, främst sådana som 
löser uppgifter självständigt, utarbetar taktiska planer (jämför stridsteknik).

Truppföring: begreppet är en samlande benämning på i stort sett allt som det innebär 
att vara chef för ett förband, leda det i strid genom att utarbeta och genomdriva tak-
tiska planer, vidmakthålla förbandets stridsvärde genom god personalbehandling 
och gott ledarskap, organisera dess logistik, visa initiativkraft, kunna agera i högre 
chefs anda m m. Truppföring utövas av krigsförbandschefer på alla nivåer, pluton 
till fördelning.

Trupputbildning: avser oftast utbildning av soldater och mindre förband.
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Taktik: hur man kombinerar faktorer som de egna förbandens styrkor och svagheter,
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löser uppgifter självständigt, utarbetar taktiska planer (jämför stridsteknik).

Truppföring: begreppet är en samlande benämning på i stort sett allt som det innebär
att vara chef för ett förband, leda det i strid genom att utarbeta och genomdriva tak-
tiska planer, vidmakthålla förbandets stridsvärde genom god personalbehandling
och gott ledarskap, organisera dess logistik, visa initiativkraft, kunna agera i högre
chefs anda m m. Truppföring utövas av krigsförbandschefer på alla nivåer, pluton
till fördelning.

Trupputbildning: avser oftast utbildning av soldater och mindre förband.

319



320

Överste Björn Tomtlund svarade 
med att utgå från 1948 års för-
svarsbeslut om ett försvar utan 
luckor. Man behöll alla armé-
brigader och fick sätta kvantitet 
före kvalitet. Många förband hade 
därmed en begränsad operativ 
rörlighet och vissa hade även 
begränsad taktisk rörlighet. ”Det 
var inget annat att göra. Frågan 
om de klarade uppgiften är egent-
ligen omöjlig att besvara. Jag har 
tittat på förbandsvärderingar från 
1980-talet. Det fanns ingen brigad-
chef som satte ett lägre krigsdug-
lighetsbetyg än fyra på sitt för-
band. Svaret på frågan måste bli ja. 
Jag tror även att mängden förband 
var avskräckande på en eventuell 
angripare. Jag tror inte de ryska 
förbanden var ett dugg bättre än 
våra brigader.”

Den 27–28 november 2012 genomfördes, som tidigare nämnts, ett tvådagars-
seminarium inom forskningsprojektet Försvaret och det kalla kriget (FoKK). 
Efter föredragen den 27 november följde en diskussion, som inleddes av överste 
Bo Hugemark med frågan om arméns organisation klarade de operativa kraven. 

Röster om förbandskraven
Referat av professor Kent Zetterberg

Överstelöjtnant Sven-Åke Modins 
uppfattning om lokalförsvarsför-
banden var att vissa hade klarat sin 
krigsuppgift, vissa inte. ”Min egen 
bataljon skulle omskolas till 100 
procent. Först efter nästa KFÖ hade 
de i detta fall kunnat klara sin krigs-
uppgift. Andan var god på den cykel-
skyttebataljon som jag följde i Övre 
Norrland, nära gränsen. Jag tror att 
de flesta förbanden hade klarat sin 
uppgift i krig, då är det ett annat 
läge, man är mer motiverad. De som 
gjorde tillämpade mobiliserings-
övningar i riktiga mobförråd hade 
en mycket bra motivation.”

”Att avge eld mot ett fientligt 
mål var ibland ett problem. Det var 
inte svårt när det gällde stridsskjut-
ning med ett kompani som hade 
fria skottfält, det gav goda resultat. 
När vi bytte till lös ammunition 

Vad borde man kräva av förbanden?

DEBATTDEBATT
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procent. Först efter nästa KFÖ hade
de i detta fall kunnat klara sin krigs-
uppgift. Andan var god på den cykel-
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inte svårt när det gällde stridsskjut-
ning med ett kompani som hade
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Debatt: Röster om förbandskraven

mot levande fiender, så sköt vi från 
snårskogen. Ammunitionen brise-
rade långt före målet. Det var helt 
andra villkor och svårare. Jag tror 
inte att vi hade träffat.”

Tidigare överbefälhavare och gene-
ral Bengt Gustafsson ansåg att läget 
som i alla organisationer naturligt-
vis var ojämnt och det berodde 
ytterst på chefen för förbandet. 
”Jag kanske övervärderar vad vi 
fick tillbaka från krigsförbanden i 
form av värderingar, men allt skulle 
passera militärbefälhavarna, ljög de 
också? Jag tror inte att den svenska 
armén var sämre än de flesta andra 
arméer, snarare bättre. Se på de 
omdömen vi har fått från våra 
FN-förband, till exempel i Bosnien, 
Libanon och Kongo. De var mycket 
höga jämfört med många andra 
förband som deltog i FN-insatser. 
I huvudsak var andan, moralen och 
viljan hos våra soldater bra fram 
till down-perioden kring åren cirka 
1968–77/78, som berodde på de 
politiska strömningarna som kom 
i slutet på 1960-talet och revolter 
mot samhället. Vändningen kom 
i slutet av 1970-talet, då ungdomen 
upptäckte att vi faktiskt hade vissa 
krav, de hade tröttnat på flumsko-
lan utan krav.”

Bo Hugemark hakade på med 
ett exempel på högre nivå om 
förbandens krigsduglighet. ”Jag 
tjänstgjorde på försvarsstaben/ope-
rationsledningen och vi skulle göra 
en operativ utvärdering på basis av 
försvarsgrenarnas rapporter. Vi fick 

1971 in många negativa rapporter 
från försvarsgrenarna. Men nästa år 
rapporterade arméchefen plötsligt 
ett mycket gott läge vid förbanden. 
Orsaken var att han tänkte före-
slå en nedskärning av soldaternas 
utbildningstid för att få pengar över 
till materiel.”

Överste 1. Einar Lyth åberopade 
generalen Archibald Douglas, 
arméchef 1944–48, som betonade 
att yrkesofficerarna var ryggraden 
i vår organisation. ”Det har funnits 
en stark idealitet hos våra office-
rare, för vilka Sveriges försvar var 
en mycket viktig sak, det måste vi 
komma ihåg. Under min tid som 
militärrådgivare i Wien kom andra 
militärer som hade sett svensk 
trupp och gav goda omdömen: Vi 
visste att ni hade ett flygvapen i 
världsklass och en modern flotta, 
som tyvärr är för liten, men vi 
trodde att armén var mest kanon-
mat. Nu vet vi bättre. Vi har sett 
era soldater i utlandstjänst. Det var 
positivt.”

Bo Hugemark ville återknyta till 
det första vittnesseminariet inom 
forskningsprojektet Försvaret och 
det kalla kriget (FoKK), som hölls 
hösten 2003, om armén. Det resul-
terade i publikationen Fel sort och 
för mycket? Arméns avvägningsfrågor 
under det kalla kriget (FoKK-publi-
kation nr 1, FHS 2004). Försvars-
forskaren Robert Dalsjö sade vid 
detta seminarium att det var ett 
stort misstag av armén inför ned-
skärningarna vid försvarsbeslutet 
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Krigsorganisationen

1968 att inte gilla läget. Dalsjö ansåg 
att det var en dålig strategi att för-
svara sig frontalt mot en övermakt – 
den politiska ledningen – istället för 
att retirera till en försvarbar posi-
tion, en mindre men mer kvalifi-
cerad armé.”

Robert Dalsjö fick själv ordet. 
”Tillståndet i armén på 1980-talet 
var inte bra. Efter övervintrings-
beslutet kring 1970 levde armén 
enligt min mening i en drömvärld. 
Det var inte en saklig bedömning 
av det moderna krigets villkor. 
Utvecklingen hos stormakterna 
gick snabbt och vi hängde inte med. 
Det blev en viss debatt om gammal 
materiel, bristen på splitterskydd, 
mörkerseende, bristen på rörlig-
het o s v, men föga hände konkret. 
Det fanns en dålig förmåga hos 
armén att se med fiendens ögon 
och följa den snabba utvecklingen 
i maktblocken.”

”Själv minns jag som reservoffi-
cer i kustartilleriet”, sade Dalsjö, 
”hur vi planerade att ’sänka ryssen 
på burk’, det vill säga vi övade att 
han ständigt kom på samma ställe i 
farleden, inga alternativ. Skulle han 
komma på andra vägar skulle vi ha 
blivit överraskade och haft svårt att 
lägga om och klara eldledning och 
kanoner. Det var inte uppskattat att 
tänka i alternativa former”.

Generalmajor Jörn Beckmann häv-
dade att man i ÖB 86 sökte få en 
balans mellan uppgifter och resurser 
och minska antalet brigader. ”Jag 
var då i arméstaben. Vi hade på 

1970-talet sökt övervintra för att 
vänta på en upprustning, men det 
fungerade inte. Det var fusk, och 
vi fick en del dåliga förband med 
endast försvarsuppgifter.”

Bo Hugemark insköt att när 
arméchefen Carl Eric Almgren 
[1967–76] föreslog att minska 
utbildnings tiden för att få pengar 
till materiel fungerade det inte 
heller. Utbildningstiden minskades, 
men mer pengar blev det inte.

Överste 1. Ulf Henricsson berät-
tade om hur några officerare 
var inbjudna av den västtyske 
arméchefen att följa en armékårs 
slutövning på 1970-talet under 
fyra dygn. ”Vi fick följa allt, från 
pansar division till bataljons- och 
kompaninivåer och tala med 
chefer. Våra förband skulle klara 
sig bra i samma läge, det var vår 
uppfattning, med deras strids-
vagnar, Leopard, som var bättre än 
våra. Vi reste hem, styrkta i tron att 
våra pansartrupper var bra, även 
om de saknade en del saker, bland 
annat ett gott luftvärn.”

Generalmajor Karlis Neretnieks 
påminde om att balterna fick 
överta materiel för sju bataljoner av 
IB 66 M-standar från Sverige. ”Det 
är ingen hög standard, med det 
väsentliga är att de är beredda att 
slåss med dessa förband.”
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beslutet kring 1970 levde armen
enligt min mening i en drömvärld.
Det var inte en saklig bedömning
av det moderna krigets villkor.
Utvecklingen hos stormakterna
gick snabbt och vi hängde inte med.
Det blev en viss debatt om gammal
materiel, bristen på splitterskydd,
mörkerseende, bristen på rörlig-
het o s v, men föga hände konkret.
Det fanns en dålig förmåga hos
armen att se med fiendens ögon
och följa den snabba utvecklingen
i maktblocken."

"Själv minns jag som reservoffi-
cer i kustartilleriet", sade Dalsjö,
"hur vi planerade att 'sänka ryssen
på burk, det vill säga vi övade att
han ständigt kom på samma ställe i
farleden, inga alternativ. Skulle han
komma på andra vägar skulle vi ha
blivit överraskade och haft svårt att
lägga om och klara eldledning och
kanoner. Det var inte uppskattat att
tänka i alternativa former".

Generalmajor Jörn Beckmann häv-
dade att man i ÖB 86 sökte få en
balans mellan uppgifter och resurser
och minska antalet brigader. "Jag
var då i armsstaben. Vi hade på

1970-talet sökt övervintra för att
vänta på en upprustning, men det
fungerade inte. Det var fusk, och
vi fick en del dåliga förband med
endast försvarsuppgifter."

Bo Hugemark insköt att när
armschefen Carl Eric Almgren
[1967-76] föreslog att minska
utbildningstiden för att få pengar
till materiel fungerade det inte
heller. Utbildningstiden minskades,
men mer pengar blev det inte.

Överste 1. Ulf Henricsson berät-
tade om hur några officerare
var inbjudna av den västtyske
armschefen att följa en armskårs
slutövning på 1970-talet under
fyra dygn. "Vi fick följa allt, från
pansardivision till bataljons- och
kompaninivåer och tala med
chefer. Våra förband skulle klara
sig bra i samma läge, det var vår
uppfattning, med deras strids-
vagnar, Leopard, som var bättre än
våra. Vi reste hem, styrkta i tron att
våra pansartrupper var bra, även
om de saknade en del saker, bland
annat ett gott luftvärn."

Generalmajor Karlis Neretnieks
påminde om att balterna fick
överta materiel för sju bataljoner av
IB 66 M-standar från Sverige. "Det
är ingen hög standard, med det
väsentliga är att de är beredda att
slåss med dessa förband."

322



323

Debatt: Röster om förbandskraven

Hur skulle man då värdera krigsförbanden?

Ulf Henricsson menade att man 
egentligen bara kunde använda den 
högsta värderingen, KDU 5, när 
man hade varit i krig. ”Men jag tror 
att armén hade löst sina uppgifter i 
huvudsak bra.”

Generallöjtnant Carl Björeman 
talade om olika sorters krigsför-
bandsvärderingar: ”Varenda pansar-
bataljon var till exempel röd, de fick 
goda betyg. Vi hade långa diskus-
sioner med Nils Sköld, arméchef 
1976–84, om att politikerna har 
bestämt att vi skulle få en nådatid 
och att vi inte fick sätta för låga 
betyg. Den här armén var inte alls 
krigsduglig, det krävdes enligt min 
mening minst en månads övning 
för att få den i det skicket.”

Bengt Gustafsson medgav att det 
var ojämnt mellan förbanden, men 
det rörde sig dock om många för-
band. ”Jag hänvisar till missivet till 
Försvarsutredningen 88 om läget 
i armén. Vi var dock inte sämre än 
andra länder.”

Infanteriet i IB 77-brigaden var 
inte fullt modernt, det stod klart 
enligt Helge Löfstedt, tidigare 
över ingenjör vid FOI. ”Den stora 
bristen gällde splitterskyddet. Vi 
gjorde allmänt mycket grått siffer-
arbete för att klargöra bristerna 
i Försvarsmakten men även våra 
tillgångar och plusvärden, och 
det kan vara värt att titta på dessa 
utredningar.”

En fråga som återkom i många 
inlägg gällde den svenska krigssjuk-
vården. Einar Lyth först: ”Jag vill 
nämna en kritisk punkt, arméns 
sjukvård, där Arbetsgrupp sjuk-
transport blev en vändpunkt. Det 
var ett bottenläge på 1960-talet, det 
var en avgörande fråga för arméns 
funktion.”

Bengt Gustafsson replikerade att 
det skedde en väldig uppryckning 
på 1970-talet genom generalläkaren 
Bo Rybeck med hjälp av general-
stabsofficerarna Ragnar Persson 
och Ragnar Söderberg. Var tionde 
armésoldat hade sjukvårdsutbild-
ning. ”På 1980-talet hade vi tre 
olika planeringar för att transpor-
tera skadade i Norrland, det var en 
klar förbättring. Folkrätten kräver 
att vi även tar hand om fiendens 
sårade. I Irak 1991 släppte vi till ett 
sjukhuskompani som tog hand om 
skadade irakier. Det är mycket man 
måste tänka på när man utbildar 
soldater!”

Generalmajor Krister L:son Lager-
svärd höll med om att sjukvården 
förbättrades. ”Men om man jämför 
en skadad svensk och en israelisk 
soldat var det stora skillnader. 
Enligt min mening hade vi brister 
när det gällde att flytta skadade 
med helikopter. Jag var med på ett 
studiebesök i Österrike som gällde 
transporter med helikopter, det gav 
goda uppslag. Den organisationen 
kunde vi ha infört i Sverige. Sedan 
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gjorde vi en uppvaktning för för-
svarsministern, Roine Carlsson, om 
detta, men det blev inget resultat. 
Vi fick helikoptrar för transporter 
för sent även i den civila sjukvården. 
Jag tror att vi hade vunnit mycket 
på att införa helikoptrar tidigare.” 
Samma sak påpekades av Robert 
Dalsjö med exemplet från USA:s 
Vietnamkrig.

Jörn Beckmann framhöll att man 
alltid hade sjukvårdsövningar inom 
stridsövningar. ”Att göra den första 
insatsen och ett snabbt omhänder-
tagande var viktigt, det sade läkarna. 
Grisskjutningarna och fältläkarna 
som opererade och mer kvalifice-
rade övningar på förbandsplatsen 
var viktiga inslag, som även upp-
märksammades i medierna. Milo-
läkarna hade ett stort inflytande på 
utvecklingen. Problemet var att öva 
transporter. Vissa resurser saknades, 
men vi hade också hjuldrivna trans-
porter att ta till. Jag talar nu om 
1970-talet i första hand.”

Ulf Henricsson höll likafullt med 
om att sjukvården var en svag 
punkt. ”Det hade inte fungerat 
med sjukvården i Övre Norrland, 
ännu på 1980-talet. Folk hade frusit 
ihjäl, vi hade fått jätteförluster. Man 
ansåg att det inte behövde övas med 
helikopter, det var helt fel.”

Generalmajor Erik Rossander 
instämde i att sjukvårdssidan var 
ett bekymmer, särskilt transpor-
terna. ”Jag var krigsplacerad i NB 19 
i många år i Övre Norrland, och 

sjuktransporterna var en akilleshäl. 
Vi hade haft svårt att klara dessa 
vid strider i ett tufft vinterklimat. 
Vi hade inga vettiga resurser för 
detta för strid i höglänt terräng 
i Norrbotten.”

”I februari 1971 var jag med om 
en brigadövning där vi gick igenom 
krigsplanläggningen för NB 19 i 
detalj. Anledningen var bland annat 
att vi hade ett trettiotal läkare och 
tandläkare inne som inte fick övas 
på grund av pågående lockout [den 
så kallade officerslockouten 1971] 
men som hade en månad kvar och 
måste sysselsättas. Då kom vi på 
idén att gå igenom krigsplanlägg-
ningen för NB 19 i detalj där upp-
giften var att fördröja från gräns-
älven mot Kalix älv i minst sju dygn 
och sedan försöka reorganisera 
längre bak i Norrbotten.”

”Vi samlade brigadchef och 
bataljon chefer och genomförde 
krigsspel i detalj. De fick beskriva 
vad de hade för styrkor, artilleri-
understöd o s v och krigsförloppet 
gjordes enligt beräkningarna för 
stor strid, medelstor strid, liten strid 
o s v. Sedan räknade vi ut konse-
kvenserna för förbanden. Resultaten 
blev minst sagt nedslående.”

”Ammunitionen skulle endast 
räcka i cirka tre dygn, även om vi 
bottenskrapade resurserna och 
fick fram den från alla förråd. Men 
det gjorde ingenting, sade brigad-
läkaren, eftersom han beräknade 
att våra förluster var så stora efter 
3–4 dygns strider att en stor del av 
verksamheten skulle upphöra av sig 
själv. Vi klarade inte av kvalificerad 

Krigsorganisationen

gjorde vi en uppvaktning för för-
svarsministern, Roine Carlsson, om
detta, men det blev inget resultat.
Vi fick helikoptrar för transporter
för sent även i den civila sjukvården.
Jag tror att vi hade vunnit mycket
på att införa helikoptrar tidigare."
Samma sak påpekades av Robert
Dalsjö med exemplet från USA:s
Vietnamkrig.

Jörn Beckmann framhöll att man
alltid hade sjukvårdsövningar inom
stridsövningar. "Att göra den första
insatsen och ett snabbt omhänder-
tagande var viktigt, det sade läkarna.
Grisskjutningarna och fältläkarna
som opererade och mer kvalifice-
rade övningar på förbandsplatsen
var viktiga inslag, som även upp-
märksammades i medierna. Milo-
läkarna hade ett stort inflytande på
utvecklingen. Problemet var att öva
transporter. Vissa resurser saknades,
men vi hade också hjuldrivna trans-
porter att ta till. Jag talar nu om
1970-talet i första hand."

Ulf Henricsson höll likafullt med
om att sjukvården var en svag
punkt. "Det hade inte fungerat
med sjukvården i Övre Norrland,
ännu på 1980-talet. Folk hade frusit
ihjäl, vi hade fått jätteförluster. Man
ansåg att det inte behövde övas med
helikopter, det var helt fel."

Generalmajor Erik Rossander
instämde i att sjukvårdssidan var
ett bekymmer, särskilt transpor-
terna. "Jag var krigsplacerad i NB 19
i många år i Övre Norrland, och

sjuktransporterna var en akilleshäl.
Vi hade haft svårt att klara dessa
vid strider i ett tufft vinterklimat.
Vi hade inga vettiga resurser för
detta för strid i höglänt terräng
i Norrbotten."

"I februari 1971 var jag med om
en brigadövning där vi gick igenom
krigsplanläggningen för NB 19 i
detalj. Anledningen var bland annat
att vi hade ett trettiotal läkare och
tandläkare inne som inte fick övas
på grund av pågående lockout [den
så kallade officerslockouten 19711
men som hade en månad kvar och
måste sysselsättas. Då kom vi på
kkn att gå igenom krigsplanlägg-
ningen för NB 19 i detalj där upp-
giften var att fördröja från gräns-
älven mot Kalix älv i minst sju dygn
och sedan försöka reorganisera
längre bak i Norrbotten."

"Vi samlade brigadchef och
bataljonchefer och genomförde
krigsspel i detalj. De fick beskriva
vad de hade för styrkor, artilleri-
understöd o s v och krigsförloppet
gjordes enligt beräkningarna för
stor strid, medelstor strid, liten strid
o s v. Sedan räknade vi ut konse-
kvenserna för förbanden. Resultaten
blev minst sagt nedslående."

"Ammunitionen skulle endast
räcka i cirka tre dygn, även om vi
bottenskrapade resurserna och
fick fram den från alla förråd. Men
det gjorde ingenting, sade brigad-
läkaren, eftersom han beräknade
att våra förluster var så stora efter
3-4 dygns strider att en stor del av
verksamheten skulle upphöra av sig
själv. Vi klarade inte av kvalificerad

324



325

Debatt: Röster om förbandskraven

sårrengöring inom två timmar och 
fick många köldskador, och sedan 
räckte sjuktransporterna inte till.”

”Vi hade inte klarat detta. Det 
var en dyster rapport, och den fick 
stora hemligstämpeln, detta fick 
inte spridas. Det var kalla fakta, men 

Även underhållsfrågor i stort var uppe till debatt.

naturligtvis kan man inte bortse 
från vad initiativ och ansvarskänsla 
ändå kunde betyda. Exemplen från 
finska vinterkriget finns ju där. 
Kanske hade man kunna improvi-
sera och hitta desperata lösningar 
under ett stridsförlopp.”

Erik Rossander ville diskutera sam-
verkan med andra försvarsgrenar. 
”Inom armén arbetade man ibland 
i utbildning och övningar i ett 
lufttomt rum. Inga andra försvars-
grenar fanns med i sammanhangen, 
och sällan fanns det med några 
civila med på kartorna. Det var 
en svaghet. Samtidigt fanns det en 
enorm totalförsvarsorganisation, 
som gick ut på att understödja olika 
militära förband med underhåll, 
detta genomsyrade hela samhället. 
Det svenska totalförsvaret var en 
imponerande organisation.”

”Vad gäller underhållsorganisa-
tionen kan jag säga att den i stort 
handlade om tillförsel, undanför-
sel och reparation av tygmateriel, 
ammunition och fordon, och sedan 
sjukvården. Det var inte lätt att 
understödja krigsmaktens alla olika 
förband, men enligt min mening 
sköttes detta i stort på ett mycket 
betryggande sätt. Det mesta var 
planerat och organiserat, oavsett 
om det gällde krigsproduktion eller 
förhandslagring. Det fanns krigs-
leveranskontrakt skrivna, och man 
kunde sätta igång vid en mobilise-
ring. Vi hade stora lager i bergrum, 
drivmedel, ammunition, livsmedel 
o s v. Erfarenheterna från bered-

skapen under andra världskriget 
spelade in.”

”Nyss skymtade här förbi den 
berömda bilden från ett oljelager i 
bergrum, den med en liten roddbåt 
på ett hav av olja. Det var en realitet 
i Sverige under det kalla kriget, då 
totalförsvaret var väl utbyggt. Dess-
utom fanns en lång transportkedja 
med civila fordon organiserad i 
länen och militär- och civilområ-
dena för kriser och krig. Det var 
en mycket imponerande organisa-
tion där vi nog hade få likar ute i 
världen.”

Helge Löfstedt ansåg att vi också 
måste fråga oss hur den normala 
krigsplanläggningen såg ut i andra 
länder. ”En svår verksamhet med 
många kända värden, när hade den 
egentligen fungerat? På 1970-talet 
gjorde vi från FOA en sjukvårds-
studie med en operativ studie och 
en syntes. Vi räknade på ammu-
nition och förnödenheter i långa 
serier och vad man hade i omvärl-
den. Vi hade inte så dåliga resurser, 
visade det sig. Det är lätt att över-
skatta andra länders verkliga resur-
ser och underskatta sina egna.”
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Bengt Gustafsson svarade: ”Det var 
ett problem att klara försörjningen 
för den stora armén, men Almgren 
beslöt att ”kapa svansen” [minska 
underhållsorganisationen]. Han 

Kunde vi försvara oss en vecka, innan det civila samhället 
började bryta samman?

nådde en överenskommelse med 
livsmedelsleverantörerna, vi hade 
nog klarat detta i krig också.”

(WW�lPQH�VRP�ÁHUD�GLVNXWHUDGH�YDU�SHUVRQDOI|UV|UMQLQJHQ��
särskilt vad gällde befäl.

Björn Tomtlund noterade att det var 
många vakanser när vi hade krigs-
förbandsövningar, men systemet 
att befordra underifrån fungerade 
ofta ganska bra. ”Vi skulle dock ha 
gått in för kaderprincipen, som vi 
införde 1994, långt tidigare. Först 
bemannade vi brigaden, sedan 
övriga förband.”

Bengt Gustafsson slog fast att 
arbetsgivarna blev snåla på 1980-
talet. ”Beträffande krigsförbanden 
kom ökade krav på ledighet från 
arbetsgivarna på 1980-talet, det 
ledde till många uppskov. Möjligen 
kände man att hotet var mindre, 
men det var faktiskt fel, den perio-
den var en av de farligaste under det 
kalla kriget.”

Många civilingenjörer var reserv-
officerare och det blev många upp-
skov. Det var ett problem. Det gällde 
att påverka arbetsgivarna direkt. 
Einar Lyth höll med, men lösningen 
var ofta att ringa direkt till reserv-
officeren, som då lovade att ställa 
upp. ”Detta måste han sedan ibland 
förneka inför sin chef, arbetsgiva-
ren. En dubbel lojalitet var viktig.”

Ulf Henricsson insköt att vi övade 
för lite, och reservofficerarna var 
besvikna.
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ofta ganska bra. "Vi skulle dock ha
gått in för kaderprincipen, som vi
införde 1994, långt tidigare. Först
bemannade vi brigaden, sedan
övriga förband."

Bengt Gustafsson slog fast att
arbetsgivarna blev snåla på 1980-
talet. "Beträffande krigsförbanden
kom ökade krav på ledighet från
arbetsgivarna på 1980-talet, det
ledde till många uppskov. Möjligen
kände man att hotet var mindre,
men det var faktiskt fel, den perio-
den var en av de farligaste under det
kalla kriget."

Många civilingenjörer var reserv-
officerare och det blev många upp-
skov. Det var ett problem. Det gällde
att påverka arbetsgivarna direkt.
Einar Lyth höll med, men lösningen
var ofta att ringa direkt till reserv-
officeren, som då lovade att ställa
upp. "Detta måste han sedan ibland
förneka inför sin chef, arbetsgiva-
ren. En dubbel lojalitet var viktig."

Ulf Henricsson insköt att vi övade
för lite, och reservofficerarna var
besvikna.

326



KrigetKriget



328
328



329

Mycken möda och skicklighet lades ner på att skapa och över tiden vidmakt-
hålla en krigsmakt som ett uttryck för vår vilja att försvara oss. Men hur 
var det med förmågan om kriget skulle komma? Här tornade upp sig berg 
av osäkerheter. Den mest genuina gällde när, var och hur angriparen skulle 
komma. Skulle angreppet komma överraskande eller skulle vi få – och lyckas 
utnyttja – förvarning? Vilken eller vilka delar skulle angripas? Vilka strids-
medel skulle utnyttjas?

Mot denna, högst oförutsägbare fiende på svenskt landterritorium skulle 
nu ställas en arméorganisation i ständig förändring, aldrig enhetlig, med 
varierande organisation och beväpning. I bästa fall kunde förband ha utbil-
dats och övats i en ny organisation med modernaste materiel. Andra hade 
omorganiserats men inte övats därefter, medan åter andra kunde vara under 
omorganisation och inom bataljonen ha olika organiserade kompanier etc.

Först gällde det att sätta den stora armén på krigsfot. I bästa fall handlade 
det om att före ett krigsutbrott mobilisera, koncentrera och uppmarschera 
till förberedda krigsuppgifter. I sämsta fall var det fråga om att mobilisera 
under strid och möta helt oförutsedda lägen. Denna problematik behandlas 
i kapitlen 14 och 15.

Bataljonchefer och en del kompanichefer i fältförbanden var stamoffi-
cerare med gedigen militär skolutbildning men i fredstid huvudsakligen 
engagerade i trupputbildning och administration, dock med relativt god 
erfarenhet av truppföringens elementa, fältvana och praktisk ledning. Chan-
serna till kontinuerlig övning av att utöva taktisk ledning i fält i tillämpade 
övningar var mindre. Huvuddelen av förbandsmassan skulle ledas av reserv- 
och värnpliktigt befäl, vars övningstillfällen inskränkte sig till krigsförbands-
övningar och i vissa fall särskilda övningar för befäl. 

Utbildningssystemet VU 60 skulle borga för krigsduglighet direkt efter 
mobilisering. Det finns många exempel på att detta mål uppfylldes, men 
syste met urholkades genom inställda repövningar – budgetregulatorn – och 
de många uppskoven på befälsnivåerna.

Det gällde alltså att ha taktik och ledningsmetoder som var igenkännbara för 
alla befälsnivåer och genomförbara av förband i en skiftande och föränderlig 
organisation. Samtidigt måste taktik och ledning hålla takt med utvecklingen 
av det potentiella stridsfältet. Dessa problem behandlas i kapitlen 16 och 17.

Ett särskilt problem var införandet av taktiska kärnvapen i den presum-
tive angriparens krigsmakt och hur det skulle påverka vårt uppträdande. 
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I kapitel 18 beskrivs hur arméledningen hanterade denna fråga i reglements- 
arbetet. 

I kapitlen 19–22 beskrivs och diskuteras de olika stödfunktionernas roll 
i striden.

Allt hängde givetvis på om förbandens chefer skulle hålla. Skulle skol-
utbildningen och den praktiska tjänsten vara tillfyllest för kriget, och skulle 
cheferna vara förmögna att leda förbanden i strid? Det gällde då inte bara 
att utöva den taktiska ledningen på ett klokt sätt utan framför allt att vara 
ledare för människor i strid. I kapitel 23 beskrivs den ledarskapsutveckling 
som – bland annat grundad från krigserfarenheter i Finland – skedde under 
det kalla kriget. 

En helt nödvändig förutsättning för att leda förband i strid är förståelse 
för stridens förutsättningar, grundad på detaljkunskaper om vapensyste-
men, personliga färdigheter, fältvana etc. I kapitel 24 ges kritiska synpunkter 
på hur detta efter hand försämrades och stridstekniken blev alltmer orea-
listisk i och med att krigserfarenheterna bleknade bort och tillämpade för-
bandsövningar blev färre.

Som nämndes ovan skulle utgången av inledande strider vara helt oförut-
sägbar. I Arméreglemente del II 1982 har det fått genomslag; strider för utsätts 
kunna ske på djupet av territoriet och med varierande ambitionsnivå. 
”Civilläget” är också en faktor som ska vägas in i ett taktiskt bedömande. 
Detta är givetvis inte bara en taktisk problematik utan något som berör ope-
rativ verksamhet, strategi och den politiska ledningen av kriget. I kapitel 25 
diskuteras dessa frågor, som under det kalla kriget knappast berördes. 
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Ett antal förhållanden i Sveriges strategiska situation medförde att man 
prioriterade den ”långsiktiga beredskapen”, det vill säga förmågan att inom 
vår ekonomi upprätthålla en så stor krigsduglig armé som den allmänna 
värnplikten medgav, när marinen och flygvapnet fått sin personalförsörj-
ning tryggad.1 För det första bedömdes att det enda militära hot vi kunde 
bli utsatta för kom från Sovjetunionen och dess förbundna stater, från 1955 
Warszawapakten, över Östersjön eller genom Finland eller via Danmark. 
För det andra kunde vi inte veta var angriparen skulle sätta in sitt sina till 
tiden samordnade angrepp. Vi hade därför behov av att kunna möta honom 
i varje riktning han valde. Angriparen hade initiativet, vi kunde vara ”i 
efterhand”.

Regeringen uttryckte det redan i 1948 års beslut som att vi – samtidigt 
som försvaret måste vara uthålligt, underförstått för att ge västmakterna 
tid att komma till vår undsättning – skulle sträva efter att förhindra att 
angriparen fick ”fast fot” vid gräns eller kust. Försvarets uppgift var med 
andra ord att i första hand försöka avvärja inträngande över gräns och 
kust. Vid vår långa kust baserades detta på ett både psykologiskt och ope-
rativt motiv. Huvuddelen av vår befolkning bodde nära kusten, och det 
var vid själva landstigningen som småstaten hade störst förutsättningar 
att tidigt nå styrkeöverlägsenhet i markstriden. Vi byggde därför upp ett 
starkt kustartilleri (Ka), företrädesvis längs vår Östersjökust, även utmed 
Norrlandskusten.2

Genom vårt samarbete med Natos underrättelsetjänst, och på grund av 
de förberedelser en landstigningsoperation krävde av angriparen i hans 
ilastningshamnar eller vid den nödvändiga passagen av Finland eller Dan-
mark, hade vi möjlighet att få den förberedelsetid som en mobilisering, 
koncentrering och uppmarsch krävde. De färdigutbildade arméförbanden 
var ju i sin helhet hemförlovade. Kraven på att även i fred ha tillgång till 
insatsberedda förband uppfylldes delvis genom en högre beredskap vid de 
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Av general Bengt Gustafsson och överste 1. Einar Lyth
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flygande förbanden, en lämplig förläggning av kustflottans utbildnings-
rytm samt att några arméförband också lades i en annan utbildnings-
rytm, till exempel vid truppslagsskolor samt på Gotland och i Stockholm. 
(Även dessa förband krävde emellertid en mobilisering för större insatser. 
De hade låg utbildningsnivå huvuddelen av tiden och saknade erforderlig 
logistik.)

Med tiden ökade behovet av direkt gripbara resurser. Detta berodde på 
den tekniska utvecklingen och Warszawapaktens över åren ändrade resur-
ser som en följd därav. Warszawapakten (främst Sovjetunionen) satte från 
slutet av 1960-talet efter hand upp allt fler och kvalitativt bättre luftlandsätt-
ningsförband samt specialförband för insats i den gråzon mellan fred och 
krig som vi ansåg hade blivit allt vanligare före inledningen av mer konven-
tionella stridshandlingar. Kapaciteten ökade sålunda för att genomföra vad 
som har kallats kuppanfall mot oss, främst riktat mot den politiska ledning-
ens vilja att mobilisera och att motstå kärnvapenhot. 

Samtidigt minskade i Sverige statsmakterna från mitten av 1960-talet den 
andel av BNP som användes för försvarsändamål. Kostnaden för personal 
ökade kraftigt under 1970-talet och då även för de värnpliktiga, som till 

exempel fick fria hemresor varannan helg. För-
svaret lyckades inte möta dessa kostnads ökningar, 
eftersom möjligheterna till rationalisering av 
verksamheten var begränsade. Beredskapen att 
möta överraskande inledda angrepp sjönk därför 
under 1970-talet särskilt inom armén, bland annat 
genom att man av ekonomiska skäl tvingades för-
korta eller inställa repetitionsövningar för en del 
av krigsförbanden. Åtgärder vidtogs dock för att 
stärka beredskapen med de av ÖB direkt grip-
bara ”fredsorganisationens resurser”, vilka också 
övades och utsattes för ÖB:s beredskapskontroller. 

Det dröjde emellertid ända till 1980-talet innan 
mer strukturella åtgärder vidtogs för att möta vad 
som från 1988 kom att kallas strategiskt över fall.3 
Arméns krigsorganisation reducerades suc cessivt 
samtidigt som en del nya specialförband bildades 
för att möta just strategiskt överfall. Motsva-
rande åtgärder vidtogs i marinen, till exempel för 
att bättre kunna hantera de alltmer provokativa 
ubåtskränkningarna i fred, och inom flygvapnet, 
till exempel för att tidigt kunna sprida flygplanen 
till krigsbaserna, som försågs med särskilda jägar-
förband för skydd. 

Under 1960-talet såg krigs-
maktens ledning en ökande 
risk för ett överraskande 
angrepp, ett så kallat 
kuppanfall, från Warszawa-
pakten. Föreställningen om 
detta illustreras av bilden 
från ÖB-utredningen 65, här 
använd som omslagsbild till 
en rapport från ett vittnes-
seminarium i forskningspro-
jektet Försvaret och det kalla 
kriget (FoKK) 2007.
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Mobiliseringsorganisationens struktur i stort

Den värnpliktiga arméns mobiliseringsorganisation var uppbyggd så att 
varje av Warszawapakten från dess utgångsläge hotat svenskt kust- eller 
gränsavsnitt snabbt skulle kunna nås med några färdigmobiliserade och på 
krigsuppgiften övade egna förband. Ett försök till invasion måste emeller tid 
kunna mötas med fler förband än dem som inledningsvis fanns till hands 
i närheten av det avsnitt som angreps. Så länge armén bestod av mer än 
30 brigader avdelades en del som strategiska reserver. Man 
måste sedan – efter hand som brigaderna blev färre – i ökad 
utsträckning planera för att förbanden skulle kunna omgrup-
peras och tilldelas nya uppgifter i andra riktningar. Detta behov 
av omgruppering kunde gälla inom såväl landsändan som 
landet i stort. I ledningsorganisationen fanns en beredskap för 
sådana förändringar redan under pågående mobilisering och 
koncentreringstransporter. 

Mobiliseringen var utspridd, organiserades bataljonsvis och 
när så var möjligt med kompanivisa förråd. Mobiliseringstiden 
varierade från 24 till 96 timmar. Brigaderna hade 72 timmars 
mobiliseringstid. Mobiliseringsplatsen valdes med hänsyn till var befolk-
ningen bodde och tillgången till lämpliga förrådslokaler, som i flera fall 
utgjordes av äldre, av bönderna och industrin inte längre använda logistik-
byggnader. Detta gav låga kostnader och möjlighet att dölja verksamheten 
för flygbekämpning. Vid repetitionsövningar övades mobilisering på dessa 
platser för att ge möjlighet till automatik vid ett snabbt genomförande och 
för att medge nödvändiga improvisationer i skarpa lägen.

Alternativ för mobiliseringens genomförande

Den mest generella formen av mobilisering var allmän mobilisering (A-mob), 
som innebar att alla krigsplacerade kallades in till tjänstgöring. Vid ett över-
raskande anfall kunde A-mob tillkännages genom signalen beredskapslarm 
med de utomhusanläggningar som fanns (finns) i varje tätort. Krigsplace-
rade skulle då omedelbart bege sig till mobiliseringsplatsen. Vid sådant larm 
trädde också beredskapslagarna automatiskt i kraft. 

Man eftersträvade dock att genomföra en så kallad partiell 
mobilisering (P-mob), då inkallelsernas innehåll kunde anpas-
sas till den rådande situationen. Varje P-mob avsågs dock också 
vara en förberedelse för A-mob. Det fanns två väl förberedda 
alternativ för P-mob, alternativ Mindre (50 000 man med 
kod  färg GUL på krigsplaceringsordern) och alternativ Större 
(200 000 man med kodfärg RÖD). Deras syfte var att under-
lätta ett snabbt politiskt beslut och ett snabbt genom förande av 
en beredskapshöjning, till exempel genom en radioinkallelse. 

Mobiliseringsförråd inrätta-
des i lämpliga, inte längre 
använda civila förrådslokaler. 
Strävan var att ha kompani-
förråd väl utspridda inom ett 
bataljonsområde.

Mobilisering kunde beordras 
på olika sätt beroende på 
tidskraven och omfattningen: 
brevinkallelse eller radio-
inkallelse. Det sistnämnda 
gällde endast vid allmän 
mobilisering och förberedda 
beredskapsalternativ av par-
tiell mobilisering. I det mest 
brådskande läget, överras-
kande angrepp, kunde all-
män mobilisering tillkänna-
ges genom beredskapslarm 
med civilförsvarets larm-
sirener: 30 sekunder ton, 15 
sekunder tystnad, 30 sekun-
der ton etc i 5 minuter.

På krigsfot

Mobiliseringsorganisationens struktur i stort
Den värnpliktiga armens mobiliseringsorganisation var uppbyggd så att
varje av Warszawapakten från dess utgångsläge hotat svenskt kust- eller
gränsavsnitt snabbt skulle kunna nås med några färdigmobiliserade och på
krigsuppgiften övade egna förband. Ett försök till invasion måste emellertid
kunna mötas med fler förband än dem som inledningsvis fanns till hands
i närheten av det avsnitt som angreps. Så länge armen bestod av mer än
30 brigader avdelades en del som strategiska reserver. Man
måste sedan — efter hand som brigaderna blev färre — i ökad
utsträckning planera för att förbanden skulle kunna omgrup-
peras och tilldelas nya uppgifter i andra riktningar. Detta behov
av omgruppering kunde gälla inom såväl landsändan som
landet i stort. I ledningsorganisationen fanns en beredskap för
sådana förändringar redan under pågående mobilisering och
koncentreringstransporter.

Mobiliseringen var utspridd, organiserades bataljonsvis och
när så var möjligt med kompanivisa förråd. Mobiliseringstiden
varierade från 24 till 96 timmar. Brigaderna hade 72 timmars
mobiliseringstid. Mobiliseringsplatsen valdes med hänsyn till var befolk-
ningen bodde och tillgången till lämpliga förrådslokaler, som i flera fall
utgjordes av äldre, av bönderna och industrin inte längre använda logistik-
byggnader. Detta gav låga kostnader och möjlighet att dölja verksamheten
för flygbekämpning. Vid repetitionsövningar övades mobilisering på dessa
platser för att ge möjlighet till automatik vid ett snabbt genomförande och
för att medge nödvändiga improvisationer i skarpa lägen.

Alternativ för mobiliseringens genomförande
Den mest generella formen av mobilisering var allmän mobilisering (A-mob),
som innebar att alla krigsplacerade kallades in till tjänstgöring. Vid ett över-
raskande anfall kunde A-mob tillkännages genom signalen beredskapslarm
med de utomhusanläggningar som fanns (finns) i varje tätort. Krigsplace-
rade skulle då omedelbart bege sig till mobiliseringsplatsen. Vid sådant larm
trädde också beredskapslagarna automatiskt i kraft.

Man eftersträvade dock att genomföra en så kallad partiell
mobilisering (P-mob), då inkallelsernas innehåll kunde anpas-
sas till den rådande situationen. Varje P-mob avsågs dock också
vara en förberedelse för A-mob. Det fanns två väl förberedda
alternativ för P-mob, alternativ Mindre (50 000 man med
kodfärg GUL på krigsplaceringsordern) och alternativ Större
(200 000 man med kodfärg RÖD). Deras syfte var att under-
lätta ett snabbt politiskt beslut och ett snabbt genomförande av
en beredskapshöjning, till exempel genom en radioinkallelse.

Mobiliseringsförråd inrätta-
des i lämpliga, inte längre
använda civila förrådslokaler.
Strävan var att ha kompani-
förråd väl utspridda inom ett
bataljonsområde.

Mobilisering kunde beordras
på olika sätt beroende på
tidskraven och omfattningen:
brevinkallelse eller radio-
inkallelse. Det sistnämnda
gällde endast vid allmän
mobilisering och förberedda
beredskapsalternativ av par-
tiell mobilisering. I det mest
brådskande läget, överras-
kande angrepp, kunde all-
män mobilisering tillkänna-
ges genom beredskapslarm
med civilförsvarets larm-
sirener: 3o sekunder ton, 15
sekunder tystnad, 30 sekun-
der ton etc i 5 minuter.
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I alternativ Mindre ansågs det civila samhället kunna fortsätta att fungera 
normalt. Det alternativet motsvarade ett mindre antal personer än vad som 
kallades in till höstarnas krigsförbandsövningar. Förberedelser var gjorda 
för att kunna permittera särskilt behövlig arbetskraft, till exempel jordbru-
kare under skördetid. I alternativ Större berördes det civila samhället mer, 
men dock inte så mycket att det i sin helhet behövdes sättas på krigsfot. 
Inkallelserna kunde i det senare fallet också inriktas mot landsdelar. Genom 
brevinkallelse kunde nyckelförband mobiliseras på förbands- eller individ-
nivå. Det krävde dock längre tid för urval och genomförande.

Utan att tillgripa mobilisering kunde ÖB använda sig av de så kallade 
fredsorganisationens resurser. Också i detta fall fanns två alternativ eller steg: 
Lystring och Givakt. Det förstnämnda alternativet innebar skärpt beredskap 
med utökade bevakningsåtgärder, indragna permissioner för inneliggande 
värnpliktiga samt eventuella inkallelser för beredskapstjänstgöring m m. 
Givakt innebar högsta beredskap med fredsorganisationens alla resurser 
samt förberedelser för mobilisering. Åtgärderna var tänkta att införas när 
krigs faran var överhängande, som ett mellansteg i avvaktan på ett politiskt 
beslut om beredskapstjänstgöring eller mobilisering.

Inskrivning och fördelning av de värnpliktiga

Fördelningen av de värnpliktiga till krigsförband/mobiliseringsenhet/utbild -
ningsmyndighet gjordes från 1886 fram till slutet av 1960-talet vid inskriv-
ningsområden (io), som var lokaliserade till de gamla landskapsregementena. 
Det år den värnpliktige fyllde 18 år kallades han (efter ändring av värnplikts-
lagen 1942) in till dessa io för inskrivning och fördelning till förband. En del 
värnpliktiga frikallades redan vid inskrivningen, då de inte bedömdes som 
krigsdugliga. Evabritta Personne (Wallberg) har i en uppsats i ett nummer 
av tidskriften Aktuellt och historiskt år 1970 redovisat hur inskrivningen av de 
värnpliktiga gick till fram till centraliseringen 1969. Hon skriver:

Inför omläggningen kan det finnas anledning att i översiktlig form ge en 
återblick på organisationsutvecklingen från inskrivningen av den första 
beväringen 1812 fram till den nu gällande organisationen. Det är därvid 
möjligt att urskilja en utvecklingslinje från den enkla registreringen av 
den första beväringen till våra dagars komplicerade inskrivning, som 
tar två dagar i anspråk. Behovet av allt större redovisningsenheter för 
bättre överblick av personalresurser med åtföljande effektivare planering 
och utnyttjande av resurserna har under perioden varit vägledande för 
organisations utvecklingen och lett fram till allt större redovisningsen-
heter ... Inskrivningen har alltid skett på territoriell bas och den värn-
pliktiges tilldelning till förband har i huvudsak varit beroende av hans 
hemort.
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återblick på organisationsutvecklingen från inskrivningen av den första
beväringen 1812 fram till den nu gällande organisationen. Det är därvid
möjligt att urskilja en utvecklingslinje från den enkla registreringen av
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Det kanske ska tilläggas att det var kyrkan som, fram till det att Skattever-
ket tog över folkbokföringen, försåg inskrivningsmyndigheten med uppgif-
ter om de mönstringsbara inom området. Sjömanshusorganisationen gav 
underlag för uttagning till flottan. Redan från början insamlade man många 
uppgifter om den enskilde före och vid mönstringen för att få ”rätt man på 
rätt plats”, och under andra världskriget påbörjades försök med psykologiska 
prov. Personne skriver:

I inskrivningslängder från 1942 förekommer uppgifter som ej påträffats 
i de äldre längderna. Där finns utförliga anteckningar om genomgångna 
skolor, kurser, examina etc samt resultat från inskrivningsproven. De 
senare i kodform ...

Från 1969 skedde inskrivningen i tre områden, vardera bestående av två mili-
tärområden, medan personalredovisningen skedde vid ett värnpliktskontor i 
varje milo. Som central myndighet ersattes Centrala Värnpliktsbyrån (CVB) 
av Värnpliktsverket (VPV).

Naturligtvis stämde inte befolkningsunderlaget i varje region med det 
operativa behovet av stridskrafter, och förbanden fick därför i flera fall mobi-
liseras i en region för att sedan koncentreras till den region där de tilldelats en 
krigsuppgift. På motsvarande sätt behövde befäl samt allt fler värnpliktiga 
med speciell civil kompetens eller särskild militär utbildning vid mobilise-
ring enskilt ta sig långa sträckor till sitt krigsförbands mobiliseringsplats. 
Krigsplaceringsordern innehöll biljett för en sådan enskild resa med all-
männa kommunikationsmedel, ibland med flyg. Efter hand uppstod pro-
blem med personalförsörjningen av de förband som krävdes för Norrlands 
försvar. Av brist på sysselsättning flyttade nämligen allt fler av de unga och 
även av äldre värnpliktiga norrlänningarna söderut. Vi ska strax återkomma 
till detta.

Reformernas 1960-tal

Under 1960-talet genomfördes två stora förändringar i försvarets personal-
försörjning, som avsevärt höjde kvaliteten inte minst i armén. År 1966 inför-
des ett nytt utbildningssystem, kallat VU 60 efter den utredning som utarbe-
tade förslaget. Systemet medgav bland annat att de befälsuttagna värnplik-
tiga, de blivande gruppcheferna och plutoncheferna, som föregångsmän 
deltog i soldaternas utbildning samtidigt som de övade sig i sin truppförande 
roll, vilket var en god förberedelse för förbandets första repetitionsövning. 
Under denna första krigsförbandsövning (KFÖ) samtränades olika bataljons-
förband inom en sammansatt brigad och ibland inom avsedd fördelning av 
militärbefälhavaren på den planerade förstahandskrigsuppgiften. 
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Det kanske ska tilläggas att det var kyrkan som, fram till det att Skattever-
ket tog över folkbokföringen, försåg inskrivningsmyndigheten med uppgif-
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Från 1969 skedde inskrivningen i tre områden, vardera bestående av två mili-
tärområden, medan personalredovisningen skedde vid ett värnpliktskontor i
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Krigsplaceringsordern innehöll biljett för en sådan enskild resa med all-
männa kommunikationsmedel, ibland med flyg. Efter hand uppstod pro-
blem med personalförsörjningen av de förband som krävdes för Norrlands
försvar. Av brist på sysselsättning flyttade nämligen allt fler av de unga och
även av äldre värnpliktiga norrlänningarna söderut. Vi ska strax återkomma
till detta.

Reformernas 1960-tal
Under 1960-talet genomfördes två stora förändringar i försvarets personal-
försörjning, som avsevärt höjde kvaliteten inte minst i armen. År 1966 inför-
des ett nytt utbildningssystem, kallat VU 60 efter den utredning som utarbe-
tade förslaget. Systemet medgav bland annat att de befälsuttagna värnplik-
tiga, de blivande gruppcheferna och plutoncheferna, som föregångsmän
deltog i soldaternas utbildning samtidigt som de övade sig i sin truppförande
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förband inom en sammansatt brigad och ibland inom avsedd fördelning av
militärbefälhavaren på den planerade förstahandskrigsuppgiften.
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Intervallen mellan repetitionsövningarna förkortades från sex till fyra år 
samtidigt som det infördes särskilda övningar för befälet (SÖB) mitt emellan 
dessa övningar. Då kunde befälet inför nästa repetitionsövning förberedas på 
taktiska förändringar eller nytillkommen materiel. För prioriterade förband 
av betydelse för försvar mot kuppanfall eller med särskilt komplicerad 
materiel infördes sådana övningar för hela förbandet (SÖF).

Parallellt med införandet av VU 60 effektiviserades inskrivningsverksam-
heten och registreringen av den värnpliktiges kompetens vid dels mönst-
ringen, dels den successiva utvecklingen därefter under värnpliktstiden4. 
Automatisk databehandling (ADB) infördes, vilket avsevärt underlättade en 
fortlöpande bemanning av de enskilda krigsförbanden. Strävan hade redan 
tidigare varit att behålla så mycket av förbandens samträning som möjligt; 
dels från grundutbildningen till första KFÖ och sedan mellan efter hand 
genomförda KFÖ, SÖB och SÖF, dels senare vid övergången från fältförband 
till lokalförsvarsförband i åldern 32–37 år. Vid det senare tillfället eftersträ-
vade man också krigsplacering i den region som den värnpliktige hade tidi-
gare övningserfarenheter ifrån.

Verksamheten kunde med ADB rationaliseras, och registerföringen regio-
naliserades till ett värnpliktskontor per vart och ett av de sex militärområ-
dena (VPK S, V,Ö, B, NN och ÖN). Inskrivningen förlängdes till två dagar, 
vilket medgav bättre läkarundersökningar och tester. Framför allt förbättra-
des uttaget av de befälsvärnpliktiga. I samband med denna reform tog man 
också tag i de problem som efter hand hade uppstått på grund av utflytt-
ningen från Norrland.

ÖN-NN-problematiken 

I och med att utflyttningen från Norrland ökade reglerades värnpliktsför-
sörjningen i slutet av 1960-talet så att Övre Norrlands (ÖN:s) brist täcktes 
från Stockholmsområdet och Nedre Norrlands (NN:s) från Göteborgsområ-
det. (Det var en gemensam reform för de tre försvarsgrenarna med samman-
hållen prioritering militärområdesvis.) I syfte att snabba upp mobiliseringen 
vidtogs ett antal åtgärder. Viktiga personalgrupper, som reservofficerare och 
värnpliktiga specialister, hade flygbiljett på sina krigsplaceringsorder och 
skulle resa civilklädda med inrikesflyget direkt till mobiliseringsplatsen i 
Norr land. Lokalförsvarsförbanden med särskilt viktiga krigsuppgifter i Övre 
Norr land var bemannade med norrlänningar, liksom vissa delar av priorite-
rade förband inom marinen och flygvapnet. 

Övriga lokalförsvarsförband delades in i A- och B-omgångar, av vilka 
A-omgången bestod av mobiliserande i Norrland, medan B-omgången 
mobi liserade inom militärområdet i Mälardalen, milo Öst, respektive det i 
västra Sverige, milo Väst. De som tillhörde B-omgången hade mobiliserings-
tiden 24 timmar och kunde följa efter de civila värnpliktiga som ryckt in 
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under första dygnet med flyg och tåg. All förbandsmateriel fanns på A-om-
gångens mobiliseringsplats i närheten av krigsuppgiften i Norrland. B-om-
gången fick endast personlig utrustning med vapen före avresan söderifrån. 
Vissa brigad- och fördelningsförband skulle mobiliseras på sydligare plat-
ser och sedan ”koncentreras”, det vill säga järnvägstransporteras upp, med 
landsvägstransport i reserv. 

Exempel på sådana förband var de två Norrlandsbrigaderna i Nedre 
Norr land som skulle ingå i försvaret av landgränsen. De hade som alla 
brigader 72 timmars mobiliseringstid. Övergång under koncentrering 
från järnvägs- till landsvägstransport med hjälp av buss- och åkeriföre-
tag övades regelbundet. Försvarsområdesbefälhavarna var ansvariga för 
pla neringen och den praktiska ledningen av sådana trafikomläggningar 
i koncentrering (och uppmarsch inom milo). För detta disponerade de 
mest betungade försvarsområdena trafikkompanier som deltog i de freds-
mässiga övningarna med de repetitionsövande förbanden och de civila 
transportföretagen. 

Tillgången på reservbromateriel utefter landsvägarna i Norrland blev 
efter hand riklig, eftersom den gamla materielen bibehölls när modernare 
tillkom. Antalet fristående ingenjörförband för att underhålla främst lands-
vägsnätets fyra genomgående vägar i Norrland var också stort. Efter hand 
reducerade byggtiderna väsentligt med modern bromateriel. Eventuellt 

Soldater vid I 5 tolkande 
efter bandvagn 202. En 
Norrlandsbrigad från Jämt-
land skulle efter mobilisering 
transporteras på järnväg och 
landsväg till krigsuppgifter 
vid norra landgränsen.
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under första dygnet med flyg och tåg. All förbandsmateriel fanns på A-om-
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gången fick endast personlig utrustning med vapen före avresan söderifrån.
Vissa brigad- och fördelningsförband skulle mobiliseras på sydligare plat-
ser och sedan "koncentreras", det vill säga järnvägstransporteras upp, med
landsvägstransport i reserv.

Exempel på sådana förband var de två Norrlandsbrigaderna i Nedre
Norrland som skulle ingå i försvaret av landgränsen. De hade som alla
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från järnvägs- till landsvägstransport med hjälp av buss- och åkeriföre-
tag övades regelbundet. Försvarsområdesbefälhavarna var ansvariga för
planeringen och den praktiska ledningen av sådana trafikomläggningar
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mässiga övningarna med de repetitionsövande förbanden och de civila
transportföretagen.
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efter hand riklig, eftersom den gamla materielen bibehölls när modernare
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behövliga nya tillfartsvägar till brobyggnadsplatser och färjelägen tillkom 
efter hand vid de fredstida övningarna. 

Landsvägarna skulle även i fortsättningen användas för underhålls-
transporter. Förberedelser var också gjorda för att vid behov kunna hålla 
igång Inlandsbanan. Det kunde också uppstå ett stort behov av att trans-
portera skadade från gränsförsvaret i Övre Norrland (milo ÖN) för fortsatt 
vård vid sjukhus i Mellansverige. Betydande lagerhållning, och då även för 
kvarvarande civilbefolkning, av bland annat livsmedel, ingick också i för-
beredelserna. Alla möjligheter hölls i reserv för att kunna underhålla Övre 
Norrlands försvar, även sjötrafiken längs kusten – dock inte kustjärnvägen, 
som hade för långa broar för att de skulle kunna ersättas om de blev för-
störda i luftangrepp.

Det civila samhällets resurser

Det militära försvaret hade tidigt på många sätt använt sig av särskilda kun-
skaper och resurser i det civila samhället. Det lät sig göras eftersom vi endast 
skulle strida i eget land. Ett exempel på detta är den 1944 organiserade Bygg-
nads- och Reparationsberedskapen (BRB), som till exempel var inplanerad 
att vid beredskapshöjningar färdigställa mer krävande befästningsarbeten. 
Sådant ianspråktagande av civila resurser ökade med samhällsförändring-
arna och försvarets försämrade ekonomi även under 1970- och 80-talen.

Tidigare nämnda exempel på detta är överenskommelsen och övningarna 
med åkeriföretagen i Norrland om att hjälpa till vid övergången till lands-
vägsmarsch. SJ och Vägverket kunde själva reparera mindre skadade broar 
med materiel som lagts upp i närheten av de olika objekten längs koncentre-
rings- och underhållsvägarna. På 1970-talet träffades en överenskommelse 
med de stora och allt färre grossistföretagen inom livsmedelssektorn att även 
i krig distribuera ut specerier och råvaror till Försvarsmaktens etappled. 
Detta övades också vid de stora krigsförbandsövningarna som regelmässigt 
hölls i militärområdena till in på 1990-talet.

Specialutbildad personal, till exempel läkare och ingenjörer, inordnades i 
särskilda personalkårer. Exempel på detta är Väg- och Vattenbyggnadskåren, 
som infördes redan 1851 och bemannade en stor del av ingenjörtruppernas 
bataljonchefsbefattningar samt BRB:s chefspositioner. Reservofficerarna i 
fråga hade i regel stor erfarenhet från anläggningsarbeten inte minst från 
Norrland vid utbyggnaden av vattenkraften. 

Under 1980-talet började i allt större utsträckning reservofficerare och 
värnpliktigt befäl att försöka bli befriade från sin krigsförbandsövning, 
bland annat beroende på sina arbetsgivares krav. Och de blev också i många 
fall befriade. Detta framtvingade ökande omkrigsplaceringar, vilket med-
förde reducerad kontinuitet i förbanden och samträning mellan cheferna i 
strid med grundtankarna i VU-60.
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värnpliktigt befäl att försöka bli befriade från sin krigsförbandsövning,
bland annat beroende på sina arbetsgivares krav. Och de blev också i många
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strid med grundtankarna i VU-60.

338



339

På krigsfot

Alternativet

I detta avsnitt om den hemförlovade armén har inledningsvis berörts de 
militära motiven för att bibehålla en så stor armé som befolkningen kunde 
bära. Från 1970-talet höjdes alltfler röster för att man skulle reducera orga-
nisationen. Diskussionen blev aktuell när det av ekonomiska skäl visade 
sig att endast drygt hälften av infanteribrigaderna under 1970-talet skulle 
kunna moderniseras till den nya organisation 77. Under senare tid har det 
också hävdats att man borde ha reducerat lokalförsvaret i Övre Norrland 
på grund av det bristande befolkningsunderlaget och transportproblemen. 
Ovan har beskrivits hur denna brist avhjälptes genom organiserandet av 
A- och B-omgångar, varvid de senares koncentrering kunde börja redan 
under mobiliseringsdygn två. De var sålunda inte i vägen för de söderifrån 
kommande fältförbanden, vilkas starttid för koncentrering låg efter dygn 
tre. 

Det förelåg ytterligare mindre kända motiv till varför en reducering av 
lokalförsvaret i Övre Norrland aldrig övervägdes. Det fanns redan en lucka 
i vårt markgränsförsvar nordväst om Karesuando. I händelse av krig var det 
därför Nato som själv fick svara för huvuddelen av flankskyddet av Lyngen-
ställningen i Norge. Den luckan fick inte bli större och det redan glesa gräns-
försvaret i Tornedalen inte ännu glesare.

Eftersom lokalförsvarsförbanden ärvde såväl personal som materiel av 
brigaderna blev de billiga. Kostnaden var knuten till repetitionsutbildnings-
systemet, mobiliseringsberedskapen samt vissa nödvändiga kompletteringar 
av materielen. När man bedömer behovet av lokalförsvar i Norrland bör 
man utöver vad som ovan sagts ha klart för sig att förbandstätheten var 
betydligt lägre i gränsens neutralitetsvakt och bakomliggande försvarszon, 
den så kallade Kalixlinjen, än i södra Sverige. 

Lokalförsvarsförbanden var i regel mer användbara för sina begränsade 
uppgifter än vad de värnpliktiga tyckte. På 1980-talet började de värnplik-
tiga klaga över den omoderna utrustning de hade i jämförelse med den som 
förekom i krigsbilder de såg på TV. Trots allt var lokalförsvarsförbanden 
fortfarande användbara för sina mer begränsade taktiska uppgifter.

Den som klagar på den stora kvantitet markstridsförband som behölls 
skulle kanske jämföra styrkeinsatser i till exempel Mellersta Östern med 
styrketilldelningen till våra försvarsområden. Det brukar röra sig om en halv 
miljon man på en yta som ofta är mindre än säg Kalix försvarsområde, alltså 
bara en liten del av hela Övre Norrlands militärområde (milo ÖN). Vårt lands 
stora yta och den angripande supermaktens resurser glöms ibland kanske 
bort, liksom att en stor del av marinen och flygvapnet (och även en del av 
armén) kunde vara nedkämpade när de verkligt stora påfrestningarna var 
att invänta: avvärjningsstrid vid gräns och kust eller en seg fördröjningsstrid 
över landets yta, i bästa fall understödd också av Nato-flyg. 
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bära. Från 1970-talet höjdes alltfler röster för att man skulle reducera orga-
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därför Nato som själv fick svara för huvuddelen av flankskyddet av Lyngen-
ställningen i Norge. Den luckan fick inte bli större och det redan glesa gräns-
försvaret i Tornedalen inte ännu glesare.

Eftersom lokalförsvarsförbanden ärvde såväl personal som materiel av
brigaderna blev de billiga. Kostnaden var knuten till repetitionsutbildnings-
systemet, mobiliseringsberedskapen samt vissa nödvändiga kompletteringar
av materielen. När man bedömer behovet av lokalförsvar i Norrland bör
man utöver vad som ovan sagts ha klart för sig att förbandstätheten var
betydligt lägre i gränsens neutralitetsvakt och bakomliggande försvarszon,
den så kallade Kalixlinjen, än i södra Sverige.

Lokalförsvarsförbanden var i regel mer användbara för sina begränsade
uppgifter än vad de värnpliktiga tyckte. På 1980-talet började de värnplik-
tiga klaga över den omoderna utrustning de hade i jämförelse med den som
förekom i krigsbilder de såg på TV. Trots allt var lokalförsvarsförbanden
fortfarande användbara för sina mer begränsade taktiska uppgifter.

Den som klagar på den stora kvantitet markstridsförband som behölls
skulle kanske jämföra styrkeinsatser i till exempel Mellersta Östern med
styrketilldelningen till våra försvarsområden. Det brukar röra sig om en halv
miljon man på en yta som ofta är mindre än säg Kalix försvarsområde, alltså
bara en liten del av hela Övre Norrlands militärområde (milo ON). Vårt lands
stora yta och den angripande supermaktens resurser glöms ibland kanske
bort, liksom att en stor del av marinen och flygvapnet (och även en del av
armen) kunde vara nedkämpade när de verkligt stora påfrestningarna var
att invänta: avvärjningsstrid vid gräns och kust eller en seg fördröjningsstrid
över landets yta, i bästa fall understödd också av Nato-flyg.
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Någon gång under 1950-talet övervägde man kanske att minska den totala 
krigsorganisationen därför att 1930-talets små årskullar inte räckte till för att 
upprätthålla 1948 års beslut. Det uppstod stora personalvakanser i krigsför-
banden, värst i de ingenjörförband som skulle svara för att förbindelserna till 
Övre Norrland hölls öppna. Å andra sidan upplevdes hotet mot landet starkt 
under hela detta och följande decennium, samtidigt som politikerna visste 
att 1940-talets stora årskullar skulle rätta till problemen under 1960-talet.

Koncentreringsplanläggningen

Som framgår ovan användes samtliga allmänna kommunikationsmedel 
för inryckning till mobilisering och därefter för koncentrering. Uppmar-
scher (inom militärområdena) kunde i regel genomföras per landsväg med 
förbandens egna transportmedel, även om många arméförband ända till 
det kalla krigets slut cykel- eller skidtolkade efter traktor eller bandvagn. 
Inryckningsresorna för mobilisering var, med undantag för flygresorna 
till Norrland, inte föremål för någon särskild planläggning. En inryck-
ande ansågs kunna klara sig själv med sin krigsplaceringsorder, vilken 
gällde som biljett på bussar och tåg. Som tidigare nämnts övades detta vid 
repetitionsövningarna. Mobiliseringsmyndigheten organiserade när tran-

sporter från stationer och hållplatser till mobi - 
liseringsplatsen.

Däremot lades stor vikt vid planläggningen 
av koncentreringstransporterna på järnvägs- och 
landsvägsnätet. Dessa kunde i värsta fall komma 
att i tiden sammanfalla med utrymmande civilbe-
folkning från större tätorter.5 Koncentreringsplan-
läggningen var redan vid Generalstabens tillkomst 
en av dess viktigaste uppgifter. Dess första tid 
sammanföll med utbyggnaden av järnvägsnätet 
och inriktningen mot ett gräns- och kustförsvar. 
Under det kalla kriget sköttes den av kommuni-
kationsavdelningen vid försvarsstaben. SJ hade 
en stor del i planeringen och genomförandet, inte 
minst vad gäller distributionen av lämpliga vagnar 
samt reserver av ånglok om eldriften slogs ut.

För koncentreringen längs landsvägarna hölls 
en särskild vägkarta aktuell. Den visade fyra 
genomgående vägar norrut och ett rutnät av 
vägar söder om Dalälven. Trafikregleringen orga-
niserades av försvarsområdena, som också sva-
rade för övergången från järnvägstransport till 
landsvägsmarsch.

Vägkarta för koncentrerings-
transporter. I södra delen 
av landet gav vägnätet stor 
handlingsfrihet. Norr om 
Dalälven fanns endast fyra 
genomgående vägar för 
transport till övre Norrland.
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Gotlandsproblematiken

Inte heller Gotlands befolkning räckte till för att bemanna den krigsorgani-
sation som försvarsledningen ville avdela för öns försvar. Man ansåg ett för-
svarat Gotland värt ett högre ”pris” (i styrkeinsats och tid för en angripare) 
på grund av öns betydelse som underrättelseplattform och som mellanland-
ningsresurs för en angripares helikoptrar. Gotlands lokalrekryterade försvar 
skulle därför enligt planeringen förstärkas med en fastlandskontingent, som 
om möjligt skulle överskeppas före ett krigsutbrott med flottans fartyg samt 
färjor från södra delen av milo Öst. Där mobiliserades och utrustades den i 
likhet med de ovan omtalade B-omgångarna för Norrlands försvar.

Lokal tillämpning

Den lokala tillämpningen av arméns mobiliseringssystem genomgick under 
det kalla kriget tämligen omfattande förändringar, vilka här kommer att 
redovisas med utgångspunkt i infanteriets krigsförband, främst infanteri - 
bataljonerna.

Under hela perioden styrdes planeringen av att statsmakterna slagit 
fast att en påbörjad mobilisering aldrig skulle avbrytas. Detta inpräntades 
i statsmakternas texter med orden ”Varje meddelande att motståndet skall 
uppges är falskt”.6 Även om ledningssystemet slogs ut skulle mobilisering, 
koncentrering och uppmarsch fullföljas enligt reglementerade rutiner vilka 
prövats och övats under såväl lokala som regionala övningar. Det var tra-
giska erfarenheter från Sovjetunionens och Tysklands tillvägagångssätt i 
olika krigs öppningsskede som lett till detta samt Norges – och Sveriges! – 
tvekan före och under den 9 april 1940.

Vid beredskapslarm eller när regeringen så beslutat trädde vissa bered-
skapslagar i funktion, främst beredskapsförfogandelagen, vilket gav militär 
befälhavare nödvändiga befogenheter för att genomföra mobilisering, kon-
centrering och uppmarsch.

De lokala mobiliseringsförberedelserna krävde omfattande och konti-
nuerliga åtgärder vid de myndigheter som var mobiliseringsmyndigheter 
och därmed hade ansvar för att förbereda och genomföra mobilisering. För 
detta ändamål hade till exempel ett regemente fast anställd militär och civil 
personal som leddes av tygofficeren (krigsmateriel), intendenten (uniformer 
och livsmedel), fortifikationsofficeren (mark och byggnader) och personal-
officeren (krigsplacering av befäl och meniga). Regementets mobiliserings-
förberedelser samordnades av en mobiliseringsofficer.

Ansvaret för att mobiliseringen skulle kunna slutföras på föreskriven 
mobiliseringstid delades mellan krigsförbandscheferna (bataljoncheferna, 
kompanicheferna) och mobiliseringsmyndigheten, men låg som framgår av 
ovanstående till allra största delen på mobiliseringsmyndigheter. Vid mobi-
lisering var det kompanicheferna som ledde ordnandet av närskyddet, sam-
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redovisas med utgångspunkt i infanteriets krigsförband, främst infanteri-
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ordnat med hemvärnet, mottagandet av inryckande personal (bland annat 
mobiliseringsreserven – det vill säga extrapersonal inkallad för att fylla sent 
uppkomna vakanser), materielutlämning, förläggnings- och maskerings-
arbeten, inskjutning av vapen, mottagning av och maskeringsmålning av 
fordon. Krigsförbandscheferna övertog det fulla ansvaret först när förban-
det var färdigmobiliserat, som regel senast efter 72 timmar räknat från den 
tidpunkt då statsmakterna beordrat mobilisering.

Mobiliseringssystemet närmast efter 1945

Beredskapstiden 1939–1945 innebar en omfattande svensk upprustning, 
som för arméns del främst innebar organiserandet av ett ökande antal fält-
förband, främst infanteriregementen (IR) och fördelningsförband, det vill 
säga förband som skulle kunna förstärka fördelningarnas regementen med 
exempelvis artilleri och luftvärn. Under beredskapstidens senare år blev 
allt fler nyuppsatta krigsförband färdigutrustade och färdigutbildade. Efter 
beredskapstjänst vid gräns och kust hemförlovades personalen medan krigs-
förbandens materiel lades i så kallad fältdepåberedskap vid det fredstida 
regementet (depån) eller i dess närmaste omgivning. Avsikten med detta var 
att personalen snabbt skulle kunna inkallas och utrustas och att krigsförban-
det vid partiell eller allmän mobilisering skulle kunna ges ordinarie eller nya 
krigsuppgifter alltefter vad läget kunde komma att kräva.

Under beredskapen hade varje fredstida regemente från början haft 
ansvar för ett enda krigsregemente (då kallat fältregemente); för det freds-
tida regementet I 3:s del exempelvis fältregementet IR 3. Armén fördubblade 
sedan antalet fältregementen, och I 3 ansvarade då för två fältregementen, 
IR 3 och IR 33. År 1949 började landets fältregementen omorganiseras till 
brigader och I 3 blev mobiliseringsmyndighet för infanteribrigaderna IB 3 
och IB 33. Brigaderna innehöll nu, förutom tre skyttebataljoner m m (ur 
infanteriet) även krigsförband ur andra truppslag (till exempel luftvärn och 
ingenjörförband). Artilleriförbanden hade redan från organisation PB 43 
ingått i de första tre pansarbrigaderna, men skulle först från 1960-talet orga-
nisatoriskt ingå i infanteribrigaderna. 

De i brigaderna ingående tekniska förbanden förrådsställdes efter hand 
inom samma områden som brigaderna. I de fall brigadernas mobområden 
låg långt från de tekniska truppslagens regementen överfördes härvid också 
mobiliseringsansvaret till infanteri- och pansarregementena. (Det senare sedan 
pansarbrigaderna fått organisation 1963, som infördes successivt under 1960-
talet.) På samma sätt lades mobansvar efter hand på försvarsområdesbefäl-
havaren (se nedan) för dennes lokalförsvarsförband. Vid lokalisering i närheten 
av de tekniska truppslagens regementen kunde dock dessa behålla mobansvaret 
för sina brigad- och andra förband, vilkas materiel ändå behövdes som utbild-
ningsmateriel i deras varierande utbildningsansvar för olika typförband.
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Försvarsområden tillkom i 1942 års försvarsbeslut. De överensstämde 
geografiskt med länen (med avvikelser i några fall) med syftet att underlätta 
territorialförsvarets samordning med det civila totalförsvar som var under 
uppbyggnad. Samtidigt omvandlades den av äldre värnpliktiga (33–40 år) 
bestående landstormen till lokalförsvarsförband, och värnplikten utsträck-
tes till 47 år. Försvarsområdesbefälhavaren (fobef), oftast en aktiv överste-
löjtnant, blev ansvarig för mobilisering av de ”direkt stridande” lokalför-
svarsförbanden inom hans försvarsområde. I början var också fobef ansvarig 
för den under andra världskriget frivilligt organiserade optiska luftbevak-
ningen. Den överfördes i 1948 års försvarsbeslut till flygvapnet.

Vid 1945 års demobilisering höll man fast vid fältdepåberedskapens 
beprövade rutiner, vilka inledningsvis blev grunden för det kalla krigets 
mobiliseringssystem. Mobförråd inhyrdes och specialinreddes med hyllor, 
ventilation, inbrottsskydd etc. Bataljonernas krigsmateriel – i första hand 
uniformer och annan personlig utrustning (buren utrustning, som pack-
ning, gasmask m m), vapen och verktyg samt förläggningsmateriel (tält, fält-
kök) – lades upp i förråden. Ammunition, sprängmedel och minor förråds-
ställdes däremot av säkerhetsskäl för sig. 

Mobiliseringsmyndigheten ansvarade med egen personal eller kontrak-
terade civila företag för utkörning av livsmedel, furage, ammunition och 
drivmedel. Ved, potatis och halm upphandlades lokalt av krigsförbandens 
kvarter mästare som en del av mobiliseringen. Kärror, skidor och pulkor samt 
sjukvårdsmateriel lades också upp i krigsförbandens mobförråd, medan i 
förväg uttagna hästar (ackordshästar) – senare ersatta med förhandsuttagna 
traktorer och bilar – i likhet med soldaterna tillfördes vid mobilisering. De 
mönstrades in av särskilt utsedda mottagningsförrättare.

Det i mobområdena hemmahörande hemvärnet skyddade mobilise-
ringen dels genom närskydd, dels genom skydd av kommunikationerna, det 
senare en uppgift som även ålåg järnvägarnas, Postens och Televerkets lokala 
driftvärn, som vid statliga myndigheter var en motsvarighet till det frivilliga 
hemvärnet.

För de materieltunga krigsförbanden (pansar-, artilleri-, luftvärns-, ingen-
jör- och trängbataljoner) följdes samma principer så långt ekonomi och 
säkerhet medgav. 

Så kallade tillsynsmän vidtalades och svarade för fredstida bevakning av 
mobförråden. För att underlätta mobiliseringens allra första skede kunde 
militärledningen i samverkan med statsmakterna anbefalla förstärkt mobili-
seringsberedskap, då bland annat krigsförbandens mobiliseringsförberedare 
såsom tjänsteförrättande krigsförbandschefer vidtog beredskapshöjande 
åtgärder innan ordinarie chef hann infinna sig.

De ständiga organisationsförändringarna som var ett resultat av krigs-
förbandens fortlöpande modernisering – ny materiel, ny taktik – och de 
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ständigt pågående reparationerna och renoveringarna av krigsmateriel fort-
gick enligt gällande planer och utan större svårighet, men givetvis till priset 
av att inte all krigsmateriel vid alla förband ständigt var på plats i mob-
förråden. Där materiel tillfälligt saknades kunde detta vid krigsförbands-
övningar åtgärdas med tillfälliga lån från andra krigsförband. I ett skarpt 
mobiliseringsläge hade här, liksom i de flesta andra hänseenden, krävts 
improvisationer. Dessa tillfälliga och punktvisa brister, alla enligt gällande 
planer, var aldrig något hinder för att mobilisera eller koncentrera och upp- 
marschera. 

Det kalla krigets mobiliseringssystem drog givetvis större kostnader än 
det äldre systemet, i vilket all krigsmateriel funnits vid materielslagsvisa stor-
förråd inom fredsförbandets kasernområde eller närövningsfält respektive 
på skjutfält. Materielhanteringen (reparationer, revidering, materiellån och 
materiell förnyelse) var i detta centraliserade äldre system avsevärt billigare 
än ett utspritt system.

Efter världskrigets beredskapstid genomfördes åldersklassvis repeti tions-
utbildning för att upprätthålla de hemförlovade krigsförbandens strids-
värde. Övningarna genomfördes sålunda inte krigsförbandsvis eller ens 
under fältmässiga förhållanden. Fokuseringen låg på enskild utbildning och 
omskolning på nya vapen, ny utrustning och nya stridsmetoder och andra 
rutiner. Detta ändrades 1950 då man övergick till krigsförbandsvis repeti-
tionsutbildning i sexårsrytm.

Det territoriella landförsvaret

Lokalförsvarsförbandens mobiliseringsplatser låg i stor utsträckning i ome-
delbar närhet av förbandens krigsuppgifter, som oftast gällde försvar/skydd 
av knutpunkter, hamnar, flygfält och annan viktig infrastruktur. I Kalixlin-
jen i Norrbotten och den så kallade Per Albin-linjen längs Skånes kuster var 
det en mer sammanhängande gruppering med i fred utbyggda befästningar. 
Lokalförsvarsförbanden hade också, som ovan sagts, kortare mobiliserings-

tider än fältförbanden, som regel 48 timmar.
Försvarsområdesbefälhavaren var även ansvarig för det ter-

ritoriella försvaret av länet/försvarsområdet. Han var också 
huvudman för hemvärnet och frivilligrörelserna i länet och sam-
verkade med landshövdingen (länsstyrelsen). Försvarsområ-
desbefälhavaren prioriterade, i de fall det redan inte ingick i 
högre chefs order, inom det nationella totalförsvarets cirka 
8 000 (år 1988) skyddsobjekt.

Hemvärnet, vars frivilliga hemvärnsmän förvarade vapen 
och utrustning hemma, mobiliserade i sina hemvärnsområ-
den. De bestod av före detta värnpliktiga, det vill säga män 
över 47 år. Försvarsfrivilliga kvinnor i alla åldrar, till exem-

Värnförbanden var de delar 
av det territoriella försvaret 
som hade de kortaste mobi-
liseringstiderna på grund av 
att personalen bodde nära 
sin krigsuppgift. De skulle 
till exempel bemanna denna 
värnkanon, ett före detta 
stridsvagnstorn från strids-
vagn 74.
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pel från Lottorna, Bilkåren eller Röda Korset, placerades i hemvärnet på 
specialistbefattningar.

Större förändringar under det kalla kriget

Den största förändringen under perioden var den utspridning av krigsför-
bandens mobplatser som motiverades av kärnvapenhotet, sådant det upp-
fattades under 1950-talet. Detta ledde till att mobförråden, som dessför-
innan låg inom cirka 20 kilometer från regementet, omkring 1960 spreds ut 
till ett avsevärt större område så att de kom att ligga upp till 100 kilometer 
från regementet/mobiliseringsmyndigheten. 

Införandet 1950 av krigsförbandsvisa övningar istället för åldersklassvisa 
sådana gav förbanden ökat stridsvärde och möjliggjorde mobövningar på 
mobplatserna. Det efter hand ökade hotet om överraskande anfall (kupp-
anfall eller strategiskt överfall) gjorde att mobilisering under strid förbered-
des och övades i ökande utsträckning, bland annat som samövningar mellan 
hemvärn och mobiliserande krigsförband. Hemvärnet gavs dubbla upp-
gifter: en förstahandsuppgift att skydda mobilisering och en andrahands-
uppgift vid något av försvarsområdets prioriterade skyddsobjekt. De senare 
hade som regel koppling till brigaders och fördelningsförbands koncentre-
ringstransporter genom försvarsområdet och till den av militärbefälhavaren 
ledda uppmarschen inom området. Automatiken i mobiliseringsrutinerna 
kopplades i ökande utsträckning till automatiken i krigsorganiseringen av 
det civila samhället.

Utspridningen av krigsförbandens mobförråd var en utdragen process 
som inleddes vid 1950-talets slut och pågick under huvuddelen av 1960-
talet. Hotbilden ansågs tala för att en angripare redan i inledningsskedet 
av ett krig kunde komma att använda kärnvapen för att försvåra mobilise-
ring.7 Avsikten var därför att minska mobiliseringsorganisationens sårbarhet 
genom att man omförrådsställde hela armén så att varje kompani skulle ha 
sitt eget mobförråd och att dessa kompaniförråd aldrig skulle ligga närmare 
varandra än tre kilometer. En kärnladdningsdetonation skulle inte kunna 
utradera mer än ett enda förråd. 

Denna höga målsättning visade sig emellertid alltför resurskrävande, och 
man övergick till förråd för två eller flera kompanier, i vissa fall halvbataljon 
eller i undantagsfall förråd för hel bataljon. När kärnvapnens användbar-
het för taktiska ändamål snart minskade i trovärdighet framstod dessutom 
ambitionen som onödigt hög. Man sänkte kraven på utspridning.

De många nya förråd som måste inhyras eller i undantagsfall byggas med-
förde att förrådsstandarden ökade. Krigsförbandens modernisering krävde 
samtidigt större förrådsytor. Infanteribrigaderna tillfördes 1959 trängför-
band (underhållsbataljon) och 1966 artilleriförband (haubitsbataljon) och 
pansarförband (stormkanonkompani). Mobförråden för dessa flyttades efter 
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hand till respektive brigads mobområde och mobansvaret överfördes till res-
pektive brigads mobiliseringsmyndighet. 

De med tiden ökande inbrotten krävde säkrare förvaring av krigsförban-
dets vapen och förstahandsammunition för inskjutning m m. Därför lade 
man in nya inbrottssäkra vapenkassuner av armerad betong i mobförråden.

VU 60-systemet med krigsförbandsövning (KFÖ) vart fjärde år samt sär-
skilda övningar för befäl (SÖB) eller förband (SÖF) däremellan medförde 
att mobövningar med egen krigsmateriel på de rätta mobiliseringsplatserna 
blev regel, och den praktiska erfarenheten av mobilisering ökade. Det aktiva 
befälet – som dittills sett arbetsuppgifterna i fred som en huvudsak – fick 
ett nytt medvetande om sitt befälsansvar för krigsförbandet, mobförrådet 
och krigsuppgifterna. Inryckning av ”repgubbar” flyttades från den bekväma 
kasernen till den mindre gästvänliga skogen. Tankegångarna i VU 60 gjorde 
det befogat att i samband med KFÖ bland annat pröva förbandens strids-
värde omedelbart efter genomförd mobilisering. Det gick till så att det 
”nymobiliserade” krigsförbandet avmarscherade till något skjutfält för att 
prövas i stridsskjutning med skarp ammunition. 

Som exempel kan nämnas att en krigsförbandsövande I 3-bataljon redan 
i februari 1964 ryckte in på de nya kompanivisa mobplatserna nordöst om 
Örebro, varefter bataljonen nattetid i snömodd cykeltolkade tio mil efter 
traktor till Villingsbergs skjutfält i Kilsbergen. Där prövades bataljonen i 
plutonsvisa stridsskjutningar, som övergick till kompanivisa övningar, 
bataljonsövning och slutligen dubbelsidig fälttjänstövning i trakten av 
Köping. Slutligen genomfördes en fältmässig avrustning/demobilisering i 
Kilsbergen. Mobiliseringstiden hölls, marschen fungerade och stridsskjut-
ningarna visade att en tillräckligt stor del av kunnandet från grundutbild-
ningen bestod. 

Besparingar och rationalisering

Från och med 1967 sjönk försvarets budget i reala termer successivt. Ett 
amerikanskt budgetsystem (FPE) infördes och ett rationaliseringsinstitut 
för totalförsvaret (FRI) organiserades. Redan 1975 genomfördes som en 
följd därav en stor förändring av den lokala mobiliseringsorganisationen, 
som centraliserades på förslag av en utredning kallad OLLI (Organisa-
tion i Lägre regional och Lokal Instans). Med denna knöts försvarsområ-
desfunktionen i regel samman med landskapsregementet i länet till ett så 
kallat försvarsområdesregemente, som blev mobiliseringsmyndighet för alla 
krigsförband som mobiliserade inom försvarsområdet. Landets indelning i 
försvarsområden ändrades inte. I de fall ett landskapsregemente senare lades 
ner behölls Fo-funktionen som fristående Fo-staber.

Samma reform genomfördes vid de Ka-regementen som låg i de så kallade 
marina försvarsområdena. I Norrbotten fanns de enda stora avstegen: Fo-sta-
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ben 63 sammanslogs med A 8 i Boden, medan I 19 förblev ett rent utbild-
ningsregemente. Fo-staben 66 och Jägarskolan i Kiruna slogs på samma sätt 
ihop till Lapplands jägarregemente. 

Specialtruppslagsregementena, som också blev av med sitt ansvar för 
mobilisering, stöddes i de fall de var samlokaliserade med Fo-regemen-
tena också vad gällde förvaltningstjänsten i sin utbildningsuppgift, medan 
de som låg på annan ort, som till exempel Ing 1, fick behålla smärre för - 
valtningsavdelningar.

En annan väsentlig förändring inom armén under det kalla kriget var diffe-
rentieringen av brigaderna. Av de från 1948 beslutade 37 infanteribrigaderna 
(IB) omorganiserades en del efter hand till pansar- och Norrlandsbrigader (PB 
respektive NB) samt senare till olika former av mekaniserade brigader (MekB), 
samtidigt som det totala antalet brigader efter hand minskade. Antalet Norr-
landsbrigader var från 1960-talet till slut fem och pansarbrigader som mest 
sex. Under 1970-talet kunde endast elva av de då nitton infanteribrigaderna 
moderniseras fullt ut. De gavs beteckningen ”org 77” och fick ökad operativ 
rörlighet, då de försågs med terrängbilar för personaltransport. Fortfarande 
saknade de dock pansrat personalskydd. De övriga åtta brigadernas (org 66M) 
personal transporterades i sin tur i släp efter inmönstrade hjultraktorer, men 
behölls ändå på detta sätt till kalla krigets slut (1990–92). I 1992 års försvars-

Genom att inryckningen till 
krigsförbandsövning flytta-
des från kasernen till skogen 
ökades den mentala mobili-
seringsberedskapen och det 
aktiva och inkallade befälets 
ansvar för sitt krigsförband.
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beslut reducerades antalet brigader till totalt sexton av olika typer.
Dessa förändringar påverkade emellertid inte mobiliseringssystemet, 

även om förrådsställning av pansarfordon krävde mer kvalificerade förråd 
och fick förnyas eller byggas om. Artilleribataljoner och luftvärnsförband 
krävde redan tidigare specialförråd för pjäser och specialfordon.

1970-talets omprövningar

De på 1970-talet nämnda besparingskraven medförde också att vissa krigs-
förbandsövningar ställdes in. Grundutbildningen för soldater förkortades. 
Samtidigt hade armén fått en generation värnpliktiga präglad av nya värde-
ringar med ifrågasättanden av de militära krav som ställdes under grund-
utbildningen. Försvarsviljan avtog och andan försämrades. Grundutbild-
ningen måste anpassas till de nya politiska förutsättningarna, och övning-
arna blev mindre krävande. Sjukskrivning och avgångar under grundutbild-
ningen ökade, och inför krigsförbandsövningarna blev anstånden (befriel-
serna) allt vanligare. Färre ville bli reservofficerare och åtskilliga yngre aktiva 
officerare bytte yrke. Kort sagt: resursbrist och attitydförändringar gjorde att 
VU 60-systemet inte kunde genomföras på avsett sätt och med avsedd effekt. 
Detta inverkade negativt också på möjligheterna att öva mobilisering och 
genomföra krigsförbandsövningarna med full effekt.

Mot 1970-talets slut började emellertid brigaderna moderniseras. Solda-
terna fick nu åka istället för att cykla eller cykeltolka. Samtidigt omprövades 
arméns ledarskapsprinciper och även av andra skäl förbättrades de värn-
pliktigas motivation för att vid 1980-talets början vara i topp. Bland annat 
uppskattade värnpliktiga på nytt att det ställdes tydliga mål och krav och 
även den ordning och reda som trots allt fanns kvar i försvaret. 

Mobförråden måste emellertid byggas ut för att kunna hysa alla de av 
kronan ägda fordonen (stamfordon) som hade ersatt de inhyrda/uttagna 
civila fordonen i den äldre krigsorganisationen. Det starkt ökade antalet 
stamfordon ökade kostnaderna för såväl materielanskaffning som förråds-
ställning (mobförråd), drift (övning) och underhåll (reparationer). I gen-
gäld ökades mobiliseringssäkerheten, och mobiliseringstiderna kunde ha 
kortats för de moderniserade förbanden om man så önskat.

Den ökande risken för sabotage och överfall gjorde att hemvärnet under 
senare delen av det kalla kriget fick möjligheter att redan i fred göra enkla 
befästningar vid mobplatserna och öva vid dessa. Civil jaktradio och mobil-
telefoner underlättade i hög grad hemvärnets verksamhet.

Sammanfattningsvis kan sägas att armén under hela det kalla kriget hade 
ett för Sveriges förhållanden lämpligt och väl fungerande mobiliseringssys-
tem. Att detta system drog ökande kostnader var det pris vi fick betala för att 
ha hemförlovade krigsförband och slippa de dryga kostnader som en armé 
av stående förband skulle ha inneburit. 
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Krigsdugligheten

Ett område som skulle förbättras under 1970- och 80-talen var sjukvårds-
tjänsten. Under Vietnamkriget hade amerikanarna konstaterat att antalet 
döda kraftigt reducerades om de sårade soldaterna blev primärt opererade 
inom ett par timmar efter skadetillfället. Erfarenheten kom den svenska 
marinen till kännedom i slutet på 1960-talet. Försök påbörjades här också 
med att träna de i försvarets organisation krigsplacerade kirurgerna på ska-
dade grisar, som efter träningsoperationen avlivades. 

Den tidigare marinläkaren Bo Rybeck placerades efter tjänstgöring i milo 
ÖN som generalläkare för Försvarsmakten och skulle utifrån de amerikan-
ska erfarenheterna och observerade brister i arméns sjukvårdsorganisation 
påbörja ett omfattande förbättringsprogram. Någon anskaffning av helikopt-
rar särskilt avsedda för sjuktransporter, som i de amerikanska och israe liska 
försvaren, kom dock inte till stånd av ekonomiska skäl. Detta hade särskilt i 
milo ÖN vintertid om krig bröt ut resulterat i att en del av försvarets helikop-
trar avsedda för andra ändamål sannolikt hade fått omprio riterats till sjuk-
transporter. Milo ÖN hade dock tilldelats särskilt många av de moderna fält-
sjukhus som hade organiserats för tät gruppering. I slutet av 1980-talet utöka-
des också antalet bandvagnar i Norrlandsförbanden för personaltransport.

Det fanns även tidvis andra brister i materiellt avseende, till exempel lager 
av ammunition till nylevererade vapen. Som exempel på detta kan nämnas 
brister på ammunition till haubits 77 vid införande av denna pjäs i milo 
ÖN i början av 1970-talet. Ett annat exempel är brist på lämpliga fordon 
som skulle mobiliseras ur samhället vid bilavlämningsplatser i mobområ-
dena. Det civila samhället övergick efter hand till allt större lastbilar som var 
mindre lämpade för arméförband, vilka skulle kunna döljas dolda i skogs-
terräng eller i hussamlingar. Detta ledde till en översyn av hela krigsorgani-
sationen, varvid de lättare lastbilarna prioriterades till de förband som hade 
störst behov att ta sig fram i terrängen. Viss omfördelning av fordon mellan 
olika landsdelar måste också ske.

Normalt skaffades ingen särskild utbildningsmateriel för grund- eller 
repetitionsutbildning. Det betydde att krigsmateriel hemmahörande i mobi-
liseringsorganisationen användes i utbildningen. Grundutbildande myndig-
het hade en planläggning för att med kort varsel återställa denna materiel 
i mobförrådet, vilket också ibland var föremål för övning. Om en mobili-
sering skulle ske i slutet av utbildningsåret kunde den snabbas upp genom 
att den nyutbildade bataljonen krigsplacerades direkt med samma materiel 
som den använt under grundutbildningen. Så skedde efter det att man från 
1970-talet i allt större omfattning avslutade grundutbildningen med en så 
kallad noll:te KFÖ.

För att man skulle få en jämn förslitning av krigsmaterielen varierades 
sålunda vilken krigsförbandskrigsmateriel som användes i grundutbild-
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ningen. Vid särskilt materieltunga förband, till exempel i pansartrupperna, 
kunde man av kostnadsskäl använda samma förbands materiel i ett par–
tre år i följd. Samtidigt innebar användningen under utbildning att vissa 
exemp lar av vapen, fordon m m vid varje tidpunkt var på reparation. Likaså 
kunde en stor del av ett materielslag vara i industrin för renovering eller 
moder nisering. Vid varje tillfälle fanns det därför vissa materiella brister i 
krigsorganisationen, som vid en eventuell mobilisering fick mötas med 
omprio riteringar och improvisationer. Det resulterade i att inte alla krigs-
förband kunde vara fullt krigsdugliga vid varje givet tillfälle. Förhållandena 
var naturligtvis desamma i alla försvarsgrenar, liksom i alla andra länders 
försvarsmakter som vid varje tillfälle också torde ha materiel på reparation, 
för modernisering eller under ersättning.

Även stående förband med yrkessoldater kräver därför förberedelser 
som liknar värnpliktsarméns mobiliseringsåtgärder. Till exempel brittiska 
eller amerikanska förband har inte kunna göras insatsberedda och börja 
avtransporteras på kortare tid än 72 timmar. Detsamma torde komma att 
gälla det nya svenska yrkesförsvaret. Personalförsörjning med värnplikt, 
som grund också för officersrekrytering, har under 1900-talet som militärt 
system för försvar av eget territorium visat sig funktionellt och rationellt. 
Ingen försvarsmakt torde ha högre beredskap än det israeliska värnplikts-
försvaret, som också i regel visat upp stor skicklighet i genomförandet av 
operationer inom det geografiskt lilla landet.

Bristerna i det svenska mobsystemet skilde sig inte från motsvarande bris-
ter i stående arméer.
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Krigsförbandet hemvärnet har från början formellt ingått i territorialför-
svaret och har varit underställt försvarsområdesbefälhavaren (fobef). Under 
beredskapstiden och det kalla kriget var hemvärnet indelat i hemvärnsområ-
den och hemvärnskretsar, vilket underströk dess territoriella bundenhet. 
Samverkan med närgrupperade fält- eller lokalförsvarsförband anbefalldes 
om läget gav anledning, varvid berörda hemvärnsförband lämpligen under-
ställdes chefen för fält- eller lokalförsvarsförbandet. Han hade därvid att 
ombesörja för hemvärnet erforderlig ammunitionsersättning, förläggning, 
sjukvård och förplägnad. 

Krigsorganisation och uppgifter

I takt med tiden och särskilt efter det kalla krigets slut har en omfattande 
modernisering av hemvärnet fortgått. Det gäller även dess organisatoriska 
omvandling till likformighet med övriga arméförband. Hemvärnsområden 
har, alltefter personaltillgången, slagits samman och bildat hemvärnskom-
panier, medan hemvärnskretsarna har ombildats till hemvärnsbataljoner. 

”Hemvärnets uppgift är att skydda hembygd och arbetsplats”, lyder första 
meningen i hemvärnets instruktionsböcker från 1970-talet. Fortsättningen 
formuleras som följer: ”Hemvärnet skall underlätta mobilisering och skydda 
för totalförsvaret viktiga anläggningar mot överfall och sabotage. --- Då 
beredskapslarm ges intar hemvärnet högsta hemvärnsberedskap.” 

Uppgifterna speglar 1970-talets kalla kriget-situation, med risk för luft-
landsättningar och sabotage. Tidigare, från 1950-talet, var hemvärnsförban-
dens uppgifter något mer avgränsade om än inte mindre viktiga. En stående 
uppgift var att vid luftlandsättning eller genombrott av fientliga styrkor 
kunna skydda eller förstöra anläggningar som skulle kunna utnyttjas av 
fienden, likaså att tillämpa eldöverfall i samband med uppehållande försvar. 
Dock underströks att hemvärnets strid inte borde få karaktären av avvär-
jande försvar – därtill var utbildning och utrustning alltför svag. Men totalt 
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sett handlade det om relativt tunga uppgifter med hänsyn till hemvärnsför-
bandens krigsduglighet och förmåga. 

Vid beredskap och larm

Hemvärnets beredskap är och har alltid varit hög. Om läget så kräver kan 
regeringen förordna hemvärnsberedskap. Därmed har det varit möjligt för 
militär myndighet att före hel eller partiell mobilisering kunna använda 
hemvärnsförband. Innan regeringen fattat detta beslut, kunde ÖB, i samband 
med att han beordrade ”Givakt” (högsta insatsberedskap med fredsorgani-
sationens resurser), anbefalla hemvärnsövning. ÖB fick dock 1985 bemyn-
digande att beordra hemvärnsberedskap om ”landets försvar eller säkerhet 
kräver att hemvärnet tas i anspråk omedelbart”, varefter beslutet skulle för-
ankras hos regeringen i efterhand. Denna bestämmelse tillkom efter erfaren-
heter från kränkningar av vårt territorium, som visade att hemvärnsförband 
måste kunna alarmeras och börja sin verksamhet mycket snabbt. Därigenom 
involverades hemvärnet mer påtagligt i incidentberedskapen.

Eftersom hemvärnsförbanden är krigsorganiserade redan i fred kan de 
således omedelbart efter larm lösa tilldelade beredskaps- och krigsuppgifter. 
Genom lokal rekrytering och med all personlig utrustning i bostaden samt 
väl förberedda uppgifter förelåg och föreligger förutsättningar för den höga 
beredskapen. På samma sätt gällde för berörda driftvärnsförband omedel bart 
försvar av betydelsefulla arbetsplatser och industrier. Driftvärnet avveck - 
lades 2005.

Då hemvärnsberedskap anbefalls, höjs stabs- och sambandsberedskapen 
vid hemvärnets staber för att underlätta hemvärnslarm. Vid hemvärnslarm 

Arméns värnförband hade i 
regel mycket korta mobili-
seringstider (cirka ett dygn) 
för att värnpjäser vid bland 
annat flygplatser och hamnar 
snabbt skulle kunna beman-
nas. Intill dess de var strids-
beredda svarade hemvärns-
förband för denna uppgift 
som kunde bli avgörande för 
att möta ett överraskande 
angrepp.
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inställer sig hemvärnsförbanden för omedelbar tjänstgöring och gruppering 
intas enligt gällande krigsplanläggning.

Under i princip hela kalla krigs-perioden omfattade förstahandsuppgif-
terna i allt större utsträckning försvar av flygfält, hamnar, gränsövergångar 
samt viktiga knutpunkter och försvarsanläggningar. Till exempel utbildades 
delar av hemvärnet för att omedelbart kunna bemanna värn och betjäna 
värnpjäser vid flygfält. Att minera hamnar och förbereda för sprängning av 
broar och flygfält samt förväntade gränsövergångar var andra viktiga upp-
gifter för hemvärnsförband. Konsten att kunna ge samlad eld mot helikopt-
rar och långsamtgående flygplan ingick i grundutbildningen. Avsikten var 
att uppgifter av nämnda slag skulle lösas innan Försvarsmakten hade hunnit 
inleda eller genomföra sin mobilisering. Skydd av mobiliseringsförråd var 
en traditionell men central hemvärnsuppgift.

Under en period var det möjligt att sätta in beredskapsförband ur hem-
värnet genom särskilda avtal för bevakning av viktiga anläggningar mot 
sabotage samt för att ingripa vid incidenter under normalt fredstillstånd. 
”Larmstyrkor” av detta slag genomgick kompletterande skyddsvaktsutbild-
ning för att lösa uppgifterna. 

Stridsteknik

De traditionella militära bevakningsuppgifterna kan för många synas vara 
enkla och banala, men vid ett skyddsobjekt som ska bevakas och skyddas kan 
miljön på någon sekund förvandlas till en ytterst skarp stridssituation. Att 
lösa en bevakningsuppgift på ett säkert sätt fordrade grannlaga förberedel-
ser, vilket länge utgjorde en central del av hemvärnets utbildning och övning. 
Hundtjänsten, konsten att utnyttja hundens förmågor, blev tidigt 
en viktig del av bevakningstjänsten och har kontinuerligt ökat 
under hela kalla krigs-perioden. Hemvärnets Stridsskola har 
legat i framkanten vad gäller utveckling av taktiken att använda 
hundekipage/hundpatruller. 

Samtidigt skulle ett hemvärnsförband utbildningsmässigt 
och mentalt vara i stånd att kunna uppta strid mot fientliga 
förband av smärre storlek. Smärre storlek är dock i detta sam-
manhang ett något förrädiskt kvantitativt begrepp; sabotage-
grupper, fallskärms- och jägarförband, kort sagt, motståndar-
ens elit kunde förväntas vara intresserade av skyddsobjektet. 
Närstridskunskaper, konsten att på individnivå oskadliggöra 
en skicklig motståndare, var inget som kunde utföras utan kva-
lificerad utbildning och mycket träning.

Grundläggande infanteriutbildning har således från början 
utgjort grunden för all hemvärnspersonal. Ett hemvärnsför-
bands sammansättning av befäl och manskap med bakgrund 

En av Sveriges mesta vete-
raner från krigen mellan 
Finland och Sovjetunionen, 
Orvar Nilsson, var Hemvär-
nets Stridsskolas chef 1963–
74. Hans erfarenheter torde 
ha inverkat på utbildningens 
innehåll och kvaliteter. 
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i olika trupp- och vapenslag tvingade tidigt fram en kontinuerlig grund-
utbildning av traditionell karaktär. Ytterligare ett motiv var den fortlöpande 
personalomsättningen, cirka tio procent per år. Det kalla krigets hotbilder 
var till sin karaktär än mer definierade som just sabotage, spionage och 
kupp, samt – i ett tidigare skede, 1950-talet – som civila hot, politisk infiltra-
tion och uppvigling. 

I Arméreglementet, 1982 års utgåva, finns exempel på vilka uppgifter man 
kunde ge till skilda typer av hemvärnsförband: 

•  grupp skall kunna bevaka och betjäna värnkanon, bevaka mindre objekt, 
genomföra minering och förstöring samt utöva fast och rörlig spaning.

• pluton skall kunna försvara objekt och motståndsnäste, bevaka ett eller 
två objekt eller område, genomföra minering och förstöring samt utöva 
spaning och ytövervakning.

• kompani skall kunna försvara hamn, flygfält, kuststräcka eller luftland-
sättningsområde. Vidare kunna bevaka större anläggningar, genomföra 
minering och förstöring och utöva spaning för krigsuppgiften samt 
ytövervakning.

Begränsningar

De markstridskomponenter som generellt sett har varit mest tillämpliga för 
hemvärnsförbandens uppgifter och uppträdande, med hänsyn till ledning, 
utbildningsnivå, övning och utrustning, har genom åren i många fall kunnat 
parallellställas med fältarméns lokalförsvarsförband, dock utan tillgång till 
tyngre understöd, till exempel indirekt eld. Likaså har brist på fordon för-
hindrat rörlig strid och taktiska omgrupperingar. Däremot har konsten att 
minera varit en viktig del av utbildningen.

Gruppen och plutonen har varit de huvudsakliga förbandsnivåerna under 
i praktiken hela kalla krigs-perioden. Ledningsstrukturerna med i princip 
geografiskt fast grupperade stabsplatser, till exempel områdes- (kompani-) 
och krets- (bataljons-)staber, har haft avgränsande effekt. Att uppta (för-
svars-)strid på kompaninivå blev i praktiken omöjlig. Plutonen som för-
svarare av ett mindre objekt med motståndsnästet som modell, har dock 
kunnat tillämpas fullt ut. Här bör påpekas att motståndsnästen ingående i 
en reguljär försvarslinje, även på lokalförsvarsnivå, har legat utanför hem-
värnets uppdrag och kompetens. 

Skarpa insatser

Historiskt sett var antalet ”skarpa” insatser få under beredskapsåren. Mest 
rörde det sig om omhändertagande av nödlandade flygplansbesättningar 
och bärgning av spärrballonger som hamnat i Sverige. I gränsområdena 

Kriget
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hemvärnsförbandens uppgifter och uppträdande, med hänsyn till ledning,
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parallellställas med fältarmens lokalförsvarsförband, dock utan tillgång till
tyngre understöd, till exempel indirekt eld. Likaså har brist på fordon för-
hindrat rörlig strid och taktiska omgrupperingar. Däremot har konsten att
minera varit en viktig del av utbildningen.

Gruppen och plutonen har varit de huvudsakliga förbandsnivåerna under
i praktiken hela kalla krigs-perioden. Ledningsstrukturerna med i princip
geografiskt fast grupperade stabsplatser, till exempel områdes- (kompani-)
och krets- (bataljons- )staber, har haft avgränsande effekt. Att uppta (för-
svars-)strid på kompaninivå blev i praktiken omöjlig. Plutonen som för-
svarare av ett mindre objekt med motståndsnästet som modell, har dock
kunnat tillämpas fullt ut. Här bör påpekas att motståndsnästen ingående i
en reguljär försvarslinje, även på lokalförsvarsnivå, har legat utanför hem-
värnets uppdrag och kompetens.

Skarpa insatser
Historiskt sett var antalet "skarpa" insatser få under beredskapsåren. Mest
rörde det sig om omhändertagande av nödlandade flygplansbesättningar
och bärgning av spärrballonger som hamnat i Sverige. I gränsområdena
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Hemvärnet – först på plats

mot Danmark (sundet), Norge och Finland blev hantering och mottagande 
av flyktingar en viktig roll under hela andra världskriget. Vägvisning och 
hjälp till motståndsrörelserna, särskilt den norska, blev en allt viktigare del 
av hemvärnsmännens uppgifter och var i många fall informella av politiska 
skäl. En av de mer uppmärksammade insatserna av skarp karaktär där hem-
värnsmän var inblandade var omhändertagandet av besättningen från ett 
tyskt militärplan i norra Värmland den 24 februari 1943. Förste man på plats 
var den 17-årige hemvärnsmannen Nikolaus Andersson, som sedan medal-
jerades för sin insats och lugna hantering av incidenten. 

Hemvärnsförband har inte genomfört, eller behövt genomföra, skarpa 
insatser i egentlig mening – väpnad strid – under kalla krigs-perioden. 
Mindre incidenter har förekommit, främst i samband med bevakning av 
skyddsobjekt, dock inte mot väpnad militär motståndare. Hotbilder i form 
av risk för inbrott i vapenförråd eller kartläggning av militära anläggningar 
har tidvis ökat kraven på patrullering och rapportering. 

Genom ett kommunikativt missförstånd utbröt skottlossning mellan 
hemvärnssoldater och polis vid bevakning av ett förråd i trakten av Flen i 
april 1979. Två poliser skottskadades. Efter prövning i högre rätt, HD 1981, 
friades hemvärnssoldaterna från ansvar om vållande av kroppsskada. 

Högre chefer inom hemvärnet hör till dem som fick besök av tavelförsäl-
jare med uppdrag från Warszawapakten. Som framgått ovan har hemvär-
net utgjort en del av incidentberedskapen, främst genom insatsberedskap i 
enlighet med bestämmelserna kring Försvarsmaktens ingripande vid kränk-
ning av svenskt territorium under fred och neutralitet (IKFN) och genom 
rapporteringsrutiner vid ytövervakningen. 

Ur IKFN-foldern, som blev 
en viktig regelbok för hem-
värnet för att kunna hantera 
incidenter under fredstid 
men med det kalla kriget som 
bakgrundsmiljö. Här anges 
när vapenmakt fick tillgripas 
utan föregående varning.

Hemvärnet  — först på plats

mot Danmark (sundet), Norge och Finland blev hantering och mottagande
av flyktingar en viktig roll under hela andra världskriget. Vägvisning och
hjälp till motståndsrörelserna, särskilt den norska, blev en allt viktigare del
av hemvärnsmännens uppgifter och var i många fall informella av politiska
skäl. En av de mer uppmärksammade insatserna av skarp karaktär där hem-
värnsmän var inblandade var omhändertagandet av besättningen från ett
tyskt militärplan i norra Värmland den 24 februari 1943. Förste man på plats
var den 17-årige hemvärnsmannen Nikolaus Andersson, som sedan medal-
jerades för sin insats och lugna hantering av incidenten.

Hemvärnsförband har inte genomfört, eller behövt genomföra, skarpa
insatser i  egentlig mening — väpnad strid — under kalla krigs-perioden.
Mindre incidenter har förekommit, främst i samband med bevakning av
skyddsobjekt, dock inte mot väpnad militär motståndare. Hotbilder i form
av risk för inbrott i vapenförråd eller kartläggning av militära anläggningar
har tidvis ökat kraven på patrullering och rapportering.

Genom ett kommunikativt missförstånd utbröt skottlossning mellan
hemvärnssoldater och polis vid bevakning av ett förråd i trakten av Flen i
april 1979. Två poliser skottskadades. Efter prövning i högre rätt, HD 1981,
friades hemvärnssoldaterna från ansvar om vållande av kroppsskada.

Högre chefer inom hemvärnet hör till dem som fick besök av tavelförsäl-
jare med uppdrag från Warszawapakten. Som framgått ovan har hemvär-
net utgjort en del av incidentberedskapen, främst genom insatsberedskap i
enlighet med bestämmelserna kring Försvarsmaktens ingripande vid kränk-
ning av svenskt territorium under fred och neutralitet (IKFN) och genom
rapporteringsrutiner vid ytövervakningen.

61. För  självförsvar.

62. M o t  främmande militär avdelning (enskilda krigsmän) som i
fientlig avsikt överskrider landgräns t i l l  svenskt territorium eller
landsätts från fartyg eller flygplan.

Exempel på handlingar då fientlig avsikt föreligger:

a) då avdelning (enskild krigsman) öppnar eld mot svenskt terri-
torium från plats utanför svenskt territorium,

Svenskt territorium

b) då avdelning (enskild krigsman) öppnar eld inom svenskt terri-
torium,

c) då hinder röjs eller forceras på svenskt territorium.

Ur IKFN-foldern, som blev
en viktig regelbok för hem-
värnet för att kunna hantera
incidenter under fredstid
men med det kalla kriget som
bakgrundsmiljö. Här anges
när vapenmakt fick tillgripas
utan föregående varning.
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De tidigare kapitlen i denna bok har beskrivit hur arméförbandens krigs-
organisation såg ut, hur förbanden producerades, personellt och materiellt, 
och hur organisationen skulle sättas på krigsfot. Det som förbanden där-
efter skulle kunna uträtta i strid angavs av de taktiska bestämmelserna. Dessa 
sammanhängde med de operativa principerna, hur försvaret skulle föras i 
stort, inklusive i samverkan med stridskrafter ur andra försvarsgrenar.

Mellan förbandsproduktion (organisation, utrustning, utbildning m m), 
operationskonst och taktik råder ömsesidiga beroenden, i idealfallet har-
moniska sådana. De operativa kraven innebär behov av stridskrafter med 
visst personellt och materiellt innehåll och förmåga att mot en given fiende 
lösa de stridsuppgifter som den operativa planeringen ställer. Begräns-
ningar i förbandens innehåll och taktiska förmåga kräver anpassning av de 
operativa principerna. Sammanhanget uttrycktes formaliserat med Tak-
tisk-Organisatorisk Målsättning (TOM), snart kompletterad med Ekono-
misk till TOEM. De taktiska kraven innebar i sin tur krav på utbildning av 
förbanden.

Syftet med detta kapitel är att översiktligt kartlägga sådana drag i armé-
taktikens utveckling som belyser utvecklingen av operativa principer och 
förbandsutveckling samt att ge en bakgrund till kapitlen om ledning och 
ledarskap.

Definitioner

Taktik är inte definierad i de tidigare taktiska arméreglementena. Följande 
definitioner återfinns i några uppslagsverk:

• Konsten att använda trupper, krigsfartyg och flygstyrkor i samband 
med strid (Svensk uppslagsbok).

• Konsten att använda tillgängliga styrkor för att lösa en given stridsupp-
gift (Bra Böckers lexikon).

16.
Förändring och kontinuitet
Taktikens utveckling

Av överste Bo Hugemark

16.
Förändring och kontinuitet
Taktikens utveckling

Av överste Bo Hugemark
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efter skulle kunna uträtta i strid angavs av de taktiska bestämmelserna. Dessa
sammanhängde med de operativa principerna, hur försvaret skulle föras i
stort, inklusive i samverkan med stridskrafter ur andra försvarsgrenar.
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visst personellt och materiellt innehåll och förmåga att mot en given fiende
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ningar i förbandens innehåll och taktiska förmåga kräver anpassning av de
operativa principerna. Sammanhanget uttrycktes formaliserat med Tak-
tisk-Organisatorisk Målsättning (TOM), snart kompletterad med Ekono-
misk till TOEM. De taktiska kraven innebar i sin tur krav på utbildning av
förbanden.

Syftet med detta kapitel är att översiktligt kartlägga sådana drag i a r m -
taktikens utveckling som belyser utvecklingen av operativa principer och
förbandsutveckling samt att ge en bakgrund till kapitlen om ledning och
ledarskap.

Definitioner
Taktik är inte definierad i de tidigare taktiska armsreglementena. Följande
definitioner återfinns i några uppslagsverk:

• Konsten att använda trupper, krigsfartyg och flygstyrkor i samband
med strid (Svensk uppslagsbok).

• Konsten att använda tillgängliga styrkor för att lösa en given stridsupp-
gift (Bra Böckers lexikon).
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Förändring och kontinuitet

• Läran om användningen av militära förband för att i strid med eller 
under annan motverkan från en motståndare nå en lokal framgång, 
t.ex. att tillintetgöra, försvaga, fördröja eller störa honom, att ta eller 
hålla viktig terräng, att skydda egen verksamhet eller anläggning eller 
bekämpa motståndarens (Nationalencyklopedin).

• I Arméreglemente del 2 Taktik 1982 finns en definition: ”Taktik är 
en sammanfattande benämning på de över tiden varierande medel 
och metoder som används för att i varje situation på bästa sätt nå ett 
bestämt syfte med striden och övrig verksamhet som hänger samman 
med den.”

Som framgår av definitionerna är taktik knutet till verksamheten strid. 
Det är därmed begränsat till verksamheten inom en enskild försvarsgrens 
stridskrafter. Ovanför begreppet strid finns operation, som i regel utförs av 
stridskrafter från olika försvarsgrenar och definieras som: ”Sammanfattande 
benämning på en följd av förflyttningar och strider på marken, till sjöss och 
i luften samt den verksamhet i övrigt inom försvarsmakten som syftar till att 
inom ett militärgeografiskt sammanhängande större område – operations-
område – nå ett bestämt mål --- Operation leds under överbefälhavaren av 
militärbefälhavare.”

Motsvarigheten till taktik på denna nivå kallas operationskonst, ett begrepp 
som dock inte kom i bruk förrän i slutet av det kalla kriget.

Taktik i lägre förband 
kallas ibland oegentligt för 
stridsteknik på grund av att 
förbanden ofta utgångsgrup-
peras för anfall i reglemente-
rade former, som här skytte-
kompaniet i stridstriangel 
och stridskolonn. Men själva 
striden inrymmer taktiska 
avgöranden.

Förändring och kontinuitet

• Läran om användningen av militära förband för att i strid med eller
under annan motverkan från en motståndare nå en lokal framgång,
t.ex. att tillintetgöra, försvaga, fördröja eller störa honom, att ta eller
hålla viktig terräng, att skydda egen verksamhet eller anläggning eller
bekämpa motståndarens (Nationalencyklopedin).

• I  Armsreglemente del 2 Taktik 1982 finns en definition: "Taktik är
en sammanfattande benämning på de över tiden varierande medel
och metoder som används för att i varje situation på bästa sätt nå ett
bestämt syfte med striden och övrig verksamhet som hänger samman
med den."

Som framgår av definitionerna är taktik knutet till verksamheten strid.
Det är därmed begränsat till verksamheten inom en enskild försvarsgrens
stridskrafter. Ovanför begreppet strid finns operation, som i regel utförs av
stridskrafter från olika försvarsgrenar och definieras som: "Sammanfattande
benämning på en följd av förflyttningar och strider på marken, till sjöss och
i luften samt den verksamhet i övrigt inom försvarsmakten som syftar till att
inom ett militärgeografiskt sammanhängande större område — operations-
område — nå ett bestämt mål --- Operation leds under överbefälhavaren av
militärbefälhavare."

Motsvarigheten till taktik på denna nivå kallas operationskonst, ett begrepp
som dock inte kom i bruk förrän i slutet av det kalla kriget.
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b. Stridskolonn

Taktik i lägre förband
kallas ibland oegentligt för
stridsteknik på grund av att
förbanden ofta utgångsgrup-
peras för anfall i reglemente-
rade former, som här skytte-
kompaniet i stridstriangel
och stridskolonn. Men själva
striden inrymmer taktiska
avgöranden.
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Kriget

Även om operation, operationskonst och operativ verksam-
het sålunda i regel handlade om samlad insats av stridskrafter 
ur flera försvarsgrenar användes också begreppen mark-, sjö- 
och luftoperativ verksamhet för de delar i en operation som 
utfördes av respektive försvarsgrens stridskrafter. 

Överordnat operationskonst är begreppet militär strategi, 
som är konsten och principerna för användningen av strids-
krafterna för det nationella försvaret. Överordnat detta är den 
nationella strategin för användning av de civila och militära 
medlen för de säkerhetspolitiska målen. Strategibegreppet 
användes sparsamt i Sverige under det kalla kriget. Istället för 
militär strategi användes övergripande operativ verksamhet.

Under begreppet taktik användes ofta, knutet till strid med 
lägre förband, stridsteknik. Någon klar gräns mellan taktik 
och stridsteknik fanns inte; det beror mycket på olika pers-
pektiv. Ofta drogs gränsen mellan bataljon och kompani. Det 
sistnämnda uppträdde mer i inövade standardgrupperingar, 
strids triangel eller stridskolonn eller bildade pansarvärnsfront 
vid sammanstöt. Men att dra en gräns nedåt för taktiken är 
oegentligt. På alla nivåer – ända ner till gruppchefens ledning 
i patrullstrider – kunde det krävas beslut enligt taktikens grun-
der. Begreppet stridsteknik bör snarare förbehållas förfarings-
sätt som är så inexercerade att de kan utlösas på kommando, 
exempelvis eldstötsförfarandet vid strid i tät skog. 

Reglementariska bestämmelser

De taktiska principerna fastlades under det kalla kriget i Armé-
reglemente del II (2). Det utgavs i tre versioner, 1952, 1963 och 
1982. Däremellan utgavs som provisorier – under det att nytt 
reglemente utarbetades – Taktiska riktlinjer, TR 58, TR 60 och 
TR 80. Till detta kom Anvisningar för arméstridskrafternas upp-
trädande med hänsyn till atomstridsmedel, Anv Atom 1955–56, 
föregången av en provisorisk anvisning, Prov Anv Atom 1954. 
Före AR 52 fanns Fältreglemente 1938 (FR 1938), som omtryck-
tes i stort sett oförändrat 1940 och 1941. Under Arméreglemen-
tet fanns taktikreglementen för olika truppslag och förband 

Inf R 2, Anv Infbrig, Anv Pbrig etc. 

Den taktiska teorin

Taktiken handlar ytterst om samordning av stridens grundelement eld–
rörelse–skydd. Dessa grundelement används också för att beskriva ett för-
bands förmåga: eldkraft–rörlighet–skydd.

Det inexercerade förfarandet 
vid sammanstöt med fienden 
i tät skog kan med fog kallas 
stridsteknik. 

Kriget
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Även om operation, operationskonst och operativ verksam-
het sålunda i regel handlade om samlad insats av stridskrafter
ur flera försvarsgrenar användes också begreppen mark-, sjö-
och luftoperativ verksamhet för de delar i en operation som
utfördes av respektive försvarsgrens stridskrafter.

Överordnat operationskonst är begreppet militär strategi,
som är konsten och principerna för användningen av strids-
krafterna för det nationella försvaret. Överordnat detta är den
nationella strategin för användning av de civila och militära
medlen för de säkerhetspolitiska målen. Strategibegreppet
användes sparsamt i Sverige under det kalla kriget. Istället för
militär strategi användes övergripande operativ verksamhet.

Under begreppet taktik användes ofta, knutet till strid med
lägre förband, stridsteknik. Någon klar gräns mellan taktik
och stridsteknik fanns inte; det beror mycket på olika pers-
pektiv. Ofta drogs gränsen mellan bataljon och kompani. Det
sistnämnda uppträdde mer i  inövade standardgrupperingar,
stridstriangel eller stridskolonn eller bildade pansarvärnsfront
vid sammanstöt. Men att dra en gräns nedåt för taktiken är
oegentligt. På alla nivåer — ända ner till gruppchefens ledning
i patrullstrider — kunde det krävas beslut enligt taktikens grun-
der. Begreppet stridsteknik bör snarare förbehållas förfarings-
sätt som är så inexercerade att de kan utlösas på kommando,
exempelvis eldstötsförfarandet vid strid i tät skog.

Reglementariska bestämmelser
De taktiska principerna fastlades under det kalla kriget i Arms-
reglemente del II (2). Det utgavs i tre versioner, 1952, 1963 och
1982. Däremellan utgavs som provisorier — under det att nytt
reglemente utarbetades — Taktiska riktlinjer, TR 58, TR 60 ochIIIIIIIi TR 80. Till detta kom Anvisningar for armsstridskrafternas upp-
trädande med hänsyn till atomstridsmedel, Any Atom 1955-56,
föregången av en provisorisk anvisning, Prov Any Atom 1954.
Före AR 52 fanns Fältreglemente 1938 (FR 1938), som omtryck-
tes i stort sett oförändrat 1940 och 1941. Under Arm&eglemen-
tet fanns taktikreglementen för olika truppslag och förband
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Den taktiska teorin
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rörelse—skydd. Dessa grundelement används också för att beskriva ett för-
bands förmåga: eldkraft—rörlighet—skydd.
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Förändring och kontinuitet

Mellan grundelementen råder ömsesidiga sammanhang. 
I regel är elden det som skapar avgörande genom att försätta en 
motståndare ur stridbart skick eller få honom att inse att fort-
satt motstånd är utsiktslöst. ”Elden är det viktigaste medlet för 
strid”, står det i AR II 52. ”Elden – främst granatelden – är det 
viktigaste medlet för strid”, står det i AR II 63. ”Elden är det vik-
tigaste medlet för strid”, enligt AR 2 82. Rörelsens roll är att föra 
fram vapenbärarna så att de kan få verkan i målen eller flytta 
dem för att undandra dem från fiendens eld. Men elden kan 
också vara medlet för att möjliggöra denna rörelse, genom att 
nedkämpa eller nedhålla hinder på vägen. Erforderligt skydd är 
en förutsättning för att man ska röra sig och för att kunna avge eld i strids-
ställningar. Skydd kan åstadkommas genom bepansring – personligt eller 
av fordon – genom maskering och befästningsarbeten, genom skenanlägg-
ningar samt dessutom genom rörelse och eldens nedhållande verkan.

Avvägningen mellan dessa grundelement i en given situation beror på 
vilken uppgift som ska lösas och på ett stort antal faktorer, såsom styrka 
och svagheter hos fienden och egna trupper, tidsförhållanden, terräng, väder 
m m. Det går därmed inte att föreskriva en mall för agerandet; taktiken är en 
konst som kräver kreativt sinne och flexibelt tänkande. 

Å andra sidan behövs som en startpunkt för detta tänkande samt som en 
ram för att möjliggöra planering, samordning och samverkan någon teori 
om stridskrafternas utnyttjande i olika lägen. Grovt sett innehåller teorin 
tre olika nivåer. Den första är ovan angivna definition av stridens grund-
element, eld, rörelse och skydd. Den andra är fastläggande av fyra grund-
principer för striden, kraftsamling (till tid och/eller rum), överraskning och 
handlingsfrihet. I AR II 63 och AR 2 82 anges också lokal överlägsenhet, som 
uppnås genom kraftsamling och överraskning. Den tredje nivån är regle-
mentets beskrivning av olika stridssätt, som är olika kombinationer av stri-
dens grundelement. De fundamentala har hela tiden varit anfall och försvar. 
I senare reglementen tillkom olika kombinationer av dessa, fördröjnings-
strid och avvärjningsstrid. Varje stridssätt har oftast också delats upp i olika 
varian ter för olika stridssituationer, till exempel anfall mot befäst ställning, 
sammanhängande försvar, fördröjningsstrid i öppen terräng, avvärjnings-
strid vid kust.

Valet av stridssätt styrs av vilken stridsuppgift ett förband tilldelas. En del 
stridsuppgifter ger förbandet möjlighet att välja stridssätt, ett eller flera i 
kombination. Valet avgörs genom en värdering av ett stort antal faktorer, 
fiendens förmåga (eldkraft, rörlighet, skydd), de egna förbandens förmåga 
(eldkraft, rörlighet, skydd), den aktuella terrängen, väderleken m m. Sam-
manhanget mellan stridsuppgifter och stridssätt samt metoden att välja 
stridssätt behandlas utförligare i kapitel 17.

Kombination av eldkraft, 
rörlighet och skydd: strids-
fordon 90 med ilastad skytte-
trupp.
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Den operativa ramen

De taktiska stridsuppgifterna ingår i en operationsplan där förbandens verk-
samhet ska bringas till samordnad maximal effekt. De operativa principerna 
och operativa kraven varierar stort i olika delar av landet, så även vilka för-
bandstyper som ingår i operationen. Under det kalla kriget var skillnaden 
avsevärd mellan olika förbandstyper vad avsåg både vilka stridssätt de kunde 
genomföra och hur dessa stridssätt utformades. 

Sedan avvärjningsstrid tillkommit under 1960-talet var försvar ett strids-
sätt som genomfördes av högst bataljon och då främst lokalförsvarsbatal-
jon. De övriga stridssätten kunde genomföras av de fyra brigadtyperna 
infanteri-, pansar-, mekaniserad och Norrlandsbrigad, med undantag av att 
pansar brigad och mekaniserad brigad inte borde användas för avvärjnings-
strid eftersom de var organiserade för rörlig strid.

De fyra brigadtyperna var avsedda för olika slags terräng: infanteribrigad 
för småbruten och betäckt terräng, Norrlandsbrigad för vägfattig Norrlands-
terräng, pansarbrigad för öppen terräng, mekaniserad brigad för öppen och 
småbruten terräng. 

Operationer under olika förutsättningar (terräng, styrkeförhållanden) 
krävde olika inslag av stridssätt. Den stora skillnaden var mellan försvar 
mot invasionsformerna kustinvasion – i sin tur uppdelad i försvar vid 
öppen kust och kust med skärgård och djupa vikar – gränsinvasion och 
luftinvasion.

Vid försvar mot kustinvasion var principen Möta, Hejda och Slå. Strä-
van var att hindra fienden att få fast fot på svenskt landterritorium. Hans 
styrkor skulle därför tidigt bekämpas till sjöss av attackflyg, sjöstridskrafter 
och kustartilleri. Markstridskrafternas roll i detta var att genom sin grup-
pering i försvarsställningar (i regel befästa) tvinga angriparen till en lång 
förbekämpning med flyg, vilket skulle skapa tid för egen mobilisering, 
koncentrering och uppmarsch samt för ytterligare försvarsförberedelser. 
Förbekämpningen skulle mötas av vårt jaktflyg och luftvärn. På grund av 
de förluster angriparens flygstridskrafter därvid åsamkades skulle denne 
efter hand tvingas att kraftsamla sin förbekämpning till avsett landstig-
ningsområde, vilket skulle ge försvararen underlag för att kraftsamla ytter-
ligare stridskrafter.

Den viktigaste effekten av våra flyg-, sjö- och kustartilleristridskraf-
ters insats skulle vara att helst nedkämpa landstigningsstyrkorna till sjöss 
eller, om detta inte lyckades, decimera dem i sådan grad att de kunde 
hejdas i strandlinjen eller slås där innanför. Här var det alltså inom batal-
jon och brigad frågan om kombinationer av försvar och anfall, avvärj-
ningsstrid. Om fienden ändå lyckades etablera ett brohuvud gällde det 
att slå honom med kraftsamlade anfall. Om angriparen lyckades tillföra 
resurser för fortsatt styrketillväxt och utbrytning ur brohuvudet var det 
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för försvararen viktigt att hindra honom att ta hamnar som skulle ge 
möjlighet till styrketillförsel med handelstonnage. Här handlade det om 
kombinationer av alla stridssätten, men med anfallet som den avgörande 
komponenten.

Öppen kust var den för angriparen mest gynnsamma terrängtypen, av 
flera anledningar. Den medgav bästa möjligheterna att landsätta från spe-
cialtonnage på ofta låglänta stränder. Försvararen hade färre möjligheter att 
med sjöstridskrafter, kustartilleri och mineringar tillfoga landstigningsflot-
tan förluster. Markstridskrafter grupperade till försvar var mer oskyddade 
mot flygangrepp. Det sistnämnda var givetvis särskilt problematiskt om 
angriparen skulle använda taktiska kärnvapen för att slå ut förband grup-
perade nära stranden. Endast infanteriförband som kunde ges starkt forti-
fikatoriskt skydd (skyddsrum som skyddade mot fullträffar av konventio-
nella vapen och begränsade kärnvapnens verkan) borde därför grupperas 
strandnära.

Den taktik som utvecklades innebar att vi med pansarförband snabbt 
måste rycka fram mot stranden, när det var tydligt var landstigningen skulle 
ske. I kärnvapenfallet kunde denna framryckning ske när angriparen över-
skred sitt eget säkerhetsavstånd för kärnvapeninsats. Anfallsstriden fick 
karaktären av framryckning till stridsställningar varifrån landstigande fiende 
kunde bekämpas. I bästa fall skulle eld kunna avges mot ”2-meters-kurvan”, 
det vattendjup där urlastning ur landstigningsfartygen förväntades ske. För 
det fallet att man inte skulle hinna fram i tid fanns stridsställningar rekog-
noserade längre tillbaka. Om angriparen ändå lyckades etablera brohuvud 
inriktades striden på likartat sätt som i skärgårdsvarianten, dock med ännu 
mer betoning på anfall, i detta fall med pansarförband.

För det fall det visade sig omöjligt att möta, hejda och slå kunde det bli 
nödvändigt med ett nytt strategiskt beslut, att försvåra fiendens fortsatta 
framträngande mot sina strategiska mål, underförstått på Skandinaviens 
västkust. (Givetvis skulle Nato ha intresse av att bistå Sverige i detta läge, 
något som dock aldrig togs med i vår operativa planläggning.) Fördröjnings-
strid blev därför ett viktigt stridssätt, syftande till att vinna tid och tillfoga 
fienden förluster, samtidigt som egna förluster undveks. Dock skulle man 
också vara beredd att sätta in större anfall för att utnyttja fiendens svagheter. 
I samband med detta kunde det också bli nödvändigt att genomföra försvar 
och avvärjningsstrid under begränsad tid.

Vid gränsinvasionen fanns inte ett för angriparen känsligt moment lik-
nande det vid kustinvasionens landstigning. Angriparen kunde, före eller 
efter ett krigsutbrott, relativt ostört samla sina stridskrafter på andra sidan 
gränsen för att därefter med starkt artilleri- och flygunderstöd gå till angrepp. 
Några möjligheter för våra stridskrafter att hejda angreppet redan i gräns-
zonen fanns inte. Den operativa principen blev därför att utnyttja det geo-
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grafiska djupet och det glesa vägnätet för att tillfoga fienden förluster, för 
att så småningom kunna avvärja framträngande, tillföra brigader och i 
bästa fall slå fienden och återta förlorat territorium. Inledningsvis skulle det 
därför genomföras fördröjningsstrid. Anfall, eldöverfall och överfall skulle 
ske i kombination med försvar av skansar och med omfattande mineringar, 
blockeringar och förstöring av vägar. Fienden kunde ”kanaliseras”, tillåtas 
tränga fram längs en väg samtidigt som vi försenade hans framträngande 
längs övriga vägar så länge att vi kunde sätta in anfall för att slå den längst 
framträngande fienden.

Operationerna vid försvar mot gränsinvasion innehöll därmed kom-
binationer av alla stridssätten, med särskild tonvikt på fördröjningsstrid 
inledningsvis och efter hand på allt mer kraftsamlade anfall med Norrlands-
skytteförband understödda av stridsvagnsförband i det låglänta och delvis 
öppna kustlandet till dess att fiendens anfallskraft kunde brytas med avvärj-
ningsstrid, om möjligt med insats av söderifrån tillförda förband. 

Luftinvasion bedömdes, med tanke på angriparens begränsade resurser, 
inte vara en självständig invasionsform. Däremot kunde stora luftlandsätt-
ningar ske som komplement till de andra invasionstyperna. I områden som 
bedömdes speciellt utsatta kunde man gruppera förband till försvar och 
även brigad till avvärjningsstrid. Framför allt behövdes dock möjligheter att 
sätta in anfall med pansar- eller mekaniserade förband.

Den ovan beskrivna operativa ram inom vilket arméförbanden skulle 
lösa olika stridsuppgifter och därvid genomföra olika stridssätt var knuten 
till storanfallet. Det var ett angrepp som genomfördes mot en i huvudsak 
mobiliserad, koncentrerad, uppmarscherad och utgångsgrupperad svensk 
krigsmakt och som därför tvingade angriparen till förbekämpning i kust-
invasionsfallet och vid luftlandsättning, respektive massivt artilleriunder-
stöd vid gränsinvasionen. Redan de i fredstid förberedda krigsuppgifterna, 
för vilka förbanden förutsattes hinna utgångsgrupperas, innebar stor 
varia tion av olika stridssätt och deras detaljutformning. Under en opera-
tion skulle, som framgått ovan, förbanden ha ställts inför otaliga nya situa-
tioner som krävt flexibilitet samt anpassningsförmåga och kreativitet på 
alla nivåer.

Än mer uttalat skulle detta ha varit fallet om vi utsatts för överraskande 
angrepp, något som blev alltmer aktuellt under senare delen av kalla kriget. 
Utgångsgruppering i försvarsställningar vid kust och i gränszonen skulle 
kanske inte hinna verkställas innan angriparen redan tagit brohuvuden och 
viktiga knutpunkter. Angriparen skulle troligen med olika medel ha lyckats 
störa mobiliseringen. Svenska förband som endast till delar hade hunnit bli 
färdigmobiliserade skulle då ha fått möta fienden i icke förutsedd terräng 
och med helt oförberedda uppgifter.
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Luftinvasion bedömdes, med tanke på angriparens begränsade resurser,
inte vara en självständig invasionsform. Däremot kunde stora luftlandsätt-
ningar ske som komplement till de andra invasionstyperna. I områden som
bedömdes speciellt utsatta kunde man gruppera förband till försvar och
även brigad till avvärjningsstrid. Framför allt behövdes dock möjligheter att
sätta in anfall med pansar- eller mekaniserade förband.

Den ovan beskrivna operativa ram inom vilket armsförbanden skulle
lösa olika stridsuppgifter och därvid genomföra olika stridssätt var knuten
till storanfallet. Det var ett angrepp som genomfördes mot en i huvudsak
mobiliserad, koncentrerad, uppmarscherad och utgångsgrupperad svensk
krigsmakt och som därför tvingade angriparen till förbekämpning i kust-
invasionsfallet och vid luftlandsättning, respektive massivt artilleriunder-
stöd vid gränsinvasionen. Redan de i fredstid förberedda krigsuppgifterna,
för vilka förbanden förutsattes hinna utgångsgrupperas, innebar stor
variation av olika stridssätt och deras detaljutformning. Under en opera-
tion skulle, som framgått ovan, förbanden ha ställts inför otaliga nya situa-
tioner som krävt flexibilitet samt anpassningsförmåga och kreativitet på
alla nivåer.

Än mer uttalat skulle detta ha varit fallet om vi utsatts för överraskande
angrepp, något som blev alltmer aktuellt under senare delen av kalla kriget.
Utgångsgruppering i försvarsställningar vid kust och i gränszonen skulle
kanske inte hinna verkställas innan angriparen redan tagit brohuvuden och
viktiga knutpunkter. Angriparen skulle troligen med olika medel ha lyckats
störa mobiliseringen. Svenska förband som endast till delar hade hunnit bli
färdigmobiliserade skulle då ha fått möta fienden i icke förutsedd terräng
och med helt oförberedda uppgifter.
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/RUBRIK TILL TVÅ BILDER NEDAN:/
Stridssätten ur soldatens synvinkel
/BILD 3a, BILDTEXT:/

I väntan på stormsignalen.

/BILD 3b, BILDTEXT:/
Fiendens stormeld har tystnat. Nu gäller det att skjuta fort och träffa.

Bilder ur SoldF 1953.

Stridssättens utveckling

Här följer en genomgång av hur stridssätten framställs i de olika reglemen-
tena samt en diskussion av förändringarnas orsaker och formuleringar.

Som framgår av beskrivningen finns det en del brister i systematik och 
konsekvens över tiden i vad avser såväl de grundläggande begreppen som 
definitioner av stridssätten Detta är inte ägnat att förvåna; taktiken har stän-
digt utvecklats efter förändrade förutsättningar, och nya generationer av 
officerare har i reglementsarbetet satt sina föreställningar på pränt. 

Viktigare i detta sammanhang är att se på förändringar av taktikens inne-
håll. En mer djupgående analys än vad som varit möjligt här i syfte att finna 
orsaker kräver studium av förarbeten till reglementena, förutsatt att dessa 
har dokumenterats. I de fall detta inte skett bör snarast personer som varit 
engagerade intervjuas. En annan möjlig kunskapskälla är applikatoriska 
exempel, tentamensskrivningar och övningsscenarier, i den 
mån de finns bevarade. Här görs några reflektioner för att ge 
impulser och underlag för fortsatt arbete.

I stort kan man särskilja tre perioder. Den första är utveck-
lingen av förkrigstidens reglemente (FR 38) på grundval av 
andra länders krigserfarenheter till Arméreglemente II 1952. 
Den andra är de förändringar som föranleddes av en starkt 
förändrad hotbild, bland annat de taktiska kärnvapnen, resul-
terande i Arméreglemente II 1963. Den tredje är förändringarna 
sammanhängande med vidgade operativa ramar efter försvars-
besluten 1968 och 1972.

Krigserfarenheterna

Fältreglemente 1938
Detta reglemente (FR 38) byggde främst på en utvärdering av 
första världskrigets erfarenheter, särskilt dem på östfronten där 
krigföringen varit rörlig. Stridssätten är anfall och försvar.

Anfall

”Anfall skall präglas av oavlåtlig strävan att komma fienden 
inpå livet och tillintetgöra honom.” Anfallet indelas enligt två 
olika principer. Den första är schematisk och säger hur anfallet 
träffar fienden (anfallets former):

• Frontanfall eventuellt ledande till genombrytning.

• Flankanfall.

• Omfattning, en kombination av flank- och/eller rygganfall  
samtidigt som fienden binds i fronten.

Stridssätten ur soldatens 
synvinkel, som det skildras i 
1953 års upplaga av SoldF.

Försvar: Fiendens stormeld 
har tystnat. Nu gäller det att 
skjuta fort och träffa. 

Anfall: i väntan på storm-
signalen.

Förändring och kontinuitet

Stridssättens utveckling
Här följer en genomgång av hur stridssätten framställs i de olika reglemen-
tena samt en diskussion av förändringarnas orsaker och formuleringar.

Som framgår av beskrivningen finns det en del brister i systematik och
konsekvens över tiden i vad avser såväl de grundläggande begreppen som
definitioner av stridssätten Detta är inte ägnat att förvåna; taktiken har stän-
digt utvecklats efter förändrade förutsättningar, och nya generationer av
officerare har i reglementsarbetet satt sina föreställningar på pränt.

Viktigare i detta sammanhang är att se på förändringar av taktikens inne-
håll. En mer djupgående analys än vad som varit möjligt här i syfte att finna
orsaker kräver studium av förarbeten till reglementena, förutsatt att dessa
har dokumenterats. I de fall detta inte skett bör snarast personer som varit
engagerade intervjuas. En annan möjlig kunskapskälla är applikatoriska
exempel, tentamensskrivningar och övningsscenarier, i  den
mån de finns bevarade. Här görs några reflektioner för att ge
impulser och underlag för fortsatt arbete.

I stort kan man särskilja tre perioder. Den första är utveck-
lingen av förkrigstidens reglemente (FR 38) på grundval av
andra länders krigserfarenheter till Armfteglemente I I  1952.
Den andra är de förändringar som föranleddes av en starkt
förändrad hotbild, bland annat de taktiska kärnvapnen, resul-
terande i Armfteglemente 111963. Den tredje är förändringarna
sammanhängande med vidgade operativa ramar efter försvars-
besluten 1968 och 1972.

Krigserfarenheterna
Fältreglemente 1938
Detta reglemente (FR 38) byggde främst på en utvärdering av
första världskrigets erfarenheter, särskilt dem på östfronten där
krigföringen varit rörlig. Stridssätten är anfall och försvar.

Anfa l l

"Anfall skall präglas av oavlåtlig strävan att komma fienden
inpå livet och tillintetgöra honom." Anfallet indelas enligt två
olika principer. Den första är schematisk och säger hur anfallet
träffar fienden (anfallets former):

• Frontanfall eventuellt ledande till genombrytning.

• Flankanfall.

• Omfattning, en kombination av flank- och/eller rygganfall
samtidigt som fienden binds i fronten.

Stridssätten ur soldatens
synvinkel, som det skildras i
1953 års upplaga av SoIdF.

Anfall: i väntan på storm-
signalen.

Försvar: Fiendens stormeld
har tystnat. Nu gäller det att
skjuta fort och träffa.
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 • Innästling, dolt inträngande genom fiendens linjer för   
  strid på djupet.

Den andra indelningen beskriver stridssituationer eller geo-
grafiska förutsättningar:

 • Anfall mot försvarsställning.

 • Renkonterstrid, det vill säga strid mellan två styrkor som  
  möts under anmarsch.

 • Förföljning.

 • Anfall mot kust.

 • Anfall över vattendrag.

 • Anfall mot orter.

Renkonterstrid kunde leda till olika ”fram- och tillbakaböljande strider” 
eller till att den ena parten övergick till försvar (avvärjande eller uppehål-
lande, se nedan), den andra fortsatte anfallet, nu som anfall mot försvars - 
ställning.

Försvar

Försvaret indelades i avvärjande försvar och uppehållande försvar. Det avvär-
jande försvaret genomfördes i en huvudställning samt i framskjutna strids-
ställningar, förpostställningar, stridsställningar för artilleriet och strids-
ställningar för fördelningsreserv. Avvärjande försvar hade tre specialfall:

• Försvar av kust (här förekom inga framskjutna stridsställningar; huvud-
ställningen låg i anslutning till stranden).

• Försvar av vattendrag. 

• Försvar av orter.

Uppehållande försvar fördes under begränsad tid, ofta med stridsställningar 
på djupet och växelvis tillbakadragande.

Alla försvarsformer kunde innehålla anfallsinsatser, motanfall eller smärre 
sådana, motstötar.

Arméreglemente II 1952
Reglementet AR II 52 byggde främst på en utvärdering av andra världskri-
gets erfarenheter, bland annat från tyska östfronten men framför allt från 
Finland. Det sistnämnda framstår tydligt i en fetstilt mening i kapitel 2, 
Grunder för arméstridskrafternas verksamhet: ”Förmåga till snabba förflytt-
ningar och överraskande anfallsföretag i betäckt och svårframkomlig terräng, i 

Den schematiska indel-
ningen av anfallsformer är 
i stort sett densamma från 
Fältreglementet 1938 till och 
med Arméreglemente 1963. 
Den här finns i AR II 52.

Kriget

Den schematiska indel-
ningen av anfallsformer är
i stort sett densamma från
Fältreglementet 1938 till och
med Arm&eglemente 1963.
Den här finns i AR II 52.

• Innästling, dolt inträngande genom fiendens linjer för
strid på djupet.

Den andra indelningen beskriver stridssituationer eller geo-
grafiska förutsättningar:

• Anfall mot försvarsställning.

• Renkonterstrid, det vill säga strid mellan två styrkor som
möts under anmarsch.

• Förföljning.

• Anfall mot kust.

• Anfall över vattendrag.

• Anfall mot orter.

Renkonterstrid kunde leda till olika "fram- och tillbakaböljande strider"
eller till att den ena parten övergick till försvar (avvärjande eller uppehål-
lande, se nedan), den andra fortsatte anfallet, nu som anfall mot försvars-
ställning.

Försvar

Försvaret indelades i avvärjande försvar och uppehållande försvar. Det avvär-
jande försvaret genomfördes i en huvudställning samt i framskjutna strids-
ställningar, förpostställningar, stridsställningar för artilleriet och strids-
ställningar för fördelningsreserv. Avvärjande försvar hade tre specialfall:

• Försvar av kust (här förekom inga framskjutna stridsställningar; huvud-
ställningen låg i anslutning till stranden).

• Försvar av vattendrag.

• Försvar av orter.

Uppehållande försvar fördes under begränsad tid, ofta med stridsställningar
på djupet och växelvis tillbakadragande.

Alla försvarsformer kunde innehålla anfallsinsatser, motanfall eller smärre
sådana, motstötar.

.Arméreglemente II 1952
Reglementet AR II 52 byggde främst på en utvärdering av andra världskri-
gets erfarenheter, bland annat från tyska östfronten men framför allt från
Finland. Det sistnämnda framstår tydligt i en fetstilt mening i kapitel 2,
Grunder för armsstridskrafternas verksamhet: "Förmåga till snabba förflytt-
ningar  och överraskande anfallsföretag i betäckt och svårframkomlig terräng, i

364



365

Förändring och kontinuitet

mörker och dålig sikt, under svåra väderförhållanden samt i djup snö och stark 
kyla möjliggör framgång mot flerfaldigt överlägsna styrkor.”

Som motto hade detta reglemente: STÅ FAST – SLÅ HÅRT. Stridssätten 
är anfall och försvar.

Anfall

”Anfall genomföres under rörelse mot fienden främst med eld. 
Anfall skall präglas av oavlåtlig strävan att komma framåt och 
tillintetgöra fienden.” 

Det nya här är betoningen av elden som det avgörande 
medlet. Den schematiska indelningen är densamma som i 
FR 38. Den situationsspecifika indelningen har ett större antal 
fall. Anfall mot försvarsgrupperad fiende har delats upp i två 
varianter: anfall mot väg- och knutpunktsförsvar samt anfall 
mot försvarsställning. Med största sannolikhet var detta ett 
resultat av erfarenheterna från finska krigen, där de geografiska 
förhållandena liknade dem i norra Sverige. 

Renkonterstriden benämns nu anfall mot framryckande fiende. Två av dess 
tänkbara utvecklingar motsvaras av anfall mot tillbakaryckande fiende och 
anfall mot väg- och knutpunktsförsvar. Anfall mot lufttrupp har tillkommit, 
vilket är naturligt mot bakgrund av krigserfarenheter av luftlandsättningar. 
Anfall mot ort har kompletterats till ”mot och i ort”. Även här kan man se 
intryck av krigshändelserna, ofta utdragna strider i stadsbebyggelse. Försvarets 
brevskola utgav på 1950-talet en särskild serie ”Strid i ort”.

I slaget vid Suomussalmi 
december 1939–januari 1940 
praktiskt taget förintade 
11 000 man finskt infanteri 
två sovjetiska divisioner 
och en stridsvagnsbrigad. 
Erfarenheterna från vinterkri-
get påverkade starkt svensk 
taktik. På bilden krigsbytet 
längs Raatevägen.

Soldaten i fält, 1953 års 
upplaga, beskriver med 
uttrycksfulla bilder på ett 
tjugotal sidor strid i ort. På 
bilden de inledande faserna 
av anfall i ort.
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mörker och dålig sikt, under svåra väderförhållanden samt i djup snö och stark
kyla möjliggör framgång mot flerfaldigt överlägsna styrkor."

Som motto hade detta reglemente: STÅ FAST — SLÅ HÅRT. Stridssätten
är anfall och försvar.

Anfa l l

"Anfall genomföres under rörelse mot fienden främst med eld.
Anfall skall präglas av oavlåtlig strävan att komma framåt och
tillintetgöra fienden."

Det nya här är betoningen av elden som det avgörande
medlet. Den schematiska indelningen är densamma som i
FR 38. Den situationsspecifika indelningen har ett större antal
fall. Anfall mot försvarsgrupperad fiende har delats upp i två
varianter: anfall mot väg- och knutpunktsförsvar samt anfall
mot försvarsställning. Med största sannolikhet var detta ett
resultat av erfarenheterna från finska krigen, där de geografiska
förhållandena liknade dem i norra Sverige.

Renkonterstriden benämns nu anfall mot framryckande fiende. Två av dess
tänkbara utvecklingar motsvaras av anfall mot tillbakaryckande fiende och
anfall mot väg- och knutpunktsförsvar. Anfall mot lufttrupp har tillkommit,
vilket är naturligt mot bakgrund av krigserfarenheter av lufflandsättningar.
Anfall mot ort har kompletterats till "mot och i ort". Även här kan man se
intryck av krigshändelserna, ofta utdragna strider i stadsbebyggelse. Försvarets
brevskola utgav på 1950-talet en särskild serie "Strid i ort'.
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I slaget vid Suomussalmi
december 1939—januari 1940
praktiskt taget förintade
n  000 man finskt infanteri
två sovjetiska divisioner
och en stridsvagnsbrigad.
Erfarenheterna från vinterkri-
get påverkade starkt svensk
taktik. På bilden krigsbytet
längs Raatevägen.

Soldaten i fält, 1953 års
upplaga, beskriver med
uttrycksfulla bilder på ett
tjugotal sidor strid i ort. På
bilden de inledande faserna
av anfall i ort.
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Försvar 

”Försvar genomföres i stridsställningar främst 
med eld samt genom motanfall. Försvar skall 
präglas av fast vilja att hålla tilldelat område och 
åsamka fienden största möjliga förluster.”

Reglementet beskriver inledningsvis de olika 
typerna av stridsställningar:

• Motståndsnäste (en–två förstärkta 
skyttegrupper).

• Motståndsområde (flera motståndsnästen med 
sinsemellan i huvudsak sammanhängande eld-
system i sida och djup). Det kunde ha viss huvud-
riktning eller vara friliggande.

• Motståndslinje (flera motståndsnästen med 
sinsemellan i huvudsak sammanhängande 
eld system i sida). Den hade naturligen en 
huvudriktning.

• Skans (motståndsnäste eller motstånds-
område för högst kompani, fullt utbyggt med 
skyddsrum).

• Spärrområde (område med omfattande 
hinder-, min- och förstöringsarbeten).

Strävan var sammanhängande försvar, varvid brigad skulle ha högst fem 
kilometers bredd, bataljon upp till två och en halv kilometer. Om det 
fanns terräng som var svårframkomlig för starka fiendekrafter kunde 
denna bevakas med stöd av spärrområden och stridskrafterna användas 
för försvar av motståndsområden vid framkomliga vägar och stråk – delat 
försvar. 

Försvarsställning skulle i regel bestå av huvudställning, framskjutna 
stridsställningar 200–600 meter framför huvudställningen, stridsställningar 
för artilleri och luftvärn samt stridsställningar för fördelningsreserv. Alla 
stridsställningar skulle kunna försvaras åt alla håll.

De särskilda varianterna av försvar i FR 38 – försvar av ort, försvar vid 
vattendrag och försvar vid kust – finns med även här, det sistnämnda upp-
delat i Öppen kust och Kust med djupa vikar och älvmynningar. I konse-
kvens med anfallets former har här tillkommit: försvar mot lufttrupp och 
försvar i vägfattig terräng.

I kapitlet Stridsavsikt och stridssätt anges också kombinationer av för-
svar och anfall som ett sätt att avvärja fiendens framträngande, särskilt om 

Försvar i vägfattig terräng 
innehåller avsevärda inslag 
av anfall och fördröjnings-
strid.
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Försvar i vägfattig terräng
innehåller avsevärda inslag
av anfall och fördröjnings-
strid.

Försvar

"Försvar genomföres i  stridsställningar främst
med eld samt genom motanfall. Försvar skall
präglas av fast vilja att hålla tilldelat område och
åsamka fienden största möjliga förluster."

Reglementet beskriver inledningsvis de olika
typerna av stridsställningar:
• Motståndsnäste (en—två förstärkta
skyttegrupper).

• Motståndsområde (flera motståndsnästen med
sinsemellan i huvudsak sammanhängande eld-
system i sida och djup). Det kunde ha viss huvud-
riktning eller vara friliggande.

• Motståndslinje (flera motståndsnästen med
sinsemellan i huvudsak sammanhängande
eldsystem i sida). Den hade naturligen en
huvudriktning.

• Skans (motståndsnäste eller motstånds-
område för högst kompani, fullt utbyggt med
skyddsrum).

• Spärrområde (område med omfattande
hinder-, min- och förstöringsarbeten).

Strävan var sammanhängande försvar, varvid brigad skulle ha högst fem
kilometers bredd, bataljon upp till två och en halv kilometer. Om det
fanns terräng som var svårframkomlig för starka fiendekrafter kunde
denna bevakas med stöd av spärrområden och stridskrafterna användas
för försvar av motståndsområden vid framkomliga vägar och stråk — delat
försvar.

Försvarsställning skulle i  regel bestå av huvudställning, framskjutna
stridsställningar 200-600 meter framför huvudställningen, stridsställningar
för artilleri och luftvärn samt stridsställningar för fördelningsreserv. Alla
stridsställningar skulle kunna försvaras åt alla håll.

De särskilda varianterna av försvar i FR 38 — försvar av ort, försvar vid
vattendrag och försvar vid kust — finns med även här, det sistnämnda upp-
delat i Öppen kust och Kust med djupa vikar och älvmynningar. I konse-
kvens med anfallets former har här tillkommit: försvar mot lufttrupp och
försvar i vägfattig terräng.

I kapitlet Stridsavsikt och stridssätt anges också kombinationer av för-
svar och anfall som ett sätt att avvärja fiendens framträngande, särskilt om
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”fiendens framträngande skall avvärjas inom ett så stort område, att enbart 
försvar icke är möjligt, eller om läge och terräng är gynnsamma för rörligt 
uppträdande”. Här, liksom i beskrivningen av försvar i vägfattig terräng, 
förebådas det stridssätt, avvärjningsstrid, som tillkommer i senare regle  - 
menten.

I AR II 52 finns också ett kapitel med samma dignitet som anfalls- och 
försvarskapitlen. Det behandlar fördröjningsstrid, som dock inte uttryckli-
gen kallades stridssätt, vilket sker i senare reglementen. Det är en arvtagare 
till uppehållande försvar i FR 38. Det definieras sålunda: ”Fördröjningsstrid 
genomföres med försvar under begränsad tid av styrkor, som om möjligt 
från början grupperas i skilda stridsställningar bakom varandra. Försvaret 
förenas oftast med anfall.”

Sammanfattning av utvecklingen till och med  
Arméreglemente II 1952
Skillnaderna mellan FR 38 och AR II 52 speglar dels föränd-
ringar i angriparens handlingsmöjligheter, dels synen på våra 
strategiska principer under den första efterkrigstiden. I det 
förstnämnda avseendet har redan nämnts angriparens luft-
rörlighet. Vad beträffar de strategiska principerna kan man 
på några punkter ana genomslag av fördröjningsstrategi på 
djupet av territoriet och över stora ytor: delat försvar, försvar 
i vägfattig terräng, anfall mot väg- och knutpunktsförsvar. 
En nyhet var också grupperingsformerna motståndsnäste, 
motståndsområde och motståndslinje, liksom betoningen av 
att stridsställningar skulle kunna försvaras åt alla håll. I stora 
drag var skillnaderna dock små och mera en fråga om benäm-
ningar än om faktiskt innehåll. Ett viktigt skäl härtill var att de 
svenska förbandens utrustning inte hade förändrats så att det 
medgav någon radikalt ny taktik.

Kärnvapenhotet 
En större förändring ägde rum mellan AR II 1952 och AR II 1963. Det tydlig-
gjordes redan på försättsbladet. Motto från år 1952, STÅ FAST – SLÅ HÅRT, 
hade ersatts av SLÅ SNABBT – SLÅ HÅRT. Förändringarna inleddes med 
Taktiska riktlinjer, TR 60.

Det som hade hänt var att atomstridsmedel började ses som möjliga att 
använda på taktisk nivå. Hur detta hot uppfattades och omsattes i taktiken 
analyseras ingående i kapitel 18. Här beskrivs utvecklingen mer översiktligt 
med tonvikt på stridssättens utveckling. 

År 1956 utkom Anv Atom, Anvisningar för arméförbandens uppträdande 
med hänsyn till atomstridsmedel. De hade föregåtts av Prov Anv Atom 1954. 

Hotet om kärnvapeninsats på 
slagfältet förändrade radikalt 
synen på såväl anfall som 
försvar. Bilden visar spräng-
ning av atombombsatrapp.

Förändring och kontinuitet

"fiendens framträngande skall avvärjas inom ett så stort område, att enbart
försvar icke är möjligt, eller om läge och terräng är gynnsamma för rörligt
uppträdande". Här, liksom i beskrivningen av försvar i vägfattig terräng,
förebådas det stridssätt, avvärjningsstrid, som tillkommer i senare regle-
menten.

I AR II 52 finns också ett kapitel med samma dignitet som anfalls- och
försvarskapitlen. Det behandlar fördröjningsstrid, som dock inte uttryckli-
gen kallades stridssätt, vilket sker i senare reglementen. Det är en arvtagare
till uppehållande försvar i FR 38. Det definieras sålunda: "Fördröjningsstrid
genomföres med försvar under begränsad tid av styrkor, som om möjligt
från början grupperas i skilda stridsställningar bakom varandra. Försvaret
förenas oftast med anfall."

Sammanfattning av utvecklingen till och med
.Arméreglemente II 1952
Skillnaderna mellan FR 38 och AR II 52 speglar dels föränd-
ringar i angriparens handlingsmöjligheter, dels synen på våra
strategiska principer under den första efterkrigstiden. I  det
förstnämnda avseendet har redan nämnts angriparens luft-
rörlighet. Vad beträffar de strategiska principerna kan man
på några punkter ana genomslag av fördröjningsstrategi på
djupet av territoriet och över stora ytor: delat försvar, försvar
i vägfattig terräng, anfall mot väg- och knutpunktsförsvar.
En nyhet var också grupperingsformerna motståndsnäste,
motståndsområde och motståndslinje, liksom betoningen av
att stridsställningar skulle kunna försvaras åt alla håll. I stora
drag var skillnaderna dock små och mera en fråga om benäm-
ningar än om faktiskt innehåll. Ett viktigt skäl härtill var att de
svenska förbandens utrustning inte hade förändrats så att det
medgav någon radikalt ny taktik.

Kärnvapenhotet
En större förändring ägde rum mellan AR II 1952 och AR II 1963. Det tydlig-
gjordes redan på försättsbladet. Motto från år 1952, STÅ FAST — SLÅ HÅRT,
hade ersatts av SLÅ SNABBT — SLÅ HÅRT. Förändringarna inleddes med
Taktiska riktlinjer, TR 60.

Det som hade hänt var att atomstridsmedel började ses som möjliga att
använda på taktisk nivå. Hur detta hot uppfattades och omsattes i taktiken
analyseras ingående i kapitel 18. Här beskrivs utvecklingen mer översiktligt
med tonvikt på stridssättens utveckling.

År 1956 utkom Any Atom, Anvisningar for armsförbandens uppträdande
med hänsyn till atomstridsmedel. De hade föregåtts av Prov Any Atom 1954.

Hotet om kärnvapeninsats på
slagfältet förändrade radikalt
synen på såväl anfall som
försvar. Bilden visar spräng-
ning av atombombsatrapp.
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Kriget

Anv Atom handlade i första hand om våra metoder att und-
vika eller skydda oss mot insats av kärnladdningar. (Det fanns 
också avsnitt om insats av egna kärnladdningar, som här inte 
ska beröras. Tre sidor om detta fanns även i TR 60, men det 
upphävdes tidigt). Tre metoder framhölls:

 • Att vara i stridskänning med fienden så att han inte kunde  
  sätta in kärnladdningar utan att riskera egna trupper.

 • Rörlighet.

 • Befästningar.

Beträffande anfall pekades särskilt på värdet av innästling och 
anfall i mörker.

I AR II 52 beskrevs ett förfaringssätt vid anfall där våra 
styrkor först samlades i ett beredskapsområde, där förbanden 
stridsindelades och manövergrupperades. Därefter ryckte de 
fram till utgångsläge för anfall. Det sistnämnda låg ”så nära 
fienden som kravet på skydd mot insyn och direkt riktad eld 
medger”. Beredskapsområdet skulle ligga ”så nära fienden, att 
den fortsatta framryckningen till utgångsläge för anfall ej ned-

sätter truppens krafter.”
I Anv Atom angavs att beredskapsområdet skulle ligga tio–femton kilo-

meter från utgångsläge för anfall. I beredskapsområdet skulle uttas tre kilo-
meter mellan brigader och mellan brigader och artilleriställningar. Trekilo-
metersavståndet mellan brigader skulle också bibehållas under anfall mot 
försvarsställning.

Vid försvar skulle uttas tre kilometer mellan brigader, mellan främre 
ställning och huvudförsvarsställning och mellan huvudförsvarsställning och 
fördelningsreserv.

Dessa regler kan ses som en nödlösning för att på det gällande regle-
mentets grund minska sårbarheten. Det var en relativt måttlig utspridning, 
möjlig att genomföra utan genomgripande förändring av taktiken, taktik-
utbildningen och förbandens organisation. Nästa steg kom med Taktiska 
riktlinjer 1960.

Taktiska riktlinjer 1960

Stridssätten är anfall och försvar. 

Anfall 

Anfall definierades på samma sätt som i AR II 52. Den schematiska indel-
ningen var densamma, nu dock kompletterad med: skenanfall och anfall 
med begränsat mål.

Kärnvapenkriget fördes in i 
övningsverksamheten med 
hjälp av så kallade atom-
markeringar, där man med 
hjälp av en krutladdning 
satte eld på 180 liter disel-
brännolja eller lysfotogen. 
Resultatet blev ett karakte-
ristiskt svampmoln som steg 
till en höjd av uppemot 150 
meter.

Kriget

Kärnvapenkriget fördes in i
övningsverksamheten med
hjälp av så kallade atom-
markeringar, där man med
hjälp av en krutladdning
satte eld på 180 liter disel-
brännolja eller lysfotogen.
Resultatet blev ett karakte-
ristiskt svampmoln som steg
till en höjd av uppemot 15o
meter.

Any Atom handlade i första hand om våra metoder att und-
vika eller skydda oss mot insats av kärnladdningar. (Det fanns
också avsnitt om insats av egna kärnladdningar, som här inte
ska beröras. Tre sidor om detta fanns även i TR 60, men det
upphävdes tidigt). Tre metoder framhölls:

• Att vara i stridskänning med fienden så att han inte kunde
sätta in kärnladdningar utan att riskera egna trupper.

• Rörlighet.

• Befästningar.

Beträffande anfall pekades särskilt på värdet av innästling och
anfall i mörker.

I AR II 52 beskrevs ett förfaringssätt vid anfall där våra
styrkor först samlades i ett beredskapsområde, där förbanden
stridsindelades och manövergrupperades. Därefter ryckte de
fram till utgångsläge för anfall. Det sistnämnda låg "så nära
fienden som kravet på skydd mot insyn och direkt riktad eld
medger". Beredskapsområdet skulle ligga "så nära fienden, att
den fortsatta framryckningen till utgångsläge för anfall ej ned-

sätter truppens krafter."
I Any Atom angavs att beredskapsområdet skulle ligga tio—femton kilo-

meter från utgångsläge för anfall. I beredskapsområdet skulle uttas tre kilo-
meter mellan brigader och mellan brigader och artilleriställningar. Trekilo-
metersavståndet mellan brigader skulle också bibehållas under anfall mot
försvarsställning.

Vid försvar skulle uttas tre kilometer mellan brigader, mellan främre
ställning och huvudförsvarsställning och mellan huvudförsvarsställning och
fördelningsreserv.

Dessa regler kan ses som en nödlösning för att på det gällande regle-
mentets grund minska sårbarheten. Det var en relativt måttlig utspridning,
möjlig att genomföra utan genomgripande förändring av taktiken, taktik-
utbildningen och förbandens organisation. Nästa steg kom med Taktiska
riktlinjer 1960.

Taktiska riktlinjer 1960
Stridssätten är anfall och försvar.
Anfa l l

Anfall definierades på samma sätt som i AR II 52. Den schematiska indel-
ningen var densamma, nu dock kompletterad med: skenanfall och anfall
med begränsat mål.

368



369

Förändring och kontinuitet

Den situationsspecifika indelningen var delvis helt ny. Istället för att 
definieras utifrån fiendens läge – väg- och knutpunktsförsvar, försvarsställ-
ning och framryckande fiende – definierades anfallsformerna utifrån våra 
förbands läge: anfall ur marschgruppering och anfall ur fördröjnings- eller 
avvärjningsgruppering. 

Dessa former kan i och för sig innehålla de tre tidigare angivna fallen, 
men det utsägs att frontala anfall mot befäst fiende ska undvikas. Kring-
gång, omfattning och innästling betonas, liksom möjligheten att tillfälligt 
övergå till fördröjningsstrid, locka fienden att anfalla och därmed blotta sig 
för motanfall.

Till detta kom också samma geografiska specialfall som tidigare: anfall 
mot lufttrupp, anfall mot och i ort samt anfall mot kust.

Försvar

Försvar nämns visserligen som ett stridssätt och karaktäriseras sålunda: 
”Försvar genomförs i stridsställningar främst med eld samt motstöt. Försvar 
skall präglas av fast vilja att hålla tilldelat område och åsamka fienden största 
möjliga förluster.” 

Försvar har emellertid inget eget kapitel. Stridssättet finns med i avvärj-
ningsstrid, som utan att kallas stridssätt ändå har ett eget kapitel av samma 
dignitet. Det hänger givetvis ihop med att sammanhängande försvar för-
svunnit och att avvärjningsstrid övertagit tidigare varianter av delat försvar, 
kombinerade med anfall.

Avvärjningsstrid definieras sålunda: ”Avvärjningsstrid skall präglas av fast 
vilja att bryta fiendens anfallskraft och hindra honom att på marken tränga 
genom förbandets område eller över anbefalld linje och att hindra trupp, 
som transporteras genom luften att ta avvärjningsområdet. Alla möjligheter 
att slå fienden eller tillfoga honom förluster skall tillvaratas.”Avvärjnings-
strid indelas i: 

• Avvärjningsstrid mot en fiende som framtränger främst på marken.

• Avvärjningsstrid vid kust. 

  Vid kust med skärgård.

  Vid kust med djupa vikar och älvmynningar.

  Vid öppen kust.

• Avvärjningsstrid mot lufttrupp. Genomförs främst med försvar och 
anfall.

I TR 60 finns också liksom AR II 52 ett kapitel om fördröjningsstrid utan att 
denna uttryckligen benämns stridssätt. 

Förändring och kontinuitet

Den situationsspecifika indelningen var delvis helt ny. Istället för att
definieras utifrån fiendens läge — väg- och knutpunktsförsvar, försvarsställ-
ning och framryckande fiende — definierades anfallsformerna utifrån våra
förbands läge: anfall ur marschgruppering och anfall ur fördröjnings- eller
avvärjningsgruppering.

Dessa former kan i och för sig innehålla de tre tidigare angivna fallen,
men det utsägs att frontala anfall mot befäst fiende ska undvikas. Kring-
gång, omfattning och innästling betonas, liksom möjligheten att tillfälligt
övergå till fördröjningsstrid, locka fienden att anfalla och därmed blotta sig
för motanfall.

Till detta kom också samma geografiska specialfall som tidigare: anfall
mot lufttrupp, anfall mot och i ort samt anfall mot kust.

Försvar
Försvar nämns visserligen som ett stridssätt och karaktäriseras sålunda:
"Försvar genomförs i stridsställningar främst med eld samt motstöt. Försvar
skall präglas av fast vilja att hålla tilldelat område och åsamka fienden största
möjliga förluster."

Försvar har emellertid inget eget kapitel. Stridssättet finns med i avvärj-
ningsstrid, som utan att kallas stridssätt ändå har ett eget kapitel av samma
dignitet. Det hänger givetvis ihop med att sammanhängande försvar för-
svunnit och att avvärjningsstrid övertagit tidigare varianter av delat försvar,
kombinerade med anfall.

Avvärjningsstrid definieras sålunda: "Avvärjningsstrid skall präglas av fast
vilja att bryta fiendens anfallskraft och hindra honom att på marken tränga
genom förbandets område eller över anbefalld linje och att hindra trupp,
som transporteras genom luften att ta avvärjningsområdet. Alla möjligheter
att slå fienden eller tillfoga honom förluster skall tillvaratas."Avvärjnings-
strid indelas i:

• Avvärjningsstrid mot en fiende som framtränger främst på marken.

• Avvärjningsstrid vid kust.

Vid kust med skärgård.
Vid kust med djupa vikar och älvmynningar.

Vid öppen kust.
• Avvärjningsstrid mot lufttrupp. Genomförs främst med försvar och

anfall.

I TR 60 finns också liksom AR II 52 ett kapitel om fördröjningsstrid utan att
denna uttryckligen benämns stridssätt.
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Kriget

Fördröjningsstrid 

”Vid fördröjningsstrid skall strävan vara att med begränsad insats av 
trupp tillfoga fienden stora förluster och i största möjliga utsträckning 
fördröja hans framryckning. Tillfällen att slå fientlig styrka skall utnyttjas 
påpassligt.”

Den mest genomgripande bestämmelsen i TR 60 var kravet på minst 
tre kilometers centrummellanrum mellan kompanier som inte var i strids-
känning. De skulle förflytta sig till anfallsterrängen åtskilda och samlas i ett 
bataljonsanfall först sedan man nått stridskänning. ”Getrennt marschieren, 

vereint schlagen”, citerades Helmuth von Moltke. Ett annat sätt 
att kraftsamla var till tiden, exempelvis genom samtidiga geo-
grafiskt utspridda anfall mot en marschgrupperad fiende.

Det sammanhängande försvaret försvann. Mellan mot-
ståndsområden (i regel för kompani) ingående i avvärjnings-
strid skulle också uttas tre kilometers centrummellanrum.

Arméreglemente II 1963
Reglementet grundades bland annat på erfarenheter från fält-
tjänstövningar och fältövningar, där fientliga insatser av tak-

tiska kärnladdningar utgjort inslag i striden. Reglementet innebar en viss 
modifiering i förhållande till TR 60, men de väsentliga förändringarna fast-
lades. Det påpekades att fiendens tillgång till kärnladdningar endast torde 
medge insats mot särskilt viktiga mål; att han, främst i betäckt terräng, torde 
ha svårt att lokalisera mål och att han själv måste ta hänsyn till kärnladdning-
arnas verkan, av säkerhetsskäl och med hänsyn till risken för blockeringar. 

Dock var det väsentligt att försvåra fientlig insats genom mas-
kering och skenanläggningar, uppträdande i mörker och dålig 
sikt, signalskydd, rörligt uppträdande, befästningar och pansar-
skydd – samt med utspridning. 

En av fyra inramade paragrafer i Grunder för arméförban-
dens strid säger: ”Arméförbanden skall skapa och utnyttja gynn-
samma tillfällen att från utspridd gruppering överraskande och 
snabbt komma fienden in på livet och med samlade resurser slå 
honom.” I paragrafen om kraftsamling anges att den tid förban-
den får vara samlade vid bataljon inte bör överstiga en timme. 
Och längre fram stipuleras: ”Vid all verksamhet utom fiendens 
omedelbara närhet bör förbanden i regel spridas så att centrum-
mellanrummen mellan kompanier är minst 2 km.”

I detta reglemente har begreppet stridssätt försvunnit. Här 
talas istället om hur striden genomförs vid olika stridsupp-
gifter (se kapitel 17). Orsaken till att termen stridssätt för-
svann är oklar, och det vållade också en del problem i taktik-

”Kraftsamling skall åstad-
kommas i den riktning eller 
inom det område, där avgö-
rande söks. Högre förband 
anfaller ofta från flera håll. 
Bataljon anfaller i regel sam-
lad.” Citatet och principskis-
sen för brigads anfall finns 
i AR II 63. Bilden antyder 
också hur bataljonen samlas 
först i fiendens närhet.   

Anfall ut marschgruppering, 
om fienden framrycker på 
flera vägar. Främre förband 
försvarar pvfront eller över-
går till fördröjningsstrid. 
Huvudkrafterna avskär 
fienden och anfaller i flank 
och rygg.

Kriget

"Kraftsamling skall åstad-
kommas i den riktning eller
inom det område, där avgö-
rande söks. Högre förband
anfaller ofta från flera håll.
Bataljon anfaller i regel sam-
lad." Citatet och principskis-
sen för brigads anfall finns
i AR II 63. Bilden antyder
också hur bataljonen samlas
först i fiendens närhet.

Anfall ut marschgruppering,
om fienden framrycker på
flera vägar. Främre förband
försvarar pvfront eller över-
går till fördröjningsstrid.
H uvudkrafterna avskär
fienden och anfaller i flank
och rygg.

Förd rö jn ingss t r i d

"Vid fördröjningsstrid skall strävan vara att med begränsad insats av
trupp tillfoga fienden stora förluster och i största möjliga utsträckning
fördröja hans framryckning. Tillfällen att slå fientlig styrka skall utnyttjas
påpassligt."

Den mest genomgripande bestämmelsen i TR 60 var kravet på minst
tre kilometers centrummellanrum mellan kompanier som inte var i strids-
känning. De skulle förflytta sig till anfallsterrängen åtskilda och samlas i ett
bataljonsanfall först sedan man nått stridskänning. "Getrennt marschieren,

vereint schlagen", citerades Helmuth von Moltke. Ett annat sätt
att kraftsamla var till tiden, exempelvis genom samtidiga geo-
grafiskt utspridda anfall mot en marschgrupperad fiende.

Det sammanhängande försvaret försvann. Mellan mot-
ståndsområden (i regel för kompani) ingående i avvärjnings-
strid skulle också uttas tre kilometers centrummellanrum.

.Arméreglemente II 1963
Reglementet grundades bland annat på erfarenheter från fält-
tjänstövningar och fältövningar, där fientliga insatser av tak-

tiska kärnladdningar utgjort inslag i striden. Reglementet innebar en viss
modifiering i förhållande till TR 60, men de väsentliga förändringarna fast-
lades. Det påpekades att fiendens tillgång till kärnladdningar endast torde
medge insats mot särskilt viktiga mål; att han, främst i betäckt terräng, torde
ha svårt att lokalisera mål och att han själv måste ta hänsyn till kärnladdning-
arnas verkan, av säkerhetsskäl och med hänsyn till risken för blockeringar.

Dock var det väsentligt att försvåra fientlig insats genom mas-
kering och skenanläggningar, uppträdande i mörker och dålig
sikt, signalskydd, rörligt uppträdande, befästningar och pansar-
skydd — samt med utspridning.

En av fyra inramade paragrafer i Grunder för armsförban-
dens strid säger: "Armsförbanden skall skapa och utnyttja gynn-
samma tillfällen att från utspridd gruppering överraskande och
snabbt komma fienden in på livet och med samlade resurser slå
honom." I paragrafen om kraftsamling anges att den tid förban-
den får vara samlade vid bataljon inte bör överstiga en timme.
Och längre fram stipuleras: "Vid all verksamhet utom fiendens
omedelbara närhet bör förbanden i regel spridas så att centrum-
mellanrummen mellan kompanier är minst 2 km."

I detta reglemente har begreppet stridssätt försvunnit. Här
talas istället om hur striden genomförs vid olika stridsupp-
gifter (se kapitel 17). Orsaken till att termen stridssätt för-
svann är oklar, och det vållade också en del problem i taktik-
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Förändring och kontinuitet

undervisningen. I praktiken användes den dock ”illegalt” som ett praktiskt 
begrepp. Reglementet innehöll också särskilda kapitel där stridssätten 
beskrevs.

Anfall

Definitionen av anfall är förändrad både formellt och innehållsmässigt. I det 
första avseendet genom att syften med och beskrivning av stridssättet blan-
das. Den viktigaste förändringen är dock tillkomsten av den andra syftes-
meningen: ”Anfall syftar till att nedgöra eller tillfångata så stora delar av 
fiendens styrkor, att hans motståndskraft bryts. Fiendens motståndskraft kan 
även brytas, om hans styrkor innesluts och hans underhåll avskärs. Anfall 
genomförs främst med eld och under rörelse mot fienden.”

Det kan ses i samband med att frontanfallet nu nämns sist i den sche-
matiska uppräkningen, efter flankanfall, rygganfall och omfattning. Anfall 
mot befäst fiende hade helt försvunnit i TR 60. Det återkommer nu, men 
med förbehållet att det inte ska utföras om det bedöms troligt att fienden 
kommer att understödja försvaret med kärnladdningar. Skälet var givetvis 
att sådana anfall krävde dels kraftsamling som skulle ge ”atomvärdiga mål”, 
dels sådana förberedelser som skulle ge fienden tid att fatta beslut om insats. 
Huvudvikten läggs vid anfall ur marschgruppering. Anfall ur avvärjnings-
gruppering som fanns med i TR 60 nämns inte här men ingår i beskriv-
ningen av avvärjningsstrid.

Anfall mot lufttrupp och över vattendrag behandlas, däremot inte anfall 
mot och i ort.

Försvar

Försvar upptar i AR II 63 endast två sidor, mot 54 sidor i AR II 1952, 
och behandlar de tre typerna av stridsställning för pluton och kompani: 
motståndsnäste, motståndslinje och motståndsområde. ”Försvar syftar 
till att hålla terräng, plats eller anläggning. Strävan skall vara att till det 
yttersta hindra fienden att tränga fram till det försvarsobjekt eller genom 
det område, som skall hållas. Försvaret genomförs i stridsställningar med 
eld och motstötar samt med stöd av fältarbeten. Försvar genomförs som 
regel inte av större förband än kompani. Cykelskyttebataljon ges dock ofta 
försvarsuppgift.”

Förändringen beror på att försvarets roll som stridssätt för bataljon och 
högre förband övertagits av avvärjningsstrid. Avvärjningsstrid definieras helt 
kort: ”Avvärjningsstrid syftar till att bryta fiendens anfallskraft.” Innehållet i 
avvärjningsstriden framgår i de olika specifika fallen:

• Avvärjningsstrid mot en fiende som framtränger främst på marken. 
Genomförs med fördröjningsstrid, anfall och försvar.

Förändring och kontinuitet

undervisningen. I praktiken användes den dock "illegalt" som ett praktiskt
begrepp. Reglementet innehöll också särskilda kapitel där stridssätten
beskrevs.

Anfall
Definitionen av anfall är förändrad både formellt och innehållsmässigt. I det
första avseendet genom att syften med och beskrivning av stridssättet blan-
das. Den viktigaste förändringen är dock tillkomsten av den andra syftes-
meningen: "Anfall syftar till att nedgöra eller tillfångata så stora delar av
fiendens styrkor, att hans motståndskraft bryts. Fiendens motståndskraft kan
även brytas, om hans styrkor innesluts och hans underhåll avskärs. Anfall
genomförs främst med eld och under rörelse mot fienden."

Det kan ses i samband med att frontanfallet nu nämns sist i den sche-
matiska uppräkningen, efter flankanfall, rygganfall och omfattning. Anfall
mot befäst fiende hade helt försvunnit i TR 60. Det återkommer nu, men
med förbehållet att det inte ska utföras om det bedöms troligt att fienden
kommer att understödja försvaret med kärnladdningar. Skälet var givetvis
att sådana anfall krävde dels kraftsamling som skulle ge "atomvärdiga mål",
dels sådana förberedelser som skulle ge fienden tid att fatta beslut om insats.
Huvudvikten läggs vid anfall ur marschgruppering. Anfall ur avvärjnings-
gruppering som fanns med i TR 60 nämns inte här men ingår i beskriv-
ningen av avvärjningsstrid.

Anfall mot lufttrupp och över vattendrag behandlas, däremot inte anfall
mot och i ort.

Försvar
Försvar upptar i AR II 63 endast två sidor, mot 54 sidor i AR II 1952,
och behandlar de tre typerna av stridsställning för pluton och kompani:
motståndsnäste, motståndslinje och motståndsområde. "Försvar syftar
till att hålla terräng, plats eller anläggning. Strävan skall vara att till det
yttersta hindra fienden att tränga fram till det försvarsobjekt eller genom
det område, som skall hållas. Försvaret genomförs i stridsställningar med
eld och motstötar samt med stöd av fältarbeten. Försvar genomförs som
regel inte av större förband än kompani. Cykelskyttebataljon ges dock ofta
försvarsuppgift."

Förändringen beror på att försvarets roll som stridssätt för bataljon och
högre förband övertagits av avvärjningsstrid. Avvärjningsstrid definieras helt
kort "Avvärjningsstrid syftar till att bryta fiendens anfallskraft." Innehållet i
avvärjningsstriden framgår i de olika specifika fallen:
• Avvärjningsstrid mot en fiende som framtränger främst på marken.

Genomförs med fördröjningsstrid, anfall och försvar.
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Kriget

• Avvärjningsstrid vid kust. Genomförs främst med försvar och anfall.

  Vid öppen kust.

  Vid kust med skärgård, älvmynningar och djupa vikar.

• Avvärjningsstrid mot lufttrupp. Genomförs främst med försvar och 
anfall.

Avvärjningsstrid mot en fiende som framtränger främst på marken

Fördröjningsskedet 
”Fiendens framträngande skall 
fördröjas så länge som möjligt 

genom rörlig och aktiv strid. 
Genom försvar, med stöd av 

mineringar samt genom anfall 
mot fiendens förbindelser 

skall hans rörlighet minskas 
och hans styrkor splittras. 

Därigenom skapas möjligheter 
att genom anfall med begrän-
sat mål och granateld tillfoga 

honom kännbara förluster.”

Avvärjningsskedet 
”Bedöms fienden ha tillfogats 
allvarliga förluster och läget 
vara gynnsamt för anfall 
skall anfall utföras i syfte att 
slutgiltigt bryta hans anfalls-
kraft.” Avvärjningsstrid var 
ett komplext stridssätt som 
ställde stora krav på såväl den 
överordnade ledningen som 
på förbandens initiativ och 
självverksamhet, både under 
förberedelse- och genom-
förandeskedena.

Kriget

Avvärjningsstrid mot en fiende som framtränger främst på marken

Fördröjningsskedet
"Fiendens framträngande skall
fördröjas så länge som möjligt

genom rörlig och aktiv strid.
Genom försvar, med stöd av

mineringar samt genom anfall
mot fiendens förbindelser

skall hans rörlighet minskas
och hans styrkor splittras.

Därigenom skapas möjligheter
att genom anfall med begrän-
sat mål och granateld tillfoga

honom kännbara förluster."

Avvärjningsskedet
"Bedöms fienden ha tillfogats
allvarliga förluster och läget
vara gynnsamt för anfall
skall anfall utföras i syfte att
slutgiltigt bryta hans anfalls-
kraft." Avvärjningsstrid var
ett komplext stridssätt som
ställde stora krav på såväl den
överordnade ledningen som
på förbandens initiativ och
självverksamhet, både under
förberedelse- och genom-
förandeskedena.

• Avvärjningsstrid vid kust. Genomfors främst med försvar och anfall.

Vid öppen kust.

Vid kust med skärgård, älvmynningar och djupa vikar.
• Avvärjningsstrid mot lufttrupp. Genomförs främst med försvar och

anfall.
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Förändring och kontinuitet

Benämningen avvärjningsstrid vållade i undervisningen ibland problem 
genom att den kom att sammanblandas med stridsuppgiften avvärja. Denna 
kunde, som framgår i kapitel 17, ibland lösas genom anfall.

Det område inom vilket ett förband skulle avvärja benämndes avvärj-
ningsområde. I stridsuppgiften angavs över vilken linje fienden inte skulle 
tillåtas framtränga. Med ledning av detta skulle väljas ”det område där fien-
den slutligt skulle hejdas”, i anslutning till eller framför nämnda linje. Termi-
nologin vållade vissa praktiska problem, och i AR 2 52 ersatte avvärjnings-
område det ovannämnda mångordiga begreppet. 

Fördröjningsstrid

”Fördröjningsstrid syftar till att med begränsad insats av trupp vinna tid 
och tillfoga fienden förluster. Striden skall föras rörligt och aktivt. Tillfälle 
att slå fientlig styrka skall utnyttjas påpasslig och djärvt. Fördröjningsstrid 
genomförs med anfall, försvar och med stöd av fältarbeten.”

Skydd mot ABC-stridsmedel på alla nivåer övades flitigt under början av 
1960-talet. Senare, efter beslutet att inte utveckla svenska kärnvapen, ägnades 
det allt mindre tid. De taktiska förändringarna blev dock i stort bestående. 
Det påpekades att kraven på utspridning, rörlighet och skydd inte bara för-
anleddes av kärnladdningshotet. De föranleddes också av det konventionella 
lufthotet, av risk för luftlandsättningar, av fiendens luftrörlighet med heli-
koptrar och över huvud taget vår tillgång på förband i förhållande till de ytor 
som skulle försvaras. 

Sammanfattning av utvecklingen från Arméreglemente II 1952  
till Arméreglemente II 1963
Förändringarna var betydande. Övergången från en taktik där bataljoner 
ofta stred inramade i brigad och med god tid till förfogande till stridssätt 
präglade av stora avstånd, utspridning, höga tidskrav och ofta oklara lägen 
innebar ökande krav på den taktiska förmågan hos chefer på alla nivåer. Det 
kan avläsas på sättet att ställa stridsuppgifter (se kapitel 17) och satte sin 
prägel på utbildningen.

De nya bestämmelserna i TR 60 Och AR II 63 påverkade självklart kraven 
på förbandens förmåga. Den taktiska rörligheten måste öka. Övergången till 
cykel och traktor kom också vid denna tid. Det var förmodligen det optimala 
med hänsyn till ekonomiskt utrymme och behovet av snabb omorganisa-
tion. Pansarförbandens betydelse ökade givetvis också.

Vidgade operativa ramar

Med försvarsbesluten 1968 och 1972, inleddes en kvalitativ urholkning av 
arméförbanden samtidigt som risken för överraskande angrepp började beak-
tas. Det uppstod en diskussion om – och även viss planläggning för – försvå-

Förändring och kontinuitet

Benämningen avvärjningsstrid vållade i  undervisningen ibland problem
genom att den kom att sammanblandas med stridsuppgiften avvärja. Denna
kunde, som framgår i kapitel 17, ibland lösas genom anfall.

Det område inom vilket ett förband skulle avvärja benämndes avvärj-
ningsområde. I stridsuppgiften angavs över vilken linje fienden inte skulle
tillåtas framtränga. Med ledning av detta skulle väljas "det område där fien-
den slutligt skulle hejdas", i anslutning till eller framför nämnda linje. Termi-
nologin vållade vissa praktiska problem, och i AR 2 52 ersatte avvärjnings-
område det ovannämnda mångordiga begreppet.

Fördröjningsstrid
"Fördröjningsstrid syftar till att med begränsad insats av trupp vinna tid
och tillfoga fienden förluster. Striden skall föras rörligt och aktivt. Tillfälle
att slå fientlig styrka skall utnyttjas påpasslig och djärvt. Fördröjningsstrid
genomförs med anfall, försvar och med stöd av fältarbeten."

Skydd mot ABC-stridsmedel på alla nivåer övades flitigt under början av
1960-talet. Senare, efter beslutet att inte utveckla svenska kärnvapen, ägnades
det allt mindre tid. De taktiska förändringarna blev dock i stort bestående.
Det påpekades att kraven på utspridning, rörlighet och skydd inte bara för-
anleddes av kärnladdningshotet. De föranleddes också av det konventionella
lufthotet, av risk för luftlandsättningar, av fiendens luftrörlighet med heli-
koptrar och över huvud taget vår tillgång på förband i förhållande till de ytor
som skulle försvaras.

Sammanfattning av utvecklingen från .Arméreglemente II 1952
till .Arméreglemente II 1963
Förändringarna var betydande. Övergången från en taktik där bataljoner
ofta stred inramade i brigad och med god tid till förfogande till stridssätt
präglade av stora avstånd, utspridning, höga tidskrav och ofta oklara lägen
innebar ökande krav på den taktiska förmågan hos chefer på alla nivåer. Det
kan avläsas på sättet att ställa stridsuppgifter (se kapitel 17) och satte sin
prägel på utbildningen.

De nya bestämmelserna i TR 60 Och AR II 63 påverkade självklart kraven
på förbandens förmåga. Den taktiska rörligheten måste öka. Övergången till
cykel och traktor kom också vid denna tid. Det var förmodligen det optimala
med hänsyn till ekonomiskt utrymme och behovet av snabb omorganisa-
tion. Pansarförbandens betydelse ökade givetvis också.

Vidgade operativa ramar
Med försvarsbesluten 1968 och 1972, inleddes en kvalitativ urholkning av
armsförbanden samtidigt som risken för överraskande angrepp började beak-
tas. Det uppstod en diskussion om — och även viss planläggning för — försvå-
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Kriget

randeoperationer för det fall vi skulle misslyckas att avvärja vid kusten (Möta–
Hejda–Slå). Detta medförde krav på större variation i stridsuppgifter och i 
stridssättens innehåll. Reglementsarbetet genomfördes i likhet med 1960-talet 
med utgivande av ett provisorium, Taktiska riktlinjer för arméförbandens upp-
trädande i 1980-talets stridsmiljö, TR 80, i avvaktan på AR 2 1982.

TR 80 tar i kapitlet Operativa grunder upp två fall för försvarets förande: 
”Försvarets förande då vi genomfört mobilisering, koncentrering och upp-
marsch före anfall” och ”Försvarets förande då vi anfalls innan mobilisering, 
koncentrering och uppmarsch har genomförts (kuppanfall).”

Taktiska riktlinjer 1980
Begreppet stridssätt återkommer här. De fyra stridssätten är anfall, försvar, 
fördröjningsstrid och avvärjningsstrid.

Anfall

”Anfall används för att lösa stridsuppgift som främst syftar till att slå fien-
den, att tillfoga honom förluster eller ta terräng. Vid anfall kan delar av 
förband ges stridsuppgift som innebär försvar, t ex att skydda anfallsstyr-
kans flanker. Anfall genomförs med eld och under rörelse mot fienden.”

Den schematiska indelningen är i huvudsak som tidigare. De situations-
relaterade varianterna är:

• Anfall mot fiende som inte fullt ut kan utnyttja sin styrka.

• Anfall mot en med starka krafter framträngande fiende.

• Anfall mot försvarsgrupperad fiende.

• Anfall mot lufttrupp.

• Anfall i bebyggelse.

• Anfall över vattendrag.

Det två första varianterna har samband med de två operativa syftena, även 
om de inte är helt knutna till dessa.

Försvar

”Försvar används för att lösa stridsuppgift som främst syftar till att hindra 
fienden från att utnyttja viss terräng, plats eller anläggning. Vid försvar 
kan delar av förband ges stridsuppgift som innebär anfall, t ex att störa 
fiendens anfallsförberedelser. Försvar genomförs med eld från stridsställ-
ningar och med stöd av fältarbeten. Uppgift att försvara ges i regel till 
kompani eller mindre förband. Cykelskyttebataljon ges dock ofta strids-
uppgift som främst löses genom försvar.”

Kriget

randeoperationer för det fall vi skulle misslyckas att avvärja vid kusten (Möta—
Hejda—Slå). Detta medförde krav på större variation i stridsuppgifter och i
stridssättens innehåll. Reglementsarbetet genomfördes i likhet med 1960-talet
med utgivande av ett provisorium, Taktiska riktlinjer för armOrbandens upp-
trädande i 1980-talets stridsmiljö, TR 80, i avvaktan på AR 2 1982.

TR 80 tar i kapitlet Operativa grunder upp två fall för försvarets förande:
"Försvarets förande då vi  genomfört mobilisering, koncentrering och upp-
marsch före anfall" och "Försvarets förande då vi anfalls innan mobilisering,
koncentrering och uppmarsch har genomförts (kuppanfall)."

Taktiska riktl injer 1980
Begreppet stridssätt återkommer här. De fyra stridssätten är anfall, försvar,
fördröjningsstrid och avvärjningsstrid.

Anfall
"Anfall används för att lösa stridsuppgift som främst syftar till att slå fien-
den, att tillfoga honom förluster eller ta terräng. Vid anfall kan delar av
förband ges stridsuppgift som innebär försvar, t ex att skydda anfallsstyr-
kans flanker. Anfall genomförs med eld och under rörelse mot fienden."

Den schematiska indelningen är i huvudsak som tidigare. De situations-
relaterade varianterna är:

• Anfall mot fiende som inte fullt ut kan utnyttja sin styrka.

• Anfall mot en med starka krafter framträngande fiende.

• Anfall mot försvarsgrupperad fiende.

• Anfall mot lufttrupp.

• Anfall i bebyggelse.

• Anfall över vattendrag.

Det två första varianterna har samband med de två operativa syftena, även
om de inte är helt knutna till dessa.

Försvar
"Försvar används för att lösa stridsuppgift som främst syftar till att hindra
fienden från att utnyttja viss terräng, plats eller anläggning. Vid försvar
kan delar av förband ges stridsuppgift som innebär anfall, t ex att störa
fiendens anfallsförberedelser. Försvar genomförs med eld från stridsställ-
ningar och med stöd av fältarbeten. Uppgift att försvara ges i  regel ti l l
kompani eller mindre förband. Cykelskyttebataljon ges dock ofta strids-
uppgift som främst löses genom försvar."
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Förändring och kontinuitet

Försvarets former är även här motståndsnäste, motståndsområde och 
motståndslinje. Ett särskilt avsnitt behandlar Försvar i bebyggelse.

Fördröjningsstrid

”Fördröjningsstrid används för att lösa stridsuppgift som syftar till att för-
sena fiendens framryckning och minska hans anfallskraft. Fördröjningsstrid 
genomförs med anfall och försvar samt med stöd av fältarbeten. Striden förs 
rörligt och aktivt.”

Två varianter behandlas: småbru-
ten eller betäckt terräng samt öppen 
och delvis småbruten terräng.

Anmärkningsvärt är att definitio-
nerna av stridssätt knyts till strids-
uppgifter. Detta är inkonsekvent 
i förhållande till vad reglementet 
anger om sambandet mellan strids-
uppgifter och stridssätt, nämligen 
att en stridsuppgift ofta kan lösas 
med olika stridssätt och att ett 
stridssätt kan användas för att lösa 
olika stridsuppgifter (se kapitel 17). 
I AR 2 82 har valts ett annat sätt att 
definiera.

Arméreglemente 2 1982 
I kapitlet Operativa grunder anges 
fallen ”Försvarets förande då vi 
anfalls innan mobilisering, koncen-
trering och uppmarsch har genom-
förts” och ”Försvarets förande då vi 
genomfört mobilisering, koncentre-
ring och uppmarsch före anfall och 
då vi genomför operationer i avsikt 
att möta, hejda och slå fienden”. Som 
synes samma som i TR 80 men i 
omvänd ordning.

Även i detta reglemente används 
begreppet stridssätt. 

Anfall 

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

Två varianter av anfall – eller 
variationer av ambitionsnivå 
under ett anfalls förlopp.

Förändring och kontinuitet

Försvarets former är även här motståndsnäste, motståndsområde och
motståndslinje. Ett särskilt avsnitt behandlar Försvar i bebyggelse.

Fördröjningsstrid
"Fördröjningsstrid används för att lösa stridsuppgift som syftar till att för-
sena fiendens framryckning och minska hans anfallskraft. Fördröjningsstrid
genomförs med anfall och försvar samt med stöd av fältarbeten. Striden förs
rörligt och aktivt."

Två varianter behandlas: småbru-
ten eller betäckt terräng samt öppen
och delvis småbruten terräng.

Anmärkningsvärt är att definitio-
nerna av stridssätt knyts till strids- G o d  beredskap och

handlingsfrihetuppgifter. Detta ä r  inkonsekvent
i förhållande t i l l  vad reglementet
anger om sambandet mellan strids-
uppgifter och stridssätt, nämligen
att en stridsuppgift ofta kan lösas
med ol ika stridssätt och a t t  e t t
stridssätt kan användas för att lösa
olika stridsuppgifter (se kapitel 17).
I AR 2 82 har valts ett annat sätt att
definiera.

ArnAreglemente 2 1982
I kapitlet Operativa grunder anges
fallen "Försvarets förande d å  v i
anfalls innan mobilisering, koncen-
trering och uppmarsch har genom-
förts" och "Försvarets förande då vi
genomfört mobilisering, koncentre-
ring och uppmarsch före anfall och
då vi genomför operationer i avsikt
att möta, hejda och slå fienden". Som
synes samma som i  TR 80 men i
omvänd ordning.

Även i detta reglemente används
begreppet stridssätt.

Anfall
"Genom anfall kan vi ta och behålla
initiativet i  striden. Endast genom

Två varianter av anfall — eller
variationer av ambitionsnivå
under ett anfalls förlopp.

Bild 8:1. Exempel pä inledning av anfall, eller anf4I1 med begränsat syfte

Begränsningar i
beredskap och
handlingsfrihet

Kraftsamling
oknr4dmIlir
avgörandetöks

Bild 8:2. Exempel på anfall — senare skede, eller anfall med tidig kraftsamling till visst område
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Kriget

anfall kan avgörande nås. Anfall genomförs med eld och under rörelse mot fien-
den. Strävan skall vara att anfalla överraskande och på djupet av fiendens 
gruppering. Detta skapar osäkerhet hos fienden och splittrar hans resurser. 
Även anfall med mindre förband bidrar till att minska fiendens stridsför-
måga och stridsvilja.”

Tidigare reglementens schematiska indelning, frontanfall etc har här för-
svunnit. Avseende anfallssituationer eller modeller nämns två olika: ”Genom 
att vi nedkämpar fienden eller tar hans förband tillfånga eller genom att vi 
tar terräng så att fiendens förband innesluts kan fienden försättas ur stridbart 
skick. Anfall kan också genomföras för att begränsa fiendens stridsförmåga 
eller försvåra hans verksamhet.”

Denna skrivning är en variant på samma tema som TR 80. I TR 80 är den 
relaterad till fiendens uppträdande, i AR 2 till vår ambitionsnivå. (De olika 
ambitionerna återspeglas också i en större variation av stridsuppgifterna, se 
kapitel 17.)

Vi ser här i dessa mer diffusa anfallsbeskrivningar ett genomslag av den 
ökade operativa osäkerheten. Men reglementet är tydligt om var ansvaret 
ligger för att skingra osäkerheten: ”Beslut om var och när och med vilket syfte 
anfall skall ske är det viktigaste beslutet som en chef för ett högre förband och 
bataljon har att fatta under striden.”

Två exempel visas i bild: ”Exempel på inledning av anfall, eller anfall med 
begränsat syfte” samt ”Exempel på anfall – senare skede, eller anfall med 
tidig kraftsamling till visst område.”

Därutöver beskrivs, som i tidigare reglementen, särskilt Anfall mot 
lufttrupp och Anfall i bebyggelse. Att märka är att anfall mot försvarsställ-
ning och anfall över vattendrag har försvunnit.

Försvar

”Genom försvar kan vi hindra fienden från att ta eller utnyttja viss terräng 
eller anläggning. Försvar genomförs med eld från stridsställningar, indirekt 
eld och med stöd av fältarbeten. Ett i huvudsak sammanhängande eldsys-
tem i sida och djup eftersträvas. Striden förs så rörligt och aktivt som möj-
ligt inom ramen för den tilldelade uppgiften. Delar av förbandet ges även 
anfallsuppgifter. Uppgift att försvara ges till lägre förband (d v s bataljon 
och lägre). Lokalförsvarsförband ges ofta stridsuppgift som främst löses 
genom försvar. Fältförband används till försvar endast då terräng av avgö-
rande betydelse skall hållas och förbanden inte kan genomföra striden på 
annat sätt.”

Definitionerna av motståndsnäste, motståndslinje och motståndsområde 
har utgått. Begreppen återfinns i truppslagsreglementen. Ett särskilt avsnitt 
ägnas ”Försvar i bebyggelse”. 

Kriget

anfall kan avgörande nås. Anfall genomförs med eld och under rörelse mot fien-
den. Strävan skall vara att anfalla överraskande och på djupet av fiendens
gruppering. Detta skapar osäkerhet hos fienden och splittrar hans resurser.
Även anfall med mindre förband bidrar till att minska fiendens stridsför-
måga och stridsvilja."

Tidigare reglementens schematiska indelning, frontanfall etc har här för-
svunnit. Avseende anfallssituationer eller modeller nämns två olika: "Genom
att vi nedkämpar fienden eller tar hans förband tillfånga eller genom att vi
tar terräng så att fiendens förband innesluts kan fienden försättas ur stridbart
skick. Anfall kan också genomföras för att begränsa fiendens stridsförmåga
eller försvåra hans verksamhet."

Denna skrivning är en variant på samma tema som TR 80. I TR 80 är den
relaterad till fiendens uppträdande, i AR 2 till vår ambitionsnivå. (De olika
ambitionerna återspeglas också i en större variation av stridsuppgifterna, se
kapitel 17.)

Vi ser här i dessa mer diffusa anfallsbeskrivningar ett genomslag av den
ökade operativa osäkerheten. Men reglementet är tydligt om var ansvaret
ligger för att skingra osäkerheten: "Beslut om var och när och med vilket syfte
anfall skall ske är det viktigaste beslutet som en chef för ett högre förband och
bataljon har att fatta under striden."

Två exempel visas i bild: "Exempel på inledning av anfall, eller anfall med
begränsat syfte" samt "Exempel på anfall — senare skede, eller anfall med
tidig kraftsamling till visst område."

Därutöver beskrivs, som i  tidigare reglementen, särskilt Anfall mot
lufttrupp och Anfall i bebyggelse. Att märka är att anfall mot försvarsställ-
ning och anfall över vattendrag har försvunnit.

Försvar
"Genom försvar kan vi hindra fienden från att ta eller utnyttja viss terräng
eller anläggning. Försvar genomförs med eld från stridsställningar, indirekt
eld och med stöd av fältarbeten. Ett i huvudsak sammanhängande eldsys-
tem i sida och djup eftersträvas. Striden förs så rörligt och aktivt som möj-
ligt inom ramen för den tilldelade uppgiften. Delar av förbandet ges även
anfallsuppgifter. Uppgift att försvara ges till lägre förband (d v s bataljon
och lägre). Lokalförsvarsförband ges ofta stridsuppgift som främst löses
genom försvar. Fältförband används till försvar endast då terräng av avgö-
rande betydelse skall hållas och förbanden inte kan genomföra striden på
annat sätt."

Definitionerna av motståndsnäste, motståndslinje och motståndsområde
har utgått. Begreppen återfinns i truppslagsreglementen. Ett särskilt avsnitt
ägnas "Försvar i bebyggelse".
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Förändring och kontinuitet

Fördröjningsstrid

”Genom fördröjningsstrid kan vi vinna tid för förberedelser och begränsa 
fiendens stridsförmåga så att han senare kan slås eller hans framträngande 
avvärjas, göra fienden gripbar för anfall med andra förband eller begränsa 
fiendens utbredning i viss riktning.

Fördröjningsstrid genomförs rörligt och aktivt genom en kombination av 
anfall och försvar och med stöd av eld, främst indirekt eld samt fältarbeten.” 

Två varianter avhandlas: småbruten eller betäckt terräng samt omväx-
lande öppen och småbruten terräng.

Avvärjningsstrid

”Genom avvärjningsstrid kan vi hejda en fiende som framtränger på marken, 
förhindra luftlandsättningar eller förhindra att fienden tar landstig nings - 
område.”

Fördröjningsstrid i omväx-
lande öppen och småbruten 
terräng. Denna krävde 
pansar- eller mekaniserade 
förband.

Pansarförband utför  
upprepade anfall.

Infanteriförband, 
försvar under begränsad tid.

Förändring och kontinuitet

Pansarförband utför
upprepade anfall.

llaymnings- och
undanförselväg
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Infanteriförband,
försvar under begränsad tid.

Fördröjningsstrid i omväx-
lande öppen och småbruten
terräng. Denna krävde
pansar- eller mekaniserade
förband.

Fördröjningsstrid
"Genom fördröjningsstrid kan vi vinna tid för förberedelser och begränsa
fiendens stridsförmåga så att han senare kan slås eller hans framträngande
avvärjas, göra fienden gripbar för anfall med andra förband eller begränsa
fiendens utbredning i viss riktning.

Fördröjningsstrid genomförs rörligt och aktivt genom en kombination av
anfall och försvar och med stöd av eld, främst indirekt eld samt fältarbeten."

Två varianter avhandlas: småbruten eller betäckt terräng samt omväx-
lande öppen och småbruten terräng.

Awärjningsstrid
"Genom avvärjningsstrid kan vi hejda en fiende som framtränger på marken,
förhindra luftlandsättningar eller förhindra att fienden tar landstignings-
område."
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Kriget

”Vid avvärjningsstrid planeras och genomförs i regel större anfall med 
andra förband inom chefen för högre chefs strids- (operations-)plan. 

En chef som genomför avvärjningsstrid kan ges till uppgift att ta emot 
sådana förband och leda anfall med dem inom sitt område. Sådant anfall 
kan även ledas av sidoordnad chef varvid denne övertar del av området.”

Varianter:

• Avvärjningsstrid mot fiende som tränger fram främst på marken. 
Genomförs med fördröjningsstrid, anfall och försvar.

  Småbruten och betäckt terräng.

  Omväxlande öppen och småbruten terräng.

• Avvärjningsstrid vid kust. Genomförs främst med anfall och försvar.

  Öppen kust.

  Kust med skärgård.

• Avvärjningsstrid mot lufttrupp. Genomförs främst med luftförsvar, 
indirekt eld, anfall och försvar.

I det bihang som heter ”Våra förband – taktiska riktvärden” anges att avvärj-
ningsstrid endast undantagsvis skulle genomföras av infanteribrigad 77, i så 
fall förstärkt med lokalförsvarsförband. IB 77 var främst lämpad för anfall 
och fördröjningsstrid i småbruten och betäckt terräng. Den kunde dock ges 
uppgift att avvärja luftlandsättning inom ett område om 1 500 kvadratkilo-
meter. Infanteribrigad 66M var däremot lämpad för såväl fördröjnings- 
som avvärjningsstrid. Norrlandsbrigad var främst lämpad för anfall och 
fördröjningsstrid i småbruten och betäckt Norrlandsterräng, men kunde 
genomföra avvärjningsstrid om den förstärktes med lokalförsvarsförband. 
Pansarbrigad var främst lämpad för anfall och fördröjningsstrid i öppen och 
småbruten terräng, förstärkt med skytteförband även i betäckt terräng och 
bebyggelse. Mekaniserad brigad var främst lämpad för anfall i småbruten 
terräng med öppna områden samt för fördröjningsstrid.

Sammanfattning av utvecklingen från Arméreglemente II 1963 till 
Arméregemente 2 1982
Även om kärnvapenhotet tonades ner något under senare delen av perio-
den kvarstod kraven på rörlighet och utspridning, nu mer motiverat av 
det ökade flyghotet, risken för luftlandsättningar och mer oförutsebara 
operativa betingelser. Samtidigt ökade rörligheten genom motorisering av 
infanteribrigaderna.

Stridssätten försvar, fördröjningsstrid och avvärjningsstrid förändrades 
inte nämnvärt mellan AR II 63 och TR 80/AR 2 82. Däremot ser anfalls-

Kriget

"Vid avvärjningsstrid planeras och genomförs i regel större anfall med
andra förband inom chefen för högre chefs strids- (operations- )plan.

En chef som genomför avvärjningsstrid kan ges till uppgift att ta emot
sådana förband och leda anfall med dem inom sitt område. Sådant anfall
kan även ledas av sidoordnad chef varvid denne övertar del av området."

Varianter:
• Avvärjningsstrid mot fiende som tränger fram främst på marken.

Genomförs med fördröjningsstrid, anfall och försvar.

Småbruten och betäckt terräng.

Omväxlande öppen och småbruten terräng.
• Avvärjningsstrid vid kust. Genomförs främst med anfall och försvar.

Öppen kust.

Kust med skärgård.
• Avvärjningsstrid mot lufttrupp. Genomförs främst med luftförsvar,

indirekt eld, anfall och försvar.

I det bihang som heter "Våra förband — taktiska riktvärden" anges att avvärj-
ningsstrid endast undantagsvis skulle genomföras av infanteribrigad 77, i så
fall förstärkt med lokalförsvarsförband. IB 77 var främst lämpad för anfall
och fördröjningsstrid i småbruten och betäckt terräng. Den kunde dock ges
uppgift att avvärja luftlandsättning inom ett område om 1 500 kvadratkilo-
meter. Infanteribrigad 66M var däremot lämpad för såväl fördröjnings-
som avvärjningsstrid. Norrlandsbrigad var främst lämpad för anfall och
fördröjningsstrid i småbruten och betäckt Norrlandsterräng, men kunde
genomföra avvärjningsstrid om den förstärktes med lokalförsvarsförband.
Pansarbrigad var främst lämpad för anfall och fördröjningsstrid i öppen och
småbruten terräng, förstärkt med skytteförband även i betäckt terräng och
bebyggelse. Mekaniserad brigad var främst lämpad för anfall i småbruten
terräng med öppna områden samt för fördröjningsstrid.

Sammanfattning av utvecklingen från .Arméreglemente II 1963 till
.Arméregemente 2 1982
Även om kärnvapenhotet tonades ner något under senare delen av perio-
den kvarstod kraven på rörlighet och utspridning, nu mer motiverat av
det ökade flyghotet, risken för luftlandsättningar och mer oförutsebara
operativa betingelser. Samtidigt ökade rörligheten genom motorisering av
infanteribrigaderna.

Stridssätten försvar, fördröjningsstrid och avvärjningsstrid förändrades
inte nämnvärt mellan AR II 63 och TR 80/AR 2 82. Däremot ser anfalls-
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Förändring och kontinuitet

Fördröjningsstriden fortsätter.

Senast då fienden bundits 
i strid i avvärjningsområdet 

genomförs planerade anfall för 
att slutligt hejda honom.

Huvudstyrkorna förbereder 
försvar och motanfall.

Fienden fördröjs och tillfogas 
förluster genom försvar under 
begränsad tid, anfall och 
fältarbeten.

Avvärjningsstrid i småbruten och betäckt terräng

Förändring och kontinuitet

Avvärjningsstrid i småbruten och betäckt terräng

Fienden fördröjs och tillfogas
förluster genom försvar under
begränsad tid, anfall och
fältarbeten.

Fördröjningsstriden fortsätter.

Huvudstyrkorna förbereder
försvar och motanfall.

Senast då fienden bundits
i strid i avvärjningsområdet

genomförs planerade anfall för
att slutligt hejda honom.
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Kriget

kapitlen rätt olika ut. Anfall mot befäst fiende motsvaras i TR 80 av anfall 
mot försvarsgrupperad fiende. I AR 2 82 saknas det helt.

Anfall ur marschgruppering i AR 2 63 syftade till att slå fienden. I de 
senare reglementena förekom en större variation i anfallens ambitionsnivå. 

Reglementena tryckte på att syftet med anfallen kan ändras under stri-
dens förlopp om förutsättningarna förändras. Detta ställde givetvis ännu 
högre krav på chefernas flexibilitet, initiativförmåga och handlingskraft.

Taktikanpassning

I den svenska armén var det stamanställda befälet i övervägande grad enga-
gerat i trupputbildning. Taktisk färdighet kunde mera sällan uppövas: i 
kurser på truppslagsskolor och militärhögskola, under repetitionsutbild-
ning och i någon mån under befälsutbildning under regementenas truppfria 
perioder. Reserv- och värnpliktigt befäl fick träna taktik under repetitions-
utbildning och i några få kurser. Då var det viktigt att taktiken, samtidigt 
som den måste utvecklas med hänsyn till hotbilder och ändrad stridsmiljö, 
också uppvisade en sådan kontinuitet att cheferna för krigsförband efter 
mobilisering kunde känna igen sig. Den här beskrivna utvecklingen upp-
visar en rimlig kompromiss mellan dessa krav, särskilt i kombination med 
att man betonat flexibilitet och initiativ, som ovan antytts och som utveck-
las vidare i kapitel 17. 

Men man kunde inte bortse från att vi i de första stridskänningarna eller 
senare skulle få uppleva radikala förändringar i fiendens taktik, organisa-
tion eller utrustning, som innebar att de hypoteser på vilka reglementets 
bestämmelser grundats ställdes på huvudet. Det gällde även erfarenheter av 
våra vapens prestanda och våra förbands förmåga. Förhoppningsvis skulle 
den flexibilitet, kreativitet och initiativförmåga som man strävat att ingjuta 
i cheferna vara tillräcklig för att hantera detta. Samtidigt var det viktigt att 
erfarenheter av detta slag togs tillvara och – i den mån det var fråga om var-
aktiga förändringar av fiendens uppträdande och förmåga – omsattes i nya 
taktiska riktlinjer efter hand. 

Denna process var naturligtvis mångskiftande och komplicerad. Den 
byggde på att chefer vid förband i strid kunde inse och rapportera viktiga 
iakttagelser av fienden som avvek från det förväntade. Den byggde vidare på 
att högre chef kunde jämföra med andra rapporter och bedöma om det man 
såg var enstaka tillfälliga avvikelser eller hade mer allmängiltig betydelse samt 
därefter dels delge sina underlydande underrättelserna, dels ge erforderliga 
anvisningar om uppträdandet och vid behov förändra sin egen stridsplan 
samt rapportera uppåt. Processen kunde därefter upprepas i flera steg uppåt 
i organisationen med yttersta resultat i form av nya taktiska riktlinjer. Det 
måste också beaktas att de nya stridserfarenheterna inte bara kunde handla 
om fiendens styrka utan också hans svagheter.

Kriget

kapitlen rätt olika ut. Anfall mot befäst fiende motsvaras i TR 80 av anfall
mot försvarsgrupperad fiende. I AR 2 82 saknas det helt.

Anfall ur marschgruppering i AR 2 63 syftade till att slå fienden. I de
senare reglementena förekom en större variation i anfallens ambitionsnivå.

Reglementena tryckte på att syftet med anfallen kan ändras under stri-
dens förlopp om förutsättningarna förändras. Detta ställde givetvis ännu
högre krav på chefernas flexibilitet, initiativförmåga och handlingskraft.

Taktikanpassning
I den svenska armen var det stamanställda befälet i övervägande grad enga-
gerat i trupputbildning. Taktisk färdighet kunde mera sällan uppövas: i
kurser på truppslagsskolor och militärhögskola, under repetitionsutbild-
ning och i någon mån under befälsutbildning under regementenas truppfria
perioder. Reserv- och värnpliktigt befäl fick träna taktik under repetitions-
utbildning och i några få kurser. Då var det viktigt att taktiken, samtidigt
som den måste utvecklas med hänsyn till hotbilder och ändrad stridsmiljö,
också uppvisade en sådan kontinuitet att cheferna för krigsförband efter
mobilisering kunde känna igen sig. Den här beskrivna utvecklingen upp-
visar en rimlig kompromiss mellan dessa krav, särskilt i kombination med
att man betonat flexibilitet och initiativ, som ovan antytts och som utveck-
las vidare i kapitel 17.

Men man kunde inte bortse från att vii de första stridskänningarna eller
senare skulle få uppleva radikala förändringar i fiendens taktik, organisa-
tion eller utrustning, som innebar att de hypoteser på vilka reglementets
bestämmelser grundats ställdes på huvudet. Det gällde även erfarenheter av
våra vapens prestanda och våra förbands förmåga. Förhoppningsvis skulle
den flexibilitet, kreativitet och initiativförmåga som man strävat att ingjuta
i cheferna vara tillräcklig för att hantera detta. Samtidigt var det viktigt att
erfarenheter av detta slag togs tillvara och — i den mån det var fråga om var-
aktiga förändringar av fiendens uppträdande och förmåga — omsattes i nya
taktiska riktlinjer efter hand.

Denna process var naturligtvis mångskiftande och komplicerad. Den
byggde på att chefer vid förband i strid kunde inse och rapportera viktiga
iakttagelser av fienden som avvek från det förväntade. Den byggde vidare på
att högre chef kunde jämföra med andra rapporter och bedöma om det man
såg var enstaka tillfälliga avvikelser eller hade mer allmängiltig betydelse samt
därefter dels delge sina underlydande underrättelserna, dels ge erforderliga
anvisningar om uppträdandet och vid behov förändra sin egen stridsplan
samt rapportera uppåt. Processen kunde därefter upprepas i flera steg uppåt
i organisationen med yttersta resultat i form av nya taktiska riktlinjer. Det
måste också beaktas att de nya stridserfarenheterna inte bara kunde handla
om fiendens styrka utan också hans svagheter.
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Förändring och kontinuitet

”Taktikanpassning” var en term som användes när denna process började 
diskuteras och övas mot slutet av det kalla kriget. Den blev aldrig reglemen-
terad, kanske därför att dess betydelse är oklar; den kan tolkas såväl som den 
naturliga flexibiliteten i det taktiska agerandet som förändring av de regle-
mentariska bestämmelserna. ”Doktrinrevidering” föreslogs av överste Einar 
Lyth i hans inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademien 1981. 

Oavsett benämning kan man konstatera att det inte är lätt att i fredstid öva 
den beskrivna processen på ett verklighetstroget sätt. Vad vi möjligen upp-
nådde genom olika övningsmoment exempelvis under stabstjänst övningar 
var att väcka medvetenhet om att verklighetens fiende kunde avvika från 
reglementets och om betydelsen att snabbt sprida kännedom om detta så att 
andra förband inte skulle utsättas för onödiga risker – eller missa oväntade 
chanser.

Sammanfattning

Att utveckla taktik är en balansgång mellan behovet av kontinuitet och kravet 
på anpassning till förändringar i de operativa förutsättningarna, föränd-
ringar betingade av nya hotbilder, vapentekniskt utveckling, den presum tiva 
angriparens taktik etc. 

Behovet av kontinuitet var särskilt starkt i det kalla krigets stora svenska 
armé. Huvuddelen av befälskadern, reserv- och värnpliktigt befäl, tillhörde 
”den hemförlovade armén”, vars vidareutbildning i huvudsak skedde vid 
krigsförbandsövningar. Tvära kast i taktiken måste undvikas om kravet på 
stridsduglighet omedelbart efter mobilisering skulle uppfyllas. Samtidigt var 
det nödvändigt att taktiken inte blev frånsprungen av förändringar av strids-
fältet, att den inte byggde på inaktuella krigserfarenheter. 

Taktiken måste också stå i samklang med utvecklingen av våra egna strids-
krafter så att deras organisation och utrustning svarade upp mot kraven på 
eldkraft, rörlighet och skydd.

Utvecklingen av den svenska taktiken fram till slutet av 1950-talet klarade 
den balansgången väl. Visserligen var det erfarenheterna från förra kriget 
som påverkade utvecklingen, men det kan man förmoda var fallet också i 
stormaktsarméerna. Vad som var påtagligt i den svenska taktikutvecklingen 
var den stora vikt som lades vid lufthotet.

Däremot kan man konstatera att våra stridskrafter hade så allvarliga kva-
litativa brister – fotmarsch, hästanspända trossar, ålderdomligt stridsvagns-
bestånd m m – att de i många fall inte skulle ha kunnat genomföra den 
avsedda taktiken, avvärja anfall av mekaniserade förband eller nå försteg i 
en renkonterstrid.

Hotbildsutvecklingen på 1960-talet innebar krav på en radikal omställ-
ning av taktiken och förnyelse av krigsorganisationen. Nu var det framtidens 
stridsfält – sannolikt med taktiska kärnvapen – som stod i fokus. I kapitel 18 

Förändring och kontinuitet

"Taktikanpassning" var en term som användes när denna process började
diskuteras och övas mot slutet av det kalla kriget. Den blev aldrig reglemen-
terad, kanske därför att dess betydelse är oklar; den kan tolkas såväl som den
naturliga flexibiliteten i det taktiska agerandet som förändring av de regle-
mentariska bestämmelserna. "Doktrinrevidering" föreslogs av överste Einar
Lyth i hans inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademien 1981.

Oavsett benämning kan man konstatera att det inte är lätt att i fredstid öva
den beskrivna processen på ett verklighetstroget sätt. Vad vi möjligen upp-
nådde genom olika övningsmoment exempelvis under stabstjänstövningar
var att väcka medvetenhet om att verklighetens fiende kunde avvika från
reglementets och om betydelsen att snabbt sprida kännedom om detta så att
andra förband inte skulle utsättas för onödiga risker — eller missa oväntade
chanser.

Sammanfattning
Att utveckla taktik är en balansgång mellan behovet av kontinuitet och kravet
på anpassning till förändringar i de operativa förutsättningarna, föränd-
ringar betingade av nya hotbilder, vapentekniskt utveckling, den presumtiva
angriparens taktik etc.

Behovet av kontinuitet var särskilt starkt i det kalla krigets stora svenska
arme. Huvuddelen av befälskadern, reserv- och värnpliktigt befäl, tillhörde
"den hemförlovade armen", vars vidareutbildning i huvudsak skedde vid
krigsförbandsövningar. Tvära kast i taktiken måste undvikas om kravet på
stridsduglighet omedelbart efter mobilisering skulle uppfyllas. Samtidigt var
det nödvändigt att taktiken inte blev frånsprungen av förändringar av strids-
fältet, att den inte byggde på inaktuella krigserfarenheter.

Taktiken måste också stå i samklang med utvecklingen av våra egna strids-
krafter så att deras organisation och utrustning svarade upp mot kraven på
eldkraft, rörlighet och skydd.

Utvecklingen av den svenska taktiken fram till slutet av 1950-talet klarade
den balansgången väl. Visserligen var det erfarenheterna från förra kriget
som påverkade utvecklingen, men det kan man förmoda var fallet också i
stormaktsarmeerna. Vad som var påtagligt i den svenska taktikutvecklingen
var den stora vikt som lades vid lufthotet.

Däremot kan man konstatera att våra stridskrafter hade så allvarliga kva-
litativa brister — fotmarsch, hästanspända trossar, ålderdomligt stridsvagns-
bestånd m m — att de i många fall inte skulle ha kunnat genomföra den
avsedda taktiken, avvärja anfall av mekaniserade förband eller nå försteg i
en renkonterstrid.

Hotbildsutvecklingen på 1960-talet innebar krav på en radikal omställ-
ning av taktiken och förnyelse av krigsorganisationen. Nu var det framtidens
stridsfält — sannolikt med taktiska kärnvapen — som stod i fokus. I kapitel 18

381



382

Kriget

beskriver Joakim Collin arméledningens framsynta hantering av kärnvapen-
frågan, resulterande i extrem utspridning och snabba förflyttningar. Krigs-
organisationen utvecklades också på ett avgörande sätt: satsning på pansar-
värnsvapen i infanteriet, anskaffning av kvalificerade stridsfordon, övergång 
till cykelmarsch/cykeltolkning och traktordragna trossar i infanteribriga-
derna och tillkomsten av Norrlandsbrigader. Förbanden fick därmed bättre 
förmåga att genomföra en starkt förändrad taktik. 

Samtidigt var dessa förändringar inte så radikala att taktiken var helt 
främmande för befäl utbildade med det förra reglementet. 

”Atomtaktiken” med dess krav på rörlighet och utspridning gav en grund 
för taktiken under 1980-talet, en period präglad av vidgade operativa ramar. 
Motoriseringen gav nu förbättrade möjligheter att komma i förhand mot 
en mekaniserad fiende. En svaghet var dock det obefintliga egenskyddet i 
de opansrade transportfordonen, samtidigt som lufthotet med konventio-
nella vapen ökade. Visserligen hade nya luftvärnssystem tillförts, men det är 
disku tabelt om detta balanserade hotet. 

Balansen mellan kontinuitet och förnyelse kan på det hela taget sägas ha 
varit god. En officer utbildad på 1980-talet kunde i 1950-talets taktik känna 
igen såväl de övergripande ”tidlösa” principerna som många av de konkreta 
föreskrifterna, samtidigt som han också kunde se att taktiken anpassats till 
det förändrade stridsfältet. Det sistnämnda blev naturligen tydligare i de 
olika truppslagsreglementena, som hade att ta hänsyn till ibland genomgri-
pande organisationsändringar och anskaffning av ny materiel. Det gällde 
inte minst pansartrupperna och tillkomsten av Norrlandsbrigaderna. Även 
om arméreglementet i stort kan sägas ha haft en infanterityngdpunkt funge-
rade dess taktiska riktlinjer tillfredsställande som övergripande teorier.

Anpassningsproblemen blev större i slutet av det kalla kriget när gapet 
ökade mellan taktiken och en krympande krigsorganisation som kvalitativt 
urholkades.
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Förändring och kontinuitet

Skyttekompaniet

Skyttekompaniet var arméns fundamentala byggsten. Det förenade egen-
skaperna eldkraft och rörlighet och kunde därför genomföra de grundläg-
gande stridssätten anfall och försvar och det sammansatta stridssättet för - 
dröjningsstrid. 

Pansarbrigadernas pansarskyttekompanier hade också egenskapen 
skydd, i form av pansarskyttefordon. Men infanteri- och Norrlandsbriga-
dernas skyttekompanier var för sitt skydd beroende av att dölja sig i ter-
rängen eller utföra befästningsarbeten – eller undgå bekämpning genom 
att röra sig.

Skyttekompaniet i infanteribrigaderna bytte organisation ungefär vart 
tionde år, efter hand som nya vapen tillfördes, men såg ändå rätt lika ut genom 
åren. Det bestod av cirka 160–180 man (antalet minskades med åren), orga-
niserade i kompanistab, tre skytteplutoner, ett understödsförband och kom-
panitross. Understödsförbandet var i början en understödspluton med gra-
natgevär, kulsprutor och 8 cm granatkastare, senare en granat gevärspluton 
och ännu senare en pansarvärnstropp.

Skytteplutonerna hade ett likartat mönster: tre skyttegrupper och i början 
en understödsgrupp med kulsprutegevär, senare en kulsprutegrupp och 
ännu senare en granatgevärsgrupp.

Kompanitrossen – trosstroppen – hade ammunitionskärror, sjukvårdare 
och det som soldaten var mest intresserad av under fredsutbildning, kok - 
gruppen.

Efter hand ökades kompaniets rörlighet, från fotmarsch till cykelmarsch/
cykeltolkning till motormarsch i transportbilar eller traktordragna trans-
portkärror. I den sista organisationen 77 tillfördes också bandvagnar för 
terrängtransport av förnödenheter och för vissa tyngre vapen. (Redan tidi-
gare hade några infanteribrigader omorganiserats med bandvagnar till 
Norrlandsbrigader).

De flesta av cheferna i kompaniet var reservofficerare eller värnpliktigt 
befäl. Kompanichefen var i regel yrkesofficer men kunde också vara reserv-
officer. Ställföreträdarna var i regel reservofficerare. Plutonerna fördes av 
värnpliktiga löjtnanter eller sergeanter, grupperna av korpraler. Trosstrop-
pen fördes i regel av en stamanställd underofficer, senare plutonsofficer.

I bästa fall hade, om det blivit allvar, befälsplaceringarna inte ändrats 
sedan föregående krigsförbandsövning; ett samtränat kompani skulle där- 
med ha gått till strid.
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Anfallsstriden

När kärnvapenhotet blev aktuellt under 1960-talet föreskrev taktiktregle-
mentena att kompanierna skulle förflyttas eller grupperas med två kilo meters 
”atomluckor”. Men när bataljonen gick till anfall skulle den samlas. För avgö-
randes strid, som att slå en fiende, behövdes tungt eldunderstöd från bataljo-
nens granatkastare och brigadens artilleri. ”Elden, främst granatelden, är det 
främsta medlet för strid”, sade arméreglementet. ”Man kan inte springa ihjäl 
fienden”, var ett ofta uttalat mantra. 

I en roll var kompaniet under viss tid ensamt i strid med fienden: som 
förkompani. Och samma sak gällde dess tät, förplutonen. Förplutons anfall 
och förkompanis anfall var stridssituationer som övades ofta i början av det 
kalla kriget. Taktiken var väl inövad: förtruppen grupperas till försvar och 
förbereder understöd av huvudstyrkans omfattningsanfall. 

Förplutons och förkompanis 
anfall enligt InfR II 1954. Som 
skyttebataljonens tätförband 
kunde båda, när de mötte 
motstånd från fiendens trup-
per, nödgas strida ensamma 
tills hela bataljonens anfall 
kom igång. En tacksam situa-
tion att öva på – med väl 
intränade handlingsmönster.
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Förändring och kontinuitet

Men efter hand kom förkompaniets strid alltmer att handla 
om en sammanstöt med en stark mekaniserad fiende. Då 
gällde det istället att snabbt bilda pansarvärnsfront, att grup-
pera kompaniet i försvarsställningar för att hejda den fientliga 
pansartäten så länge att bataljonen kunde gå till anfall – eller, 
om fienden var mycket stark, grupperas till avvärjnings- eller 
fördröjningsstrid längre tillbaka.

Uttrycket pansarvärnsfront är litet vilseledande; det var 
absolut inte fråga om att möta fiendens stridsvagnar i frontal 
strid, därtill var deras frontpansar för starkt. Istället gällde det 
att söka stridsställningar vid sidan av stridsvagnarnas fram-
ryckningsriktning för att komma åt deras sidopansar.

Skyttekompaniets eldkraft fick också efter hand alltmer tyngdpunkten på 
pansarvärn. Granatgeväret var dess viktigaste vapen, snart kompletterat med 
pansarvärnspjäsen ”Huggpipan” för skjutavstånd över 400 meter och pansar-
skottet Miniman för kortare håll.

Anfallsstriden kom mer och mer att handla om att ta terräng varifrån 
fiendens stridsvagnar och pansarskyttefordon kunde bekämpas. Men innan 
man hann så långt gällde det fortfarande att kunna genomföra striden man 
mot man.

Och före striden gällde det att genomföra långa och mödosamma för-
flyttningar, till fots, cyklande, cykeltolkande och under slutet av det kalla 
kriget i personaltransportfordon, under fientligt flygtryck, att 
gå i förläggning och bryta förläggning, att hålla materiel och 
människa i stridbart skick samt att vänta och förbereda sig för 
det oförutsebara.

Försvarsstriden

Med den utspridda taktiken på 1960-talet blev kompaniet den 
största enhet som genomförde försvarsstrid. Det ingick då i en 
bataljons avvärjningsstrid, som bestod av ett system av försvar, 
anfall och fördröjningsstrid. Kompaniet försvarade i regel ett 
motståndsområde, bestående av ett antal motståndsnästen. 
Under 1950-talet, då man strävade efter sammanhängande försvar, bestod ett 
motståndsnäste av en skyttegrupp, förstärkt med understödsvapen. Avstån-
det till närmaste näste var flera hundra meter, begränsat av kulsprutornas 
och granatgevärens räckvidd; principen var att nästena skulle understödja 
varandra med flankerande eld. Senare blev halvplutons eller plutonsnästen 
regel, vilket gav större uthållighet och säkrare ledning.

Förberedelser för ett uthålligt försvar krävde gott om tid och många prak-
tiska färdigheter. Det gällde att röja skottfält, gräva eller spränga och bygga 
stridsvärn, bygga hinder och lägga ut mineringar. En del hjälp kunde man få 

En granatgevärsomgång under 
eldgivning. Skyttekompaniets 
blygsamma eldkraft under 
och strax efter beredskaps-
åren ökades, och uppgiften 
under kalla kriget blev främst 
att möta en fiendes pansar. 
Man hade dragit lärdom av 
finländarnas kamp mot en 
pansarstark motståndare 
under fortsättnings krigets 
sista sommar 1944. Det första 
viktiga tillskottet var granat-
gevär m/48 (ännu i tjänst). 

Skyttesoldater under storm-
ning i den skogsmiljö man 
under grund- och repetitions-
utbildning så ofta tränade i. 
Det gällde att ta terräng från 
vilken angripande strids-
vagnar och pansarskytte-
fordon kunde bekämpas.
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av pionjär- och ingenjörförband, men det mesta måste skyttesoldaten göra 
själv. 

Och hela tiden under fältarbetena övades besättande av eldställningarna, 
målangivning, eldkommandon och motstötar, inom nästet och mot sido-
nästen. Allt måste fungera när den förväntade helvetiska stormelden lyfte 
och fienden strax var på närstridsavstånd.

Motståndsnäste för för-
stärkt skyttegrupp enligt 
infanteri reglementet 1954. 
Senare blev plutons- eller 
halvplutons nästen regel, 
men principerna var oför-
ändrade. Näste skulle kunna 
försvaras åt alla håll. De 
tunga vapnen skulle i första 
hand understödja sidonästen 
med flankerande eld.

Kriget
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Motståndsnäste för för-
stärkt skyttegrupp enligt
infanterireglementet1954.
Senare blev plutons- eller
halvplutonsnästen regel,
men principerna var oför-
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Den uppdelning av taktik och ledning som görs i separata kapitel i denna bok 
är något konstlad. Ledning i vid mening är naturligtvis en process som är nöd-
vändig för att praktiskt tillämpa taktiken. Uppdelningen har här gjorts för att 
öka överskådligheten. I kapitel 16 beskrevs hur medlen för striden – stridssät-
ten – utvecklats. I kapitel 17 beskrivs hur ledningsmetoderna utvecklats för att 
taktiken ska kunna omsättas i planering och genomförande.

Ledning blir också alltmer framträdande i reglementena över tiden. 
I Armé reglemente del II 1952 (AR II 52) skiljs inte på taktik och ledning. Kapit-
let ”Grunder för arméstridskrafternas verksamhet” omfattar bland annat 
underkapitlen Stridsavsikt och stridssätt, Stridsplan och order, Stridsindel-
ning och stridsgruppering, samt Stridsledning. I Arméreglemente del II 1963 
(AR II 63) återfinns efter kapitel 1 ”Grunder”, där bland annat Stridsupp-
gift och stridens genomförande behandlas, kapitel 2 ”Ledarskap och stridens 
planläggning”. Dess innehåll är som framgår av titeln dels chefskapet, dels 
stabsprocessen för beslut, planering och order. I Arméreglemente del 2 1982 
(AR 2 82) är innehållet indelat på likartat sätt, först två avsnitt ”Grunder” och 
”Chefen – ledaren”, som båda avhandlar ledarskap, därefter ”Arbetsformer”.

Ledarskap

Ledarskap behandlas utförligare i kapitlen 23 och 24. Här följer 
några iakttagelser utifrån jämförelse mellan reglementena. 

I AR II 63 inleddes avsnittet ”Chefen – ledaren” med ett antal 
viktiga chefsegenskaper och en sträng regel: ”1. Chef skall utöva 
sitt befäl med kraft och fasthet, jämnmod, oväld och välvilja. 
Grundvillkoret för framgång är, att krigstukten upprätthålls utan 
eftergift. I svåra lägen skall chef därför sätta in hela sin personliga 
kraft och aktivitet på att vidmakthålla och förstärka denna.”

Någon formulering motsvarande den första meningen åter-
fanns inte i AR 2 82, som istället betonade metoderna för led-

17.
I krig är endast det enkla möjligt
Metoder för ledning

Av överste Bo Hugemark

Ledning av krigsförband 
sker under mycket varie-
rande omständigheter, 
från stridsledning i snabba 
lägen, då chefen ensam 
fattar beslut och ger order, 
till långsiktig planering i 
stabsarbete. Metoderna 
måste därför vara på en gång 
flexibla, lätt begripliga och 
precisa. Bilden visar brigad-
chefen vid Dalabrigaden 
överstelöjtnant Erik Qvist 
under stridsledning i en 
stabshytt.

17.
I krig är endast det enkla möjligt
Metoder för ledning

Av överste Bo Hugemark

Den uppdelning av taktik och ledning som görs i separata kapitel i denna bok
är något konstlad. Ledning i vid mening är naturligtvis en process som är nöd-
vändig för att praktiskt tillämpa taktiken. Uppdelningen har här gjorts för att
öka överskådligheten. I kapitel 16 beskrevs hur medlen för striden — stridssät-
ten — utvecklats. I kapitel 17 beskrivs hur ledningsmetoderna utvecklats för att
taktiken ska kunna omsättas i planering och genomförande.

Ledning blir också alltmer framträdande i  reglementena över tiden.
I Armsreglemente del 111952 (AR II 52) skiljs inte på taktik och ledning. Kapit-
let "Grunder för armsstridskrafternas verksamhet" omfattar bland annat
underkapitlen Stridsavsikt och stridssätt, Stridsplan och order, Stridsindel-
ning och stridsgruppering, samt Stridsledning. I Armsreglemente del 111963
(AR II 63) återfinns efter kapitel 1 "Grunder", där bland annat Stridsupp-
gift och stridens genomfirande behandlas, kapitel 2 "Ledarskap och stridens
planläggning". Dess innehåll är som framgår av titeln dels chefskapet, dels
stabsprocessen för beslut, planering och order. I Armsreglemente del 2 1982
(AR 2 82) är innehållet indelat på likartat sätt, först två avsnitt "Grunder" och
"Chefen — ledaren", som båda avhandlar ledarskap, därefter "Arbetsformer".

Ledarskap
Ledarskap behandlas utförligare i kapitlen 23 och 24. Här följer
några iakttagelser utifrån jämförelse mellan reglementena.

I AR II 63 inleddes avsnittet "Chefen — ledaren" med ett antal
viktiga chefsegenskaper och en sträng regel: "1. Chef skall utöva
sitt befäl med kraft och fasthet, jämnmod, oväld och välvilja.
Grundvillkoret för framgång är, att krigstukten upprätthålls utan
eftergift. I svåra lägen skall chef därför sätta in hela sin personliga
kraft och aktivitet på att vidmakthålla och förstärka derma."

Någon formulering motsvarande den första meningen åter-
fanns inte i AR 2 82, som istället betonade metoderna för led-

Ledning av krigsförband
sker under mycket varie-
rande omständigheter,
från stridsledning i snabba
lägen, då chefen ensam
fattar beslut och ger order,
till långsiktig planering i
stabsarbete. Metoderna
måste därför vara på en gång
flexibla, lättbegripliga och
precisa. Bilden visar brigad-
chefen vid Dalabrigaden
överstelöjtnant Erik Qvist
under stridsledning i en
stabshytt.
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ningens utövande. Den andra meningen motsvarades av (på mindre framträ-
dande plats): ”18. Chefen upprätthåller en sådan ordning, anda och disciplin 
att de enskildas insatser i samverkan leder till att uppgiften löses. God omvård-
nad om truppen är en förutsättning för att upprätthålla en god disciplin.” 

Formuleringarna är något ”mjukare”, präglade av den ledarskapsutveck-
ling som behandlas i kapitel 23. Men båda reglementena betonar omvård-
naden om truppen som en förutsättning för att lösa förbandets uppgift. 
AR II 63 uttrycker detta sålunda: ”2. Chef grundlägger en god krigstukt 
genom gott personligt föredöme. Han skall i kritiska lägen dela faror och 
umbäranden med sina underlydande. Truppföring skall präglas av omsorg 
om truppens bästa.”

Vad beträffar chefens taktiska ledning fanns stora likheter mellan regle-
mentena. Båda betonade chefens odelade ansvar i fetstilta meningar: ”Viljan 
att ta ansvar är en av de främsta chefsegenskaperna” (AR II 63) och ”Vilja och 
förmåga att ta ansvar är en av de viktigaste chefsegenskaperna” (AR 2 82). 

En portalparagraf är en klassisk formulering, som också återfinns i de 
tidigare reglementena: ”Obeslutsamhet och uraktlåtenhet att handla ligger 
chef mera till last än misstag ifråga om val av medel.” 

Devisen finns även i AR 2 AR 2 82, dock något mindre kärnfullt formule-
rad: ”Obeslutsamhet och bristande handlingskraft får oftast allvarligare följder 
än om en chef begår misstag i fråga om tillvägagångssätt.” 

Om man granskar dem närmare ser man också att AR 2 82 var mindre 
kategoriskt. AR II 63 ursäktar ju varje beslut, hur katastrofalt det än är, 
med att det i alla fall fattades utan långvarig tvekan. Dock har detta regle-
mente ett moment som modifierar den kategoriska formuleringen: ”7. 
Djärv het kan leda till stora resultat. Handlingskraft får dock inte övergå i 
självrådighet.”

Uppdragstaktik

I arméreglementena har alltid betonats vikten av att chefer får och kan ta 
egna initiativ och handla efter lägets krav. I 1902 års fälttjänstreglemente 
sägs: ”En order bör innehålla allt det, men endast det, som ordermottaga-
ren måste veta för att till uppnåendet af det med ordern afsedda ändamålet 
kunna handla själfständigt. En order bör … ej innehålla några föreskrifter 
angående det sätt hvarpå … uppdrag skola utföras … Order, hvilken kan 
komma att utföras under förhållanden, som icke kunna vid utgifvandet 
öfverskådas, bör icke innehålla några enskildheter utan endast angifva det 
mål som afses.” FR 38 föreskriver att en stridsuppgift ska ge handlingsfrihet 
till sätt för lösande. Dock kan chef ”för att planmässigt utnyttja tillgängliga 
medel … giva bestämmelser även om tillvägagångssätt.”

I AR II 52 uttrycktes detta sålunda: ”Uppgift bör ställas så att initiativ-
förmåga och handlingskraft kommer till sin rätt. Underlydande böra ges 
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ningens utövande. Den andra meningen motsvarades av (på mindre framträ-
dande plats): "18. Chefen upprätthåller en sådan ordning, anda och disciplin
att de enskildas insatser i samverkan leder till att uppgiften löses. God omvård-
nad om truppen är en förutsättning för att upprätthålla en god disciplin."

Formuleringarna är något "mjukare", präglade av den ledarskapsutveck-
ling som behandlas i kapitel 23. Men båda reglementena betonar omvård-
naden om truppen som en förutsättning för att lösa förbandets uppgift.
AR II 63 uttrycker detta sålunda: "2. Chef grundlägger en god krigstukt
genom gott personligt föredöme. Han skall i kritiska lägen dela faror och
umbäranden med sina underlydande. Truppföring skall präglas av omsorg
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Vad beträffar chefens taktiska ledning fanns stora likheter mellan regle-
mentena. Båda betonade chefens odelade ansvar i fetstilta meningar: "Viljan
att ta ansvar är en av de främsta chefsegenskaperna" (AR II 63) och "Vilja och
förmåga att ta ansvar är en av de viktigaste chefsegenskaperna" (AR 2 82).

En portalparagraf är en klassisk formulering, som också återfinns i de
tidigare reglementena: "Obeslutsamhet och uraktlåtenhet att handla ligger
chef mera till last än misstag ifråga om val av medel."

Devisen finns även i AR 2 AR 2 82, dock något mindre kärnfullt formule-
rad: "Obeslutsamhet och bristande handlingskraft får oftast allvarligare följder
än om en chef begår misstag i fråga om tillvägagångssätt."

Om man granskar dem närmare ser man också att AR 2 82 var mindre
kategoriskt. AR II 63 ursäktar ju varje beslut, hur katastrofalt det än är,
med att det i alla fall fattades utan långvarig tvekan. Dock har detta regle-
mente ett moment som modifierar den kategoriska formuleringen: "7.
Djärvhet kan leda till stora resultat. Handlingskraft får dock inte övergå i
självrådighet."

Uppdragstaktik
I armsreglementena har alltid betonats vikten av att chefer får och kan ta
egna initiativ och handla efter lägets krav. I 1902 års fälttjänstreglemente
sägs: "En order bör innehålla allt det, men endast det, som ordermottaga-
ren måste veta för att till uppnåendet af det med ordern afsedda ändamålet
kunna handla själfständigt. En order bör ... ej innehålla några föreskrifter
angående det sätt hvarpå ... uppdrag skola utföras ... Order, hvilken kan
komma att utföras under förhållanden, som icke kunna vid utgifvandet
öfverskådas, bör icke innehålla några enskildheter utan endast angifva det
mål som afses." FR 38 föreskriver att en stridsuppgift ska ge handlingsfrihet
till sätt för lösande. Dock kan chef "för att planmässigt utnyttja tillgängliga
medel ... giva bestämmelser även om tillvägagångssätt."

I AR II 52 uttrycktes detta sålunda: "Uppgift bör ställas så att initiativ-
förmåga och handlingskraft kommer till sin rätt. Underlydande böra ges
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så stor frihet vid uppgiftens lösande, som är möjlig med hänsyn till läge, 
planmässig användning av tillgängliga medel och vederbörandes kvalifika- 
tioner.”

I AR II 63 utvecklades principen på två ställen. I avsnittet ”Chefen – 
ledaren” sägs: ”3. Chef skall visa förtroende för sina underlydande. Han 
skall följa deras verksamhet i syfte att stödja och hjälpa. Han bör upp-
muntra underlydandes initiativ och stärka deras självkänsla. Detta gör han 
genom att ge dem största möjliga handlingsfrihet inom gränsen för deras 
förmåga.”

Under ”Stridens planläggning” preciseras hur detta kan ske: ”19. Under-
ställd chef ges i regel frihet att avgöra hur uppgiften skall lösas. Detta är 
särskilt viktigt i rörliga lägen, enär närmast högre chef då ofta inte hinner 
ingripa med nya order. Denna frihet kan behöva begränsas med hänsyn till 
andra förbands verksamhet eller med hänsyn till underställd chefs egenska-
per. I så fall anges detta i uppgiften, t ex ’… fördröjer framträngande mot 
A–B, kraftsamling till vägen C, D, E’.”

I taktikundervisningen nämndes att detta var en princip som var stad-
fäst i den tyska Wehrmachts reglementen och benämndes Auftragstaktik. 
I nästa reglemente, TR 80. Taktiska riktlinjer för arméförbandens uppträ-
dande i 1980-talets stridsmiljö, var det dags att ge principen ett namn och ett 
särskilt avsnitt i kapitlet LEDNING, Uppdragstaktik, omfattande sex para-
grafer. Innehållet i dessa återfanns i huvudsak i AR 2 82. Där behandlades 
uppdragstaktiken på två ställen. I kapitlet TAKTIKENS GRUNDER fanns ett 
avsnitt ”Uppdragstaktik” med följande lydelse:

26. För att uppnå syftet med förbandens verksamhet ställer chefen upp-
gifter och tilldelar resurser. 
---
27. Chefen ställer uppgiften så att det finns rimliga förutsättningar att 
kunna lösa den med avdelade resurser. Detta förutsätter bl a god känne-
dom om läget och stridsvärdet vid de underlydande förbanden och god 
kännedom om fiendens uppträdande.
28. Metoden att ställa en uppgift och tilldela resurser och att sedan låta 
den som löser uppgiften i största möjliga utsträckning själv bestämma 
hur den skall lösas kallas uppdragstaktik. Denna metod eftersträvas på alla 
befälsnivåer och vid alla typer av förband.

I kapitlet LEDNING, avsnittet ”Chefen – ledaren”, behandlades uppdrags-
taktiken i fem paragrafer. 

13. Förband utsätts under strid för stora påfrestningar. Förmågan att ta 
initiativ och handla självständigt kan avgöra stridens utgång. Frihet att 
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så stor frihet vid uppgiftens lösande, som är möjlig med hänsyn till läge,
planmässig användning av tillgängliga medel och vederbörandes kvalifika-
tioner."

I AR II 63 utvecklades principen på två ställen. I avsnittet "Chefen —
ledaren" sägs: "3. Chef skall visa förtroende för sina underlydande. Han
skall följa deras verksamhet i syfte att stödja och hjälpa. Han bör upp-
muntra underlydandes initiativ och stärka deras självkänsla. Detta gör han
genom att ge dem största möjliga handlingsfrihet inom gränsen för deras
förmåga."

Under "Stridens planläggning" preciseras hur detta kan ske: "19. Under-
ställd chef ges i regel frihet att avgöra hur uppgiften skall lösas. Detta är
särskilt viktigt i rörliga lägen, enär närmast högre chef då ofta inte hinner
ingripa med nya order. Denna frihet kan behöva begränsas med hänsyn till
andra förbands verksamhet eller med hänsyn till underställd chefs egenska-
per. I så fall anges detta i uppgiften, t ex '... fördröjer framträngande mot
A—B, kraftsamling till vägen C, D, E'."

I taktikundervisningen nämndes att detta var en princip som var stad-
fäst i den tyska Wehrmachts reglementen och benämndes Auftragstaktik.
I nästa reglemente, TR 80. Taktiska riktlinjer for armsförbandens uppträ-
dande i 1980-talets stridsmiljö, var det dags att ge principen ett namn och ett
särskilt avsnitt i kapitlet LEDNING, Uppdragstaktik, omfattande sex para-
grafer. Innehållet i dessa återfanns i huvudsak i AR 2 82. Där behandlades
uppdragstaktiken på två ställen. I kapitlet TAKTIKENS GRUNDER fanns ett
avsnitt "Uppdragstaktik" med följande lydelse:

26. För att uppnå syftet med förbandens verksamhet ställer chefen upp-
gifter och tilldelar resurser.

27. Chefen ställer uppgiften så att det finns rimliga förutsättningar att
kunna lösa den med avdelade resurser. Detta förutsätter bl a god känne-
dom om läget och stridsvärdet vid de underlydande förbanden och god
kännedom om fiendens uppträdande.
28. Metoden att ställa en uppgift och tilldela resurser och att sedan låta
den som löser uppgiften i största möjliga utsträckning själv bestämma
hur den skall lösas kallas uppdragstaktik. Denna metod eftersträvas på alla
befälsnivåer och vid alla typer av förband.

I kapitlet LEDNING, avsnittet "Chefen — ledaren", behandlades uppdrags-
taktiken i fem paragrafer.

13. Förband utsätts under strid för stora påfrestningar. Förmågan att ta
initiativ och handla självständigt kan avgöra stridens utgång. Frihet att
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själv bestämma hur uppgiften skall lösas och ömsesidigt förtroende ökar 
viljan att ta initiativ och ansvar.

Uppdragstaktik eftersträvas.

14. När det är möjligt och lämpligt bör underlydande chef delta i plane-
ringen. Han får då bättre underlag för egen planering. 
15. Uppdragstaktiken underlättas om underställda chefer känner till såväl 
stridsplanen som chefens viktigaste motiv för denna. De kan då handla 
självständigt i chefens anda även när den ursprungliga planen inte kan 
följas.
16. Underlydande chefer ges stort utrymme för egna initiativ och eget 
ansvarstagande. Deras kunskaper och ledarskapsförmåga utnyttjas då 
utan onödiga begränsningar. Detta är särskilt viktigt i oklara stridssitua-
tioner och vid snabba stridsförlopp.
17. Chefen anpassar sin ledning efter sin kännedom om underlydande 
chefers förmåga. Han kan behöva begränsa underlydande chefs hand-
lingsfrihet eller ingripa i dennes ledning. Begränsningar kan anges genom 
särskilda anvisningar.

Termen uppdragstaktik är egentligen missvisande. Den har som nämnts 
kommit i bruk genom en översättning av det tyska Auftragstaktik. Det hand-
lar snarare om en ledningsprincip, vilket även betonades i västtyska Bundes-
wehr, där Führen mit Auftrag var huvudbegreppet och Auftragstaktik mera 
dagligt tal.

Uppdragstaktiken är en naturlig idé i en försvarsmakt som kan komma 
att möta en överlägsen fiende. Endast genom att hitta och utnyttja fiendens 
svagheter kan man vinna framgångar, kanske avgörande sådana. Tanken 
bakom uppdragstaktiken är att en chef på lägre nivå i många fall har möjlig-
het att tidigare upptäcka sådana svagheter än den högre chefen. Han bör då 
ha frihet att gripa tillfället i flykten. Tidsfaktorn är vital: en tidig insats med 
små resurser kan i många fall ge samma eller bättre resultat än en sen insats 
med större resurser. Reglementena betonar också att uppdragstaktiken är 
speciellt viktig i snabbt växlande lägen.

Handlingsfrihet kan, liksom begränsningar av denna, gälla tid, rum och 
sätt för uppgiftens lösande. Graden av handlingsfrihet kan ligga dels i själva 
den övergripande stridsuppgiften – olika uppgifter ger, som framgår i nästa 
avsnitt, olika valfrihet – dels i mer detaljerade tilläggsuppgifter eller begräns - 
ningar.

Som framgår i ovan citerade formuleringar finns det i uppdragstaktiken 
inbyggda motsättningar mellan önskemålet om att ge handlingsfrihet och 
behovet av begränsningar och kontroll. Det förstnämnda har två aspekter, 
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själv bestämma hur uppgiften skall lösas och ömsesidigt förtroende ökar
viljan att ta initiativ och ansvar.

Uppdragstaktik eftersträvas.

14. När det är möjligt och lämpligt bör underlydande chef delta i plane-
ringen. Han får då bättre underlag för egen planering.
15. Uppdragstaktiken underlättas om underställda chefer känner till såväl
stridsplanen som chefens viktigaste motiv för denna. De kan då handla
självständigt i chefens anda även när den ursprungliga planen inte kan
följas.
16. Underlydande chefer ges stort utrymme för egna initiativ och eget
ansvarstagande. Deras kunskaper och ledarskapsförmåga utnyttjas då
utan onödiga begränsningar. Detta är särskilt viktigt i oklara stridssitua-
tioner och vid snabba stridsförlopp.
17. Chefen anpassar sin ledning efter sin kännedom om underlydande
chefers förmåga. Han kan behöva begränsa underlydande chefs hand-
lingsfrihet eller ingripa i dennes ledning. Begränsningar kan anges genom
särskilda anvisningar.

Termen uppdragstaktik är egentligen missvisande. Den har som nämnts
kommit i bruk genom en översättning av det tyska Auftragstaktik. Det hand-
lar snarare om en ledningsprincip, vilket även betonades i västtyska Bundes-
wehr, där Fiihren mit Auftrag var huvudbegreppet och Auftragstaktik mera
dagligt tal.

Uppdragstaktiken är en naturlig ide i en försvarsmakt som kan komma
att möta en överlägsen fiende. Endast genom att hitta och utnyttja fiendens
svagheter kan man vinna framgångar, kanske avgörande sådana. Tanken
bakom uppdragstaktiken är att en chef på lägre nivå i många fall har möjlig-
het att tidigare upptäcka sådana svagheter än den högre chefen. Han bör då
ha frihet att gripa tillfället i flykten. Tidsfaktorn är vital: en tidig insats med
små resurser kan i många fall ge samma eller bättre resultat än en sen insats
med större resurser. Reglementena betonar också att uppdragstaktiken är
speciellt viktig i snabbt växlande lägen.

Handlingsfrihet kan, liksom begränsningar av denna, gälla tid, rum och
sätt för uppgiftens lösande. Graden av handlingsfrihet kan ligga dels i själva
den övergripande stridsuppgiften — olika uppgifter ger, som framgår i nästa
avsnitt, olika valfrihet — dels i mer detaljerade tilläggsuppgifter eller begräns-
ningar.

Som framgår i ovan citerade formuleringar finns det i uppdragstaktiken
inbyggda motsättningar mellan önskemålet om att ge handlingsfrihet och
behovet av begränsningar och kontroll. Det förstnämnda har två aspekter,

390



391

I krig är endast det enkla möjligt

dels den omedelbara i en given stridssituation, att den kan ge optimala möj-
ligheter till att gripa tillfällen i flykten och vinna framgång, dels den långsik-
tiga, att den kan utveckla den underlydandes självkänsla och initiativkraft.

Förbehållen, som pekar på behovet av kontroll, är som synes många. För-
enklat uttryckt handlar det om två olika motiv. Det första hänför sig till den 
underlydande chefens bristande möjligheter att utnyttja handlingsfriheten 
på grund av ofullständiga underrättelser och överblick, kanske även otill-
räcklig personlig förmåga – brister som i värsta fall kan leda till ödesdigra 
misstag. Det andra motivet är den högre chefens behov att samordna de 
underställda förbandens strid i sin egen stridsplan. För stor handlingsfrihet 
för underlydande chefer kan leda till att de begränsade resurserna inte kan 
samlas i avgörande riktning. 

Erfarenheter från fredsövningar är att det finns en tydlig tendens till styr-
ning och kontroll. Det är naturligt, givet reglementets ord om det odelbara 
chefskapet. Chefen vet att han kommer att ställas till svars om förbandet 
misslyckas med att lösa uppgiften till följd av en underlydandes misstag. 
I fred kan det påverka karriären, i krig kan det kosta människoliv. 

Viljan till kontroll kan också bygga på bristande insikt om de egna förut-
sättningarna för att fatta kloka beslut i tid. Det kan vara överskattning av den 
egna förmågan och underskattning av den underlydandes. Det kan vara att 
man inte inser att fiendens svaghetstillstånd kommer att förflyktigas fortare 
än den tid det tar för oss att utvärdera, bedöma och fatta beslut, få ut order 
och sätta in förband. 

En annan risk med alltför detaljerad styrning är att den högre chefen blir 
fången i sin egen stridsplan och inte förmår att se att läget håller på att radi-
kalt förändras – till det sämre eller till det bättre – och därför inte ser nya 
risker eller chanser. 

Avvägningen mellan handlingsfrihet och styrning/kontroll är uppenbarli-
gen ett dilemma. Reglementena visar på utvägar. Ovan citerade paragraf 3 i 
AR II 63 ger en idealbild av stöd, hjälp och förtroende. Och paragraf 5 utveck-
lade detta: ”5. Chef skall ägna särskild uppmärksamhet åt att lära känna under-
ställt befäl. Han skall noga förbereda dem för deras uppgifter, förbättra deras 
kunskaper och befälsförmåga samt stödja dem i deras befälsutövning.”

Paragrafen 25 i TR 80 visade på en konkret åtgärd, att inviga de under-
lydande i stridsplanen, motiven för denna och synen på hur striden ska föras 
i olika situationer. Detta upprepas i AR 2 82, som också går ett steg vidare: 
”14. När det är möjligt och lämpligt bör underlydande chef delta i plane-
ringen. Han får då bättre underlag för egen planering.”

En annan aspekt på avvägningsproblemet är var den högre chefen ska 
befinna sig under striden. Långt fram, för att själv se och höra, eller längre 
tillbaka hos sin stab, för att få överblick? AR II 52 pekar på vikten av att 
”ofta besöka underlydande förband, särskilt sådana som äro hårt trängda, 

I  kr ig  är endast det enkla möjl igt

dels den omedelbara i en given stridssituation, att den kan ge optimala möj-
ligheter till att gripa tillfällen i flykten och vinna framgång, dels den långsik-
tiga, att den kan utveckla den underlydandes självkänsla och initiativkraft.

Förbehållen, som pekar på behovet av kontroll, är som synes många. För-
enklat uttryckt handlar det om två olika motiv. Det första hänför sig till den
underlydande chefens bristande möjligheter att utnyttja handlingsfriheten
på grund av ofullständiga underrättelser och överblick, kanske även otill-
räcklig personlig förmåga — brister som i värsta fall kan leda till ödesdigra
misstag. Det andra motivet är den högre chefens behov att samordna de
underställda förbandens strid i sin egen stridsplan. För stor handlingsfrihet
för underlydande chefer kan leda till att de begränsade resurserna inte kan
samlas i avgörande riktning.

Erfarenheter från fredsövningar är att det finns en tydlig tendens till styr-
ning och kontroll. Det är naturligt, givet reglementets ord om det odelbara
chefskapet. Chefen vet att han kommer att ställas till svars om förbandet
misslyckas med att lösa uppgiften till följd av en underlydandes misstag.
I fred kan det påverka karriären, i krig kan det kosta människoliv.

Viljan till kontroll kan också bygga på bristande insikt om de egna förut-
sättningarna för att fatta kloka beslut i tid. Det kan vara överskattning av den
egna förmågan och underskattning av den underlydandes. Det kan vara att
man inte inser att fiendens svaghetstillstånd kommer att förflyktigas fortare
än den tid det tar för oss att utvärdera, bedöma och fatta beslut, få ut order
och sätta in förband.

En annan risk med alltför detaljerad styrning är att den högre chefen blir
fången i sin egen stridsplan och inte förmår att se att läget håller på att radi-
kalt förändras — till det sämre eller till det bättre — och därför inte ser nya
risker eller chanser.

Avvägningen mellan handlingsfrihet och styrning/kontroll är uppenbarli-
gen ett dilemma. Reglementena visar på utvägar. Ovan citerade paragraf 3 i
AR II 63 ger en idealbild av stöd, hjälp och förtroende. Och paragraf 5 utveck-
lade detta: "5. Chef skall ägna särskild uppmärksamhet åt att lära känna under-
ställt befäl. Han skall noga förbereda dem för deras uppgifter, förbättra deras
kunskaper och befälsförmåga samt stödja dem i deras befälsutövning."

Paragrafen 25 i TR 80 visade på en konkret åtgärd, att inviga de under-
lydande i stridsplanen, motiven för denna och synen på hur striden ska föras
i olika situationer. Detta upprepas i AR 2 82, som också går ett steg vidare:
"14. När det är möjligt och lämpligt bör underlydande chef delta i plane-
ringen. Han får då bättre underlag för egen planering."

En annan aspekt på avvägningsproblemet är var den högre chefen ska
befinna sig under striden. Långt fram, för att själv se och höra, eller längre
tillbaka hos sin stab, för att få överblick? AR II 52 pekar på vikten av att
"ofta besöka underlydande förband, särskilt sådana som äro hårt trängda,
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Kriget

för att ingjuta tillförsikt och stärka stridsviljan, samt att välja 
uppehållsplats (uplats) nära det område där avgörande sökes 
eller väntas.”

AR II 63 har inte begreppet uplats men betonar också vikten 
av chefsbesök för att ingjuta tillförsikt och stärka stridsviljan, 
särskilt hos hårt trängda förband. I avsnittet om order sägs: ”45. 
Chef skall kontrollera att underställda chefer omsätter order på 
avsett sätt.”

Även TR 80 och AR 2 82 trycker på vikten av chefsbesök. Om 
ledningsplatser säger AR 2: ”81. Chefen utövar i regel ledning 
från stabsplats. När ledning inte kan utövas från egen stabsplats 
eller då kraven på samordning, personliga intryck eller påver-
kan är stora, leder chefen striden från uppehållsplats vanligen i 

anslutning till underställd chefs ledningsplats.”
Principerna om chefsbesök och ledning långt fram innebär naturligtvis 

frestelser att ingripa, styra och ställa. Å andra sidan får den högre chefen 
bättre insikt i den underställdes situation, lägesuppfattning och förmåga. Det 
ger honom också bättre möjlighet att utnyttja de tillfällen som den under-
ställdes initiativ kan skapa, sätta in ytterligare förband och understödja det 
underställda förbandets strid, skydda dess flanker etc.

Stridsuppgifter

Stridssätten är medlen för att nå taktiska mål. Målen anges med stridsuppgift. 
Formuleringen av stridsuppgiften är därför en viktig del i uppdragstaktiken 
Begreppet förekommer inte i AR II 52 och TR 60. Där står bara att uppgiften 
styr planeringen utan att ge några exempel. Däremot fanns begreppet strids-
avsikt: ”1. Strid skall föras med en bestämd stridsavsikt. Denna kan vara att slå 
fienden eller ta viss terräng, att avvärja eller fördröja fiendens framträngande 
eller att binda, vilseleda, störa eller utforska fienden.

Efter en beskrivning av de två stridssätten anfall och försvar, avhandlas 
därefter sambandet mellan stridsavsikt och stridssätt: ”Är avsikten att slå 
fienden eller att ta viss terräng användes anfall … ” Sannolikt avses begrepp 
som slå, ta, avvärja etc också användas som uppgift till ett förband. I nedan-
stående tabell används därför stridsavsikt som synonymt med stridsuppgift. 
(Begreppet stridsavsikt förekommer också i annat sammanhang i besluts-
processen såsom framgår i följande avsnitt)

I denna tabell visas vilka stridsavsikter/stridsuppgifter som förekommer i 
reglementena/riktlinjerna AR II 52, TR 60, AR II 63, TR 80 och AR 2 82. Från 
och med AR II 63 preciseras också vilka förbandsnivåer som kan ges vilka 
stridsuppgifter. ”Hö” står för högre förband (fördelning, brigad), ”Bat” för 
bataljon, ”Lä” för lägre förband (bataljon och lägre) och ”Komp” för kom-
pani (”x” står för gäller samtliga).

Stabsterrängbil 13. Med 
modern fordons- och sam-
bandsutrustning kunde 
en brigadchef besöka sina 
underlydande chefer, få en 
verklighetsnära bild av läget 
och förmedla sin idé om 
stridens förande.

Kriget

Stabsterrängbil 13. Med
modern fordons- och sam-
bandsutrustning kunde
en brigadchef besöka sina
underlydande chefer, få en
verklighetsnära bild av läget
och förmedla sin idä om
stridens förande.

för att ingjuta tillförsikt och stärka stridsviljan, samt att välja
uppehållsplats (uplats) nära det område där avgörande sökes
eller väntas."

AR II 63 har inte begreppet uplats men betonar också vikten
av chefsbesök för att ingjuta tillförsikt och stärka stridsviljan,
särskilt hos hårt trängda förband. I avsnittet om order sägs: "45.
Chef skall kontrollera att underställda chefer omsätter order på
avsett sätt."

Även TR 80 och AR 2 82 trycker på vikten av chefsbesök. Om
ledningsplatser säger AR 2: "81. Chefen utövar i regel ledning
från stabsplats. När ledning inte kan utövas från egen stabsplats
eller då kraven på samordning, personliga intryck eller påver-
kan är stora, leder chefen striden från uppehållsplats vanligen i

anslutning till underställd chefs ledningsplats."
Principerna om chefsbesök och ledning långt fram innebär naturligtvis

frestelser att ingripa, styra och ställa. Å andra sidan får den högre chefen
bättre insikt i den underställdes situation, lägesuppfattning och förmåga. Det
ger honom också bättre möjlighet att utnyttja de tillfällen som den under-
ställdes initiativ kan skapa, sätta in ytterligare förband och understödja det
underställda förbandets strid, skydda dess flanker etc.

Stridsuppgifter
Stridssätten är medlen för att nå taktiska mål. Målen anges med stridsuppgift.
Formuleringen av stridsuppgiften är därför en viktig del i uppdragstaktiken
Begreppet förekommer inte i AR II 52 och TR 60. Där står bara att uppgiften
styr planeringen utan att ge några exempel. Däremot fanns begreppet strids-
avsikt: "1. Strid skall föras med en bestämd stridsavsikt. Denna kan vara att slå
fienden eller ta viss terräng, att avvärja eller fördröja fiendens framträngande
eller att binda, vilseleda, störa eller utforska fienden.

Efter en beskrivning av de två stridssätten anfall och försvar, avhandlas
därefter sambandet mellan stridsavsikt och stridssätt: "Är avsikten att slå
fienden eller att ta viss terräng användes anfall "  Sannolikt avses begrepp
som slå, ta, avvärja etc också användas som uppgift till ett förband. I nedan-
stående tabell används därför stridsavsikt som synonymt med stridsuppgift.
(Begreppet stridsavsikt förekommer också i annat sammanhang i besluts-
processen såsom framgår i följande avsnitt)

I denna tabell visas vilka stridsavsikter/stridsuppgifter som förekommer i
reglementena/riktlinjerna AR II 52, TR 60, AR II 63, TR 80 och AR 2 82. Från
och med AR II 63 preciseras också vilka förbandsnivåer som kan ges vilka
stridsuppgifter. "Hö" står för högre förband (fördelning, brigad), "Bat" för
bataljon, "Lä" för lägre förband (bataljon och lägre) och "Komp" för kom-
pani ("x" står för gäller samtliga).
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I krig är endast det enkla möjligt

AR II 52 TR 60 AR II 63 TR 80 AR 2 82

Slå x         x Hö, Bat Hö, Bat Hö, Bat

Ta x        x Komp Lä Hö, Lä

Avvärja x         x Hö, Bat Hö, Bat Hö, Bat

Fördröja x         x Hö, Lä Hö, Lä Hö, Lä

Binda x         x Lä Lä Hö, Lä

Vilseleda x         x

Störa x         x Lä Lä Lä

Utforska x         x

Föra fria kriget x Lä Lä Hö, Lä

Försvara x x Lä Lä Lä

Skydda Hö, Lä Hö, Lä Hö, Lä

Öppna väg Hö, Lä Hö, Lä

Avskära Lä Lä

Bekämpa Hö, Bat Hö, Bat

Hindra Hö, Lä Hö, Lä

Utföra överfall Lä Lä

Utföra eldöverfall Lä Lä

Reglementena/riktlinjerna anger också vilka stridssätt som används för att 
lösa de olika stridsuppgifterna. Bilderna visar på dessa samband enligt AR 
II 63 och AR 2 82. 

AR II 63 AR 2 82

I krig är endast det enkla möjligt

AR 1152 T R  6o A R  II 63 T R  8o A R  2 82

Slå x  x  H ö ,  Bat H ö ,  Bat H ö ,  Bat

Ta x x  K o m p  L ä  H ö ,  Lä

Awärja x  x  H ö ,  Bat H ö ,  Bat H ö ,  Bat

Fördröja x  x  H ö ,  Lä H ö ,  Lä H ö ,  Lä

Binda x  x  L ä  L ä  H ö ,  Lä

Vilseleda x x

Störa x  x  L ä  L ä  L ä

Utforska x x

Föra fria kriget x  L ä  L ä  H ö ,  Lä

Försvara x  x  L ä  L ä  L ä

Skydda H ö ,  Lä H ö ,  Lä H ö ,  Lä

öppna väg Hö, Lä H ö ,  Lä

Avskära Lä L ä

Bekämpa Hö, Bat H ö ,  Bat

Hindra Hö, Lä H ö ,  Lä

Utföra överfall Lä L ä

Utföra eldöverfall Lä L ä

Reglementena/riktlinjerna anger också vilka stridssätt som används för att
lösa de olika stridsuppgifterna. Bilderna visar på dessa samband enligt AR
II 63 och AR 2 82.

AR II 63

SLÅ
TA

FÖRSVARA F Ö R D R Ö J A  A V V Ä R J A

FÖRSVAR F Ö R D R Ö I -
NINGSSTRID

AVVÄRJ-
NINGSSTRID

AR 2 82

Stridssätt

Stridsuppgift

•  Slå
•  Ta
•  Öppna väg
•  Avskära
•  Bekämpa
•  Störa

•  Försvara

— "vid behov" eller "i undantagsfall"

Stridssätt
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Kriget

I AR II 52 behandlades kopplingarna verbalt i beskrivningarna av 
stridssätten. De senare reglementena skiljer sig från denna beskriv-
ning i huvudsak genom att kombinationen försvar-anfall fått namnet 
avvärjningsstrid.

I många fall var det självklart att enbart stridssättet anfall kunde använ-
das: slår, tar, öppnar väg, avskär, bekämpar, stör. Andra stridsuppgifter 
kunde lösas med flera stridssätt, såsom avvärjer och fördröjer. Valet där-
emellan berodde bland annat på fiendens uppträdande, terrängen och tid 
till förfogande och vilket slags förband som gavs uppgiften. 

Kontinuiteten är påfallande. En påtaglig skillnad är tillkomsten av flera 
nya stridsuppgifter. De avspeglar föreställningen om en rörligare strid som 
skulle föras över större ytor samt behovet att avpassa ambitionen till starkt 
varierande styrkeförhållanden m m. Flera av de nya stridsuppgifterna var 
snarare en kodifiering av stridsuppgifter som tidigare använts i praktiken, 
till exempel avskära.

En stridsuppgift i TR 80 och AR 2 82 är emellertid en radikal nyhet: 
Bekämpa. Dess syfte är att ”genom anfall begränsa fiendens stridsförmåga 
så långt det är möjligt beroende på de lokala förutsättningarna.” I en fotnot 
sägs: ”Chef som ges uppgift att bekämpa lämnas frihet att själv avgöra om 
anfallet skall fullföljas för att utnyttja vunnen framgång eller om lägets 
utveckling kräver att anfallet avbryts.”

Här har uppdragstaktiken drivits mycket långt. Visserligen anges strids-
sätt, men den underställde chefen får inget mål (ta viss terräng, slå viss fiende 
eller hindra fienden att fullfölja viss verksamhet etc) utan får själv bestämma 
när uppgiften ska anses vara löst. 

Att denna uppgift introducerades och dök upp i samma reglementen 
som införde flera mycket mer avgränsade och detaljerade uppgifter hänger 
givetvis ihop med den ökade osäkerhet om de operativa förutsättningarna i 
1980-talets stridsmiljö, som beskrivits i kapitel 16, och behovet att anpassa 
stridsuppgifterna till varierande situationer.

Arbetsformer

Stabsprocessen från det att en chef fått en stridsuppgift till dess att striden 
genomförs är i stora drag lika över tiden. Den består av ett bedömande, 
resulterande i ett beslut i stort och detaljbeslut som underlag för order. Det 
finns dock vissa skillnader, orsakade av förändrad syn på striden och föränd-
rade ledningsprinciper.

Planeringsprocesserna åskådliggörs i de tre arméreglementena i bilderna 
här intill. En slående olikhet är att AR II 52 istället för Beslut i stort har 
begreppet Stridsavsikt. Detta är något förvirrande, eftersom stridsavsikt 
enligt vad som diskuterats ovan också varit liktydigt med stridsuppgift. Den 
stridsavsikt som återfinns som en produkt av bedömandet måste därför 

Kriget
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till förfogande och vilket slags förband som gavs uppgiften.

Kontinuiteten är påfallande. En påtaglig skillnad är tillkomsten av flera
nya stridsuppgifter. De avspeglar föreställningen om en rörligare strid som
skulle föras över större ytor samt behovet att avpassa ambitionen till starkt
varierande styrkeförhållanden m m. Flera av de nya stridsuppgifterna var
snarare en kodifiering av stridsuppgifter som tidigare använts i praktiken,
till exempel avskära.

En stridsuppgift i TR 80 och AR 2 82 är emellertid en radikal nyhet:
Bekämpa. Dess syfte är att "genom anfall begränsa fiendens stridsförmåga
så långt det är möjligt beroende på de lokala förutsättningarna." I en fotnot
sägs: "Chef som ges uppgift att bekämpa lämnas frihet att själv avgöra om
anfallet skall fullföljas för att utnyttja vunnen framgång eller om lägets
utveckling kräver att anfallet avbryts."

Här har uppdragstaktiken drivits mycket långt. Visserligen anges strids-
sätt, men den underställde chefen får inget mål (ta viss terräng, slå viss fiende
eller hindra fienden att fullfölja viss verksamhet etc) utan får själv bestämma
när uppgiften ska anses vara löst.

Att denna uppgift introducerades och dök upp i samma reglementen
som införde flera mycket mer avgränsade och detaljerade uppgifter hänger
givetvis ihop med den ökade osäkerhet om de operativa förutsättningarna i
1980-talets stridsmiljö, som beskrivits i kapitel 16, och behovet att anpassa
stridsuppgifterna till varierande situationer.

Arbetsformer
Stabsprocessen från det att en chef fått en stridsuppgift till dess att striden
genomförs är i stora drag lika över tiden. Den består av ett bedömande,
resulterande i ett beslut i stort och detaljbeslut som underlag för order. Det
finns dock vissa skillnader, orsakade av förändrad syn på striden och föränd-
rade ledningsprinciper.

Planeringsprocesserna åskådliggörs i de tre armsreglementena i bilderna
här intill. En slående olikhet är att AR II 52 istället för Beslut i stort har
begreppet Stridsavsikt. Detta är något förvirrande, eftersom stridsavsikt
enligt vad som diskuterats ovan också varit liktydigt med stridsuppgift. Den
stridsavsikt som återfinns som en produkt av bedömandet måste därför
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I krig är endast det enkla möjligt

AR II 52

AR II 63 AR 2 82

I  kr ig är endast det enkla möjl igt

AR1152

UTGÅNGSVÄRDEN

UPPGIFTEN

Läget
på fiendens sida
på egen, sida
Tids- och rums-
förhållandena
Vägnätet och
terrängen
Väderlek och
sikt mm

OVERVÄGES

STRIDSAVSIKT

Under-
avdelningarnas
sammansättning
och uppgifter
samt verksamhe-
ten i  övrigt

BESTÄMMES
(BESLUT) STRIDSPLAN

STRIDSAVSIKT

Stridsindelning
3  Stridsgruppering

Uppgifter
Användning av
samverkande förband
Underrättelsetjänst

j 3  Säkerhetstjänst
 - 3  Skydd

Samband
Fältarbeten
Beredskap
Trafiktjänst
Underhållstjänst
Personaltjänst
Stridsledning

AR II 63

Närmast högre chefs beslut i s to r t

Fiendensläge och stridsvarde
Va n  truppen loge och jgds-

ömsesIdiga slyrkeforhållanden
Terrängen
Väderlek, sikt
fiendens handlingsmöjligheter
Våra handlingsmöjligheter

Överväganden

Detaljöverväganden
4:11511,

Detaljbeelut
<Strideplon)

Ordar

Bedömande och
beslut i stort

Orientering med beslut I stort
Stridsindelning. stridsgruppering
och stridsuppgifter
Grdnser
Understöd
Skydd
Beredskap
Säkerhetstjänst och ordning
Ledning och stabstjänst
Undernattelsetjänst
Luttförsvar
Sansbandstidnst
Editarbeten
Underhålistjanst
Trafiktjänst
Personalgunst

AR 2 82

Bedömande
Uppgiften
•  Uppgiftens innebörd

Slut-
satser

Utgångsvården
•  Fiendens läge och stridsvärde
•  Vårt läge och stridsvärde
•  Terräng, väder och sikt
•  Civilläge
•  Styrkejämförelser

Slut
satser

Överväganden
•  Fiendens handlingsmöjligheter
•  Våra handlingsmöjligheter
• Alternativjämförelse
•  Val av alternativ
•  Utformning i ston av valt

alternativ

Slut-
satser

Beslut i stort

Utveckling av beslut i stort
Deteljövervegenden
•  Stridens förande
• Resursers utnyttjande

Detalj-
beslut

• Riktlinjer
• Underlag för order
• Landlideprognos

*  Omedelbara
dig order
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Kriget

ha en lägre dignitet och vara liktydig med beslut i stort. Det sistnämnda 
begreppet användes också i praktiken innan det kom in i AR II 63. 

En annan skillnad är att övervägandena i AR II 52 slutar i en stridsplan 
i orderform. Den omsätts sedan i order till förbanden. AR II 63 har som 
huvudprincip att beslut i stort och detaljbeslut direkt omsätts i order, dock: 
”Om god tid står till förfogande och om särskilt behov av att redovisa t ex 
överväganden och motiveringar föreligger, kan skriftlig stridsplan uppgöras. 
Den utformas i regel på samma sätt som order.”

I AR 2 82 har stridsplanen fått en framträdande roll som ett mellansteg 
mellan beslut och order. Där anges också att det vid planering är ”viktigare 
att vara beredd att möta olika händelseutvecklingar än att genomarbeta en 
tänkbar utveckling i alla detaljer”. Utarbetande av order blir alltså en sär-
skild process, grundad på vald stridsplan. Ordern avser endast stridsplanens 
första del i den förestående striden. Övriga delar av stridsplanen ger rikt-
linjer för stridens förutsättningar på sikt i alternativa händelseutvecklingar.

Bilderna visar en taktisk problemlösningsmetod som är strikt formali-
serad. ”Bedömandemallen” blev ett begrepp. Den motverkade impulsiva 
beslut och känslotänkande men kunde ibland uppfattas som att den låste 
tanken, hindrade kreativitet och fördröjde beslutfattandet. AR 2 82 fann för 
gott att peka på att fördelarna med en formaliserad planeringsmetodik var 
att man: 

• Säkerställer att faktorer som erfarenhetsmässigt visat sig vara betydelse-
fulla beaktas.

• Vet under vilka förutsättningar beslutet kan antas gälla och när dessa 
har förändrats så att ett nytt bedömande måste göras. 

• Vet vilka osäkerheter beslutet är behäftat med och därmed får underlag 
för åtgärder avsedda att förbättra beslutsunderlaget. 

Detaljeringsgraden i bedömandet ökar efter hand i reglementsutveck-
lingen. Det gäller bland annat hur fiendens och våra handlingsmöjligheter 
behandlas.

I AR II 52 sägs: ”Vid granskningen av läget på fiendens sida bedömas hans 
handlingsmöjligheter samt i vad mån de kunna öva inflytande på verksam-
heten.” Våra handlingsmöjligheter nämns inte explicit. ”Vid granskningen 
av läget på egen sida fastställs främst, vilka krafter som stå till förfogande 
omedelbart och vilka som kunna tillkomma senare.”

I senare reglementen skiljs på läget (på fiendens och vår sida) och på båda 
sidors handlingsmöjligheter. I AR II 63 anges följande:

34. Med utgångspunkt från fiendens läge och stridsvärde samt övriga 
inverkande faktorer granskas fiendens handlingsmöjligheter och hur 

Kriget

ha en lägre dignitet och vara liktydig med beslut i stort. Det sistnämnda
begreppet användes också i praktiken innan det kom in i AR II 63.

En annan skillnad är att övervägandena i AR II 52 slutar i en stridsplan
i orderform. Den omsätts sedan i order till förbanden. AR II 63 har som
huvudprincip att beslut i stort och detaljbeslut direkt omsätts i order, dock:
"Om god tid står till förfogande och om särskilt behov av att redovisa t ex
överväganden och motiveringar föreligger, kan skriftlig stridsplan uppgöras.
Den utformas i regel på samma sätt som order."

I AR 2 82 har stridsplanen fått en framträdande roll som ett mellansteg
mellan beslut och order. Där anges också att det vid planering är "viktigare
att vara beredd att möta olika händelseutvecklingar än att genomarbeta en
tänkbar utveckling i alla detaljer". Utarbetande av order blir alltså en sär-
skild process, grundad på vald stridsplan. Ordern avser endast stridsplanens
första del i den förestående striden. Övriga delar av stridsplanen ger rikt-
linjer för stridens förutsättningar på sikt i alternativa händelseutvecklingar.

Bilderna visar en taktisk problemlösningsmetod som är strikt formali-
serad. "Bedömandemallen" blev ett begrepp. Den motverkade impulsiva
beslut och känslotänkande men kunde ibland uppfattas som att den låste
tanken, hindrade kreativitet och fördröjde beslutfattandet. AR 2 82 fann för
gott att peka på att fördelarna med en formaliserad planeringsmetodik var
att man:

• Säkerställer att faktorer som erfarenhetsmässigt visat sig vara betydelse-
fulla beaktas.

• Vet under vilka förutsättningar beslutet kan antas gälla och när dessa
har förändrats så att ett nytt bedömande måste göras.

• Vet vilka osäkerheter beslutet är behäftat med och därmed får underlag
för åtgärder avsedda att förbättra beslutsunderlaget.

Detaljeringsgraden i  bedömandet ökar efter hand i  reglementsutveck-
lingen. Det gäller bland annat hur fiendens och våra handlingsmöjligheter
behandlas.

I AR II 52 sägs: "Vid granskningen av läget på fiendens sida bedömas hans
handlingsmöjligheter samt i vad mån de kunna öva inflytande på verksam-
heten." Våra handlingsmöjligheter nämns inte explicit. "Vid granskningen
av läget på egen sida fastställs främst, vilka krafter som stå till förfogande
omedelbart och vilka som kunna tillkomma senare:'

I senare reglementen skiljs på läget (på fiendens och vår sida) och på båda
sidors handlingsmöjligheter. I AR II 63 anges följande:

34. Med utgångspunkt från fiendens läge och stridsvärde samt övriga
inverkande faktorer granskas fiendens handlingsmöjligheter och hur
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I krig är endast det enkla möjligt

dessa vid olika tidpunkter kan inverka på vårt handlande. 
--- 
35. Med utgångspunkt från våra truppers läge och stridsvärde samt 
övriga inverkande faktorer övervägs för- och nackdelar med våra hand - 
lings möjligheter. 
--- 
De lämpligaste alternativen vägs mot varandra.

I undervisningen trycktes det på att man inte skulle försöka bedöma fien-
dens sannolika agerande utan istället klara ut den farligaste av fiendens 
handlingsmöjligheter. Detta infördes i nästa reglemente.

AR 2 82 gick ännu mer i detalj in på hur valet av handlingsalternativ 
skulle ske: 

46. Fiendens handlingsmöjligheter och hur dessa vid olika tidpunkter och 
inom olika områden kan inverka på vårt handlande övervägs. De vik-
tigaste handlingsmöjligheterna utformas som olika alternativ. För varje 
alternativ övervägs när, var och med vilka styrkor det kan genomföras. 
Fiendens svagheter i de olika alternativen klarläggs. De handlingsalterna-
tiv som bedöms farligast för våra möjligheter att lösa uppgiften på kort 
och lång sikt klarläggs.
47. Med tidigare dragna slutsatser och tidsberäkningar som grund över-
vägs våra handlingsmöjligheter. De viktigaste handlingsmöjligheterna 
utformas som olika alternativ. Chefen fastställer vilka alternativ som skall 
övervägas.
48. Våra handlingsalternativ jämförs mot bakgrund av uppgiften, utgångs-
värdena och fiendens handlingsalternativ och bedöms efter samma 
urvalsfaktorer. Möjligheter till kraftsamling, överraskning, handlings-
frihet, lokal överlägsenhet samt grad av verkan och risktagning är i regel 
de viktigaste urvalsfaktorerna.

Detta recept tycks i förstone borga för en systematisk process, som gör att 
de ovan angivna tre fördelarna med den formaliserade metodiken ernås. 
Den skulle innebära att varje kombination av våra och fiendens handlings-
alternativ värderas med ett antal urvalsfaktorer exempelvis i en matris. 
Någon sådan anvisning ges inte, utan beskrivningen blir mot slutet rätt 
diffus. De rekommenderade urvalsfaktorerna är också slagordsmässiga och 
oprecisa. 

Skälet till detta avsteg från systematiken är att en sådan metodik skulle 
vara för tidsödande. I undervisningen diskuterades huruvida det var på 
denna punkt tid skulle vinnas i en i övrigt mycket detaljerad process. Men 
praktisk erfarenhet talade för principen ”Det bästa är det godas fiende”. 

I  kr ig  är endast det enkla möjl igt

dessa vid olika tidpunkter kan inverka på vårt handlande.

35. Med utgångspunkt från våra truppers läge och stridsvärde samt
övriga inverkande faktorer övervägs för- och nackdelar med våra hand-
lingsmöjligheter.

De lämpligaste alternativen vägs mot varandra.

I undervisningen trycktes det på att man inte skulle försöka bedöma fien-
dens sannolika agerande utan istället klara ut den farligaste av fiendens
handlingsmöjligheter. Detta infördes i nästa reglemente.

AR 2 82 gick ännu mer i detalj in på hur valet av handlingsalternativ
skulle ske:

46. Fiendens handlingsmöjligheter och hur dessa vid olika tidpunkter och
inom olika områden kan inverka på vårt handlande övervägs. De vik-
tigaste handlingsmöjligheterna utformas som olika alternativ. För varje
alternativ övervägs när, var och med vilka styrkor det kan genomföras.
Fiendens svagheter i de olika alternativen klarläggs. De handlingsalterna-
tiv som bedöms farligast för våra möjligheter att lösa uppgiften på kort
och lång sikt klarläggs.
47. Med tidigare dragna slutsatser och tidsberäkningar som grund över-
vägs våra handlingsmöjligheter. De viktigaste handlingsmöjligheterna
utformas som olika alternativ. Chefen fastställer vilka alternativ som skall
övervägas.
48. Våra handlingsalternativ jämförs mot bakgrund av uppgiften, utgångs-
värdena och fiendens handlingsalternativ och bedöms efter samma
urvalsfaktorer. Möjligheter till kraftsamling, överraskning, handlings-
frihet, lokal överlägsenhet samt grad av verkan och risktagning är i regel
de viktigaste urvalsfaktorerna.

Detta recept tycks i förstone borga för en systematisk process, som gör att
de ovan angivna tre fördelarna med den formaliserade metodiken ernås.
Den skulle innebära att varje kombination av våra och fiendens handlings-
alternativ värderas med ett antal urvalsfaktorer exempelvis i en matris.
Någon sådan anvisning ges inte, utan beskrivningen blir mot slutet rätt
diffus. De rekommenderade urvalsfaktorerna är också slagordsmässiga och
oprecisa.

Skälet till detta avsteg från systematiken är att en sådan metodik skulle
vara för tidsödande. I undervisningen diskuterades huruvida det var på
denna punkt tid skulle vinnas i en i övrigt mycket detaljerad process. Men
praktisk erfarenhet talade för principen "Det bästa är det godas fiende".
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Kriget

Om beslut i brådskande lägen sade AR 2 82: ”24. För att ge underlydande 
chefer och förband erforderlig tid för förberedelser måste chef i brådskande 
lägen vara beredd att korta tiden för planering. Kännedom om läget och tidi-
gare gjorda bedömningar utnyttjas för inriktningen av planeringen. I vissa 
lägen kan chef behöva fatta avgörande beslut utan föregående stabsarbete.”

I AR II 63 finns en fetstilt mening med liknande innebörd: ”Stabsarbe-
tet får icke bli ett självändamål eller fördröjas av formella krav.”

AR 2 82 framhåller också chefens roll att följa bedömandearbetet och 
efter hand avgränsa och inrikta, istället för att låta stabschefen utarbeta och 
föredra bedömandet.

Tidskraven har också medfört att det i planeringsprocessens alla steg lagts 
in ”Omedelbara åtgärder”, sådana som bör eller måste vidtas, utan att man 
avvaktar att processen fullföljs, för att säkra handlingsfriheten eller parera 
överhängande hot. 

Alla reglementena beskriver ledningskedjan som uppgift>bedömande 
och beslut>stridsplan>order> stridsledning. Det framhålls dock att det är 
en process där nya beslut måste fattas och nya order ges efter hand. I AR 2 82 
har detta formulerats i meningen ”Planering, genomförande och uppföljning 
är en ständigt pågående process” och en visuell modell.

Detta ska också ses i samband med den fetstilta meningen i AR II 63 om 
att vara beredd att möta olika händelseutvecklingar. I taktikundervisningen 
utvecklades som tillämpning av detta en rutin där man utöver huvudstrids-

Del av grupperad brigadstab: 
stridsledningsterrängbil och 
stabstält. Stabens arbets-
förhållanden och tidskraven 
tillät sällan en långt driven 
formell planeringsmetodik.

Kriget

Del av grupperad brigadstab:
stridsledningsterrängbil och
stabstält. Stabens arbets-
förhållanden och tidskraven
tillät sällan en långt driven
formell planeringsmetodik.

Om beslut i brådskande lägen sade AR 2 82: "24. För att ge underlydande
chefer och förband erforderlig tid för förberedelser måste chef i brådskande
lägen vara beredd att korta tiden för planering. Kännedom om läget och tidi-
gare gjorda bedömningar utnyttjas för inriktningen av planeringen. I vissa
lägen kan chef behöva fatta avgörande beslut utan föregående stabsarbete."

I AR II 63 finns en fetstilt mening med liknande innebörd: "Stabsarbe-
tet får icke bli ett självändamål eller fördröjas av formella krav."

AR 2 82 framhåller också chefens roll att följa bedömandearbetet och
efter hand avgränsa och inrikta, istället för att låta stabschefen utarbeta och
föredra bedömandet.

Tidskraven har också medfört att det i planeringsprocessens alla steg lagts
in "Omedelbara åtgärder", sådana som bör eller måste vidtas, utan att man
avvaktar att processen fullföljs, för att säkra handlingsfriheten eller parera
överhängande hot.

Alla reglementena beskriver ledningskedjan som uppgift>bedömande
och beslut>stridsplan>order> stridsledning. Det framhålls dock att det är
en process där nya beslut måste fattas och nya order ges efter hand. I AR 2 82
har detta formulerats i meningen "Planering, genomförande och uppföljning
är en ständigt pågående process" och en visuell modell.

Detta ska också ses i samband med den fetstilta meningen i AR II 63 om
att vara beredd att möta olika händelseutvecklingar. I taktikundervisningen
utvecklades som tillämpning av detta en rutin där man utöver huvudstrids-
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I krig är endast det enkla möjligt

planen utarbetade riktlinjer eller planer för så kallade om-fall 
för alternativa händelseutvecklingar.

En kritik som riktades mot bedömandemallen var att den 
låste på fiendens farligaste alternativ. Detta ansågs borga för 
att man alltid skulle komma i efterhand, parera istället för att 
agera mot fiendens svaga punkter och försöka ta initiativet. 
Man borde därför också försöka bedöma fiendens sannolika 
handlande. 

Mot den kritiken kan anföras att reglementet inte föreskri-
ver att man ska utgå från det farligaste alternativet/ven, bara att 
detta/dessa ska klarläggas. I samma stycke sägs också tydligt att 
fiendens svagheter ska klarläggas. I ett reglemente som ska kunna användas 
på olika förbandsnivåer och av chefer av olika kvalitet och med olika under-
rättelseunderlag kunde det kanske vara riskabelt att rekommendera att för-
söka gissa fiendens sannolika handlande. 

Taktisk problemlösning i undervisningen

I alla skolnivåer var inlärning av ”Bedömande och beslut i stort” grundläg-
gande och den mest övade uppgiften. Som framgått ovan innebar ett ”full-
ständigt” bedömande att ett stort antal lägesfaktorer, tjänstegrensfakta m m 
skulle analyseras samt handlingsmöjligheter vägas. Samtidigt betonades att 
i snabba lägen måste chefen vara beredd att ge order utan förgående stabs-
arbete. Förutsättningen för att detta skulle kunna ske var dock att den grund-
läggande bedömandemetoden var så inövad att en chef intuitivt kunde finna 
”intelligenta genvägar” i tankeprocessen. 

I undervisningen varierades uppgiftsställningarna i övningsuppgifter och 
skrivningar eller på fältövningar för att öva beslutsfattning under olika tids-
förhållanden, exempelvis:

• Chefens bedömande och beslut i stort klockan 0000.

• Chefens beslut i stort kl 0000 med motivering.

• Chefens stridsplan kl 0000.

• Chefens order och åtgärder kl 0000.

• Chefens redogörelse för läget vid högre chefs besök kl 0000.

• Förslag till högre chef kl 0000 om det egna förbandets användning och 
uppgift.

Stor vikt lades också vid inflytande av olika tjänstegrenar. Det skedde givetvis 
inom ramen för ett fullständigt bedömande men också i särskild övnings-/
provuppgifter, exempelvis:

I krig är endast det enkla möjligt

planen utarbetade riktlinjer eller planer för så kallade om-fall
för alternativa händelseutvecklingar.

En kritik som riktades mot bedömandemallen var att den
låste på fiendens farligaste alternativ. Detta ansågs borga för
att man alltid skulle komma i efterhand, parera istället för att
agera mot fiendens svaga punkter och försöka ta initiativet.
Man borde därför också försöka bedöma fiendens sannolika
handlande.

Mot den kritiken kan anföras att reglementet inte föreskri-
ver att man ska utgå från det farligaste alternativet/ven, bara att
detta/dessa ska klarläggas. I samma stycke sägs också tydligt att
fiendens svagheter ska klarläggas. I ett reglemente som ska kunna användas
på olika förbandsnivåer och av chefer av olika kvalitet och med olika under-
rättelseunderlag kunde det kanske vara riskabelt att rekommendera att för-
söka gissa fiendens sannolika handlande.

Taktisk problemlösning i undervisningen
I alla skolnivåer var inlärning av "Bedömande och beslut i stort" grundläg-
gande och den mest övade uppgiften. Som framgått ovan innebar ett "full-
ständigt" bedömande att ett stort antal lägesfaktorer, tjänstegrensfakta m m
skulle analyseras samt handlingsmöjligheter vägas. Samtidigt betonades att
i snabba lägen måste chefen vara beredd att ge order utan förgående stabs-
arbete. Förutsättningen för att detta skulle kunna ske var dock att den grund-
läggande bedömandemetoden var så inövad att en chef intuitivt kunde finna
"intelligenta genvägar" i tankeprocessen.

I undervisningen varierades uppgiftsställningarna i övningsuppgifter och
skrivningar eller på fältövningar för att öva beslutsfattning under olika tids-
förhållanden, exempelvis:

• Chefens bedömande och beslut i stort klockan 0000.
• Chefens beslut i stort kl 0000 med motivering.

• Chefens stridsplan kl 0000.

• Chefens order och åtgärder kl 0000.

• Chefens redogörelse för läget vid högre chefs besök kl 0000.

• Förslag till högre chef kl 0000 om det egna förbandets användning och
uppgift.

Uppföljning
•  Flapportering
•  Kontroll
•  Utvärdering

Genomförande
• Utformning av order
• Ordergivning
• Kontroll

Stor vikt lades också vid inflytande av olika tjänstegrenar. Det skedde givetvis
inom ramen för ett fullständigt bedömande men också i särskild övnings-/
provuppgifter, exempelvis:

399



400

Kriget

• Artillerichefens förslag kl 0000 till användning av fördelnings - 
haubitsbataljonen.

• Underrättelseofficerens föredragning av läget på fiendens sida kl 0000.

• Fältarbetschefens förslag till användning av ingenjörbataljonen.

• Chefens sektion 2 föredragning av underhållsläget kl 0000.

Syftet med sådana uppgifter var trefaldigt. För det första handlade det om 
att öva de elever som skulle tjänstgöra i sådana befattningar i framtiden, 
för det andra att ge blivande taktiska chefer insikten om tjänstegrenarnas 
betydelse och vikten att inhämta det underlaget och för det tredje att ge 
de taktiska cheferna tillräcklig kunskap att kunna fatta snabba beslut även 
utan tjänste grensföredragningar. Uppgifterna skulle i regel lösas enskilt och 
under tidspress.

Kommentarer

Den balans mellan kontinuitet och förnyelse som behandlades i kapitel 16 
är en viktig aspekt även när det gäller ledning. Samma omdöme gäller även 
här: det finns en konsekvent, rak linje mellan ledningsmetodiken på 1950-
talet och 1980-talet, samtidigt som den efter hand utvecklades med hänsyn 
till mer svåröverskådliga stridssituationer, svårare ledningsförhållanden och 
större behov av initiativ hos chefer på alla nivåer.

Tanken att lämna största möjliga frihet till chefer att välja sätt att lösa 
uppgifter har lång hävd och fanns med i reglementena långt innan den på 
1980-talet kodifierades med begreppet uppdragstaktik. Det har också hela 
tiden funnits en medvetenhet om avvägningsproblemet valfrihet – styrning. 
Att ”uppdragstaktiken” betonats mer i senare reglementen beror givetvis 
på ökad spridning, mer mångskiftande operativ miljö och svårförutsebara 
stridssituationer. Det odelade chefsansvaret, i AR II 52 uttryckt i meningen 
”Chef får icke genom obestämda uttryck överlåta åt underlydande att fatta 
beslut, för vilka han själv bör ta ansvaret” gällde förvisso fortfarande, men 
den minskade överblicken av stridsfältet gjorde att delegering av ”uppdrag” 
ofta var nödvändig.

Ett annat avvägningsproblem gäller behovet av genomarbetad planering 
kontra kravet på snabba beslut i vissa situationer. Metoden för bedömande, 
beslut och planering visar på en betydande kontinuitet över tiden, om än 
alltmer detaljerad med nya tillkommande nya faktorer som civilläge m m. 
Den vikt som lades på bedömandemallen gav en grund dels för ett ordnat 
stabsarbete, dels för chefen att i snabba lägen ”intuitivt” fatta beslut utan 
stabsarbete. Alla reglementen betonar chefens ansvar i planeringsprocessen.

Som nämndes inledningsvis har avsnitten om Ledning blivit mer omfat-
tande med tiden. Det är naturligt. De grundläggande principerna ändras 

Kriget

• Artillerichefens förslag kl 0000 till användning av fördelnings-
haubitsbataljonen.

• Underrättelseofficerens föredragning av läget på fiendens sida kl 0000.

• Fältarbetschefens förslag till användning av ingenjörbataljonen.
• Chefens sektion 2 föredragning av underhållsläget kl 0000.

Syftet med sådana uppgifter var trefaldigt. För det första handlade det om
att öva de elever som skulle tjänstgöra i sådana befattningar i framtiden,
för det andra att ge blivande taktiska chefer insikten om tjänstegrenarnas
betydelse och vikten att inhämta det underlaget och för det tredje att ge
de taktiska cheferna tillräcklig kunskap att kunna fatta snabba beslut även
utan tjänstegrensföredragningar. Uppgifterna skulle i regel lösas enskilt och
under tidspress.

Kommentarer
Den balans mellan kontinuitet och förnyelse som behandlades i kapitel 16
är en viktig aspekt även när det gäller ledning. Samma omdöme gäller även
här: det finns en konsekvent, rak linje mellan ledningsmetodiken på 1950-
talet och 1980-talet, samtidigt som den efter hand utvecklades med hänsyn
till mer svåröverskådliga stridssituationer, svårare ledningsförhållanden och
större behov av initiativ hos chefer på alla nivåer.

Tanken att lämna största möjliga frihet till chefer att välja sätt att lösa
uppgifter har lång hävd och fanns med i reglementena långt innan den på
1980-talet kodifierades med begreppet uppdragstaktik. Det har också hela
tiden funnits en medvetenhet om avvägningsproblemet valfrihet — styrning.
Att "uppdragstaktiken" betonats mer i senare reglementen beror givetvis
på ökad spridning, mer mångskiftande operativ miljö och svårförutsebara
stridssituationer. Det odelade chefsansvaret, i AR II 52 uttryckt i meningen
"Chef får icke genom obestämda uttryck överlåta åt underlydande att fatta
beslut, för vilka han själv bör ta ansvaret" gällde förvisso fortfarande, men
den minskade överblicken av stridsfältet gjorde att delegering av "uppdrag"
ofta var nödvändig.

Ett annat avvägningsproblem gäller behovet av genomarbetad planering
kontra kravet på snabba beslut i vissa situationer. Metoden för bedömande,
beslut och planering visar på en betydande kontinuitet över tiden, om än
alltmer detaljerad med nya tillkommande nya faktorer som civilläge m m.
Den vikt som lades på bedömandemallen gav en grund dels för ett ordnat
stabsarbete, dels för chefen att i snabba lägen "intuitivt" fatta beslut utan
stabsarbete. Alla reglementen betonar chefens ansvar i planeringsprocessen.

Som nämndes inledningsvis har avsnitten om Ledning blivit mer omfat-
tande med tiden. Det är naturligt. De grundläggande principerna ändras
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inte, men strids- och beslutssituationer har efter hand blivit mer kompli-
cerade. En påtaglig förändring har varit att ledning behandlades som en 
fortlöpande process med behov av dels omedelbara åtgärder, dels alternativa 
planer för olika stridsutfall och händelseutvecklingar. 

Bilden av reglementets principer för ledning och undervisningen häri 
blir inte fullständig utan den växelverkan mellan teoretisk undervisning och 
den praktiska tillämpningen i truppföringsövningar och stabsövningar, på 
stridsskolor och förbandsövningar, som förekom under grundutbildningen 
och krigsförbandsövningar. Här fick chefer och staber lära sig att anpassa 
metoderna efter olika lägen och de underlydandes förmåga och krav. Här 
gavs erfarenheter för fortlöpande reglementsarbete, som testades bland 
annat vid generalstabsfältövningar.

Rubriken för detta kapitel ”I krig är endast det enkla möjligt”, en devis från 
både AR II 63 och AR 2 82, gäller såväl taktiken som ledningen. Påståendet 
är egentligen en paradox. Ingenting är enkelt i krig. Men de största svårig-
heterna ligger på ett annat plan än den formella ledningsmetodiken, de har 
att göra med ledarskapet och med hanteringen av alla de praktiska friktio-
nerna. Reglementets föreskrift om enkla metoder är därför väl motiverat. 
Här talar gamla och nya krigserfarenheter sitt tydliga språk. Det är också en 
princip som återspeglas i metodiken över den här redovisade perioden.
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Det här kapitlet bygger på författarens enskilda utredning på Militärhögskolans 
stabskurs 1979–81, då han var kapten. Den godkändes även som trebetygsupp-
sats i historia vid Linköpings högskola. Uppsatsen hemligstämplades omgåen de. 
Det hade bara gått 15–20 år sedan atomvapenfrågan var som hetast. Flera av 
de inblandade i dubbelspelet kring ”skyddsforskningen” var då ännu i aktiv 
tjänst. Det var fortfarande kallt krig.

Hur uppfattades taktiska atomvapen inverka på arméförbandens strid 1954–
63? Vilka olika meningar fanns inom arméledningen? Hur påverkades det 
taktiska uppträdandet? Vilka anvisningar framkom i de olika reglements-
utkasten och hur motiverades dessa?

För att beskriva hur det taktiska uppträdandet påverkades har jag valt att 
utgå från arméreglementen och -anvisningar vilka fastställts av arméchefen.

Under den aktuella perioden var Arméreglemente del II (AR II 52) grund-
reglementet. Kompletterande bestämmelser för det fall fienden använde tak-
tiska atomvapen kom 1954 Provisoriska anvisningar atomvapen (Prov Anv 
Atom) samt 1956 Anvisningar atomvapen (Anv Atom). År 1956 påbörjades 
arbetet med ett nytt arméreglemente, som så småningom kom att bli Armé-
reglemente del II Taktik 1963 (AR II 63). Ett led i detta arbete var Taktiska 
riktlinjer 1958 (TR 58) och Taktiska riktlinjer 1960 (TR 60). TR 58 var främst 
ett underlag för försöksverksamhet avseende skydd, försvar och anfall. I TR 
60 fastställdes i stort de nya principerna för strid, varvid delar av AR II 52 
upphörde att gälla. 

Truppslagsreglementen har utnyttjats sparsamt eftersom dessa i allmän-
het utarbetats med arméreglementet som grund. För att redovisa de olika 
meningar som fanns inom arméledningen har jag främst utnyttjat remiss-
yttranden från arméföreträdare i försvarsstab, arméstab samt militärområ-
desstaber. Motiv redovisas sällan i reglementen och anvisningar. Detta pro-
blem har jag försökt lösa genom att granska arméstabens taktikavdelnings 
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arkiv (Ast/Ta). Allt reglementsarbete var koncentrerat dit under de aktuella 
åren. Motiv för reglementariska anvisningar har härvid återfunnits i armé-
studier, interna PM, utredningar, utländska reglementen, underrättelse-
orienteringar, hotbildsunderlag, försöksfrågor och rapporter, remissyttran-
den, reglementsutkast, arbetspapper etc. Intervjuer kompletterar viktigare 
luckor i arkivmaterialet. (Materialets omfång, tiden till förfogande samt 
utredningens begränsade sidantal har framtvingat begränsningar.) Fem 
huvudfrågor har varit grund för materialinsamlandet.

1. Hur blev arméledningen medveten om taktiska atomvapen och hur 
uppfattades dessa påverka taktiken?

2. Hur agerade man med de till buds stående medlen för att möta det 
taktiska atomvapenhotet?

År 1956 påbörjades arbetet med ett nytt arméreglemente. Huvudproblemet 
var:

3. Hur skydda sig mot de taktiska atomvapnens enorma och momen-
tana eldverkan? Lösningen blev främst ökad utspridning. Detta med-
förde nya problem.

4. Hur skulle man genomföra försvar, då man tvingades sprida sina 
förband över en stor yta?

5. Hur skulle man utifrån en utspridd gruppering kunna samla förband 
och genomföra anfall?

Jag har valt en kronologisk redovisning, främst beroende på svårigheten att 
redovisa det växelspel som hela tiden förekom mellan hotbild, utspridning, 
försvar och anfall över den aktuella tidsperioden. Förändringar mellan de 
olika reglementena har varit utgångspunkt för frågeställningar. Svaren har 
sedan sökts i det tidigare redovisade arkivmaterialet. Hotbild, förväntad 
hotbild, egen organisation samt viktigare materielprojekt redovisas fort-
löpande eftersom reglementsarbetet och taktiken påverkades därav. För att 
kunna besvara huvudfrågorna har jag funnit det varit nödvändigt att beröra 
svenska atomvapen. Med taktiska atomvapen förstås ”atomvapen vilka sätts 
in mot fiendens stridskrafter”. I kapitlet används beteckningarna atomvapen, 
kärnvapen eller kärnladdning.

Provisoriska anvisningar atomvapen (Prov Anv Atom), 1954

Bakgrund
Hotbilden efter andra världskriget var grundad på krigserfarenheter, främst 
från Finland, där flera svenskar deltagit. De sovjetiska arméstridskrafterna 
bestod av infanteri- och mekaniserade divisioner. Det ”tredelade” organisa-
tionsmönstret fanns redan då1. Stridsvagnsstyrkor bedömdes på grund av 
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pansarvärnsvapen och minor få svårigheter att uppträda självständigt. De 
bedömdes främst utnyttjas för eldunderstöd åt infanteriet, som förflytta-
des utan pansarskydd2. Ryssarnas enorma artillerikoncentration i slutet av 
kriget var i färskt minne3. Attackflyget hade starkt utvecklats och kunde även 
i dåligt väder överraskande anfalla de flesta mål4. Användning av atombom-
ber bedömdes främst ske mot storstäder, större industriområden och dylikt. 
Mot militära mål skulle atombomber troligen endast användas i samband 
med operationer av synnerlig vikt, och eller då koncentration av trupp och 
materiel var mycket stor5. Något motmedel bedömdes inte finnas6.

I svenska armén infördes brigadorganisationen 1949. Fördelning var den 
operativa enheten. Två till tre brigader samt understödjande specialförband 
ingick normalt. Infanteribrigaden hade dålig rörlighet. I skyttebataljonerna 
marscherade två tredjedelar av truppen till fots. Trossarna var i huvudsak 
anspända. Inget artilleri ingick organisatoriskt, utan det indirekta understö-
det kom från 8 cm och några få 12 cm granatkastare. Pansarbrigaden hade 
bättre rörlighet. En stridsvagnsbataljon och två pansarskyttebataljoner samt 
en haubitsdivision var brigadens huvudkomponenter. Granatkastare ingick 
jämväl. Artilleriet var delvis motoriserat. Kalibern på pjäserna var 7,5–15 cm. 
Ledningen av artilleriet var centraliserad för att snabbt kunna samla eld7.)

Taktiken i AR II 52 
Förbanden mötte det starka lufthotet främst genom passiva åtgärder, såsom 
maskering, spårdisciplin samt en utspridd gruppering vid förläggning och 
under marsch. Strid i skog eftersträvades. Bebyggelse och öppna fält skulle 
undvikas8. Försvaret var uppbyggt kring en kraftigt befäst huvudställning, 
där huvuddelen av infanteriet grupperades i motståndsområden eller mot-
ståndslinjer. Brigadens bredd borde inte överstiga fem kilometer i småbruten 
terräng. Bakom huvudställningen grupperades artilleri och luftvärn i strids-
ställningar. I kraftsamlingsriktningen krävdes eld från minst tre haubitsdivi-
sioner. Brigad- och fördelningsreserver grupperades i stridsställningar cirka 
fyra kilometer bakom huvudstridsställningen i kraftsamlingsriktningen. 
Motanfall i syfte att återta huvudställningen skulle kunna ske samordnat 
med flera olika reserver. Reserv skulle främst bestå av lättrörliga, eldkraftiga 
förband, om möjligt med stridsvagnar. Var pansarbrigad underställd fördel-
ning användes den i regel som fördelningsreserv. 

Vid försvar i vägfattig terräng användes ”delat försvar”, varvid mellan-
liggande terräng, som bedömdes oframkomlig för fientliga förband, beva-
kades. Övriga framkomliga områden kunde genom fältarbeten, främst 
mineringar, göras oframkomlig för fienden. Fanns det ett större vatten-
drag lades huvudställningen i anslutning till detta9. Motanfall med för-
delningsreserv skedde i regel först sedan fienden trängt fram på djupet av 
försvarsställningen och hans anfallskraft avtagit10.
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Vid anfall mot befäst fiende krävdes mycket artilleri. Självständigt uppträ-
dande brigad krävde sex haubitsbataljoners understöd. Artilleriet gruppera-
des nära fienden (två–sex kilometer), för att kunna understödja anfallet på 
djupet11. Vid anfall mot framryckande fiende var strävan att avskära fiendens 
förbindelser genom överraskande flank- och rygganfall samt därefter med 
kraft anfalla, innan fientliga förstärkningar hunnit anlända12. Problemet vid 
anfall var främst den dåliga rörligheten. Attackhotet medförde marsch på 
stort djup. Dessa faktorer medförde svårigheter att snabbt samla förband 
till anfall. Det var därför ofta nödvändigt att ha ett beredskapsområde där 
förbanden kunde samlas innan framryckning till utgångsläge för anfall ägde 
rum13.

Arméledningen blir medveten om atomvapenhotet 1954 
Försvarsstabens forskningsavdelning (Fst/forskn) följde vapenutvecklingen, 
liksom Försvarets forskningsanstalt (FOA). Fst/forskn gav 1949 direktiv 
till FOA att ta fram prototyper till mätinstrument för mätning av radio-
aktiv strålning. År 1951 hade arbetet framskridit så långt att försvarssta-
ben krävde precisa behov från försvarsgrenarna. ”Då underlaget bedömdes 
ovisst, kunde arméstaben icke lämna några behovssiffror.”14 Vid den tid-
punkten uppfattades tydligen atomvapnet vara ett strategiskt vapen, som i 
mindre grad berörde arméförbandens strid. Detta antagande styrks även av 

Det minsta kärnvapnet 
i USA:s armé var Davy 
Crockett, här monterat på 
trefotslavett men också 
avsedd att föras på jeep- 
lavettage. Det hade en 
sprängkraft på 0,01–0,02 
kiloton (en tusendel av 
Hiroshima-bomben men näs-
tan tusen gånger en konven-
tionell projektil av samma 
storlek). Det projekterades 
1956 och var operativt i den 
amerikanska armén i Väst-
tyskland 1961–67.
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kiloton (en tusendel av
Hiroshima-bomben men näs-
tan tusen gånger en konven-
tionell projektil av samma
storlek). Det projekterades
1956 och var operativt i den
amerikanska armön i Väst-
tyskland 1961-67.
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AR II 52:s mycket korta atomvapenkapitel. Debatten om taktiska atomvapen 
synes börja 1953, då dåvarande läraren vid Krigshögskolan (KHS), kaptenen 
Sigmund Ahnfelt, recenserade en amerikansk bok, Atomic Weapons in Land 
Combat, av författarna Reinhardt och Kintner. Boken behandlade taktiska 
atomvapens utnyttjande vid fördelnings strid15. Efter detta blev debatten 
mycket livlig i militär fackpress. 

Ahnfelt ledde vid samma tidpunkt ett grupparbete vid Krigshögskolan: 
”Atomstridsmedlens inflytande på arméstridskrafternas taktik, utrustning 
och organisation.” Förutom elever ingick i gruppen några av landets främsta 
atomvapenexperter16. Chefen för armén var, enligt Ahnfelt, mycket intresse-
rad av grupparbetet. Detta styrks av att viktiga föredragningar angående ny 
krigsorganisation fick skjutas upp, för att han först skulle bli orienterad om 
atomvapnens taktiska innebörd17.

Hur uppfattades taktiska atomvapen påverka  
arméförbandens strid? 
Krigshögskolegruppens resultat innebar att om en 20 kilotons atombomb 
(samma styrka som atombomben över Japan 1945) fälldes bedömdes verkan 
bli:

• En bataljon skulle slås ut vid insats mot brigad i beredskapsområde.

• Försvarsgrupperad infanteribrigad, förstärkt med artilleri, som utfört 
befästningsarbeten i 30 dygn, fick 30 procent förluster trots att skydds-
rum utnyttjades. Om skyddsrummen inte utnyttjades blev förlusten 
50 procent.

• Artilleri och reserver bakom fronten var mycket sårbara, eftersom fien-
den inte behövde riskera att egna förband kom i riskzonen18.

1954 bedömdes Sovjet disponera något hundratal atomvapen och ha en 
tillverkningskapacitet av ett hundratal per år. Man ansåg dock att tillverk-
ningskapaciteten kraftigt kunde ökas19. De lättare atombomberna bedömdes 
kunna frambäras med attackflyg, robotvapen eller granater20. Taktikavdel-
ningens slutsats var: 

Atomvapnen innebär i princip en stark ökning av det enskilda vapnets 
eldkraft. Denna eldkraft kan insättas mer överraskande och med mera 
utpräglad kraftsamling till tid och rum än tidigare. Möjligheterna att 
hindra insättandet är små. 

--- skyddet mot atomvapen samt utnyttjandet av den ur taktisk syn-
punkt kräver främst: ökad utspridning, ökad rörlighet, ökad eldkraft, 
ökat behov av fältarbeten och ökat uppträdande i mörker. Genom 
utspridning kan atomvapnens verkningar begränsas. 
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--- Inom varje enhet eftersträvas liten personalstyrka i förhållande till 
enhetens stridsvärde, varigenom totala antalet man inom grupperings-
ytan minskas. 

--- Möjligheterna att minska personalstyrkan i arbetsförband, under-
hållsförband m.m. genom utökning av förbandens maskinella utrustning 
måste beaktas liksom även möjligheterna att tillföra stridande förband 
maskinella hjälpmedel för snabba befästningsarbeten. Rörlighet ger ett 
förband möjlighet till omgrupperingar, så att fienden får svårt att fast-
ställa mål för atomvapnen. Den motverkar utspridningens nackdelar 
och gör det möjligt att snabbt samla förband och eldkraft. En minskad 
personalstyrka och därigenom minskad grupperingstäthet per ytenhet är 
vid strid endast möjlig, om eldkraften trots minskad personalstyrka kan 
bibehållas. Härför erfordras i princip vapen med större projektilverkan 
och skottvidd, större eldhastighet, elduthållighet och stridsuthållighet. 
Atomvapnens verkningar reduceras väsentligt av fältarbeten. Fältarbe-
ten – främst befästningsarbeten men också maskerings- och skenanlägg-
ningsarbeten – får därför större betydelse. 

--- Atomvapnens verkningar kommer att sträcka sig djupt bakom 
främre förband. Vid reserver, artilleriets batteriplatser, underhållsplatser 
m.m. blir kravet på rörlighet och fältarbeten lika stora som vid förban-
den i stridskänning med fienden, dels för att minska verkan av eld från 
atomvapen mot dessa förband, dels med hänsyn till att de måste inord-
nas i djupförsvaret. Underhållskraven kommer momentant att bli mycket 
stora, då det gäller att ersätta förlusterna efter ett atomvapenanfall. Spe-
ciellt ställs sjukvårdsorganisationen inför svårlösta problem.21 

Arméledningens problem och åtgärder framgår av dåvarande majoren Carl 
Eric Almgrens redogörelse vid Krigsvetenskapsakademins sammankomst 
hösten 1954: ”Våra kunskaper om atomvapnens användning äro ofullstän-
diga. Det vore oklokt att påstå annat. Det kunde därför vara frestande att 
bara studera vidare för att vinna större säkerhet, innan några beslut fattas. 
Samtidigt är det dock ett faktum att atomvapen i dag finns färdiga att använ-
das. Detta fordrar att åtgärder vidtagas. En medelväg har valts. Provisoriska 
bestämmelser har utgetts, vilka skola revideras efter hand som studiearbetet 
på området går framåt. Kännedom om nya rön måste snarast delges arméns 
personal. Sålunda utsändes vid årsskiftet 1953–54 synpunkter på ’Atom-
vapnens inverkan på arméstridskrafternas uppträdande’ [KHS-gruppens 
arbete] – vilken i juli ersattes av ’Provisoriska anvisningar för arméstrids-
krafternas uppträdande och strid med hänsyn till atomvapen’ [Prov Anv 
Atom]. För soldatutbildningen utgavs ’Soldaten i fält. Uppträdande med 
hänsyn till atomvapen’ [SoldF Atom] och – Atomminnesregler, den senare 
en folder avsedd att förvaras i bröstfickan. Under 1954 ha därjämte exempel-
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övningar för utbildning av de lägsta enheterna i uppträdande med hänsyn 
till atomvapen sammanställts och utsänts. Vid arméfälttjänstövningen 1954 
[Bergslagsmanövern] övades enskilda och förband för första gången i större 
sammanhang med atomvapen i förutsättningen. I anslutning till arméfält-
tjänstövningen utfördes atomkrigsspel med deltagande av tillgänglig exper-
tis i landet samt studerades sannolika verkningar av en 20 kt atombomb mot 
en etappgrupp m fl mål.”22

Prov Anv Atom
Ordföranden i krigshögskolegruppen knöts till taktikavdelningen och fick 
där ansvaret för utarbetandet av Prov Anv Atom23. Anvisningarna var avsedda 
för försöksvis tillämpning24. De var ett komplement till AR II 52 och avsåg att 
göra det möjligt att möta anfall av i huvudsak konventionellt slag, men där 
fienden använde ett begränsat antal atomvapen25. De åtgärder man anvisade 
för att bibehålla stridsvärdet var främst:

• Bibehålla stridskänning, eftersom fientlig atomvapeninsats då 
försvårades.

• Ofta omgruppera, för att försvåra för fienden att fastställa mål för 
atomvapeneld.

• Utföra befästningsarbeten, även enkla skyddsgropar, eftersom verkan då 
kraftigt nedgick.

• Genom lämplig beredskap snabbt kunna ta skydd.

•  Sprida förbanden så mycket som uppgiftens lösande medgav.

I regel skulle bataljon hållas samman enligt vederbörligt truppslagsregle-
mente26. De främsta motiven var troligen att organisation och utrustning 
inte medgav en större utspridning och att man ville bibehålla huvuddragen 
av AR II 52:s bestämmelser samt att bataljon inte bedömdes vara ett atom-
bombsvärdigt mål.

Försvarskapitlet inleddes med att ”Möjligheterna att avvärja anfall under-
stött av atomvapen äro främst beroende på om starka befästningar hunnit 
ordnas och tillräckligt starka reserver snabbt kunna samlas och insättas i 
samordnat motanfall understött av stark eld.” För att förhindra genombrott 
ökade man djupet på huvudställningen genom att dela upp den i en främre 
och en bakre ställning med två till fyra kilometers mellanrum. Bredden var 
dock densamma som tidigare (fem kilometer/brigad). I främre huvudställ-
ningen grupperades normalt två skyttebataljoner och i den bakre huvud-
ställningen den tredje skyttebataljonen jämte artilleri. Artilleriet skulle grup-
peras med tre kilometers mellanrum mellan haubitsbataljonerna. Målsätt-
ningen var att fienden skulle tvingas till ett förnyat anfall med starka krafter 
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vid den bakre ställningen. Brigadreserven inordnades i bakre ställningen 
eller grupperades bakom denna. Fördelningsreserven grupperades minst tre 
kilometer från de delar av huvudställningen som kunde väntas bli anfallna 
med atomvapen. Infanterireserven användes främst för att hejda genom-
brytning. Stridsvagnar understödde främst motanfall27. 

Den dåliga taktiska rörligheten hos motanfallsförbanden sökte reglemen-
tet kompensera med följande anvisning: ”Förband som träffas av atomvapen-
elden, genomför om möjligt planenligt striden. I den främre ställningen 
skall, även om denna träffats av atomvapeneld, försvaret föras segt så att 
fiendens framträngande hindras så länge som möjligt. Härigenom vinnes 
tid för omgruppering av förband från icke hotade riktningar.”28 Prov Anv 
Atom kompletterade AR II 52:s anfallskapitel med följande anvisningar: 
tre kilometers avstånd mellan bataljoner i beredskapsområde samt tre kilo-
meters lucka mellan anfallande brigader. Inom brigad togs inga speciella 
atomluckor ut mellan anfallande bataljoner29.

Kritik uteblev inte. Dåvarande läraren vid Krigshögskolan majoren Claës 
Skoglund skrev till taktikavdelningen: ” --- Redan i nuläget synes det ovisst, 
om sammanhållning av förbanden enligt nu utlämnade anvisningar [Prov 
Anv Atom] är lämplig. Anvisningarna har följts och prövats vid vissa stu-
dier vid KHS, som främst berört försvarsstrid, där motståndaren har dis-
ponerat ett mycket begränsat antal atomvapen. Resultatet har blivit ganska 
ned slående. Främre brigad och understödsartilleri har vid atomeldförbe-
redelser lidit sådana förluster, att fienden utan svårigheter snabbt nått för-
svarsställningens ryggsida. Fördelningschefen har därvid med de resurser 
och det artilleri, som stått honom till buds i allmänhet icke kunnat göra mer 
än att begränsa fiendens framryckning och skapa ett någorlunda gynnsamt 
utgångsläge för motanfall med operativa reserver --- ”.30

Materielanskaffningen, som i stort hade legat nere sedan kriget, ökade till 
följd av Koreakriget31. Beställningar av främst tungt artilleri, 12 cm granatkas-
tare, stridsvagnar och närluftvärn hade skett 195332. På hösten 1954 skulle ÖB 
presentera förslag till krigsmaktens fortsatta utformning. Arbetet med detta 
förslag hade påbörjats 1953, det vill säga samtidigt med att det taktiska atom-
vapenhotet blev aktuellt. Den intressanta frågan blir då om slutsatserna från 
det taktiska atomvapenhotet påverkade förslaget till ny krigs organisation. 
ÖB:s förslag (ÖB 54) innebar bland annat modernisering och nyanskaffning 
av stridsvagnar och pansarvärnsvapen, 10,5 och 15 cm artilleri samt 12 cm 
granatkastare33, och förbättrad rörlighet genom traktorisering av infante-
ribrigaden34. Krigsorganisationsförslaget 1954 påverkades i liten grad av det 
taktiska atomvapenhotet. Man ville främst uppfylla AR II 52:s krav, eftersom 
organisation och utrustning inte hunnit i kapp de taktiska föreskrifterna35. 
Att resultatet sedan innebar rörligare och eldkraftigare förband, som kunde 
uppväga utspridningens nackdelar, var en annan sak. 
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vapenhotet blev aktuellt. Den intressanta frågan blir då om slutsatserna från
det taktiska atomvapenhotet påverkade förslaget till ny krigsorganisation.
ÖB:s förslag (ÖB 54) innebar bland annat modernisering och nyanskaffning
av stridsvagnar och pansarvärnsvapen, 10,5 och 15 cm artilleri samt 12 cm
granatkastare", och förbättrad rörlighet genom traktorisering av infante-
ribrigaden34. Krigsorganisationsförslaget 1954 påverkades i liten grad av det
taktiska atomvapenhotet. Man ville främst uppfylla AR II 52:s krav, eftersom
organisation och utrustning inte hunnit i kapp de taktiska föreskrifterna".
Att resultatet sedan innebar rörligare och eldkraftigare förband, som kunde
uppväga utspridningens nackdelar, var en annan sak.
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Enligt planerna skulle omorganisation av lägre förband ske 1958–59. 
Krigshögskolan kritiserade detta: ”En vidlyftig omorganisation av de lägre 
förbanden redan 1958–59, grundad på nu befintligt taktiskt organisato-
riskt underlag [AR II 52] riskerar att mycket snabbt bli omodern. Det är 
helt enkelt icke möjligt att nu besluta om en organisation, som helst bör 
förbli bestående under ett årtionde d v s fram emot 1970.”36 Omorganisation 
genomfördes 1958–61. Det visade sig att kritiken var befogad.

Anvisningar atomvapen (Anv Atom), 1955–56

Bakgrund
Hotbilden förändrades mellan 1954 och 1956. Ur en underrättelseoriente-
ring om Sovjetunionen, utsänd från taktikavdelningen till arméns förband, 
har följande bild hämtats: ”--- antalet stridsvagnar i mekaniserade- och 
pansardivisioner [har] ökat betydligt, under det att antalet kanonvagnar 
nedgått. Pansarskyttebilar har i stort antal tillförts såväl infanteri- som den 
mekaniserade- och pansardivisionen. I artilleriförbanden har antalet pjäser 
ökat. --- Den sovjetryska militära ledningen har klart insett atomvapnens 
stora betydelse i ett modernt krig och med anledning härav vidtagit för-
ändringar både i or ganisation och taktik. Grunderna för det taktiska upp-
trädandet synes för närvarande vara ökad rörlighet, strävan efter överrask-
ning, strävan att i ökad omfattning utnyttja mörker, dålig sikt och betäckt 
terräng, större utspridning av division och högre förband samt strävan att 
omvandla divisionerna till operativa förband, inom vilka regementet på 
grund av divisionens ökade utspridning får självständigare uppgifter än 
tidigare. 

--- Ryssarna betonar med skärpa pansarförbandens betydelse i ett 
atom krig, beroende på det skydd fordonet ger besättningen, och den 
snabb het varmed de kan utföra operationerna. Ännu större vikt läggs 
vid fältarbeten, särskilt i utgångsläge för anfall samt under försvar. --- 
De lägre förbanden torde uppträda på samma sätt, vare sig atom vapen 
bedöms komma till användning eller ej. --- Den största förändringen i 
anfallstaktiken är att pansarförband och mekaniserade förband grupperas 
i första echelongen i stället för infanteriförband, om terrängen är gynnsam 
för stridsvagnsförband. --- Omedelbart efter atomdetonation framrycker 
pansarförband och mekaniserade förband, understödda av artilleri mot 
fienden i smala kolonner föregångna av förtrupp, bestående av mekani-
serade förband och ingenjörsförband. Anfallskolonnerna stridsgrupperas 
endast om förtrupp hejdas av organiserat försvar. --- Om anfallet icke 
understöds av atomvapen, torde man räkna med omkring 125 artilleri-
pjäser och granatkastare per frontkilometer i kraftsamlingsriktning. --- 
Det är sannolikt att ryssarna frånsett smärre företag långt in i fiendens 
territorium, t v endast kommer att använda lufttrupperna för företag i 

Kriget

Enligt planerna skulle omorganisation av lägre förband ske 1958-59.
Krigshögskolan kritiserade detta: "En vidlyftig omorganisation av de lägre
förbanden redan 1958-59, grundad på nu befintligt taktiskt organisato-
riskt underlag [AR II 52] riskerar att mycket snabbt bli omodern. Det är
helt enkelt icke möjligt att nu besluta om en organisation, som helst bör
förbli bestående under ett årtionde dvs fram emot 1970.."36 Omorganisation
genomfördes 1958-61. Det visade sig att kritiken var befogad.

Anvisningar atomvapen (Any Atom), 1955-56
Bakgrund
Hotbilden förändrades mellan 1954 och 1956. Ur en underrättelseoriente-
ring om Sovjetunionen, utsänd från taktikavdelningen till armens förband,
har följande bild hämtats: "--- antalet stridsvagnar i mekaniserade- och
pansardivisioner [har] ökat betydligt, under det att antalet kanonvagnar
nedgått. Pansarskyttebilar har i stort antal tillförts såväl infanteri- som den
mekaniserade- och pansardivisionen. I artilleriförbanden har antalet pjäser
ökat. --- Den sovjetryska militära ledningen har klart insett atomvapnens
stora betydelse i ett modernt krig och med anledning härav vidtagit för-
ändringar både i organisation och taktik. Grunderna för det taktiska upp-
trädandet synes för närvarande vara ökad rörlighet, strävan efter överrask-
ning, strävan att i ökad omfattning utnyttja mörker, dålig sikt och betäckt
terräng, större utspridning av division och högre förband samt strävan att
omvandla divisionerna till operativa förband, inom vilka regementet på
grund av divisionens ökade utspridning får självständigare uppgifter än
tidigare.

--- Ryssarna betonar med skärpa pansarförbandens betydelse i  ett
atomkrig, beroende på det skydd fordonet ger besättningen, och den
snabbhet varmed de kan utföra operationerna. Ännu större vikt läggs
vid fältarbeten, särskilt i  utgångsläge för anfall samt under försvar. ---
De lägre förbanden torde uppträda på samma sätt, vare sig atomvapen
bedöms komma till användning eller ej. --- Den största förändringen i
anfallstaktiken är att pansarförband och mekaniserade förband grupperas
i första echelongen i stället för infanteriförband, om terrängen är gynnsam
för stridsvagnsförband. --- Omedelbart efter atomdetonation framrycker
pansarförband och mekaniserade förband, understödda av artilleri mot
fienden i smala kolonner föregångna av förtrupp, bestående av mekani-
serade förband och ingenjörsförband. Anfallskolonnerna stridsgrupperas
endast om förtrupp hejdas av organiserat försvar. --- Om anfallet icke
understöds av atomvapen, torde man räkna med omkring 125 artilleri-
pjäser och granatkastare per frontkilometer i kraftsamlingsriktning. ---
Det är sannolikt att ryssarna frånsett smärre företag långt in i fiendens
territorium, t v endast kommer att använda lufttrupperna för företag i
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En dramatiskt förändrad stridsmiljö

omedelbar anslutning till markoperationerna, möjligen i förening med 
användning av atomvapen.”37 

I Norrland genomfördes mycket stora sprängningar i FOA:s regi. Avsik-
ten var att få underlag angående atombombens verkan38. Överbefälhavaren 
beordrade, att det i regel vid övningar och krigsspel skulle förutsättas att 
motståndaren hade tillgång till atomvapen39.

Anv Atom
1956 fastställdes Anv Atom. Anvisningarna var ett komplement till AR II 52 
i de lägen, då fienden bedömdes använda atomvapen40. Förändringarna från 
Prov Anv Atom var små. För första gången berörs strid över ytan: ”Atomvapen 
kommer, där de används att ge striden ett snabbare och våldsammare förlopp 
än ti digare. Användning av mekaniserade- och flygtransporterade styrkor 
innebär att strid överraskande kan inledas över stor yta. Även vid omsorgs-
fullt planlagd och förberedd strid medför detta, att stridsledning i högre för-
band kan omöjliggöras och att svåröverskådliga strider mellan splittrade för-
band blir vanliga. Framgång i sådan strid kan vinnas endast av välutbildade 
förband ledda av chefer med förmåga att snabbt bemästra överraskande lägen 
och besjälade av en okuvlig vilja att gripa initiativet och gå till anfall.”41

De viktigaste förändringarna vid försvar var:

• Försvaret måste ha stort djup.

• Fördröjningsstrid borde föras framför huvudställningen.  
Fördröjningsförbanden ingick därefter i fördelningsreserven.

”Skuldra vid skuldra”, lyder 
rubriken under fotografierna 
i ”Röda stjärnan”. Huvud-
principen var att den sovje-
tiska pansarskyttesoldaten 
stred avsutten. I radioaktivt 
smittade miljöer satt de 
kvar i sina fordon, som hölls 
”rena” med hjälp av filter och 
övertryck.

En dramatiskt förändrad stridsmiljö

17pockcow3Hbie
opraHm3a4mm
aptwum N cfrnora

IIA 14TOFOBla
3.11-151TNYIX

OT111411.414(1

3rt Homy Cooemempo

3813M
OEHTPAJIbffla OPrAH MHHHCTEPCTBA ObOPOHIA CCCP

IL IE41011 K  11[J1KallY,
coa.vccrrznnex Iromandtto•urra6rvwx yvenuit

P r = ä 5 r o .
1902

ArIPE.0ti

20
077771

HABCTPE9Y
Bket130PA-II

A n a r . g , A r u ,

"Skuldra vid skuldra", lyder
rubriken under fotografierna
i "Röda stjärnan". Huvud-
principen var att den sovje-
tiska pansarskyttesoldaten
stred avsutten. I radioaktivt
smittade miljöer satt de
kvar i sina fordon, som hölls
"rena" med hjälp av filter och
övertryck.

omedelbar anslutning till markoperationerna, möjligen i förening med
användning av atomvapen.""

I Norrland genomfördes mycket stora sprängningar i FOA:s regi. Avsik-
ten var att få underlag angående atombombens verkan". Overbefälhavaren
beordrade, att det i regel vid övningar och krigsspel skulle förutsättas att
motståndaren hade tillgång till atomvapen".

Any Atom
1956 fastställdes Any Atom. Anvisningarna var ett komplement till AR II 52
i de lägen, då fienden bedömdes använda atomvapen40. Förändringarna från
Prov Any Atom var små. För första gången berörs strid över ytan: "Atomvapen
kommer, där de används att ge striden ett snabbare och våldsammare förlopp
än tidigare. Användning av mekaniserade- och flygtransporterade styrkor
innebär att strid överraskande kan inledas över stor yta. Även vid omsorgs-
fullt planlagd och förberedd strid medför detta, att stridsledning i högre för-
band kan omöjliggöras och att svåröverskådliga strider mellan splittrade för-
band blir vanliga. Framgång i sådan strid kan vinnas endast av välutbildade
förband ledda av chefer med förmåga att snabbt bemästra överraskande lägen
och besjälade av en okuvlig vilja att gripa initiativet och gå till anfall."4'

De viktigaste förändringarna vid försvar var:
• Försvaret måste ha stort djup.

• Fördröjningsstrid borde föras framför huvudställningen.
Fördröjningsförbanden ingick därefter i fördelningsreserven.
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Kriget

• Befästningsarbeten måste snabbt kunna utföras, om  
möjligt i grävbar mark.

• Mineringsreserv avdelades på djupet.42

Skoglunds tidigare framförda kritik kan ligga bakom följande medgivande: 
”Även den starkaste försvarsställning kan genombrytas, om fienden insätter 
atomvapen i stort antal. Fördelnings- och högre chef måste vara beredd att 
vid fientligt genombrott snabbt igångsätta kraftiga motanfall eller övergå till 
anfall.”43

Fördelnings anfall mot befäst försvarsställning måste ha varit en svår 
uppgift, då åtta stycken haubitsbataljoner krävdes för understöd och tre 
kilometers avstånd hela tiden måste hållas mellan bataljoner samt att för-
banden hade dålig taktisk rörlighet. 

Det är föga överraskande att reglementet rekommenderar anfall mot 
fram ryckande fiende: ”Anfall mot framryckande fiende ger goda möjlig heter 
till överraskning. I de oklara lägen, som ofta uppstår, blir det svårare än eljest 
att använda atomvapen. Risken, för att anfallande styrkor skall utsättas för 
atomvapeneld, blir mindre än annars. Strävan bör därför vara att anfalla 
fienden, då han är under framryckning.”44

Taktiska riktlinjer 1958 (TR 58), 1957–58

Bakgrund
Sovjetisk taktik bedömdes 1958 karaktäriseras av:

• Pansarets ökade betydelse vid strid då atomvapen användes. 

• En pansartaktik, liknande den tyska under andra världskrigets inled-
ningsskede, var möjlig (pansararméer i Östtyskland var tecken därpå). 

• Atomvapen användes endast mot mål av avgörande betydelse. Annat 
mål bekämpades med andra vapensystem.

• Atomvapenmål under anfall: bataljonsmotståndsområden i fien-
dens främre gruppering, artillerigrupperingar, pansarförband samt 
viktiga mål på djupet av den fientliga ställningen. Vid försvar var 
fiendens anfallsförband och reserver samt artilleri de troligaste 
atomvapenmålen.

• Anfall med infanteri utfördes mot mål, som inte bedömdes tillräckligt 
viktiga för att berättiga till insats med atomvapen, samt mot fientliga 
ställningar nära egna trupper.

• Taktiska luftlandsättningar kunde ske inom eget artilleris räckvidd, 
främst i kraftsamlingsriktningen.

Kriget

• Befästningsarbeten måste snabbt kunna utföras, om
möjligt i grävbar mark.

• Mineringsreserv avdelades på djupet.`

Skoglunds tidigare framförda kritik kan ligga bakom följande medgivande:
"Även den starkaste försvarsställning kan genombrytas, om fienden insätter
atomvapen i stort antal. Fördelnings- och högre chef måste vara beredd att
vid fientligt genombrott snabbt igångsätta kraftiga motanfall eller övergå till
anfall."43

Fördelnings anfall mot befäst försvarsställning måste ha varit en svår
uppgift, då åtta stycken haubitsbataljoner krävdes för understöd och tre
kilometers avstånd hela tiden måste hållas mellan bataljoner samt att för-
banden hade dålig taktisk rörlighet.

Det är föga överraskande att reglementet rekommenderar anfall mot
framryckande fiende: "Anfall mot framryckande fiende ger goda möjligheter
till överraskning. I de oklara lägen, som ofta uppstår, blir det svårare än eljest
att använda atomvapen. Risken, för att anfallande styrkor skall utsättas för
atomvapeneld, blir mindre än annars. Strävan bör därför vara att anfalla
fienden, då han är under framryckning."44

Taktiska riktlinjer 1958 (TR 58), 1957-58
Bakgrund
Sovjetisk taktik bedömdes 1958 karaktäriseras av:

• Pansarets ökade betydelse vid strid då atomvapen användes.

• En pansartaktik, liknande den tyska under andra världskrigets inled-
ningsskede, var möjlig (pansararm&r i Östtyskland var tecken därpå).

• Atomvapen användes endast mot mål av avgörande betydelse. Annat
mål bekämpades med andra vapensystem.

• Atomvapenmål under anfall: bataljonsmotståndsområden i fien-
dens främre gruppering, artillerigrupperingar, pansarförband samt
viktiga mål på djupet av den fientliga ställningen. Vid försvar var
fiendens anfallsförband och reserver samt artilleri de troligaste
atomvapenmålen.

• Anfall med infanteri utfördes mot mål, som inte bedömdes tillräckligt
viktiga för att berättiga till insats med atomvapen, samt mot fientliga
ställningar nära egna trupper.

• Taktiska luftlandsättningar kunde ske inom eget artilleris räckvidd,
främst i kraftsamlingsriktningen.
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Det betonades dock att mycket av den sovjetiska taktiken var okänd och att 
den fortfarande var på experimentstadiet45.

ÖB framlade i oktober 1957 sitt förslag till krigsmaktens fortsatta utveck-
ling – ÖB 57. Där konstaterades bland annat att tillgången på atomstrids-
medel hade ökat snabbare än man 1954 räknat med. Egna taktiska atom-
vapen krävdes för att tvinga angriparen till utsprid ning. Vi skulle annars 
få svårt att möta en kraftsamlad angripare med vår utspridda gruppering. 
Atomvapen stod främst på ÖB:s behovslista. I de operativa enheterna skulle 
ökad vikt läggas vid pansrade terränggående fordon, långskjutande artilleri 
eller raketvapen (markrobotar) samt pansarvärnsrobotar. En förutsättning 
för att markrobotar skulle anskaffas var att de försågs med atomladdningar46.

Infanteribrigaden skulle omorganiseras åren 1959–6047. Flera utkast till 
infanterireglemente utarbetades, varvid man försökte ta hänsyn till de nya 
taktiska rönen. Detta genomfördes emellertid inte, utan AR II 52 och Anv 
Atom fick gälla i väntan på ett nytt utkast till AR II48. Dock utgavs 1958 Anvis-
ningar för infanteribrigad (Anv Infbrig), där komp letterande bestämmelser 
för stridsindelning, lydnadsförhållanden samt tilläggsförbands utnyttjande 
reglerades. Detta var nödvändigt med hänsyn till den förestående omorgani-

I slutet av 1950-talet tillför-
des artilleriet 15,5 cm hau-
bits F, terrängbildragen. Dess 
skottvidd och grupperings-
hastighet svarade dåligt 
mot de krav som den rörliga 
krigföringen ansågs kräva. 
Organisationsutvecklingen 
var inte i takt med den önsk-
värda nya taktiken.
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Det betonades dock att mycket av den sovjetiska taktiken var okänd och att
den fortfarande var på experimentstadiet45.

ÖB framlade i oktober 1957 sitt förslag till krigsmaktens fortsatta utveck-
ling — ÖB 57. Där konstaterades bland annat att tillgången på atomstrids-
medel hade ökat snabbare än man 1954 räknat med. Egna taktiska atom-
vapen krävdes för att tvinga angriparen till utspridning. Vi skulle annars
få svårt att möta en kraftsamlad angripare med vår utspridda gruppering.
Atomvapen stod främst på ÖB:s behovslista. I de operativa enheterna skulle
ökad vikt läggas vid pansrade terränggående fordon, långskjutande artilleri
eller raketvapen (markrobotar) samt pansarvärnsrobotar. En förutsättning
för att markrobotar skulle anskaffas var att de försågs med atomladdningar46.

Infanteribrigaden skulle omorganiseras åren 1959-6047. Flera utkast till
infanterireglemente utarbetades, varvid man försökte ta hänsyn till de nya
taktiska rönen. Detta genomfördes emellertid inte, utan AR II 52 och Any
Atom fick gälla i väntan på ett nytt utkast till AR II". Dock utgavs 1958 Anvis-
ningar for infanteribrigad (Any Infbrig), där kompletterande bestämmelser
för stridsindelning, lydnadsförhållanden samt tilläggsförbands utnyttjande
reglerades. Detta var nödvändigt med hänsyn till den förestående omorgani-

I slutet av 1950-talet tillför-
des artilleriet 15,5 cm hau-
bits F, terrängbildragen. Dess
skottvidd och grupperings-
hastighet svarade dåligt
mot de krav som den rörliga
krigföringen ansågs kräva.
Organisationsutvecklingen
var inte i takt med den önsk-
värda nya taktiken.
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sationen49. Hotbilden, samt vår mer anfallsinriktade taktik med snabba mot-
anfall, direkt eld samt pansarskydd mot atomvapeneld, gynnade pansartrup-
perna. Problemet var att enligt 1954 års plan skulle infanteri- och pansarbri-
gaden likna varandra. Detta innebar bland annat granatkastarunderstöd och 
cykeltolkning50. Pansarbrigaden fick således låg marschhastighet på väg och 
i terräng, då infanteriet följde stridsvagnarna. Det var ett starkt önskemål 
från pansarinspektören att få pansarbandvagnar för att öka rörligheten och 
skyddet51. Detta lyckades inte. År 1958 omorganiserades pansarbrigaderna 
enligt ursprunglig plan från 1954. Artilleriet tillfördes åren 1958–59 tunga 
haubitsbatalioner (haub F). De sista hästanspända bataljonerna motorisera-
des enligt 1953 års materielplan52.

TR 58
1956 påbörjades arbetet med ett nytt arméreglemente. Inledningsvis skedde 
detta genom studier och fältövningar. Målsättningen var även att få under-
lag för materielanskaffning och organisationsförsök. Huvudfrågorna var de 
som redovisades i inledningskapitlet (fråga 3–5). Studieresultaten samman-
ställdes i Taktisk studie 1957. I denna redovisades de sannolika stridsmeto-
derna omkring 1970 samt motiv därför53. Denna studie överarbetades och 
kallades i fortsättningen Arméstudien 1958 och 1959. För att genomföra 
nödvändiga truppförsök i bataljon utgavs Taktiska riktlinjer 1958 (TR 58).

Taktisk studie redovisar följande hotbild 1970: Angriparens största sam-
manhållna enhet var stötbataljonen. Den kunde strida självständigt. En 

Den tänkta gränsinvasionen 
så som den framställs i 
boken Sverige och ytkriget 
från 1959 av överstelöjtnant 
Anders Kjellgren. Författaren 
tänker sig stridsvagnar ”i 
stort antal”, liksom luftland-
sättningar på djupet av det 
svenska försvaret. ”Atom-
projektiler i form av såväl 
robotar som flygbomber och 
artillerigranater” ingår också 
i scenariot.  
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sationen49. Hotbilden, samt vår mer anfallsinriktade taktik med snabba mot-
anfall, direkt eld samt pansarskydd mot atomvapeneld, gynnade pansartrup-
perna. Problemet var att enligt 1954 års plan skulle infanteri- och pansarbri-
gaden likna varandra. Detta innebar bland annat granatkastarunderstöd och
cykeltolkning". Pansarbrigaden fick således låg marschhastighet på väg och
i terräng, då infanteriet följde stridsvagnarna. Det var ett starkt önskemål
från pansarinspektören att få pansarbandvagnar för att öka rörligheten och
skyddet". Detta lyckades inte. År 1958 omorganiserades pansarbrigaderna
enligt ursprunglig plan från 1954. Artilleriet tillfördes åren 1958-59 tunga
haubitsbatalioner (haub F). De sista hästanspända bataljonerna motorisera-
des enligt 1953 års materielplan".

TR 58
1956 påbörjades arbetet med ett nytt armsreglemente. Inledningsvis skedde
detta genom studier och fältövningar. Målsättningen var även att få under-
lag för materielanskaffning och organisationsförsök. Huvudfrågorna var de
som redovisades i inledningskapitlet (fråga 3-5). Studieresultaten samman-
ställdes i Taktisk studie 1957. I denna redovisades de sannolika stridsmeto-
derna omkring 1970 samt motiv därför". Denna studie överarbetades och
kallades i fortsättningen Arm6tudien 1958 och 1959. För att genomföra
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stridsgrupp bildades av flera stötbataljoner. Bataljonerna uppträdde nor-
malt åtskilda men kunde snabbt samlas för att lösa stridsuppgift, varefter 
de åtskildes. Det fanns tre olika slags stridsgrupper: tung, medeltung och 
lätt. Den tunga var avsedd för öppen terräng, den medeltunga för småbru-
ten terräng och den lätta för innästling och strid i betäckt terräng. Strids-
gruppernas verksamhet reglerades inom ett operativt förband, divisionen. 
Stötbataljonen och stridsgruppen hade organisatoriskt ingående granat-
kastare, artilleri och artilleriraketer. Atomvapen utnyttjades på följande 
sätt: ”Atomladdningar kan skjutas om förbandet tilldelas sådana. På när-
mare stridsavstånd ges understödet med brisansprängämnesladdningar, 
på längre avstånd ofta med uranladdningar. Eftersom uranladdningarnas 
verkan snabbt bör utnyttjas för framryckning, ges sådant understöd främst 
i öppen terräng samt där flygtransporterade trupper snabbt kan sättas in. 
I betäckt terräng nära stridslinjen samt i all slags terräng bortom denna 
insätts atomvapen för att nedkämpa lönande mål eller för att skydda 
flanken.” 

Angriparen bedömdes inte kunna kraftsamla till rummet utan stor risk för 
svensk atomvapeneld (egen eller tillförd från väst). Detta ledde till följande 
slutsats: ”Det ur angriparens synvinkel mest effektiva och för oss minst gynn-
samma alternativet är således att han utnyttjar sin kvantitativa överlägsen het 
till angrepp på såväl stor bredd som stort djup – d v s till ett ytanfall. Därige-
nom binds våra resurser inom en stor yta och våra möjligheter att uppväga 
underlägsenheten genom kraftsamling i utgångsgrupperingen och genom 
omgrupperingar minskas väsentligt”54. Det fientliga ytanfallet blev således 
utgångspunkt för vår egen taktik.

Skydd
Huvudproblemet var att bibehålla stridsvärdet och handlingsfriheten, även 
om angriparen använde atomvapen i stor mängd55. I Anv Atom hade fien-
den disponerat ett fåtal laddningar. TR 58 ger följande anvisningar för skydd 
mot fiendens atomvapen: ”Verkan av fiendens atomvapen minskas genom 
utspridning i kombination med befästningar, pansar och personlig skydds-
utrustning. Snabbt verkande förvarning och alarmering samt lämpligt 
avvägd beredskap vid förbanden eftersträvas. Fiendens underrättelsetjänst 
försvåras genom maskering och skenanläggningar samt effektiva åtgärder 
för säkerhetstjänst. --- Den utspridda utgångsgrupperingen kan i regel ej 
bibehållas vid stridens genomförande. Den ökning av stridseffekten, som 
krävs för att framtvinga ett avgörande, tvingar i regel till en ökad ansamling 
av förband. Denna samling bör ske nära fienden och så snabbt och överras-
kande, att denne ej hinner insätta atomvapen. Striden skall föras rörligt i 
nära stridskänning med fiendens förband så att våra förband icke blir grip-
bara för fiendens atomvapeneld.”56
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Kriget

Utspridning
Det fanns vid denna tid många olika uppfattningar om vad som var den 
optimala avvägningen. Claës Skoglund förespråkade 1955 att bataljon och 
haubitsbataljon borde grupperas sammanhållet på stridsfältet. Detta för att 
uppnå nödvändig slagkraft och för att säkerställa ledning inom förbandet. 
För att minska förlusterna borde antalet bataljoner ökas samtidigt som per-
sonalstyrkan minskades. Brigaden borde ha fyra bataljoner med tre kom-
panier i varje57. Mot bataljon som största sammanhållna enhet talade hot-
bilden. Bataljon bedömdes ju vara ett atomvärdigt mål. Av denna anledning 
bedömdes det bättre med flera små enheter58. 

Diskussion förekom även om pluton som största sammanhållna enhet. 
Motiven för pluton var främst att sammanhängande eldsystem kunde erhål-
las utan att förbandskoncentrationen blev hög. Teoretiskt kunde avståndet 
mellan två plutonsnästen vara 1,6 kilometer utan att eldsambandet upp-
hörde. Grupperades exempelvis brigadens 80 stycken plutonsmotstånds-
områden på detta sätt fick man ett sammanhängande eldsystem i sida och 

Särskilt i det kalla krigets 
början övade man för atom-
kriget. Hjälmdok och skydds-
mask, ibland även regnrock, 
var svenska soldaters skydd 
mot radioaktivt nedfall.
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djup (17,5 x 14 kilometer). Gruppering av många små motståndsområden 
på stort djup försvårade insättandet av atomvapen. Angriparen fick svårt att 
bestämma insatsen, eftersom grupperingen blev svår att upptäcka. Mäng-
den av motståndsområden kunde medföra att insatser för att slå en ”kanal” 
genom området blev orimligt stor för angriparen59. 

Plutonsenheten avfärdades dock i Taktisk studie med följande motivering 
”Atomvapen – även sådana med relativt ringa styrka – har så vidsträckta 
verkningar att utspridning för skydd mot atomeld inom förband t e nuva-
rande kompanis storlek inte lönar sig med hänsyn till de svårigheter, som 
uppstår för strid, ledning, underhåll, stridsmoral, stridsuthållighet m.m. 
Inom så små förband och dess underavdelningar gäller det därför att få den 
utspridning ’i tiden’ – d v s skiftarbete – så att i möjligaste mån en del av 
förbandet alltid vistas i skyddsrum, där sådana finns ---”.60

I TR 58 fastställdes kompani och två kilometers avstånd med följande 
motivering: ”Fiendens anfallsmöjligheter medför, att även långt tillbaka 
grupperade och marscherande förband snabbt kan råka i strid. Alla förband 
måste därför alltid vara beredda att uppta strid. Förband av kompanis storlek 
bör därför i huvudsak sammanhållas vid all verksamhet och utspridningen 
åstadkommas genom att kompanierna utgångsgrupperas åtskilda. Vid all 
verksamhet, som ej sker i fiendens omedelbara närhet, uppträder förband 
av kompanis storlek med minst 2 km mellanrum räknat från 
respektive kompanis mittpunkt – centrummellanrum. För att 
kompaniernas strid och övriga verksamhet snabbt skall kunna 
samordnas i större förband, bör centrummellanrummen icke 
överstiga 5 km”61. 

Den beräkning som låg bakom bör vara samma som i Taktisk 
Studie. En 20 kilotons bomb bedömdes där sannolik. Förutom 
att ett kompani helt slogs ut, fick bredvidvarande kompanier 
30 procent förluster i det mest ogynnsamma fallet62. Kritik rik-
tades mot tvåkilometersavståndet. Sigmund Ahnfelt ansåg, att 
30 procent förluster medförde, att förbandet blev stridsodug-
ligt63. Förutom utspridning var befästningar det verksammaste 
mediet för att få skydd mot atomvapeneld. Fördelen med befästningar var 
främst att fienden tvingades till en avsevärt större vapeninsats och/eller pre-
cisionsbombning. Fienden fick dessutom svårigheter att utnyttja terrängen 
på grund av radioaktiv beläggning. 

Det var således ett starkt önskemål från taktikavdelningen att befäst-
ningar byggdes ut, helst i fred. De viktigaste motiven för utbyggnad i fred 
var att utbyggnadstiden hade förlängts, eftersom kravet på skyddsnivå hade 
blivit högre, upptäcktsrisken vid utbyggnad under krig var stor samt på 
grund av risken för bekämpning under utbyggnadstiden. Det fanns även 
krav på lättbyggda och lättransporterade skyddsrum. Dessa skulle mycket 

Förband med försvars-
uppgift måste skyddas av 
befästningar. Det krävde 
lättbyggda och lättransporte-
rade skyddsrum. Ett sådant 
var grupphjälm 10. Den 
skulle placeras i en grop 
grävd med grävmaskin och 
därefter täckas med sand. 
Den skulle ge ett gott skydd 
mot radioaktiv strålning vid 
en kärnvapenexplosion. 
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snabbt kunna färdigställas med hjälp av maskiner. Ytterligare ett problem 
med befästningar var att de gav effekt endast om truppen befann sig i skydd. 
Taktikavdelningens lösning på detta svåra problem var att en del av truppen 
ständigt måste vistas i skydd – ”skydd i tiden”64.

Försvar
Kravet på skydd genom utspridning samt hotbildens krav på försvar över 
ytan överensstämde. TR 58:s principer för försvar innebar att förbanden 
utgångsgrupperades över en stor yta för att motverka fiendens möjlig heter 
att samtidigt anfalla på stor bredd och stort djup. Härigenom skapades 
möjlig heter att i tidigt skede binda fiendens styrkor och göra dem gripbara 
för eld och anfall. Försvarsstriden föregicks normalt av fördröjningsstrid. 
Kvarlämnade förband på djupet skulle begränsa fiendens handlingsfrihet 
genom störande verksamhet. Försvaret var kraftsamlat till avvärjningsområ-
dets främre del. I främre delen grupperades kompanier med minst två kilo-
meters centrummellanrum. Strävan var att få sammanhängande bevakning. 
Bakom främre delen grupperades bakre bataljon samt förband ur andra 
truppslag för försvar mot pansar- och lufttrupp. I bakre delarna av avvärj-
ningsområdet togs större avstånd ut mellan kompanierna. Motanfall förbe-
reddes av bakre bataljoner och fördelningsreserver inom främre bataljoners 
områden. 

Inför överväldigande tryck kunde delar av främre förband beordras till-
baka till förberedda ställningar. Detta skulle ske så att motanfall kunde utfö-
ras mot lämpliga områden. Genom snabbt utlöst och smidigt anpassnings-
bar tung eld i förening med motanfall skulle fiendens anfallskraft nötas ut. 
Läget kunde ofta kräva att motanfallsförbanden sattes in, utan att samord-
ning till tiden hunnit genomföras. Strävan var dock att ge starkast möjliga 
understöd65. 

Den största förändringen mot tidigare var att kravet på sammanhängande 
eld i sida hade övergivits. Åsikterna hade varit delade. I taktisk studie, som 
legat till grund för TR 58, hade målsättningen varit att bilda en front. ”Sedan 
fiendens stridsavsikt blivit känd, t ex då han med egna främsta förband 
passerat atomsäkerhetsavstånd, bör bakre förband flyttas fram närmare de 
främsta motståndsområdena. Härigenom kan motanfall snabbare sättas in 
samtidigt som bakre delarna av avvärjningsområdet, vilka är mest utsatta 
för atomvapen, tunnas ut. Härigenom kan ett snabbt fientligt genombrott 
förhindras, samtidigt som ett förhållandevis gott skydd mot luftlandsättning 
och atomvapen erhålls.”66 

De motiv som legat bakom förändringen från ”front” till ”bevakning” kan 
ha varit:

• Innästling kunde inte förhindras, eftersom trupptätheten var för låg i 
fronten. 
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• Innästling var önskvärd, eftersom fienden då fick svårt att utnyttja 
atomvapen. 

• Fiendens stridsavsikt var mycket svår att veta, eftersom stora förbands-
sammandragningar och långvarig stormeld inte var nödvändig, då 
atomvapen disponerades.

• Uttunning i bakre området var olämpligt, eftersom skydd mot luftland-
sättning och pansargenombrott försvårades.

Anfall 
Att ta terräng behövde inte vara fiendens främsta mål. Målet kunde vara 
att först bekämpa våra stridskrafter med atomvapeneld och därefter, utan 
större motstånd, ta den eftersträvade terrängen. Fiendens taktik kunde såle-
des gå ut på att skapa atomvärdiga mål. Exempel på atomvärdiga mål 1958 
var anfallande bataljoner och understödjande artilleri. Fienden bedömdes 
tekniskt kunna utlösa atomvapeneld efter 30 minuter. Tid för eldtillstånds-
begäran m m tillkom dock67. Slutsatsen blev: ”Samling i beredskapsområde, 
långvariga eldförberedelser ger motståndaren tid att lokalisera atomvärdiga 
mål och sätta in atomstridsmedel. Ett långsamt och metodiskt uppbyggande 
av ett storanfall kan inte längre ske.”68

Den anfallsmetod som TR 58 anvisade skilde sig således på flera punkter 
från AR II 52 och Anv Atom principer. Följande principer skulle gälla vid 
anfall. ”Strävan skall vara att med minsta möjliga anhopningar i områden, 
där fienden kan använda atomvapen – snabbt nå stridskänning med fiendens 
förband och oavlåtligt vidmakthålla rörelsen framåt i nära stridskänning till 
dess avsett mål nåtts, --- strävan [bör] vara att sätta in förbanden snabbt 
även om därvid noggrann samordning till tiden måste eftersättas. Samtidig 
stormning vid flera bataljoner torde sålunda endast undantagsvis kunna 
förekomma. Anfall med tätt sammanhållna bataljoner nära intill varandra 
skall undvikas. Anfall koncentriskt från flera håll eftersträvas. Anfall bör 
genomföras så snabbt och rörligt, att fienden ej hinner ordna sig till försvar.

… Fienden bör således anfallas medan han är under framryckning. 
Främre bataljoner förstärks med förband för direkt riktad granateld samt 
ges så starkt understöd med indirekt riktad granateld, som tidsförhållan-
dena medger. Oftast är … snabbt utlöst eld med mindre artilleristyrkor att 
föredra framför eld med större artilleristyrkor, som kan utlösas först sent. 
Anfall direkt ur marschgruppering eftersträvas, varvid inom bataljon kom-
panierna insätts efterhand. Då hela eller huvuddelen av bataljon insätts för 
samlat anfall från ett utgångsläge, som kan bli utsatt för atomvapeneld, skall 
strävan vara att påbörja anfallet inom kortast möjliga tid – senast inom en 
timme efter det samlingen påbörjats. Särskilda luckor mellan främst anfal-
lande kompanier med hänsyn till atomvapen uttas i regel ej.”69
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Kriget

I arméstudien 1958 sägs att flera kompanier bör vara sammandragna 
högst en timme. Detta tidskrav medförde, att en skyttebataljon inte kunde 
anfalla samlad trots högre marschhastighet genom cykeltolkning. Orsaken 
var att djupet på kompanierna jämte atomlucka på två kilometer gav för stort 
marschdjup för att samling skulle hinna genomföras. Det var dock möjligt 
om två vägar disponerades eller om luckan mellan kompanierna minska-
des till en kilometer. Pansarförband klarade tidskravet en timme, eftersom 
skyddsnivån var högre. Därmed kunde kravet på två kilometers lucka nedgå 
till en kilometers. ”Eftersom det synes ekonomiskt orimligt att alla reserver 
skall kunna disponera sådana fordon [pansarbandvagnar] framstår också 
klart betydelsen av att våra kompanier snabbt och efterhand sättas in för 
anfall direkt ur marschgruppering.”70

Man ville undvika ansamling av förband med hänsyn till risken för atom-
vapeneld. Detta medförde stora problem för artilleriförbanden, vilka nor-
malt gick bakom främre bataljoner. Marschdjupet var så stort att de inte 
nådde fram med eld då främsta kompani behövde understöd. Alternativt 
kunde marschen fortsätta och gruppering ske längre fram. Anfallsförbanden 
tvingades då vänta för länge i utgångsläge för anfall. Bristen på indirekt eld 
kunde delvis kompenseras med direkt eld. Kravet för att få eldöverlägsenhet 
var dock att ett stort antal sådana vapen kunde sättas in. I öppen terräng 
var kravet på skydd dessutom stort. Behovet av snabbt utlöst eld berodde på 
kravet att snabbt nå stridskänning och inte behöva stoppas upp av till exem-
pel ett fientligt pansarvärnsvapen, som inte kunde bekämpas med direkt eld.

Kraftsamling 
Var det möjligt att slå en genombrytande stötbataljon i avvärjningsområdets 
främre del med tidigare beskriven försvars- och anfallsteknik? Ur Arméstu-
dien 1958 hämtas följande: ”Kraftsamling krävs alltjämt för att nå framgång 
i anfall. Risken för atomvapeneld gör att våra förband endast kort tid bör 
vara samlade inom områden, mot vilka fienden kan insätta atomvapen. 
Härigenom har möjligheterna att kraftsamla trupp minskat. Denna nackdel 
måste uppvägas främst genom ökad eldkraft. Kraftsamling åstadkommes i 
ännu högre grad än tidigare genom eld.”71

I TR 58 sker varken kraftsamling av trupp eller eld. Förklaringen bör vara 
att man räknade med atomvapenunderstöd vid avgörande anfall i kraftsam-
lingsriktning. För detta talar följande citat ur Arméstudien 1958 och Taktisk 
studie 1957: ”För att det skall vara möjligt att slå en fiende, som brutit igenom 
vårt försvar, är det nödvändigt att motanfallsförbanden får ett kraftigt tungt 
eldunderstöd. Det kraftigaste eldunderstödet bör ges av atom robotar och 
långskjutande atomartilleri samt av attackflyg med atombomber. Då fienden 
efter ett genombrott strävar efter att åter sprida ut sig, framstår kravet på 
snabbhet i motanfallet än tydligare. Atomvapenelden kompletteras på nära 
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En dramatiskt förändrad stridsmiljö

Fienden anfaller med kärnvapenunderstöd mot våra utspridda förband.

Svenska koncentriska motanfall med kärnladdningsunderstöd på djupet av 
fiendens gruppering.

Anfallet fullföljs för att slutligt slå fienden.

Egna kärnvapen ansågs 
under 1950-talet av armé-
ledningen nödvändiga för 
att hejda en fientlig invasion. 
Bildserien ur Sverige och 
ytkriget visar tre faser i 
striden mot en invaderande 
fiende.

Fienden anfaller med kärn-
vapenunderstöd mot våra 
utspridda förband.

Svenska koncentriska 
motanfall med kärnladd-
ningsunderstöd på djupet 
av fiendens gruppering.

Anfallet fullföljs för att 
slutligt slå fienden.
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Kriget

stridsavstånd främst med det understöd, som anfallsenheterna själva kan 
lämna.”72

”Behovet av atomstridsmedel som kraftsamlingsvapen blir alltmer påtag-
lig. Atomvapen kommer att överta de hittillsvarande stora artillerisamling-
arnas roll.”73

”Särskilda problem uppstår därvid då det gäller att tillgodose snabbt 
eldunderstöd åt stridsgrupperna utan att – inför risken av atomeld – föra 
fram tätt anmassade kolonner längs vägarna. Ur denna synvinkel erbjuder i 
första hand artilleriraketer och robotar, i andra hand långskjutande artilleri, 
stora fördelar eftersom den stora räckvidden gör att utskjutningsanordning-
arna ej behöver grupperas nära fienden och sällan behöver omgrupperas. 
--- Det kan ifrågasättas om samordnat anfall med flera stridsgrupper på liten 
bredd överhuvudtaget kommer att erfordras i framtiden för vår del. Om 
fienden i sin gruppering tar hänsyn till risken för atomvapeneld, ges våra 
förband ökade möjligheter att genomföra anfallet utan farliga ansamlingar. 
Detsamma blir fallet, om vårt anfall understöds med så stark eld bl a atom-
vapen, att fienden i huvudsak är nedkämpad framför våra anfallsförband. 
Detta senare förefaller dock vara ett föga sannolikt alternativ.”74

USA hade motsvarande atomtaktik vid denna tid. Det är möjligt att 
påverkan kan ha skett därifrån75.

Varför nämns då ingenting om egna taktiska atomvapen i TR 58? Ett skäl 
kan vara att frågan om svenska atomvapen vid denna tid var en mycket het 
inrikespolitisk fråga76. Ett annat skäl kan vara sekretessen. Arméstudien fick 
delges en mycket begränsad krets. TR 58 fick vidare spridning.

Krigshögskolan (KHS) samt Artilleri och ingenjörofficersskolan (AIOS) 
hade fått i uppdrag att granska TR 58:s anvisningar genom bland annat app-
likatoriska studier och fältövningar. De kände troligen inte till atomvapen-
planerna. KHS synpunkter innebar att: 

• två kilometer mellan kompanier var för litet om inte befästningar fanns 
att tillgå,

• kraftsamling skulle ske till avvärjningsområdets bakre del, inte till det 
främre,

• det var fel med avgörande strid långt fram och i stridens 
begynnelseskede,

• krav på sammanhängande bevakning måste uppges. Innästling gick ej 
att förhindra. Det som krävdes var att vi underrättelsemässigt kunde 
följa innästlingen för att vid behov ingripa77.

AIOS ansåg tvärtemot KHS att:

• TR 58 principer var lämpliga. 
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En dramatiskt förändrad stridsmiljö

• För att motverka innästling ville man utrusta varje kompanimotstånds-
område med 8 cm granatkastare, kompanichefen fick härmed ett vapen 
varmed mellanrummet kunde beskjutas. Därvid hänvisade man till 
erfarenheter från Korea78. 

Anledningen till att AlOS var mer positiv kan bero på att ledning av artille-
riet underlättades, då mer stationära lägen förelåg.

Från truppförsöken, som genomförts med förstärkt bataljon, rapportera-
des: Tunga granatkastare borde följa bakom tätkompaniet för att understöd 
snabbt skulle erhållas samt att de olika marschhastigheterna inom pansarba-
taljon försvårade marsch och nedsatte stridsberedskapen79.

Militärbefälhavaren i Skåne ansåg, att TR 58:s principer inte gick att upp-
fylla med den organisation, som stod till buds. Nya reglementariska bestäm-
melser kunde först ges ut då ny materiel tillförts80. Ett föga överraskande 
konstaterande då organisationen 1959 var avpassad för AR II 52. 

Av intresse är även remissvaren på Arméstudien 1958. Vi har sett att det 
fanns en stark koppling mellan TR 58 och denna. Försvarsstabens armé-
avdelning med Sigmund Ahnfelt efterlyste ”en kortfattad undersökning av 
möjligheterna att överhuvud taget genomföra anfall i stor skala för den som 
är avgjort underlägsen i såväl truppkvantitet som tillgång till atomvapen”. 
Han rekommenderade mer mörkerstrid eftersom en mindre utspridd grup-
pering då skulle kunna användas81.

Taktiska riktlinjer 1960 (TR 60), 1959–60

Bakgrund

Tendensen i Sovjetarméns organisation och taktik var 1959 på många punk-
ter oklar. Ur olika underrättelseorienteringar framträder följande bild: ”Den 
nya sovjetryska motoriserade skyttedivisionen är sålunda, så vitt man nu 
kan bedöma, en lätt mekaniserad division om ca 10 000 man jämfört med 
den tidigare mekaniserade divisionens ca 15 000. Skyttedivisionen är avpas-
sad för uppträdande regementsvis. Regementena är organiserade på två–tre 
skyttebataljoner om 400 man – tidigare 600 – en stridsvagnsbataljon om 
31 medeltunga stridsvagnar, regementsartilleri (12 cm granatkastare och 
pansarvärn, bl a 85 mm pansarvärnskanoner) samt luftvärn. Transportmäs-
sigt är det motoriserade skytteregementet självförsörjande. Kvaliteten på 
regementscheferna bedöms ännu vara låg, varför man visserligen tills vidare 
kan räkna med att regementena opererar i huvudsak inom divisions ram. 
Regementet har dock redan nu i huvudsak de rent materiella förutsättning-
arna för ett självständigt uppträdande som stridsgrupp.”82

Atom- och vätebombsvapen samt pansarförband ansågs komplettera var-
andra. Den ena representerade den viktigaste eldkraften, den andra rörlig-
heten. Skydd mot atomvapeneld erhölls främst genom snabba förflyttningar, 
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möjligheterna att överhuvud taget genomföra anfall i stor skala för den som
är avgjort underlägsen i såväl truppkvantitet som tillgång till atomvapen".
Han rekommenderade mer mörkerstrid eftersom en mindre utspridd grup-
pering då skulle kunna användas".

Taktiska riktlinjer 1960 (TR 60), 1959-60
Bakgrund
Tendensen i Sovjetarmens organisation och taktik var 1959 på många punk-
ter oklar. Ur olika underrättelseorienteringar framträder följande bild: "Den
nya sovjetryska motoriserade skyttedivisionen är sålunda, så vitt man nu
kan bedöma, en lätt mekaniserad division om ca 10 000 man jämfört med
den tidigare mekaniserade divisionens ca 15 000. Skyttedivisionen är avpas-
sad för uppträdande regementsvis. Regementena är organiserade på två—tre
skyttebataljoner om 400 man — tidigare 600 — en stridsvagnsbataljon om
31 medeltunga stridsvagnar, regementsartilleri (12 cm granatkastare och
pansarvärn, bl a 85 mm pansarvärnskanoner) samt luftvärn. Transportmäs-
sigt är det motoriserade skytteregementet självförsörjande. Kvaliteten på
regementscheferna bedöms ännu vara låg, varför man visserligen tills vidare
kan räkna med att regementena opererar i huvudsak inom divisions ram.
Regementet har dock redan nu i huvudsak de rent materiella förutsättning-
arna för ett självständigt uppträdande som stridsgrupp."82

Atom- och vätebombsvapen samt pansarförband ansågs komplettera var-
andra. Den ena representerade den viktigaste eldkraften, den andra rörlig-
heten. Skydd mot atomvapeneld erhölls främst genom snabba förflyttningar,
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nära känning med fienden, genom utspridning och dolt uppträdande samt 
genom operationer i mörker och dålig sikt. Vid försvar tillämpades en mera 
rörlig strid istället för den tidigare mer stationära. Stridsvagnar fanns regel-
mässigt vid främsta förband vid både anfall och försvar. Eftersom den moto-
riserade skyttedivisionen utrustades med ett stort antal hjulfordon, bedöm-
des rörligheten vid sidan av vägen i skogsterräng som låg83.

1958 fattades ett nytt försvarsbeslut. De viktigaste förändringarna var: 
färre brigader totalt men fler pansarbrigader (sju stycken), en arméflygorga-
nisation inrättas, infanteribrigaden omorganiseras och ges större rörlighet 
och förbättrad eldkraft, främst mot pansar84. I samband med detta revidera-
des 1953 års tygmaterielplan. Detta innebar bland annat fler tunga artilleri-
pjäser där vissa skulle gå på band, ökat antal stridsvagnar samt anskaffning 
av pansarbandvagnar85. Pansarets betydelse för skydd mot atomvapeneld 
samt radioaktivt nedfall var säkerligen en bidragande orsak.

Vid försvarsbeslutet 1958 fattades på grund av ökad inrikespolitisk oenig-
het inget beslut om anskaffning av egna taktiska atomvapen trots yrkandet 
i ÖB 5786. Beslutet uppsköts, vilket enligt statsminister Erlander innebar att 
handlingsfriheten skulle bevaras. Skyddsforskning skulle dock ske. ÖB ansåg 
1959 att ”Vid den fortsatta utvecklingen av vår krigsmakt måste anskaffning 
av atomstridsmedel ges högsta prioritet”87. Handlingsfriheten skapade pro-
blem för arméledningen, eftersom utformningen av taktik, organisation och 
utrustning inför 1960-talet måste fastställas. 

Arméstudien 1959 var grunden för taktik, organisation och utrustnings-
planering. Den gav följande inriktning: ”Vid utformningen av taktiken bör vi 
alltså sträva efter att skapa en taktik, som kan användas i krig där atom vapen 
insätts och i krig som förs endast med vanliga vapen. Vi måste utgå från att vi 
inom den närmaste 10-årsperioden kan få understöd med atomvapen endast 
i begränsad omfattning och att vi då skall kunna utnyttja understödet snabbt 
samt att huvuddelen av våra förband kommer att få genomföra striden utan 
atomvapenunderstöd.”88

TR 60

TR 60 hade ett kapitel som behandlade egna atomvapens användning. 
Motiveringen var: ”Risken för att Sverige blir indraget i ett krig bedöms 
vara störst vid en allmän konflikt mellan stormak terna. Om så sker och om 
atomstridsmedel därvid används, kan den makt som anfaller Sverige komma 
att bekämpas med atomstridsmedel av motståndaren. Även om vi själva inte 
har atomstridsmedel, kan vi alltså komma att få understöd med sådana. För 
att förbanden skall kunna utbildas för strid, där kärnladdningar används, ges 
i TR 60 bestämmelser för hur sådana laddningar skall utnyttjas.”89

TR 60 behandlade förhållanden under vilka atomstridsmedel, främst 
kärn laddningar, med effekt från cirka två kiloton och uppåt användes i stor 
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skala. Hotbilden omkring 1970 var i stort densamma som i TR 58. Bero-
ende på atomvapenhotet tvingades angriparen till ”ytanfall”90. Principerna 
för skydd var i stort oförändrade. Försvar blev ett stridssätt för lägre förband. 
Högre förband genomförde avvärjningsstrid efter nya principer. TR 58:s för-
svarsmodell återfinns i fortsättningen under rubriken: ”Avvärjningsstrid vid 
kust”. I TR 58 avvärjdes fiendens framträngande långt fram genom förtätning 
av försvaret. Härvid framgrupperades förband vilka inledningsvis ge nomfört 
försvar på djupet. Fiendens anfallskraft skulle sedan brytas främst genom eld. 
Denna princip visade sig mindre lämplig beroende på ett flertal faktorer:

• Statiskt försvar var speciellt utsatt för atomvapeneld, eftersom 
upptäckts risken var stor och trupptätheten hög91. 

• Risken för genombrott var stor om fienden utnyttjade atomvapen, 
pansar förband och lufttrupp. Speciellt om egna förband var under 
framgruppering92.

• Vår förvarning var liten, då fienden använde atomvapen. Därför var det 
svårt att hinna föra fram operativa reserver för motanfall i främre delen 
av området93.

• ÖB 58 betonade risken för kuppanfall. Detta kunde medföra strider 
under uppmarsch. Färdigställda befästningar långt fram kanske inte 
skulle hinna tas i bruk94.

• Målet med försvarsstrid i TR 58 var att hålla terräng. Detta var inget 
ändamål i sig. Målet var att bryta fiendens stridsvilja och stridsförmåga. 
Detta kunde ske på flera olika sätt95.

Avvärjningsstrid 
Målet var att bryta fiendens anfallskraft och hindra honom att på marken 
tränga genom förbandets område eller över anbefalld linje. Metoden beskrivs 
bäst genom citat: ”Skall framträngande på marken avvärjas, fördröjs fienden 
först så länge som möjligt mot det område där det är gynnsammast att hejda 
honom. När det inte längre är möjligt att fördröja fienden och anfall inte kan 
genomföras, skall avvärjningsstriden präglas av fast vilja att hålla det område, 
där fienden slutligt skall hejdas. Inom detta område försvaras från början 
stridsställningar på de platser som är viktigast för stridens genom förande. 
Efter hand som fienden framtränger fullständigas eldsystemet genom att 
ytterligare stridsställningar ordnas så att ett sammanhängande eldsystem med 
kulsprutor, pansarvärnsvapen, artilleri och granatkastare erhålls inom så stor 
del som möjligt av området. Stridsställningarna får inom detta område icke 
uppges utan order. Genom eld, motstötar och anfall med begränsat mål skall 
fienden tillfogas största möjliga förluster.”96
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Genom detta nya uppträdande eliminerades de flesta av invändningarna 
mot TR 58:s försvarsprinciper. Det fanns dock ytterligare motiv för den ovan 
beskrivna taktiken:

• Fördröjningsstrid var gynnsam från skyddssynpunkt, emedan det var 
svårt för fienden att lokalisera och bekämpa våra förband med atom-
vapen. ”Förbanden skall undvika att under längre tid hålla terräng, där 
fienden kan utnyttja kärnladdningar”97.

• Genom fördröjningsstrid vann man tid. Eventuellt kunde utländsk makt 
härvid finna det lönsamt att understödja vår strid, så att fienden kunde 
slås98.

• Genom att utnyttja ett stort djup kunde fördröjande fältarbeten utföras, 
vilket minskade behovet av försvar och anfall99.

• Stort djup medgav dessutom vissa möjligheter att kanalisera fiendens 
framträngande till lämplig terräng för förberedda anfall100. Lämpliga 
mål för atomvapen kunde skapas på liknande sätt101. 

• Det viktigaste skälet till fördröjningsstrid var dock nödvändigheten 
av att minska fiendens anfallskraft så mycket att försvarsstriden i 
avvärjnings området var möjlig att genomföra102. 

I Arméstudien 1959 skrev man: ”Kraftsamling åstadkommes främst med eld. 
Atomvapen har därigenom avgörande betydelse. För att erhålla kraftsamling 
med vanliga vapen är det nödvändigt att samla vapen och förband. Det allt 
överskuggande problemet vid strid, där atomvapen används, är att åstad-
komma kraftsamling utan sådan anhopning av förband, att några få fientliga 
atomvapen kan medföra katastrofala förluster. Att utgångsgruppera förban-
den vitt åtskilda är lätt, men att snabbt bringa dem till taktisk samverkan är 
svårt”103.

I förra avsnittet belystes en del av svårigheterna. De åtgärder som TR 60 
anvisade för att lösa kraftsamlingsproblemet var främst: försvåra fiendens 
möjligheter att effektivt utnyttja atomvapen, kraftsamla mer trupp, kraft-
samla mer konventionell eld samt minska fiendens stridsvärde. Dessa åtgär-
der behandlas i de följande avsnitten.

De principer för anfall som fastställdes i TR 58 fortfor att gälla. De vikti-
gaste förändringarna och kompletteringarna var att TR 58:s ”komp anfaller 
efter hand” förändrades till ”Inom bataljon bör flera kompanier anfalla sam-
tidigt. Flera kompanier får dock före stormning inte hållas samlade längre 
tid inom områden där fienden bedöms kunna använda kärnladdningar”104. 
Orsaken var troligen de genomförda truppförsöken samt det ökade beho-
vet av kraftsamling. Bataljon tilldelades marschområde, för att marschdju-
pet skulle minskas och skyddet ökas. Om kärnladdningar användes för att 
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åstadkomma blockeringar, underlättades kringgång105. Anfall från flera håll 
mot samma mål var kvar. Det betonades dock att anfallet inte fick upplösas 
i ett antal småstrider utan sammanhang106.

Överraskning blev svårare att uppnå då atomvapen inte disponerades. TR 
60 trycker hårt på behovet av överraskning. ”När fienden använder kärn-
laddningar och vi icke kan få understöd med sådana, är överraskning i regel 
utslagsgivande för framgång.”107 Metoderna för att uppnå överraskning skiljde 
sig inte på något avgörande sätt från AR II 52. Skillnaden var att behovet av 
över raskning var så mycket större. Om flera kompanier samlades längre 
tid och överraskning inte bedömdes möjlig, skulle stridskänning sökas och 
stridsvärn grävas. Kompanis djup borde då ej överstiga 400 meter 108.

Problemet att vid anfall snabbt kunna samla stark konventionell indirekt 
eld behandlades i förra kapitlet. De lösningar TR 60 anvisade var:

• Framgruppera artilleriet i förväg. Detta var möjligt att genomföra 
främst vid anfall inom ramen för annat eller eget förbands fördröj-
nings- eller avvärjningsstrid109. 

• Underställa artilleriförband. ”Artilleriförband underställs chef för 
brigad eller bataljon och grupperas så, att bataljon och kompanier 
snabbt kan få understöd vid oförmodad sammanstöt med fienden. 
Skall anfall genomföras efter marschen, grupperas artilleriförband långt 
fram, så att de tidigt kan understödja anfallet. Division vid brigad mar-
scherar i regel med batterierna underställda bataljonerna”110.

De främsta motiven för att underställa artilleriförband var:

• Angriparens taktik med ytanfall ställde ökade krav på att nå större 
område med eld.

• Anfallsförbandens krav på snabbt utlöst indirekt eld.

• Svårigheten att från samlat grupperingsområde nå hela brigadområdet 
med eld111.

• Artilleriförbanden spreds ut, vilket var gynnsamt ur skyddssynpunkt

För att anfall ska lyckas, måste överlägsenhet föreligga. I TR 58 kunde fien-
den slås med kärnvapen, då han var mycket överlägsen våra anfallsstyrkor. 
Denna möjlighet var inskränkt i TR 60. Eftersom vi hade problem att samla 
eld och förband var det viktigt att fienden var tillräckligt svag då anfallet 
genomfördes. De skäl som framfördes för att anfalla fiende under förflytt-
ning i TR 58 gäller än mer i TR 60. Var fienden överlägsen var man tvungen 
att övergå till försvar, avvärjningsstrid eller i sämsta fall fördröjningsstrid.

Hösten 1960 ägde en mycket omfattande fälttjänstövning (AFÖ 60) rum 
i Västergötland under arméchefens ledning. Övningsändamålen var: 1) An- 
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främst vid anfall inom ramen för annat eller eget förbands fördröj-
nings- eller avvärjningsstridm.

• Underställa artilleriförband. "Artilleriförband underställs chef för
brigad eller bataljon och grupperas så, att bataljon och kompanier
snabbt kan få understöd vid oförmodad sammanstöt med fienden.
Skall anfall genomföras efter marschen, grupperas artilleriförband långt
fram, så att de tidigt kan understödja anfallet. Division vid brigad mar-
scherar i regel med batterierna underställda bataljonerna" "°.

De främsta motiven för att underställa artilleriförband var:
• Angriparens taktik med ytanfall ställde ökade krav på att nå större

område med eld.
• Anfallsförbandens krav på snabbt utlöst indirekt eld.

• Svårigheten att från samlat grupperingsområde nå hela brigadområdet
med eldill.

• Artilleriförbanden spreds ut, vilket var gynnsamt ur skyddssynpunkt

För att anfall ska lyckas, måste överlägsenhet föreligga. I TR 58 kunde fien-
den slås med kärnvapen, då han var mycket överlägsen våra anfallsstyrkor.
Denna möjlighet var inskränkt i TR 60. Eftersom vi hade problem att samla
eld och förband var det viktigt att fienden var tillräckligt svag då anfallet
genomfördes. De skäl som framfördes för att anfalla fiende under förflytt-
ning i TR 58 gäller än mer i TR 60. Var fienden överlägsen var man tvungen
att övergå till försvar, avvärjningsstrid eller i sämsta fall fördröjningsstrid.

Hösten 1960 ägde en mycket omfattande fälttjänstövning (AFO 60) rum
i Västergötland under armschefens ledning. Övningsändamålen var: 1) An-
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fall, särskilt ur marschgruppering och ur utspridd gruppering, 2) Under-
rättelsetjänst och åtgärder mot fiendens underrättelsetjänst, 3) Skydd mot 
ABC-stridsmedel, 4) Skaffa arméledningen erfarenheter av den taktik som 
hade anbefallts 1958 (TR 58)112. 

Under övningen hade båda sidor tillgång till kärnladdningar. Motivet var: 
”Allt studium av kärnladdningars verkan m m syftar för vår del främst till att 
få skyddsproblemen allsidigt belysta. Härför krävs ingående kännedom om 
de taktiska och tekniska faktorer som påverkar dels fiendens val av mål, ladd-
ning m m och dels omfattningen av eldförberedelser i form av t ex under-
rättelsetjänst och taktiska och tekniska detaljöverväganden. Denna känne-
dom erhålls bäst genom att man studerar hur vi själva skulle kunna utnyttja 
kärnladdningar vid strid under olika förhållanden. Först härigenom får vi 
tillräckliga möjligheter att rätt bedöma hur skyddsproblemen skall bemäs-
tras. Detta var ett av motiven för att båda sidor vid höstens arméfälttjänst-
övning (AFÖ 1960) förutsattes disponera ett begränsat antal kärnladdningar 
för taktiskt bruk.”113 Det finns starka skäl att anta att ett annat motiv var att 
skaffa erfarenhet av hur eventuellt egna atomvapen skulle kunna utnyttjas. 
För detta talar bland annat: 

• Arméchefen ansåg vid sin slutgenomgång att fördelningscheferna, då de 
disponerade kärnvapen, borde utforma sina stridsplaner så att största 
möjliga verkan med dessa erhölls114. 

• Chefen för arméns skrivelse till överbefälhavaren den 31 januari 1961: 
”Det är sålunda nödvändigt att få förutsättningarna mer preciserade än 
hittills med avseende på eventuell disposition av egna kärnladdningar 
– antal, styrka, storlek, kostnad – för att ståndpunkt skall kunna tas i 
frågan om ett fjärreldsystems utformning”115.

• Fjärreldstudier pågick, bland annat jämfördes olika markrobotsystem 
med flygplan116. 

Några erfarenheter, som arméchefen tog upp vid slutgenomgången, är av 
intresse. Utspridningen av förband hade varit bra. Skyddsåtgärder såsom 
varnare och skyddsgropsgrävande hade inledningsvis varit bra, men på slutet 
av övningen eftersatts. Under anfall hade förbanden uppträtt för spritt. Oftast 
blev det isolerade kompanianfall istället för ”samordning av flera kompanier 
mot ett gemensamt mål”. Det tog i allmänhet för lång tid att gruppera för 
anfall117. Det genomfördes även en stor underrättelseövning under AFÖ 60. 
Övningen hade två syften. Det ena var att pröva ett underrättelsesystem avsett 
för att ge underlag för insats av atomvapen118. Det andra syftet var att mäta 
våra förbands förmåga att undandra sig upptäckt. Taktikavdelningens slut-
sats: ” --- om vi uppträder med den utspridning och rörlighet som huvud-
delen av förbanden med undantag av staberna, tillämpade under AFÖ, torde 
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fall, särskilt ur marschgruppering och ur utspridd gruppering, 2) Under-
rättelsetjänst och åtgärder mot fiendens underrättelsetjänst, 3) Skydd mot
ABC-stridsmedel, 4) Skaffa armsledningen erfarenheter av den taktik som
hade anbefallts 1958 (TR 58)"2.

Under övningen hade båda sidor tillgång till kärnladdningar. Motivet var:
"Allt studium av kärnladdningars verkan m m syftar för vår del främst till att
få skyddsproblemen allsidigt belysta. Härför krävs ingående kännedom om
de taktiska och tekniska faktorer som påverkar dels fiendens val av mål, ladd-
ning m m och dels omfattningen av eldförberedelser i form av t ex under-
rättelsetjänst och taktiska och tekniska detaljöverväganden. Denna känne-
dom erhålls bäst genom att man studerar hur vi själva skulle kunna utnyttja
kärnladdningar vid strid under olika förhållanden. Först härigenom får vi
tillräckliga möjligheter att rätt bedöma hur skyddsproblemen skall bemäs-
tras. Detta var ett av motiven för att båda sidor vid höstens armsfälttjänst-
övning (AFO 1960) förutsattes disponera ett begränsat antal kärnladdningar
för taktiskt bruk."1" Det finns starka skäl att anta att ett annat motiv var att
skaffa erfarenhet av hur eventuellt egna atomvapen skulle kunna utnyttjas.
För detta talar bland annat

• Arm&hefen ansåg vid sin slutgenomgång att fördelningscheferna, då de
disponerade kärnvapen, borde utforma sina stridsplaner så att största
möjliga verkan med dessa erhölls14.

• Chefen för armens skrivelse till överbefälhavaren den 31 januari 1961:
"Det är sålunda nödvändigt att få förutsättningarna mer preciserade än
hittills med avseende på eventuell disposition av egna kärnladdningar
— antal, styrka, storlek, kostnad — för att ståndpunkt skall kunna tas i
frågan om ett fiärreldsystems utformning""5.

• Fjärreldstudier pågick, bland annat jämfördes olika markrobotsystem
med flygplan"6.

Några erfarenheter, som armschefen tog upp vid slutgenomgången, är av
intresse. Utspridningen av förband hade varit bra. Skyddsåtgärder såsom
varnare och skyddsgropsgrävande hade inledningsvis varit bra, men på slutet
av övningen eftersatts. Under anfall hade förbanden uppträtt för spritt. Oftast
blev det isolerade kompanianfall istället för "samordning av flera kompanier
mot ett gemensamt mål". Det tog i allmänhet för lång tid att gruppera för
anfall"'. Det genomfördes även en stor underrättelseövning under AFO 60.
Övningen hade två syften. Det ena var att pröva ett underrättelsesystem avsett
för att ge underlag för insats av atomvapen18. Det andra syftet var att mäta
våra förbands förmåga att undandra sig upptäckt. Taktikavdelningens slut-
sats: " o m  vi uppträder med den utspridning och rörlighet som huvud-
delen av förbanden med undantag av staberna, tillämpade under AFO, torde
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en motståndare, även om han disponerar flera och mer exklusiva spanings-
system, ha stora svårigheter att effektivt utnyttja sina kärnladdningar.”119 
Detta måste ha varit ett glädjande resultat. 

Så småningom kom det till försvarsministerns kännedom att arméled-
ningen inte enbart sysslade med skyddsåtgärder. I en mycket amper skrivelse, 
den 9 februari 1961, beordrades chefen för armén att upphäva alla moment 
i TR 60 som behandlade ”egna” atomvapen. Därefter följde: ”Samtidigt erin-
ras om att det genom lagen om kommandomål, åt överbefälhavaren och 
försvarsgrenscheferna lämnade uppdraget att handlägga och avgöra vissa 
ärenden icke gäller beträffande ärenden som äro av grundläggande natur, av 
större räckvidd eller eljest av principiell innebörd”120. Upplagan drogs in och 
brändes. Därefter kom en reviderad upplaga av TR 60 ut.

Arméreglemente del II Taktik 1963 (AR II 63), 1961–63

Bakgrund 
Den tidigare sovjetiska doktrinen, där man bestämt avvisat ett vapens domi-
nans, hade övergivits 1961–62. Den nya doktrinen innebar att förberedel-
ser genomfördes framför allt och i huvudsak för ett kärnvapenkrig. Kärn-
vapen var den primära eldkraften. Dock syntes förmågan att genomföra ett 
krig utan kärnvapen inte ha minskat. Kärnvapen användes främst då kravet 
på anfallshastighet var mycket högt. Eld med kärnvapen eftersträvades ett 
steg före på marken framryckande styrkor. Strävan var således att bekämpa 
mål innan markstridskrafterna nådde stridskänning. Orsakerna var främst: 
tid för utlösande, en halv till två timmar (målbestämning, klargöring samt 
inriktning), hög beslutsnivå vilket fördröjde insats, undvika att behöva dra 
tillbaka förband med hänsyn till säkerhetsavstånd samt följdverkningar i 
form av bränder, blockeringar och kvarliggande radiak. Närunderstöd med 
kärnvapen till anfallstät gavs först sedan man försökt kringgå eller med kon-
ventionella medel sökt bryta motståndet.

För att fastställa mål för kärnvapeneld användes: 1) Spaningsflyg, even-
tuellt utrustad med TV-överföring till armé- och divisionsstaber, 2) Spa-
ningsskärm av pansrade amfibiegående bandfordon 30–50 kilometer fram-
för förtruppen. Denna skärm bedömdes försvåra insats, eftersom säkerhets-
problem uppstod. Slutsatsen blev därför att kärnvapeneld torde ske utanför 
spaningsskärmen.

På divisionsnivå var utspridning gynnsam från både skydds- och opera-
tionssynpunkt. Vid regemente var utspridning lämplig ur skyddssynpunkt, 
men den kunde försvåra uppgiftens lösande. Vid bataljon torde eventuell 
utspridning i regel missgynna uppgiftens lösande och var därför olämplig. 
I beredskapsområde uppskattades bataljonernas centrummellanrum till 
minst tre kilometer. Under marsch skyddades man främst genom rörlighet 
och pansarskydd. Under anfall krävdes maximal stridseffekt. Regementet 
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en motståndare, även om han disponerar flera och mer exklusiva spanings-
system, ha stora svårigheter att effektivt utnyttja sina kärnladdningar..""
Detta måste ha varit ett glädjande resultat.

Så småningom kom det till försvarsministerns kännedom att armsled-
ningen inte enbart sysslade med skyddsåtgärder. I en mycket amper skrivelse,
den 9 februari 1961, beordrades chefen för armen att upphäva alla moment
i TR 60 som behandlade "egna" atomvapen. Därefter följde: "Samtidigt erin-
ras om att det genom lagen om kommandomål, åt överbefälhavaren och
försvarsgrenscheferna lämnade uppdraget att handlägga och avgöra vissa
ärenden icke gäller beträffande ärenden som äro av grundläggande natur, av
större räckvidd eller eljest av principiell innebörd"120. Upplagan drogs in och
brändes. Därefter kom en reviderad upplaga av TR 60 ut.

Arm&eglemente del II Taktik 1963 (AR II 63), 1961-63
Bakgrund
Den tidigare sovjetiska doktrinen, där man bestämt avvisat ett vapens domi-
nans, hade övergivits 1961-62. Den nya doktrinen innebar att förberedel-
ser genomfördes framför allt och i huvudsak för ett kärnvapenkrig. Kärn-
vapen var den primära eldkraften. Dock syntes förmågan att genomföra ett
krig utan kärnvapen inte ha minskat. Kärnvapen användes främst då kravet
på anfallshastighet var mycket högt. Eld med kärnvapen eftersträvades ett
steg före på marken framryckande styrkor. Strävan var således att bekämpa
mål innan markstridskrafterna nådde stridskänning. Orsakerna var främst:
tid för utlösande, en halv till två timmar (målbestämning, klargöring samt
inriktning), hög beslutsnivå vilket fördröjde insats, undvika att behöva dra
tillbaka förband med hänsyn till säkerhetsavstånd samt följdverkningar i
form av bränder, blockeringar och kvarliggande radiak. Närunderstöd med
kärnvapen till anfallstät gavs först sedan man försökt kringgå eller med kon-
ventionella medel sökt bryta motståndet.

För att fastställa mål för kärnvapeneld användes: 1) Spaningsflyg, even-
tuellt utrustad med TV-överföring till arme- och divisionsstaber, 2) Spa-
ningsskärm av pansrade amfibiegående bandfordon 30-50 kilometer fram-
för förtruppen. Denna skärm bedömdes försvåra insats, eftersom säkerhets-
problem uppstod. Slutsatsen blev därför att kärnvapeneld torde ske utanför
spaningsskärmen.

På divisionsnivå var utspridning gynnsam från både skydds- och opera-
tionssynpunkt. Vid regemente var utspridning lämplig ur skyddssynpunkt,
men den kunde försvåra uppgiftens lösande. Vid bataljon torde eventuell
utspridning i regel missgynna uppgiftens lösande och var därför olämplig.
I beredskapsområde uppskattades bataljonernas centrummellanrum till
minst tre kilometer. Under marsch skyddades man främst genom rörlighet
och pansarskydd. Under anfall krävdes maximal stridseffekt. Regementet
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anföll på två echelonger med två bataljoner främst. Vid försvar tilldelades 
bataljon försvarsområde om fem kilometers bredd. Om regementet hade 
avdelat bakre echelong grupperades denna upp till nio kilometer bakom den 
främre försvarsställningen. Bataljoners centrummellanrum var minst fem 
kilometer121. En slutsats som bör ha dragits av ovan beskriven taktik är att 
regementet uppträdde samlat, om inte atomvapenhot förelåg, samt att dok-
trinen förespråkade kärnvapenunderstöd. 

Försvarsstabens underrättelseavdelning gav en prognos för Sovjetarméns 
utveckling 1963–75. Den har stort intresse, eftersom AR II 63 kom att gälla 
under samma period.

Kärnladdade och stridsgasladdade raketer och robotar förutsades få ökad 
användning. Man räknade med att bataljon i kraftsamlingsriktning skulle 
kunna få understöd med kärnladdningar efter några år (1970). Detta med-
förde att det konventionella understödets roll skulle minska. Anfall bedömdes 
även i fortsättningen framföras oavbrutet och med största möjliga hastighet. 
Försvar bedömdes övergå från en ganska stel taktik till rörligare strid med 
försvar av stödjepunkter, rörliga pansrade motanfallsstyrkor och moteld med 
kärnladdningar eller stridsgas. Taktiska luftlandsättningar bedömdes öka 
från kompani-bataljon till regemente vid division i kraftsamlingsriktning. 
Taktisk luftlandsättning kunde ske högst 50 kilometer framför de främsta 
egna markstridskrafterna. Vanligt draget artilleri bedömdes koncentreras till 
division och lägre förband. Vid högre förband bedömdes de tunga artilleri-
förstärkningsförbanden redan vara ersatta av raket och robotförband 1961–
62. Tillgång till konventionell eldkraft skulle säkerställas genom an vänd-
ning av stridsvagnar för indirekt eld samt särskilt förstärkningsartilleri för 
användning i terräng, där stridsvagnseld var svår att utnyttja. Stridsvagnar-
nas betydelse förutsattes bibehållas eller ökas122.

Parallellt med TR 60-arbetet skedde organisations- och utrustnings-
studier. I början av 1960-talet påbörjades försök inom de flesta truppslag. 
Omorganisationen genomfördes efter det att AR II 63 hade fastställts. Resul-
tatet blev pansarbrigad 63, infanteribrigad 66 samt Norrlandsbrigaden. Hur 
atomvapenhotet påverkade organisation och utrustning kan vara av intresse. 
Den ökade utspridningen, ytstriden samt risken för avbrutna förbindelser, 
ställde ökade krav på självständigt uppträdande ner till och med kompani. 
Tidigare hade bataljonen uppträtt samlad. Då kunde funktioner såsom 
direkt eld, underhåll etc lyda under bataljonchefen. Dessa funktioner måste 
nu finnas på kompaninivå. I fråga om indirekt eld var det främst skottvidden 
som avgjorde, om decentralisering skulle ske123. Härvid flyttades den indi-
rekta elden ett steg ner i organisationen. Brigadchefens 12 cm granatkastare 
övertogs av bataljonchefen och fördelningschefens lätta artilleri övertogs av 
brigadchefen. Pansarbrigadens artilleri utformades något annorlunda, men 
principen var densamma.
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anföll på två echelonger med två bataljoner främst. Vid försvar tilldelades
bataljon försvarsområde om fem kilometers bredd. Om regementet hade
avdelat bakre echelong grupperades denna upp till nio kilometer bakom den
främre försvarsställningen. Bataljoners centrummellanrum var minst fem
kilometer121. En slutsats som bör ha dragits av ovan beskriven taktik är att
regementet uppträdde samlat, om inte atomvapenhot förelåg, samt att dok-
trinen förespråkade kärnvapenunderstöd.

Försvarsstabens underrättelseavdelning gav en prognos för Sovjetarmens
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försvar av stödjepunkter, rörliga pansrade motanfallsstyrkor och moteld med
kärnladdningar eller stridsgas. Taktiska luffiandsättningar bedömdes öka
från kompani-bataljon till regemente vid division i kraftsamlingsriktning.
Taktisk luftlandsättning kunde ske högst 50 kilometer framför de främsta
egna markstridskrafterna. Vanligt draget artilleri bedömdes koncentreras till
division och lägre förband. Vid högre förband bedömdes de tunga artilleri-
förstärkningsförbanden redan vara ersatta av raket och robotförband 1961-
62. Tillgång till konventionell eldkraft skulle säkerställas genom använd-
ning av stridsvagnar för indirekt eld samt särskilt förstärkningsartilleri för
användning i terräng, där stridsvagnseld var svår att utnyttja. Stridsvagnar-
nas betydelse förutsattes bibehållas eller ökas122.

Parallellt med TR 60-arbetet skedde organisations- och utrustnings-
studier. I början av 1960-talet påbörjades försök inom de flesta truppslag.
Omorganisationen genomfördes efter det att AR II 63 hade fastställts. Resul-
tatet blev pansarbrigad 63, infanteribrigad 66 samt Norrlandsbrigaden. Hur
atomvapenhotet påverkade organisation och utrustning kan vara av intresse.
Den ökade utspridningen, ytstriden samt risken för avbrutna förbindelser,
ställde ökade krav på självständigt uppträdande ner till och med kompani.
Tidigare hade bataljonen uppträtt samlad. Då kunde funktioner såsom
direkt eld, underhåll etc lyda under bataljonchefen. Dessa funktioner måste
nu finnas på kompaninivå. I fråga om indirekt eld var det främst skottvidden
som avgjorde, om decentralisering skulle ske'23. Härvid flyttades den indi-
rekta elden ett steg ner i organisationen. Brigadchefens 12 cm granatkastare
övertogs av bataljonchefen och fördelningschefens lätta artilleri övertogs av
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Statsmakternas ställningstagande i kärnladdningsfrågan från 1958 och 
framåt innebar att handlingsfriheten skulle bevaras. Då ÖB 62 framlades 
bedömdes det möjligt att ännu någon tid behålla handlingsfriheten, utan att 
fatta beslut om anskaffning124. I en skrivelse den 19 januari 1962 hade överbe-
fälhavaren framställt om bemyndigande att få tillkalla en särskild utredning, 
för att genomföra vissa fördjupade studier. Man ville komplettera under-
laget, för ett eventuellt beslut om anskaffning av taktiska kärnladdningar. 
Framställningen föranledde inte någon åtgärd av Kungl Maj:t125. Provstopps-
avtalet i augusti 1963 med flera internationella överenskommelser tvingade i 
praktiken militärledningen att uppge sina yrkanden på svenska atomvapen. 

AR II 63
I maj 1961 påbörjades arbetet med AR II 63. Två direktiv som gavs inför 
arbetet var:

• TR 60:s taktiska principer skulle gälla. Ett tungt argument var att i en 
värnpliktsarmé gick det inte att byta taktiska principer så ofta som vart 
tredje eller fjärde år.

• Kärnladdningar med liten styrka, som kunde användas för direkt under-
stöd i stridslinjen, behandlades inte, eftersom osäkerheterna var mycket 
stora om deras förekomst, antal, användning etc126.

Förändringarna blev små. TR 60:s taktiska principer fortfor att 
gälla. Följande principer förändrades dock: 1) Mer betoning av 
verkan före skydd, 2) Chefs rätt och skyldigheter att ”ta risker” 
för att lösa uppgiften, 3) Ej säkert att angriparen använder 
kärnvapen.

Dessa tre förändringar kommer att belysas i följande avsnitt. 
Tyvärr saknas alla arbetshandlingar och reglementsutkast, som 
berör AR II-arbetet, i arméstabens arkiv. Det enda material som 
har stått till buds har varit remissvar från myndigheter samt ett 
antal intervjuer. Fråga 1 och 2 har kunnat besvaras. Fråga 3 kan ej besvaras 
entydigt. Ett antal hypoteser framläggs, som eventuellt kan vara till nytta vid 
fortsatt forskning.

Verkan före skydd 
TR 60:s principer studerades vid två arméfältövningar 1961 och 1962. Vid båda 
tillfällena betonades kravet på kraftsamling. Chefen för arméstaben uttryckte 
1962: ”Vår motståndare kommer med all sannolikhet att uppträda med batal-
joner eller bataljonsstridsgrupper som lägsta sammanhållen stridande enhet. 
Vid anfall mot dessa förband, måste vi i de avgörande stridsmomenten i varje 
fall samla bataljoner. Behovet av utspridning skall övervägas från fall till fall. 

Även om kärnvapenhotet 
något tonades ner tog man 
hänsyn till det vid övningar 
och i taktiken. Rörlighet var 
ett sätt att minska riskerna, 
och cykeltolkning var därför 
ändamålsenlig. Soldaterna 
på denna bild från 1962 har 
hjälmdoken nedfällda, en 
åtgärd ingående i ”atom-
beredskap” med syfte att 
begränsa effekten av värme-
strålning från en kärnvapen-
explosion.

En dramatiskt förändrad stridsmiljö

Statsmakternas ställningstagande i kärnladdningsfrågan från 1958 och
framåt innebar att handlingsfriheten skulle bevaras. Då ÖB 62 framlades
bedömdes det möjligt att ännu någon tid behålla handlingsfriheten, utan att
fatta beslut om anskaffning'24. I en skrivelse den 19 januari 1962 hade överbe-
fälhavaren framställt om bemyndigande att få tillkalla en särskild utredning,
för att genomföra vissa fördjupade studier. Man ville komplettera under-
laget, för ett eventuellt beslut om anskaffning av taktiska kärnladdningar.
Framställningen föranledde inte någon åtgärd av Kungl Maj:t125. Provstopps-
avtalet i augusti 1963 med flera internationella överenskommelser tvingade i
praktiken militärledningen att uppge sina yrkanden på svenska atomvapen.

AR II 63
I maj 1961 påbörjades arbetet med AR II 63. Två direktiv som gavs inför
arbetet var:

• TR 60:s taktiska principer skulle gälla. Ett tungt argument var att i en
värnpliktsarme gick det inte att byta taktiska principer så ofta som vart
tredje eller fjärde år.

• Kärnladdningar med liten styrka, som kunde användas för direkt under-
stöd i stridslinjen, behandlades inte, eftersom osäkerheterna var mycket
stora om deras förekomst, antal, användning etc126.

Förändringarna blev små. TR 60:s taktiska principer fortfor att
gälla. Följande principer förändrades dock: 1) Mer betoning av
verkan före skydd, 2) Chefs rätt och skyldigheter att "ta risker"
för att lösa uppgiften, 3) Ej säkert att angriparen använder
kärnvapen.

Dessa tre förändringar kommer att belysas i följande avsnitt.
Tyvärr saknas alla arbetshandlingar och reglementsutkast, som
berör AR II-arbetet, i armsstabens arkiv. Det enda material som
har stått till buds har varit remissvar från myndigheter samt ett
antal intervjuer. Fråga 1 och 2 har kunnat besvaras. Fråga 3 kan ej besvaras
entydigt. Ett antal hypoteser framläggs, som eventuellt kan vara till nytta vid
fortsatt forskning.

Verkan före skydd
TR 60:s principer studerades vid två armgältövningar 1961 och 1962. Vid båda
tillfällena betonades kravet på kraftsamling. Chefen för armsstaben uttryckte
1962: "Vår motståndare kommer med all sannolikhet att uppträda med batal-
joner eller bataljonsstridsgrupper som lägsta sammanhållen stridande enhet.
Vid anfall mot dessa förband, måste vii de avgörande stridsmomenten i varje
fall samla bataljoner. Behovet av utspridning skall övervägas från fall till fall.

Även om kärnvapenhotet
något tonades ner tog man
hänsyn till det vid övningar
och i taktiken. Rörlighet var
ett sätt att minska riskerna,
och cykeltolkning var därför
ändamålsenlig. Soldaterna
på denna bild från 1962 har
hjälmdoken nedfällda, en
åtgärd ingående i "atom-
beredskap" med syfte att
begränsa effekten av värme-
strålning från en kärnvapen-
explosion.
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TR anger riktvärden. Utspridningen skall sålunda anpassas så att förbanden 
kan samlas där och när avgörande önskas och så att de inte blir slagna bitvis.”127 

Militärbefälhavarnas remissyttrande till ett AR II-utkast 1963 visade 
enstämmigt att utspridningen hade drivits så långt att kraftsamlade anfall i 
bataljon var undantag. Oftast blev det kompani- eller plutonsanfall. Trupp-
förarna lät sig bindas i flera olika riktningar, vilket ledde till kraftsplittring128. 
Chefen 1 15, överste Sigmund Ahnfelts, reaktion illustrerar väl militärbefäl-
havarnas synpunkter: ”Under de senaste åren har svensk taktik och trupp-
föring i allvarlig utsträckning präglats av brister såsom otillräckligt utnytt-
jande av de förhållanden som gynnar oss, extremt driven kraftsplittring då 
ett avgörande är nödvändigt, frånvaro av personlig stridsledning på fältet, 
allmän löslighet vid ordergivning samt okunnighet om hur truppens strids-
värde hålles vid makt. Orsakerna till dessa missförhållanden är många. Här 
kan som exempel nämnas: Överdrifter ifråga om ytgruppering inför kärn-
vapenhot --- Verkan går före skydd.”129

Kritiken gav resultat. I AR II 63 står: ”Kraftsamling skall åstadkommas 
i den riktning eller inom det område, där avgörande söks. Högre förband 
anfaller ofta från flera håll. Bataljon anfaller i regel samlad”130. Skillnaden är 
avsevärd från TR 58:s anvisningar.

Chefs rätt och skyldighet att ”ta risker” för att uppnå verkan
Hur skulle man uppnå bättre verkan utan att eftersätta skyddet? De alterna-
tiv som diskuterades var: 1) Utforma AR II med hänsyn till atomvapenhotet 
samt ha ett specialkapitel för det fall atomvapenhotet var litet eller 2) Lös 
uppgiften – avpassa skyddet därefter.

Det första alternativet kritiserades från två olika synpunkter. Två olika 
taktiska metoder skulle erfordras. På kompani- och bataljonsnivå kunde 
striden troligen genomföras på samma sätt. Vid högre förband skulle det 
medföra olikartade krav på organisation och utrustning131. Överbefälhava-
ren var den som hade det bästa beslutsunderlaget att fatta beslut om vilken 
taktik som skulle följas. Överbefälhavaren ansåg att risk för att kärnladd-
ningar skulle insättas ständigt förelåg. Det var därför vanskligt att delegera 
den rätten till en viss nivå. ”Ansvar för avsteg från reglementet bör vid till-
lämpningen i krig kunna tagas av vederbörlig förbandschef.”132 

Det andra alternativet fastställdes: ”Vid all verksamhet, utom i fiendens 
omedelbara närhet, bör förbanden i regel spridas ut så, att centrummellanrum-
men mellan kompanier är minst 2 km. Om förbanden bedöms kunna undgå 
upptäckt eller har tillgång till befästningar, som skyddar mot kärnladdningar, 
eller är pansarskyddade, kan centrummellanrummen göras mindre. Chef för 
högre förband skall väga uppgiftens krav på sammanhållning mot kravet på 
skydd genom utspridning. Det kan bli nödvändigt att ta de risker som följer 
med tätare gruppering [de sista två meningarna fetstilta].”133 
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TR anger riktvärden. Utspridningen skall sålunda anpassas så att förbanden
kan samlas där och när avgörande önskas och så att de inte blir slagna bitvis?"27

Militärbefälhavarnas remissyttrande till ett AR II-utkast 1963 visade
enstämmigt att utspridningen hade drivits så långt att kraftsamlade anfall i
bataljon var undantag. Oftast blev det kompani- eller plutonsanfall. Trupp-
förarna lät sig bindas i flera olika riktningar, vilket ledde till kraftsplittring'28.
Chefen 1 15, överste Sigmund Ahnfelts, reaktion illustrerar väl militärbefäl-
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värde hålles vid makt. Orsakerna till dessa missförhållanden är många. Här
kan som exempel nämnas: Överdrifter ifråga om ytgruppering inför kärn-
vapenhot --- Verkan går före skydd.."29

Kritiken gav resultat. I AR II 63 står: "Kraftsamling skall åstadkommas
i den riktning eller inom det område, där avgörande söks. Högre förband
anfaller ofta från flera håll. Bataljon anfaller i regel samlad""°. Skillnaden är
avsevärd från TR 58:s anvisningar.

Chefs rätt och skyldighet att "ta risker" för att uppnå verkan
Hur skulle man uppnå bättre verkan utan att eftersätta skyddet? De alterna-
tiv som diskuterades var: 1) Utforma AR II med hänsyn till atomvapenhotet
samt ha ett specialkapitel för det fall atomvapenhotet var litet eller 2) Lös
uppgiften — avpassa skyddet därefter.

Det första alternativet kritiserades från två olika synpunkter. Två olika
taktiska metoder skulle erfordras. På kompani- och bataljonsnivå kunde
striden troligen genomföras på samma sätt. Vid högre förband skulle det
medföra olikartade krav på organisation och utrustning'3'. Överbefälhava-
ren var den som hade det bästa beslutsunderlaget att fatta beslut om vilken
taktik som skulle följas. Överbefälhavaren ansåg att risk för att kärnladd-
ningar skulle insättas ständigt förelåg. Det var därför vanskligt att delegera
den rätten till en viss nivå. "Ansvar för avsteg från reglementet bör vid till-
lämpningen i krig kunna tagas av vederbörlig förbandschef."132

Det andra alternativet fastställdes: "Vid all verksamhet, utom i fiendens
omedelbara närhet, bör förbanden i regel spridas ut så, att centrummellanrum-
men mellan kompanier är minst 2 km. Om förbanden bedöms kunna undgå
upptäckt eller har tillgång till befästningar, som skyddar mot kärnladdningar,
eller är pansarskyddade, kan centrummellanrummen göras mindre. Chef för
högre förband skall väga uppgiftens krav på sammanhållning mot kravet på
skydd genom utspridning. Det kan bli nödvändigt att ta de risker som följer
med tätare gruppering [de sista två meningarna fetstilta] ."1"
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Kärnvapenhotet
TR 60 utgick från att atomvapen verkligen skulle komma att användas i stor 
skala samt att fienden tvingades ta hänsyn till risken för atomvapenbekämp-
ning134. AR II:s slutsats, angående risken för atomvapeninsats mot Sverige 
var något annorlunda: ”Fiendens tillgång till kärnstridsmedel ger honom 
betydande eldkraft. Om han utnyttjar dessa stridsmedel, kan han tillfoga 
oss stora förluster. Främst torde kärnladdningar i kilotonklassen komma att 
användas. Vid och före anfall sätts de in med flyg och robotar. De kan där-
efter även komma att skjutas med vapen ingående i division och större för-
band. Även svaga kärnladdningar, som skjuts med vapen ingående i bataljon 
och kompani, kan komma att sättas in. Fienden löper icke samma risker som 
vi att på svensk mark bekämpas med kärnladdningar. Han kan därför sätta 
in förband och tillföra reserver under andra villkor än vi. Detta ökar hans 
möjligheter att hålla igång anfall i avgörande riktningar.”135

”Om han utnyttjar --- ” tycks något överraskande mot bakgrund av 
Sovjet unionens taktik 1962 och prognosen 1963–75. Två frågor blir härmed 
speciellt intressanta: 1) Varför skulle angriparen inte använda kärnvapen? 
2) Vad innebar det för vår taktik om angriparen, men inte vi själva, dispo-
nerade kärnvapen?

Varför skulle angriparen inte använda kärnvapen? I ÖB 62 menades att 
utvecklingen av lågverkande kärnladdningar och möjligheterna att utnyttja 
dessa relativt okomplicerade vapenbärare ökade sannolikheter för att de 
skulle komma att utnyttjas för taktiska uppgifter och att möjligheterna vid-
gades att utnyttja kärnladdningar även i begränsade krig136. 

ÖB 62: ”kärnladdningar med stor sannolikhet kommer att användas i ett 
storkrig och kan komma att användas i ett begränsat krig”137 – således ej säkert 
vid ett isolerat angrepp mot Sverige. 

ÖB 62: ”... övervägande skäl talar för att angriparen vill genomföra en ope-
ration mot Sverige på så kort tid som möjligt”138. Skulle ett anfall ske snabbt 
krävdes troligen atomvapen om krigsmakten var mobiliserad. Alternativet 
var ett kuppanfall. 

Att osäkerheten var stor framgår av taktikavdelningens sammanfattning 
av hotbilden 1963: ” --- Motståndarens resurser i fråga om kärnladdningar 
ökas efterhand. Svaga laddningar kan tillkomma under periodens senare 
del. Det finns emellertid även andra tendenser i utvecklingen under den 
för studien angivna tidsperioden. Den väsentligaste tendensen är sanno-
likheten för att kärnladdningar överhuvud taget kommer att användas i en 
konflikt efterhand bedöms minska. Om denna bedömning är riktig, torde 
följden bl a bli tätare gruppering hos motståndaren.”139 

Mot atomvapenkrig talade utvecklingen mellan stormakterna. ”En om- 
svängning i bedömningarna av ett kärnladdningshot hade skett under de 
första åren under 1960-talet. --- Övergång från konventionellt krig till kärn-
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ÖB 62: "... övervägande skäl talar för att angriparen vill genomföra en ope-
ration mot Sverige på så kort tid som möjligt"138. Skulle ett anfall ske snabbt
krävdes troligen atomvapen om krigsmakten var mobiliserad. Alternativet
var ett kuppanfall.

Att osäkerheten var stor framgår av taktikavdelningens sammanfattning
av hotbilden 1963: " --- Motståndarens resurser i fråga om kärnladdningar
ökas efterhand. Svaga laddningar kan tillkomma under periodens senare
del. Det finns emellertid även andra tendenser i utvecklingen under den
för studien angivna tidsperioden. Den väsentligaste tendensen är sanno-
likheten för att kärnladdningar överhuvud taget kommer att användas i en
konflikt efterhand bedöms minska. Om denna bedömning är riktig, torde
följden bl a bli tätare gruppering hos motståndaren."1"
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svängning i bedömningarna av ett kärnladdningshot hade skett under de
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vapenkrig bedöms av kärnvapenmakterna vara ett, inte minst för dem själva, 
oerhört farligt – kanske helt förödande – steg i fråga om krigsnivå. Det torde 
därför på alla sätt söka undvika att komma i en sådan situation med stor 
risk för kärnvapenkrig. Denna stormakternas naturliga återhållsamhet med 
insats av kärnvapen gör det sannolikt, att kärnvapen inte sätts in mot vårt 
land förrän kärnvapenkriget är ett faktum genom nukleär insats mot andra 
mål än svenska.”140 

Det är möjligt att ovanstående resonemang påverkade arméledningen 
redan 1963. Taktikavdelningen hade redan 1960 varit intresserad av stor-
makternas förmåga att strida med konventionella metoder141. Man fick svar 
på några av dessa underrättelsebehov 1963. Både England och USA satsade 
nu mer på konventionella stridsmedel, och en förskjutning från en ensidig 
atomtaktik mot konventionella stridsmetoder kunde skönjas. I Frankrike 
var dock utvecklingen den motsatta142. Hotbilden bör således 1962–63 ha 
varit motsägelsefylld för taktikavdelningen.

Vad innebar det för vår taktik om angriparen men inte vi själva utnytt-
jade atomvapen? Vid de studier som föregick TR 60 utgick samtliga ifrån 
att angriparen skulle påtvingas ”atomklimat”. I en skrivelse från arméchefen 
till överbefälhavaren 1959 står: ”Om angripare icke uppträder i atomklimat, 
har han väsentligt större möjligheter än vi att åstadkomma lokal kraftöver-
lägsenhet”143. Konsekvenserna framställs i ÖB 62 på följande sätt: ”Vi måste 
realistiskt räkna med att en angripare kan understödja en invasion mot vårt 
land med kärnladdningar. Använder angriparen kärnladdningar för detta 
ändamål och den svenska krigsmakten saknar sådana laddningar, torde vi 
inom väsentliga områden nödgas att efterhand övergå till ett försvar av för-
dröjande karaktär. Det krävs därför kärnladdningar, om krigsmakten även i 
detta läge skall kunna lösa sin avvärjande uppgift.”144

Då AR II-arbetet påbörjades den 17 maj 1961 uppfattades läget: ”Tidi-
gast 1963 bedöms statsmakterna ta ställning till om försvaret skall tillföras 
kärnladdningar. Om så blir fallet, måste detta avspegla sig i arméns topp-
reglemente. Om beslutet blir att kärnladdningar icke kan tillåtas ingå i för-
svaret, kan det bli fråga om t ex ändrad operativ målsättning och ändrad 
avvägning mellan försvarsgrenarna Det torde bli mycket svårt att i förväg 
bedöma vilket beslut statsmakterna fattar. Detta omöjliggör att arbetet på 
AR 63 ensidigt ägnas åt taktik endera med eller utan egna kärnladdningar. 
Även på detta område torde det vara lämpligt att utforma huvuddelen av 
AR 63 utan att ta hänsyn till egna kärnladdningar.”145

Jag övergår här till ett försök till logiskt resonemang. Fienden strävade 
efter att uppträda med det mekaniserade regementet sammanhållet. Detta 
var möjligt eftersom atomvapenhot inte förelåg från svensk sida. För att slå 
ett sådant regemente erfordrades brigad enligt TOEM (Taktisk Organisa-
torisk Ekonomisk Målsättning). Vilka möjligheter fanns att samla denna 
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brigad utan att skapa atomvärdiga mål för fienden? Förmodligen bedömdes 
det mycket svårt, eftersom samling av bataljon för anfall inom en timme 
hade visat sig problematiskt.

Varför tog man inte konsekvensen av sitt tidigare resonemang och över-
gick till fördröjningstaktik? Följande motiv kan finnas för att bibehålla TR 
60:s taktik:

• Krigsmaktens uppgift: ”möta, hejda och om möjligt slå”146.

• Svårigheten att ändra arméns inriktning vid denna tidpunkt, jämför 
läget 1954.

• Vid begränsat krig bedömdes sannolikheten mindre att kärnvapen 
skulle komma till användning. AR II:s taktik var i detta fall lämplig.

• Vid storkrig bedömdes sannolikheten stor för atomkrig. Vi hade då en 
olämplig taktik. Om vi däremot fick hjälp från väst med atomvapen 
var taktiken i stort lämplig. I detta läge var vi ej neutrala. Det snabbaste 
stödet, som allierade kunde lämna, var attackflyg med kärnvapen147.

• Vid begränsat krig, där fienden använde atomvapen, var den offensiva 
taktiken olämplig. Vi borde då övergå till fördröjningsstrid. Denna för-
dröjningsstrid fanns beskriven i AR II.

Räknade vi då med atomvapenunderstöd från väst i händelse av storkrig, där 
atomvapen användes? Ovanstående resonemang motsäger inte detta. For-
muleringen i TR 60 stödjer teorin: ”Även om vi inte själva har atomstrids-
medel, kan vi alltså komma att få understöd med sådana.”148

Sammanfattning

Sammanfattningen anknyter till de i inledningen ställda frågorna 

1) Hur blev arméledningen medveten om taktiska atomvapen och hur uppfat-
tades dessa påverka taktiken? Fram till 1954 uppfattades atomvapen vara ett 
strategiskt vapen avsett för terrorbombning av storstäder eller mycket stora 
militära koncentrationer. Arméledningen blev medveten om det taktiska 
atomvapenhotet främst genom ett grupparbete vid Krigshögskolan. Detta 
arbete var i sin tur initierat av den amerikanska boken Atomic Weapons in 
Land Combat. Taktiska atomvapen uppfattades innebära en stark ökning av 
det enskilda vapnets eldkraft. Denna eldkraft kunde sättas in mera överras-
kande och med större kraftsamling till tid och rum än tidigare. Detta inne-
bar bland annat att försvar enligt AR II 52:s bestämmelser ej var möjligt att 
genomföra beroende på för hög förbandskoncentration och för litet djup. 
Skydd mot atomvapeneld krävde främst: ökad utspridning, rörlighet, eld-
kraft, behov av fältarbeten samt ökat upp trädande i mörker.
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Kriget

2) Hur agerade man med de till buds stående medlen för att möta det taktiska 
atomvapenhotet? Provisoriska bestämmelser, för det fall fienden använde ett 
begränsat antal taktiska atomvapen, kom snabbt. De viktigaste skyddsåtgär-
derna var: hålla stridskänning, omgruppera förbanden ofta, ökad satsning på 
befästningar samt spridning av förband så mycket som uppgiftens lösande 
medgav. Bataljon hölls i regel samlad. Vid försvar delades huvudställningen 
upp i en främre och en bakre ställning. Målsättningen var att fienden skulle 
tvingas till förnyat anfall vid den bakre ställningen. Härvid skulle tid skapas 
för samling av motanfallsförband. Vid anfallsförberedelser skulle tre kilome-
ters avstånd hållas mellan bataljoner. ÖB-förslaget 1954 påverkades inte av 
atomvapenhotet. Man ansåg sig vara på rätt väg, då förbanden i fram tiden 
skulle få ökad eldkraft och rörlighet. År 1956 fastställdes de provisoriska 
anvisningarna. Man betonade dock mer betydelsen av ökat djup i försvaret 
samt behovet av motanfall, om möjligt mot framryckande fiende, eftersom 
det då var svårare för fienden att utnyttja atomvapen.

3) Hur skulle man skydda sig mot atomvapnens enorma och momentana eld-
verkan? Huvudproblemet var att bibehålla stridsvärdet och handlingsfrihe-
ten, då fienden använde ett stort antal atomvapen. Skyddsåtgärderna var 
främst utspridning och befästningar. Kompani fastställdes vara största sam-
manhållna enhet, då fienden kunde sätta in atomvapen. Bataljon innebar för 
stor förlust, pluton för liten från bland annat lednings- och underhållssyn-
punkt. Kompani bedömdes även vara den minsta enheten som självständigt 
kunde möta luftlandsatta eller innästlade förband bakom fronten. Minst två 
kilometers centrummellanrum fastställdes. Orsaken var att endast ett för-
band skulle slås ut vid en atomvapeninsats. Befästningars betydelse ökade. 
Det krävdes dock längre tid för utbyggnad, eftersom skyddskravet var högre. 
Fredsutbyggnad eftersträvades. Då kravet på kraftsamling ökade 1960–62 
diskuterades införandet av ett specialkapitel, för det fall atomvapenhotet 
var litet. Detta genomfördes inte, eftersom atomvapenhot alltid förelåg. Två 
olika taktiska principer i en värnpliktsarmé medförde dessutom svårig heter. 
Lösningen blev att chefen måste ”ta risker” för att kunna lösa uppgiften. 
Verkan gick före skydd.

4) Hur skulle man genomföra försvar då man tvingades sprida sina förband 
över en stor yta? Frågan ”Hur mycket trupp som minst erfordrades för för-
svar av en given terrängavskärning” var inaktuell då atomvapenhotet var 
stort. Frågan blev: “Hur mycket trupp som högst kunde utgångsgruppe-
ras i ett visst område.” Anfallsmomentet fick härmed ökad betydelse. 1958 
skulle fienden hejdas långt fram genom framgrupperade reserver. Rädslan 
för innästling var stor. I kraftsamlingsriktningen skulle fiendens anfallskraft 
brytas med egen atomvapeneld. Efter hand, då egna atomvapen sköts på 
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framtiden, tvingades man överge försvarsstrid och övergå till avvärjnings-
strid. Det ökade pansar- och helikopterhotet påverkade i samma riktning. 
Fördröjningsstrid och anfall blev huvudkomponenter. Målet blev att övergå 
till försvar först då fiendens anfallskraft nedgått och hans flanker blottats för 
våra förberedda motanfall

5) Hur skulle man utifrån en utspridd gruppering kunna samla förband och 
genomföra anfall? Nyckelbegreppet var rörlighet. Genom ökad rörlighet kunde 
skyddet genom utspridning ökas, utan att möjligheterna till kraftsamling i 
anfallet nedgick. Den fortlöpande motoriseringen var en förutsättning härför. 
Kraven på kraftsamling av trupp och indirekt eld ökades från 1958 till 1963. 
Orsakerna var bland annat att vi räknade med eget atomvapenunderstöd i 
kraftsamlingsriktning 1958–59. Atomvapenhotet tvingade dessutom fien-
den till utspridning. Man räknade därför med en fientlig infiltrationsteknik. 
Kravet på kraftsamling av trupp och indirekt eld behövdes därför inte ställas 
så högt. Då svensk atomvapenanskaffning sköts på framtiden, samtidigt som 
fiendens minsta sammanhållna enhet visade sig vara bataljon, tvingades vi till 
ökad kraftsamling av trupp och indirekt eld. Då kravet på överraskning ökat, 
medförde detta stora svårigheter. Kraftsamling uppnåddes genom att från 
utspridd gruppering anfalla från flera håll och mötas i anfallsmålet. För att 
snabbt komma i stridskontakt med fienden, utan att bilda ”atomvapenmål”, 
eftersträvades anfall ur marschgruppering. För att snabbt få eldunderstöd 
marsch underställdes artilleriet anfallande bataljoner och brigader. 

Den ovan beskrivna taktiken var svår att genomföra i praktiken. Reak-
tionen blev skarp. Kraftsplittring var regel och bataljonsanfall en sällsynt-
het i början av 1960-talet. Organisation och utrustning räckte inte till trots 
omorga nisation 1958–61. En ny omorganisation krävdes därför i mitten av 
1960-talet. Då skedde en decentralisering av underhåll, direkt eld och indi-
rekt eld, eftersom kompani och bataljon fått mer självständiga uppgifter.

I perspektivet att det är 30 år sedan uppsatsen skrevs framstår arméledningens 
hantering av det taktiska atomvapenhotet som präglat av stor öppenhet, snabb-
het, vidsyn och konsekvens. 
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Erfarenheterna från andra världskriget var länge levande. Massinsatser av 
artilleri och ”stalinorglar” stod för huvuddelen av stridsförlusterna. I Sverige 
förmådde vi dock efteråt aldrig kosta på oss lika starkt artilleriunderstöd per 
manöverbataljon som större militärmakter satsade på; för att inte tala om 
vad Finland hade haft under fortsättningskriget.

Förståelse för den tunga elden

Den svenska armén hade likafullt betydelsen av den tunga elden klar för sig. 
Teoretisk utbildning kompletterades med demonstrationsskjutningar, ofta 
med fältmässig ammunitionsinsats. Befäl och värnpliktiga såg, hörde och 
kände verkan av tunga spränggranater. I Arméreglemente del II stod att läsa: 
”Elden, främst granatelden, är det viktigaste medlet för strid.”

Men i april 1969 ändrades saker och ting. En 15,5 cm spränggranat brise-
rade i loppet till en 15,5 cm haubits F i slutövningens sista skälvande minut 
på Ravlunda skjutfält. Något senare inträffade en liknande olycka på Grytan. 
Flera omkom eller fick svåra skador.

19.
Elden, främst granatelden, 
är det viktigaste medlet för strid
Av överste Erik-Johan Hjelm

15,5 cm haubits F (”Fran-
syskan”) under eldgivning. 
Under 1960-talet fick 
svenska soldater ofta se 
effekten av den tunga elden. 
På grund av två dödsolyckor 
1969 blev det sedan skjut-
förbud eller starka begräns-
ningar för skjutning med 
spränggranat.
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Elden, främst granatelden, är det viktigaste medlet för strid

Dessa tragiska olyckor fick djupgående konsekvenser. Det uppstod ome-
delbart en förtroendekris. Den fördjupades eftersom det tog lång tid att fast-
ställa orsakerna. Fortfarande kvarstår frågetecken. Skjutförbud med spräng-
granat infördes omedelbart. Efter någon tid gavs det möjlighet att skjuta 
spränggranat men då med särskilda säkerhetsåtgärder vidtagna. Sådant 
bidrar inte till personalens förtroende för sin materiel.

Efter ungefär ett decennium var det åter till det gamla vanliga. Ny eller sär-
skilt kontrollerad ammunition hade konstruerats och tillförts. Allt var som 
det hade varit – med ett undantag; kostnaderna för ett skott med spränggra-
nat hade stigit med mer än en tiopotens. Konsekvensen blev naturligtvis att 
allt färre skott avlossades och då oftast med de billigare övningsgranaterna. 
Skjutning blev ett sätt att med ett fåtal skott då och då kontrollera att sys-
temet fungerade. Få av de yngre fick uppleva verkanseld med någorlunda 
fältmässig ammunitionsinsats. Få av de yngre har insett den tunga eldens 
betydelse.

Skjutfältens betydelse

Det mesta präglas av de förutsättningar det utvecklats under. 
Så även det svenska artilleriet. Det är föga sannolikt att man 
utvecklar goda metoder och får hög färdighet i skjutning i skog 
om man inte har någon skog att öva i.

Våra skjutfält kan – på goda grunder – beskrivas som tasse-
marker. Marken skulle vara billig och så långt möjligt inte ha 
andra intressenter. Om inte måste man nöja sig med måttliga 
arealer. Samtidigt skulle – så långt möjligt – ett rationellt skogs-
bruk bedrivas. Sågverk gillar inte timmer med splitter i! Alltså uppdelades 
skjutfälten i manöver-/grupperingsområden med naturlig vegetation och 
ökenartade skjutområden, möjligen med en eller annan martall. Flertalet 
skjutfälts måttliga utsträckning medförde dessutom att korta skjutavstånd 
användes. 

Något tillspetsat kan man hävda att vi var duktiga på att skjuta i öppen 
terräng med långa observationsavstånd (tvärtemot vad man kan tro är det 
svårare att leda eld på nära håll) och med korta skjutavstånd (det vill säga 
mindre spridning och mindre inflytande av väder och vind).

Inte heller detta är unikt för oss svenskar – jämfört med många kollegor i 
andra länder hade vi det nog ganska bra förspänt.

”Det skall fan vara eldledare”

1940-talets eldledare hade nästan känt igen sig i Karl XII:s armé. Visserligen 
satt han inte till häst på batteriets flygel utan någon halvmil framför och 
kommenderade via radio eller telefon. Men han hade det odelade ansvaret 
för att förse de skjutande pjäserna med de inställningsvärden som gjorde 

Eld med samlad division 
(bataljon) på ett typiskt 
artilleriskjutfält. Terrängen 
på dessa – med långa 
observations avstånd – var 
inte särskilt representativ 
för den terräng där infanteri-
förbandens strid skulle 
understödjas.
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ställa orsakerna. Fortfarande kvarstår frågetecken. Skjutförbud med spräng-
granat infördes omedelbart. Efter någon tid gavs det möjlighet att skjuta
spränggranat men då med särskilda säkerhetsåtgärder vidtagna. Sådant
bidrar inte till personalens förtroende för sin materiel.

Efter ungefär ett decennium var det åter till det gamla vanliga. Ny eller sär-
skilt kontrollerad ammunition hade konstruerats och tillförts. Allt var som
det hade varit — med ett undantag; kostnaderna för ett skott med spränggra-
nat hade stigit med mer än en tiopotens. Konsekvensen blev naturligtvis att
allt färre skott avlossades och då oftast med de billigare övningsgranaterna.
Skjutning blev ett sätt att med ett fåtal skott då och då kontrollera att sys-
temet fungerade. Få av de yngre fick uppleva verkanseld med någorlunda
fältmässig ammunitionsinsats. Få av de yngre har insett den tunga eldens
betydelse.

Skjutfältens betydelse
Det mesta präglas av de förutsättningar det utvecklats under.
Så även det svenska artilleriet. Det är föga sannolikt att man
utvecklar goda metoder och får hög färdighet i skjutning i skog
om man inte har någon skog att öva i.

Våra skjutfält kan — på goda grunder — beskrivas som tasse-
marker. Marken skulle vara billig och så långt möjligt inte ha
andra intressenter. Om inte måste man nöja sig med måttliga
arealer. Samtidigt skulle — så långt möjligt — ett rationellt skogs-
bruk bedrivas. Sågverk gillar inte timmer med splitter i! Alltså uppdelades
skjutfälten i manöver-/grupperingsområden med naturlig vegetation och
ökenartade skjutområden, möjligen med en eller annan martall. Flertalet
skjutfälts måttliga utsträckning medförde dessutom att korta skjutavstånd
användes.

Något tillspetsat kan man hävda att vi var duktiga på att skjuta i öppen
terräng med långa observationsavstånd (tvärtemot vad man kan tro är det
svårare att leda eld på nära håll) och med korta skjutavstånd (det vill säga
mindre spridning och mindre inflytande av väder och vind).

Inte heller detta är unikt för oss svenskar — jämfört med många kollegor i
andra länder hade vi det nog ganska bra förspänt.

"Det skall fan vara eldledare"
1940-talets eldledare hade nästan känt igen sig i Karl XII:s arme. Visserligen
satt han inte till häst på batteriets flygel utan någon halvmil framför och
kommenderade via radio eller telefon. Men han hade det odelade ansvaret
för att förse de skjutande pjäserna med de inställningsvärden som gjorde

Eld med samlad division
(bataljon) på ett typiskt
artilleriskjutfält. Terrängen
på dessa—med långa
observationsavstånd — var
inte särskilt representativ
för den terräng där infanteri-
förbandens strid skulle
understödjas.

439



440

Kriget

att elden hamnade rätt, med hänsyn tagen till väder, vind, fel-
aktiga koordinater och annat elände. Ofta blev det galet, vilket 
gav barska divisions- och regementschefer, för att inte tala om 
artilleriinspektörer, lysande tillfällen till monumentala utskäll-
ningar, gärna i fallande hackordning. ”Eldledarskräck” var 
ordet för dagen.

I Finland hade den framstående artilleristen, generalen Vilho 
Petter Nenonen – märklig genom att han förenade djupa teo-
retiska kunskaper med insikt om den praktiska tillämpningen 
– infört en metodik som innebar att merparten av beräknings-
arbetet överfördes till de skjutande enheterna. Detta system 
infördes hos oss under 1950-talet. Eldledandets konst var inte 
längre några få förunnat. Men till det slutliga målet, målträff 
i första skottet, återstod en hel del. Med tiden närmade vi oss 
dock. Banberäkningarna genomfördes efter hand med datorer 
som gjorde korrekta banintegrationer med hänsyn till alla stö-

rande faktorer. Vi fick bättre kartor och apparater som gav oss rätta koordi-
nater. Kontrollen över de atmosfäriska förhållandena blev allt bättre. Men en 
sak tappade vi bort.

Krutets egenskaper är unika för varje ”krutkok”. Åldringsegenskaperna 
likaså. Varje pjäs har en unik och föränderlig inverkan på utgångshastig-
heten. Om detta, det vill säga de faktorer som påverkar utgångshastigheten, 
miste vi greppet. Vad berodde det på? Sämre bokföring, dålig apparatur för 
mätning av utgångshastighet eller bristande systematik och erfarenhetsut-
byte? Säkert, men två andra förhållanden måste framhållas: krutpartierna 
var spridda över landet, man upplevde sig alltid skjuta ”slattar” men framför 
allt sköts det för få skott!

Direkt understöd eller kraftsamling

Vad är egentligen artilleriförbanden? Är de ett kraftsamlingsvapen eller ska 
de snabbt och smidigt ge ett direkt understöd på stor bredd? Bådadera kan 
man frestas att svara, allt efter lägets krav. Riktigt så enkelt är det kanske 
inte. Principfrågan har betydelse för materiell, funktionell och organisato-
risk utveckling. Utvecklingen under det kalla kriget ger ingen tydlig bild – 
snarare tvärtom.

Vid andra världskrigets slut var det svenska artilleriet organiserat som ett 
kraftsamlingsvapen. Det var sammanhållet på regements- och kårnivå. Eld-
planläggningssystemet byggde på att regementets eldkraft skulle samlas till 
det område där avgörande söktes. Samtidigt var den begränsade rörligheten 
och de måttliga skottvidderna hinder för att detta skulle kunna ske. 

Den materiella utvecklingen under efterkrigsperioden skapade efter hand 
allt bättre förutsättningar för kraftsamlingstanken. Samtidigt inordnades 

Eldledaren under 1940-talet 
hade ansvaret för att förse 
pjäserna med inställnings-
värden – vanskligt och ofält-
mässigt.
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Elden, främst granatelden, är det viktigaste medlet för strid

På 1950-talet överfördes 
arbetet med att räkna 
ut inställningsvärden till 
batteri platserna. Eldledaren 
angav målläge, sin observa-
tionsriktning och granater-
nas nedslag i förhållande till 
målet. Därmed kunde han 
fältmässigt följa de förband 
han understödde.

artilleriförbanden på bataljons-, brigad- och fördelningsnivå. Artilleriför-
bandschefernas roll som funktionsföreträdare minskade genom att under-
stödsplanläggningen sköttes av nya organ i respektive staber. Organisations-
utvecklingen skedde uppenbarligen med det direkta understödet som mål. 
De understödda förbandscheferna kände sig som ”ägare” till artilleriförban-
den. Kårfunktionen saknades, vilket framtvingade osanktionerad samverkan 
mellan artilleriregementschefer över fördelningsgränserna.

Då ville vi skapa kraftsamling men kunde inte, sedan kunde vi men ville 
inte. Paradoxen är fullständig. 
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Det var i ett haubitskompani – ursprungligen batteri – som drygt hälften 
av de svenska värnpliktiga artilleristerna under sin tjänstgöring kände sig 
hemma. Där kunde de under det kalla kriget sköta samma sysslor i en cykel 
av rekryt- och repetitionsövningar. Till det som över generationerna ändra-
des hörde förstås att kuskar och hästskötare ersattes av bil- och traktorförare. 
Inslaget av radiotelefonister och trådbyggare förblev hela tiden stort.

En hel del inslag i tjänsten med artilleripjäser gick tillbaka på den tunga 
eldens födelse på 1300-talet, och åtminstone Karl XII:s artillerister skulle 
ha känt igen sig i hanteringen: det behövdes alltjämt en riktare, en laddare, 
en viskare med flera i pjäsmanskapet. Artilleriet var den svenska arméns 
första tekniska truppslag, ett av världens äldsta, därtill pionjär på rörliga 
insatser, och en stämning av ett slags känsla av utvaldhet hos befälet hemma 
på regementena sipprade rent av ner ute i fält. Men mycket hade blivit helt 
annorlunda sedan första världskrigets år, då teknisk utveckling, efter de 
inledande skedena, gav batterierna förmågan att skjuta längre. Eld på ett 
från pjäserna osynligt avstånd har helt dominerat i snart hundra år. Endast 
undantagsvis, i kritiska lägen vid försvar av batteriplatsen, skjuter man som 
förr direkt över pjässiktet.

Haubitskompaniet
Av redaktör Olof Santesson

I en haubitsbataljon 
(ursprungligen artilleridivi-
sion) ingick vanligtvis tre 
haubitskompanier. Haubits-
kompaniets skjutande del 
– batteriet – hade sin kärna 
i pjäsplutonen, som hade 
fyra 15/15,5 cm pjäser alter-
nativt sex 10,5 cm haubitsar, 
uppdelade på två troppar. På 
bilden en 15,5 cm haubits F – 
ingående i fördelningsartille-
riet och köpt från Frankrike 
– under eldgivning.
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Utgångspunkten här är, när inte annat sägs, läget vid ett kompani åren 
före och efter 1970, vid mitten av det kalla kriget. För närskyddet fanns 
inget öronmärkt förband vid haubitskompanierna. Endast i stabskompa-
niet fanns en närskyddspluton, var uppgift med tiden blev att framför allt 
skydda två under 1960-talet tillförda stabsöverreden – en så pass exklusiv 
utrustning att en fransk besökare trodde sig se ledningscentralen för ett helt 
artilleriregemente.

Haubitskompaniet ingick vanligtvis som ett av tre i en artilleribataljon – 
tidigare division. Under den första hälften av det kalla kriget, innan tenden-
sen till inflation i titlar och ny befälsordning hade haft sin verkan, leddes 
artilleriförbanden av officerare med rätt blygsamma grader. Kompaniche-
ferna var regelmässigt reservofficerare, kaptener och enstaka löjtnanter; 
under kortvarig krigsplacering någon ung yrkesofficer. 

Ett exempel hämtat från Bodens artilleriregemente, A 8, hösten 1961: i 
dess krigsorganiserade fältartilleriregemente, A 5, vars chef var överstelöjt-
nanten Olle von Sydow, leddes en av divisionerna av en kapten som dennes 
krigsuppgift, något som kunde förundra utländska iakttagare. Den tek-
niska tjänsten vid divisionen handhades vid den här repövningen av en 
av regementets rutinerade stamstyckjunkare som centralunderofficer. När 
samma förband – det skulle som 50. Norrlandshaubitsbataljonen komma att 
ingå i 50. Norrlandsbrigaden från 1 20 i Umeå – sex år senare genomförde 
nästa repövning var denne efterträdd av en värnpliktig styckjunkare, vilket 
gav en unik bild av vad frivillig befälsutbildning kunde leda till.

Artilleriets uppgift var understöd. Huvuddelen av manskapet befann sig 
följaktligen bakom de främsta frontavsnitten. De kunde från skyddssyn-
punkt gärna ha fått varit ännu längre bak, men de flesta svenska artilleripjä-
sernas skjutavstånd var beklagligt kort – länge i praktiken under milen. Från 
finska fortsättningskrigets slutår 1944 har beskrivits hur en överrumplad 
artillerisektion i ställning bakom främsta linjen på Karelska näset inte hann 
retirera utan miste alla sina tolv intakta pjäser vid den sovjetiska stållavinens 
genombrott. Annars lärde vi oss mycket av finnarnas avvärjande försvar just 
med rikligt artilleriunderstöd vid nordiskt klassiska strider vid Tienhaara 
och Tali-Ihantala.

Det som vid artilleriet gällde var således så kallad indirekt eld, allt från 
stormeld (planerad, kommenderad) och nedkämpning till nedhållning och 
störande eld. Artilleristerna skapade eldbälten och vid avvärjande strid spär-
rar. Exempelvis gjordes vid ett 10,5 cm batteri nedkämpning med ”eldstö-
tar ”om vardera två lag (skott) med spränggranat m/60. Eget anfall av en 
bataljon mot en befäst fiende bedömdes kräva understöd av upp till fyra 
artilleribataljoner.

Under skarpskjutning och andra övningar var förbandets drygt 130 man 
inte samlade. Längst fram samverkade kompanichefen och hans etrupp (upl-

Elden, främst granatelden, är  det viktigaste medlet för strid

Utgångspunkten här är, när inte annat sägs, läget vid ett kompani åren
före och efter 1970, vid mitten av det kalla kriget. För närskyddet fanns
inget öronmärkt förband vid haubitskompanierna. Endast i stabskompa-
niet fanns en närskyddspluton, var uppgift med tiden blev att framför allt
skydda två under 1960-talet tillförda stabsöverreden — en så pass exklusiv
utrustning att en fransk besökare trodde sig se ledningscentralen för ett helt
artilleriregemente.

Haubitskompaniet ingick vanligtvis som ett av tre i en artilleribataljon —
tidigare division. Under den första hälften av det kalla kriget, innan tenden-
sen till inflation i titlar och ny befälsordning hade haft sin verkan, leddes
artilleriförbanden av officerare med rätt blygsamma grader. Kompaniche-
ferna var regelmässigt reservofficerare, kaptener och enstaka löjtnanter;
under kortvarig krigsplacering någon ung yrkesofficer.

Ett exempel hämtat från Bodens artilleriregemente, A 8, hösten 1961: i
dess krigsorganiserade fältartilleriregemente, A 5, vars chef var överstelöjt-
nanten 011e von Sydow, leddes en av divisionerna av en kapten som dennes
krigsuppgift, något som kunde förundra utländska iakttagare. Den tek-
niska tjänsten vid divisionen handhades vid den här repövningen av en
av regementets rutinerade stamstyckjunkare som centralunderofficer. När
samma förband — det skulle som 50. Norrlandshaubitsbataljonen komma att
ingå i 50. Norrlandsbrigaden från 1 20 i Umeå — sex år senare genomförde
nästa repövning var denne efterträdd av en värnpliktig styckjunkare, vilket
gav en unik bild av vad frivillig befälsutbildning kunde leda till.

Artilleriets uppgift var understöd. Huvuddelen av manskapet befann sig
följaktligen bakom de främsta frontavsnitten. De kunde från skyddssyn-
punkt gärna ha fått varit ännu längre bak, men de flesta svenska artilleripjä-
sernas skjutavstånd var beklagligt kort — länge i praktiken under milen. Från
finska fortsättningskrigets slutår 1944 har beskrivits hur en överrumplad
artillerisektion i ställning bakom främsta linjen på Karelska näset inte hann
retirera utan miste alla sina tolv intakta pjäser vid den sovjetiska stållavinens
genombrott. Annars lärde vi oss mycket av finnarnas avvärjande försvar just
med rikligt artilleriunderstöd vid nordiskt klassiska strider vid Tienhaara
och Tali-Ihantala.

Det som vid artilleriet gällde var således så kallad indirekt eld, allt från
stormeld (planerad, kommenderad) och nedkämpning till nedhållning och
störande eld. Artilleristerna skapade eldbälten och vid avvärjande strid spär-
rar. Exempelvis gjordes vid ett 10,5 cm batteri nedkämpning med "eldstö-
tar "om vardera två lag (skott) med spränggranat m/60. Eget anfall av en
bataljon mot en befäst fiende bedömdes kräva understöd av upp till fyra
artilleribataljoner.

Under skarpskjutning och andra övningar var förbandets drygt 130 man
inte samlade. Längst fram samverkade kompanichefen och hans etrupp (upl-

443



444

Kriget

grupp[er] och tre egrupper [eldledare, biträden, signalister]) med en batal-
jonchef ur infanteri/pansarbrigad och dennes kompanichefer. 

Kompanichefen inte bara ledde sitt förband – ofta på kilometers avstånd 
– utan skulle också kunna fungera som artillerichef vid understödd batal-
jon. Artilleriets kompanichefer hade under utbildningen fått sig lära sig att 
de skulle verka som bataljonsartillerichefer, men i praktiken när gällde val 
av artillerichef räknade många av infanteriets bataljonchefer mer på en av 
sitt hemmaregementes egna löjtnanter, i dennes egenskap av bataljonens 
granatkastarkompanichef, än på en ofta främmande reservkapten från 
artilleriet.

Eldledarna var yngre reservofficerare eller troppchefsutbildade artilleris-
ter. Vid en eldinsats hade de att välja på eldöverfall, provlag och inskjut-
ning (”gaffling” med tropp eller en så kallad hjälppjäs), beroende på den 

När fienden samlar trupp i 
utgångsläge för anfall utlöser 
vi moteld – en  samling av all 
tillgänglig artillerield för att 
slå ut honom innan han blir 
anfallsberedd.

Framför motståndsnästena 
finns förberedda artillerield-
lägen som kan utlösas när 
fienden stormar.

Artilleriets eldplanläggning 
var en väsentlig del av för-
beredelser för försvarsstrid. 
Bilden är hämtad ur 1954 års 
infanterireglemente och visar 
planlagda eldlägen framför en 
skyttebataljons försvarsställ-
ning. Moteld skulle utlösas 
för att slå ut fiendens anfalls-
trupp i dess utgångsläge för 
anfall. Spärreld skulle utlösas 
när fiende stormade.

Kriget
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Framför motståndsnästena
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fienden stormar.
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I f f i l l a  Fast eldläge för div  S p ä r r e l d s l ä g e  för div Ö v r i g t  eldläge

grupp[er] och tre egrupper [eldledare, biträden, signalister] ) med en batal-
jonchef ur infanteri/pansarbrigad och dennes kompanichefer.

Kompanichefen inte bara ledde sitt förband — ofta på kilometers avstånd
— utan skulle också kunna fungera som artillerichef vid understödd batal-
jon. Artilleriets kompanichefer hade under utbildningen fått sig lära sig att
de skulle verka som bataljonsartillerichefer, men i praktiken när gällde val
av artillerichef räknade många av infanteriets bataljonchefer mer på en av
sitt hemmaregementes egna löjtnanter, i dennes egenskap av bataljonens
granatkastarkompanichef, än på en ofta främmande reservkapten från
artilleriet.

Eldledarna var yngre reservofficerare eller troppchefsutbildade artilleris-
ter. Vid en eldinsats hade de att välja på eldöverfall, provlag och inskjut-
ning ("gaffling" med tropp eller en så kallad hjälppjäs), beroende på den
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noggrannhet med vilket målet ansågs fastställt. Det eftersträvansvärda, med 
tiden och tekniken allt mer möjliga, var att man inte skulle behöva vare sig 
inskjutning eller provlag utan gå direkt på målet med verkanseld. Eldledare 
kunde välja mellan att skjuta med eget batteri, med hela artilleribataljonen 
över/via eget batteri eller centralt med bataljonen. Enligt reglementet skulle 
man skjuta bataljonseld (18 pjäser), men särskilt i övre Norrland där avstån-
den var stora också mellan batterierna sköt eldledarna rätt ofta endast med 
eget kompani – kompanield. 

Längre bak i terrängen, dit eldledarna ”eldsignalerade” när de utifrån 
stridsläget och förbandstillgången hade ”eldtillstånd”, fanns utan eget luft-
skydd stridsbatteriet med sina sex maskerade 10,5 cm haubitsar – senare fyra 
haubits 77. Det stod under befäl av batteriofficeren/batterichefen (ofta en 
yngre reservofficer) och var indelat i batteriplatspersonal och pjäspluton (två 
troppar, vardera om tre/två pjäser).  Längre bak stod framkörda fordon för 
drivmedels- och ammunitionstillförsel och kompaniets tross med eget kok.

Det var batteriplatspersonalen som från mitten av 1950-talet, med allt 
bättre kart- och tekniskt underlag och efter hand nya instrument, över-
förde eldledarnas kommandon till samlad eld mot mållägen; de värnplik-
tiga underofficerarna/befälen hade oftast tagit studenten på reallinjen. Till 
batteriofficerens uppgift hörde inte bara att leda utan också att övervaka att 
pjäserna parallellställdes med en för många artillerister hemvan apparat – 
kompassvinkelmätaren. En sista kontroll att allt var rätt före eldöppnande 
kunde göras med vanlig handkompass. 

Kompaniets ledningsorgan och eldledare fick med tiden bandvagnar och 
rent av pbv för att kunna följa med i striden. Fordonsutrustningen i övrigt 
var rätt enkelt svensk. Efter avhästningen och fram till införandet av hau-
bits 77 drogs pjäserna av hjultraktorer (stam- i Norrlandsförbanden, annars 
mest inhyrda), utom vid kår/fördelningsbataljonernas och pansarbrigader-
nas artillerikompanier, som hade lastbilar, och så förstås bandkanonernas, 
där dragfordon var överflödiga. Ammunitions- och drivmedelsförsörj-
ningen ombesörjdes av särskilda stamlastbilar, koket drogs av stamfordon. 
Men för övrig logistik och personaltransporter fick inlejda personbilar och 
traktorer duga. 

Ett repövande haubitskompani under rörelse framåt var en rätt härlig syn 
med sin blandning av krigsgrågrönfärgade och glatt röda/blå fordon – ett 
folkets förband på marsch, ungefär så som det har sett ut när Israels divisio-
ner har dragit fram för att vinna i strid.

Med de första kalla krigs-decenniernas skottvidder var fienden aldrig 
långt borta och egen – alle mans – beredskap för och förmåga till närförsvar 
nödvändigt. I brådskande lägen kunde batteriet behöva ”snabbgruppera” 
längs vägkanten utan maskering, för att efter eldinsats söka sig till ett bättre 
läge. Allteftersom bekämpningshotet ökade, splittrades kompaniet ännu 
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Kriget

mer i och med att pjäserna måste omgruppera efter snart sagt varje eldöpp-
nande och ställningspatrull ständigt var ute. 

Av haubitskompaniet inövad snabbhet hade under senare hälften av det 
kalla kriget blivit ett kännetecken på effektivt artilleriunderstöd – och har 
förblivit så med vad som finns kvar.
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Typiska luftvärnsuppgifter för att stödja arméförbandens strid var skydd av 
artilleriets batteriplatser, trafik, broar och färjor, förflyttningar av anfalls-
förband mot ledningsplatser samt att bekämpa operativa luftlandsättningar 
med fallskärm och taktiska luftlandsättningar med helikoptrar.

Huvuddelen av luftvärnsförbanden ingick i alternativ med partiell mobi-
lisering (P-mob) och hade korta huvudmobiliseringstider (24–48 timmar) 
för att hinna skydda framför allt flygvapnets baser, innan brigaderna mobi-
liserat och intagit sina utgångslägen. Att hålla dessa tider var inte alltid så 
enkelt, trots att man arbetade i två avlösningar; generellt lättare i Skåne men 
svårare i Norrland, där den värnpliktiga personalen i betydande grad hade 
sina hemorter på västkusten.

Arméns ytövervakning organiserades med hjälp av artilleriets eldled-
ningsorganisation kompletterad med bland annat luftvärnets observations-
platser. I luftvärnsbataljon 48 ingick i stabskompaniet en observations pluton 
som kunde organisera upp till 15 observationsplatser. Under Arméfält tjänst-
övningen 1964 i östra Skåne kom huvuddelen av rapporterna om den land-
stigande fienden från luftvärnets observationspatruller.

Luftvärnscheferna i fält hade inte sällan komplicerade lydnadsförhål-
landen. Ett ”utlånat” luftvärnskompani 48 underställdes ofta den taktiska 
chefen, men lydde under egen bataljonchef beträffande underhålls- och per-
sonaltjänst och under sektorchef vad gällde åtgärder mot vådabeskjutning. 
Därutöver skulle områdesansvarig chef bestämma om markstridsberedskap, 
trafiktjänst och annat.

Miloluftvärn/luftförsvarsluftvärn

På 1960-talet studerades och anskaffades, som tidigare nämnts, två luft-
värnsrobotsystem med förhållandevis lång räckvidd. Under förberedelserna 
genomfördes försök som klart påvisade skillnaderna beträffande taktisk rör-
lighet mellan dessa.

20.
Luftvärnsskyddet av markstriden
Av överste Claes Sundin

20.
Luftvärnsskyddet av markstriden
Av överste Claes Sundin
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Kriget

Bloodhound II, med en räckvidd av cirka 80 kilometer tillfördes flygvap-
nets organisation för att förstärka jaktflyget över södra och mellersta Sverige. 
De tio eldenheterna köptes från Storbritannien. Enheterna var stationära 
men kunde omgrupperas. Bloodhound såldes vidare till Schweiz och Austra-
lien mot slutet av 1970-talet.

I alla tre försvarsgrenarna såg man fördelar med arméns anskaffning av 
luftvärnsrobotsystemet Hawk. I början av en tänkt väpnad konflikt, under 
förbekämpningsskedet, utgångsgrupperades Hawk för att komplettera jakt-
försvaret av Skåne och Blekinge på lägsta och absolut lägsta höjd, eftersom 
jaktkontaktlinjerna för 50 meters flyghöjd gick delvis inne över land. Med 
Hawk kunde även de två stora marina baserna i Syd och Ost samt ett antal 
fasta Ka-batterier påräkna ett förstärkt luftförsvar. Hawk var, liksom Blood-
hound II, särskilt lämpad för bekämpning av störsändare. När armén hade 
mobiliserat skulle bataljonen successivt övergå till att skydda kraftsamlat 
pansar och artilleri i Skåne (”pansarfördelningen”).

I samband med den första uppgraderingen delades förbandet i två batal-
joner. En ny uppgift tillkom senare i Stockholmsområdet. Möjligen inför-
skaffades då ytterligare ett antal robotar. Med åren övade bataljonerna för 
uppgifter även i övriga delar av landet (bland annat genom deltagande i 
FOCUS).

Den sambandsmässiga anslutningen till STRIL byggdes med radiolänk. På 
dessa nät sändes måldata som alternativ till den egna spaningen. Radiolänk-
utrustningen kom från fyra nedlagda fördelningsstabsbataljoner. Flygvap-
nets radiolänk var tidvis av modernare slag, vilket gjorde anslutningen till 
STRIL onödigt krånglig. 

Eldenheternas uthållighet var begränsad främst beroende på antalet robo-
tar. Förhoppningen var väl att komplettering skulle ske på liknande villkor 
som amerikanska jaktrobotar. Det sextiotal som fanns uppgraderades rela-
tivt ofta, bland annat vad gällde förmågan att motstå elektronisk krigföring. 
Eldenheternas räckvidd var cirka 40–50 kilometer beroende på målets höjd, 
kurs och fart. Höjdtäckningen med STRIL-anslutning var 18 kilometer. Efter 
uppgraderingen, då spaningsradarstationerna byttes mot Ericssons på mast, 
var höjdtäckningen 12 kilometer utan måldata från STRIL. 

Hawk-bataljonerna var rörligare och snabbare eldberedda än luftvärns-
bataljon 48, kvaliteter som inte alltid utnyttjades. I förhållande till verkans-
volymen var miloluftvärnet generellt mer personalekonomiskt än när luft- 
värnet.

Fördelningsluftvärn/markstridsluftvärn

Efter andra världskriget organiserades 25 luftvärnsbataljoner 48 med vardera 
nio eldenheter. Varje eldenhet bestod av bland annat eldledning och två Bofors 
automatkanoner med 40 mm eller, i några få fall, 57 mm kaliber. Eldled-
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Luftvärnsskyddet av markstriden

ningen var inledningsvis tudelad i ett centralsikte och ett cen-
tralinstrument, senare en enhet kallad centralinstrumentering 
760 och 790. Avståndsmätningen skedde från början optiskt – 
en svår konst som fordrade stereoskopiskt seende hos avstånds-
mätarna. På 1950-talet kompletterades avståndsinstru mentet 
med eldledningsradar. Målinmätning med radar blev normal-
förfarandet, eftersom det innebar en noggrannare och jämnare 
följning om inte radarn stördes elektroniskt. Med tiden blev 
siktet automatföljande, vilket i ostörda lägen innebar mörker- 
och allväderskapacitet.

Tillgången på 40 mm ammunition var riklig, vilket också innebar goda 
förutsättningar för övningsskjutning mot luft- och markmål. Luftmålsskjut-
ningen utvecklades med tiden. Från början var målet en strumpliknande 
så kallad korv, som ganska snart utrustades med en akustisk träffindikator. 
Med denna registrerades varje enskild granats passageavstånd. Skjutande 
enheter fick omedelbart sina träffresultat. Härmed var förutsättningarna 
goda att utnyttja tävlingsmomentet för att premiera goda eldförberedel-
ser och tekniskt vältrimmad materiel. Korven kompletterades ganska snart 
med ett dubbelt så snabbt så kallat pilmål, som bogserades av ett jetflygplan. 
Pilmålet var emellertid farligt om bogserlinan gick av, varför pilmålet efter 
några tillbud med tiden ersattes med en ”höghastighetskorv”.

Luftvärnsbataljon 48 var tung att omgruppera. De tre luftvärnskompa-
nierna förflyttades med hjälp av vardera ett drygt fyrtiotal hjulfordon, varav 
sju mycket användbara stamlastterrängbilar 934. Resten inmönstrades vid 
mobilisering via avlämningsplats för fordon (a-plats), en förutsägbar flask-
hals vid mobilisering. Mycket analog teknik skulle fungera och ständigt 
trimmas. Omständliga eldförberedelser gjordes, fältmätning, gruppering, 
parallellställning av pjäser med siktet, inmätning och kontroll av att invis-
ningen av mål från kompaniets spaningsradar var rätt orienterad. Med 
tiden och skiftet till digital teknik blev allt enklare, lättare och kapablare. 
Luftvärnsbataljon 48 hade vid samlad gruppe-
ring kapacitet att skydda en yta på 100 kvadrat-
kilometer upp till cirka 4 kilometers höjd.

Normalsambandet inom bataljonen byggdes 
med tråd och den välsignade fälttelefonen m/37. 
Radiosambandet fanns som en nödvändig reserv, 
särskilt när kraven på rörlighet var höga. Varje 
luftvärnskompani hade cirka 35 kilometer kabel. 
Radiostationerna var länge av äldre modell (Ra 
120 och Ra 122). Batterierna räckte i mellan 8 och 
16 timmar beroende på utetemperatur och trafik-
intensitet. Under en period hade armén i övrigt 

Luftvärnspluton 48 bestod 
av 56 man, sikte, instrument, 
två elverk 50 kVA och två 
40 mm lvakan 48 samt två  
lastterrängbilar 934. En 
person bil och fem last bilar 
tillfördes vid mobilisering via 
avlämningsplats för fordon.

En uppfattning om vad som 
var viktigt vid mobilisering 
av ett luftvärnskompani 48 
i början av 1970-talet.

Luftvärnsskyddet av markstr iden
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med eldledningsradar. Målinmätning med radar blev normal-
förfarandet, eftersom det innebar en noggrannare och jämnare
följning om inte radarn stördes elektroniskt. Med tiden blev
siktet automatföljande, vilket i ostörda lägen innebar mörker-
och allväderskapacitet.

Tillgången på 40 mm ammunition var riklig, vilket också innebar goda
förutsättningar för övningsskjutning mot luft- och markmål. Luftmålsskjut-
ningen utvecklades med tiden. Från början var målet en strumpliknande
så kallad korv, som ganska snart utrustades med en akustisk träffindikator.
Med denna registrerades varje enskild granats passageavstånd. Skjutande
enheter fick omedelbart sina träffresultat. Härmed var förutsättningarna
goda att utnyttja tävlingsmomentet för att premiera goda eldförberedel-
ser och tekniskt vältrimmad materiel. Korven kompletterades ganska snart
med ett dubbelt så snabbt så kallat pilmål, som bogserades av ett jetflygplan.
Pilmålet var emellertid farligt om bogserlinan gick av, varför pilmålet efter
några tillbud med tiden ersattes med en "höghastighetskorv".

Luftvärnsbataljon 48 var tung att omgruppera. De tre luftvärnskompa-
nierna förflyttades med hjälp av vardera ett drygt fyrtiotal hjulfordon, varav
sju mycket användbara stamlastterrängbilar 934. Resten inmönstrades vid
mobilisering via avlämningsplats för fordon (a-plats), en förutsägbar flask-
hals vid mobilisering. Mycket analog teknik skulle fungera och ständigt
trimmas. Omständliga eldförberedelser gjordes, fältmätning, gruppering,
parallellställning av pjäser med siktet, inmätning och kontroll av att invis-
ningen av mål från kompaniets spaningsradar var rätt orienterad. Med
tiden och skiftet till digital teknik blev allt enklare, lättare och kapablare.
Luftvärnsbataljon 48 hade vid samlad gruppe-
ring kapacitet att skydda en yta på 100 kvadrat-
kilometer upp till cirka 4 kilometers höjd.

Normalsambandet inom bataljonen byggdes
med tråd och den välsignade fälttelefonen m/37.
Radiosambandet fanns som en nödvändig reserv,
särskilt när kraven på rörlighet var höga. Varje
luftvärnskompani hade cirka 35 kilometer kabel.
Radiostationerna var länge av äldre modell (Ra
120 och Ra 122). Batterierna räckte i mellan 8 och
16 timmar beroende på utetemperatur och trafik-
intensitet. Under en period hade armen i övrigt

Luftvärnspluton 48 bestod
av 56 man, sikte, instrument,
två elverk 5o kVA och två
40 mm lvakan 48 samt två
lastterrängbilar 934. En
personbil och fem lastbilar
tillfördes vid mobilisering via
avlämningsplats för fordon.

En uppfattning om vad som
var viktigt vid mobilisering
av ett luftvärnskompani 48
i början av 1970-talet.

Kompanichefens komihåg-lista mob

• Mobilisera (48h) och gruppera successivt runt flygbasen
• Anmäl ti l l  sektorchef, understödd chef, chef med

områdesansvar och egen bataljonschef. Begär eldtillstånd
• Personalläget?
• Funktionskontroller inkl luftmålsskjutning?
• Hämta och fördela mer am
• Läget på A-platsen?
• Dela ut batterier till tfn
• Skjut in vapen och prova skyddsmask efterhand (72h)
• Beredd skydda övergångar och trafik
• Förbered skydd av artilleri och anfallsförband
• Sov!
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moderna Ra 14- och Ra 42-stationer, vilket framtvingade nya metoder för 
kalibrering – en tydlig krock mellan gammalt analogt arv och modern digital 
teknik. 

Stabskompaniet och kompaniernas trossar var välutrustade med repara-
tionsresurser. De skadeobjekt som luftvärnsbataljon 48 inte klarade av att 
reparera var sannolikt lätt räknade. En hög beläggning var naturligtvis sin-
kande vid omgruppering.

Med införandet av RBS 70, blev hälften av fördelningsluftvärnet på ett 
mycket mer påtagligt sätt rörligt och taktiskt följsamt. Eldenheten rymdes på 
två förlängda terrängbil 20, den ena inte sällan överlastad med ved. Så länge 
20 mm-pjäsen ingick drogs den av den andra. Eldenheten gjordes eldberedd 
på tio–tolv minuter. Av de 25 kanonbataljonerna utgick 15 och tio bataljoner 

med robot 70 tillkom. Var och en bestod av 27 eldenheter och 6 
Ericssons-radarstationer på mast (”giraffer”). Luftvärnsrobot-
bataljon 70 kunde vid samlad gruppering skydda 450 kvadrat-
kilometer upp till cirka 3 kilometers höjd. RBS 70 var en svensk 
konstruktion med svensk profil. Genom sin enkelhet väckte 
RBS 70 ändå uppmärksamhet i en rad länder. I USA hade Gene-
ral Electric robot 70 som huvudbeväpning på en större jeep i 
ett koncept kallat Blazer så sent som 1988. Totalt 18 länder, där-
ibland Finland och Norge, kom med åren att anskaffa systemet. 

 Spaningsradarn PS 70 (Ericsson) blev den första i en serie 
”giraffer” som i olika varianter skulle bli en exportsuccé. Serie-
materielen RBS 70 började levereras 1977. 

Konceptet var förhållandevis enkelt. Av spaningsradar upp-
täckt mål hänvisades efter hotutvärdering till en eller ett par 
eldenheter. Vägledd av en ton grovinriktade skytten siktet med 
ovanpåliggande robot i den riktning målet strax borde dyka 
upp i. Sittande på samma stativ som bar sikte och robot styrde 

skytten med tummen en laserledstråle på målet, roboten avfyrades och 
anflög till träff eller nära passage då zonröret utlöste stridsdelen med 2 600 
stålkulor. RBS 70 hade kapacitet att verka i dager och vackert väder. Styr-
principen innebar god störresistens. Siktet var inte så lätt för nybörjaren att 
använda. Det krävdes mycket träning, och skyttarnas träningsresultat doku-
menterades för varje skytt under grundutbildning och repetitionsövningar. 
För övning fanns simulatorer, som ingick i förbandens fältutrustning.

Genom tillförseln av RBS 90 fick det moderna fördelningsluftvärnet om- 
kring 1990 mörkerkapacitet vid god sikt. Tio kompanier med sex eldenheter 
vardera ersatte tio kompanier med RBS 70, vilka blev brigadluftvärn. Sam-
tidigt var det kalla kriget praktiskt taget slut. 

Tillgång till robotar var god: 10 per eldenhet, totalt 5 500 stycken avsedda 
för fördelnings- och brigadluftvärnet.

Skarpskjutning med RBS 70 
NG (New Generation). På den 
undre bilden syns masten till 
en UndE 23.
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moderna Ra 14- och Ra 42-stationer, vilket framtvingade nya metoder för
kalibrering — en tydlig krock mellan gammalt analogt arv och modern digital
teknik.

Stabskompaniet och kompaniernas trossar var välutrustade med repara-
tionsresurser. De skadeobjekt som luftvärnsbataljon 48 inte klarade av att
reparera var sannolikt lätt räknade. En hög beläggning var naturligtvis sin-
kande vid omgruppering.

Med införandet av RBS 70, blev hälften av fördelningsluftvärnet på ett
mycket mer påtagligt sätt rörligt och taktiskt följsamt. Eldenheten rymdes på
två förlängda terrängbil 20, den ena inte sällan överlastad med ved. Så länge
20 mm-pjäsen ingick drogs den av den andra. Eldenheten gjordes eldberedd
på tio—tolv minuter. Av de 25 kanonbataljonerna utgick 15 och tio bataljoner

med robot 70 tillkom. Var och en bestod av 27 eldenheter och 6
Ericssons-radarstationer på mast ("giraffer"). Luftvärnsrobot-
bataljon 70 kunde vid samlad gruppering skydda 450 kvadrat-
kilometer upp till cirka 3 kilometers höjd. RBS 70 var en svensk
konstruktion med svensk profil. Genom sin enkelhet väckte
RBS 70 ändå uppmärksamhet i en rad länder. I USA hade Gene-
ral Electric robot 70 som huvudbeväpning på en större jeep i
ett koncept kallat Blazer så sent som 1988. Totalt 18 länder, där-
ibland Finland och Norge, kom med åren att anskaffa systemet.

Spaningsradarn PS 70 (Ericsson) blev den första i en serie
"giraffer" som i olika varianter skulle bli en exportsucc6 Serie-
materielen RBS 70 började levereras 1977.

Konceptet var förhållandevis enkelt. Av spaningsradar upp-
täckt mål hänvisades efter hotutvärdering till en eller ett par
eldenheter. Vägledd av en ton grovinriktade skytten siktet med
ovanpåliggande robot i den riktning målet strax borde dyka
upp i. Sittande på samma stativ som bar sikte och robot styrde

Skarpskjutning med RBS 70 skyt ten med tummen en laserledstråle på målet, roboten avfyrades och
NG (New Generation). På den anflög till träff eller nära passage då zonröret utlöste stridsdelen med 2 600
undre bilden syns masten tillen UndE 23. s t å l k u l o r .  RBS 70 hade kapacitet att verka i dager och vackert väder. Styr-

principen innebar god störresistens. Siktet var inte så lätt för nybörjaren att
använda. Det krävdes mycket träning, och skyttarnas träningsresultat doku-
menterades för varje skytt under grundutbildning och repetitionsövningar.
För övning fanns simulatorer, som ingick i förbandens fältutrustning.

Genom tillförseln av RBS 90 fick det moderna fördelningsluftvärnet om-
kring 1990 mörkerkapacitet vid god sikt. Tio kompanier med sex eldenheter
vardera ersatte tio kompanier med RBS 70, vilka blev brigadluftvärn. Sam-
tidigt var det kalla kriget praktiskt taget slut.

Tillgång till robotar var god: 10 per eldenhet, totalt 5 500 stycken avsedda
för fördelnings- och brigadluftvärnet.
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Luftvärnsskyddet av markstriden

Brigadluftvärn/markstridsluftvärn 

Brigadernas luftvärn bestod under det kalla krigets början av arton 20 mm 
luftvärns-/pansarvärnspjäser lämpliga att bekämpa transport- och beväp-
nande helikoptrar med på avstånd under 1 500 m. Genom ombeväpningen 
med den amerikanska IR-målsökande RBS 69 Redeye fick också en del 
av brigaderna egna möjligheter att bekämpa snabba mål i vackert väder. 
Målsöka ren krävde mycket övning av skyttarna, främst för att hantera stör-
ningar mot målsökaren.

Genom att brigadluftvärnet blev modernt och mycket rörligt ökade 
arméofficerarnas intresse för lufthotet och luftvärnsofficerarnas för arméns 
taktik och strid. När kraven på följsamhet och anpassning var stora fick 
pluton cheferna inte sällan i uppgift att understödja, det vill säga själva föreslå 
den understödda chefen lämpliga uppgifter. Ovanan gjorde i början att den 
värnpliktige sergeanten inte omedelbart fann rätt former för umgänget med 
barska överstelöjtnanter och majorer ur de stridande truppslagen. Många 
understödda chefer passade på att lära sig något nytt, exempelvis att bedöma 
lufthotet från beväpnade helikoptrar under fördröjningsstrid.

Norrlandsbrigaderna fick Norrlandsluftvärnskompani rb 69 och band-
vagnar som senare byttes mot RBS 70 och modernare bandfordon. Efter 
hand som brigaderna blev färre blev det rb 70-kompanier över. På 1980-talet 
tillfördes Norrlandsbrigaderna ett extra kompani så att de fem hade två var.

Pansarbrigaderna fick, efter många om och men i mitten på 1980-talet, ett 
modernt pansarluftvärnskompani rb 70 med splitterskydd under förflytt-
ningar. Men fram tills dess fick man nöja sig med sitt cykeltolkande pansar-
brigadluftvärnskompani med arton 20 mm pjäser och förlita sig på under-
stödjande fördelnings- och eventuellt miloluftvärn.

Luftvärnets krigsförband i siffror cirka 1975

Förband

Eldenheter  Spanings-
radar

Komp/bat Antal Yta km2 Höjd km

Miloluftvärn  4 4+4 Bataljon 1 2 500 18

Fördelnings-
luftvärn 40/48

225 75 Bataljon 25 100 4

Brigadluftvärn
Rb 69

90 Kompani 10 80 2

Summa: 319 83

Anm 1: 40 mm ak 36 fanns kvar i armén (och marinen) under större delen av det kalla kriget 
i ett successivt minskande antal för att bekämpa luftlandsättningar. (Se kapitel 9.)

Anm 2: Det kanonluftvärn 7,5 cm som anskaffats på 1930-talet avvecklades successivt efter 
krigsslutet. De sista krigsförbanden repetitionsövade omkring 1960. 

Luftvärnsskyddet av markstriden

Brigadluftvärn/markstridsluftvärn
Brigadernas luftvärn bestod under det kalla krigets början av arton 20 mm
luftvärns-/pansarvärnspjäser lämpliga att bekämpa transport- och beväp-
nande helikoptrar med på avstånd under 1 500 m. Genom ombeväpningen
med den amerikanska IR-målsökande RBS 69 Redeye fick också en del
av brigaderna egna möjligheter att bekämpa snabba mål i vackert väder.
Målsökaren krävde mycket övning av skyttarna, främst för att hantera stör-
ningar mot målsökaren.

Genom att brigadluftvärnet blev modernt och mycket rörligt ökade
armsofficerarnas intresse för lufthotet och luftvärnsofficerarnas för armens
taktik och strid. När kraven på följsamhet och anpassning var stora fick
plutoncheferna inte sällan i uppgift att understödja, det vill säga själva föreslå
den understödda chefen lämpliga uppgifter. Ovanan gjorde i början att den
värnpliktige sergeanten inte omedelbart fann rätt former för umgänget med
barska överstelöjtnanter och majorer ur de stridande truppslagen. Många
understödda chefer passade på att lära sig något nytt, exempelvis att bedöma
lufthotet från beväpnade helikoptrar under fördröjningsstrid.

Norrlandsbrigaderna fick Norrlandsluftvärnskompani rb 69 och band-
vagnar som senare byttes mot RBS 70 och modernare bandfordon. Efter
hand som brigaderna blev färre blev det rb 70-kompanier över. På 1980-talet
tillfördes Norrlandsbrigaderna ett extra kompani så att de fem hade två var.

Pansarbrigaderna fick, efter många om och men i mitten på 1980-talet, ett
modernt pansarluftvärnskompani rb 70 med splitterskydd under förflytt-
ningar. Men fram tills dess fick man nöja sig med sitt cykeltolkande pansar-
brigadluftvärnskompani med arton 20 mm pjäser och förlita sig på under-
stödjande fördelnings- och eventuellt miloluftvärn.

Luftvärnets krigsförband i siffror cirka 1975

Förband

Eldenheter Spanings- K o m p / b a t  A n t a l  Y t a  km2 H ö j d  km
radar

Miloluftvärn 4 4 + 4 Bataljon 2 5 0 0  1 8

Fördelnings- 2 2 5
luftvärn 40/48

75 B a t a l j o n  2 5 loo 4

Brigadluftvärn g o
Rb 69

Kompani i o  8 0  2

Summa: 319  8 3

Anm 1: 4o mm ak 36 fanns kvar i armen (och marinen) under större delen av det kalla kriget
i ett successivt minskande antal för att bekämpa luftlandsättningar. (Se kapitel 9.)

Anm 2: Det kanonluftvärn 7,5 cm som anskaffats på 1930-talet avvecklades successivt efter
krigsslutet. De sista krigsförbanden repetitionsövade omkring 1960.
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Anm 3: Endast eldenheter med kapacitet att bekämpa snabba mål med farter över 100 m/s har 
redovisats.

Från mitten av 1970-talet till mitten på 1980-talet fördubblades antalet 
eldenheter genom införandet av RBS 70. En kostnadseffektiv satsning som 
betydde mycket för följsamheten och därmed den direkta medverkan i 
armé förbandens strid.

Av tabellerna framgår också att motsvarande satsning på miloluftvärn/
luftförsvarsluftvärn uteblev. Visserligen ökade antalet bataljoner med 100 
procent, men det skedde genom att 26. luftvärnsrobotbataljonen 67 delades 
i två delar.

Luftvärnets krigsförband i siffror cirka 1986

Förband

Elden-
heter

Spanings-
radar

Komp/bat  Antal Yta km2 Höjd km

Miloluftvärn 8 8 Bataljon 2 2 500 18

Fördelnings-
luftvärn 40/48

90 30 Bataljon 10 100 4

Fördelnings-
luftvärn 70

270 60 Bataljon 10 450 3

Brigadluftvärn 
70 resp 69

180

90

50 Kompani

Kompani

20

10

150

80

3

2

Summa: 638 148

Anm 1: En 20 mm lvakan m/40–70 ingick i varje eldenhet RBS 70 till första tillfället för renove-
ring och modifiering (remo) 1991. Den var avsedd för bekämpning av enklare mål på kortare 
håll, mot helikoptrar och för markförsvar.

Luftvärnsförbandens styrka och svaghet på gott och ont

Nästan alla eldledare var befälsuttagna värnpliktiga och de flesta av strids-
ledarna var reservofficerare. Förmågan och träningen varierade, också bland 
yrkesofficerarna. Utbildningshjälpmedlen var enkla. Träningen med målflyg 
var desto mer utvecklad.

År 1985 beslöts, på luftvärnsinspektörens initiativ, att man skulle föra 
ner beslut om målbekämpning från stridsledarna till eldledarna. Anled-
ningen var att stridsförloppen förväntades vara så snabba att eldledarna 
inte skulle hinna fråga kompanistridsledarna om eldtillstånd först. Fem 
år efteråt, under Kuwait-krigets operation Desert Storm, erhölls kvitto på 
att åtgärden nog var riktig, även om vådabeskjutningsrisken skulle kunna 
öka något. Det irakiska robotluftvärnets eldenheter hann ofta inte fråga 
om och förmedla eldtillstånd innan chansen att bekämpa aktuella mål var 
förbi. Utbildningsmässigt här hemma var det nyttigt med en diskussion 

Kriget

Förband

Elden-
heter

Spanings-
radar

Komp/bat Antal Yta km2 Höjd km

Miloluftvärn 8 8 Bataljon 2 2 5 0 0 18

Fördelnings-
luftvärn 40/48

90 30 Bataljon io ioo 4

Fördelnings-
luftvärn 7o

27o 60 Bataljon io 450 3

Brigadluftvärn
7o resp 69

180

90

50 Kompani

Kompani

2 0

io

150

8o

3

2

Summa: 638 148

Anm 3: Endast eldenheter med kapacitet att bekämpa snabba mål med farter över loo m/s har
redovisats.

Från mitten av 1970-talet t i l l  mitten på 1980-talet fördubblades antalet
eldenheter genom införandet av RBS 70. En kostnadseffektiv satsning som
betydde mycket för följsamheten och därmed den direkta medverkan i
armsförbandens strid.

Av tabellerna framgår också att motsvarande satsning på miloluftvärn/
luftförsvarsluftvärn uteblev. Visserligen ökade antalet bataljoner med 100
procent, men det skedde genom att 26.1uftvärnsrobotbatallonen 67 delades
i två delar.

Luftvärnets krigsförband i siffror cirka 1986

Anm 1: En 20 mm (vakan m/40-70 ingick i varje eldenhet RBS 7o till första tillfället för renove-
ring och modifiering (remo) 1991. Den var avsedd för bekämpning av enklare mål på kortare
håll, mot helikoptrar och för markförsvar.

Luftvärnsförbandens styrka och svaghet på gott och ont
Nästan alla eldledare var befälsuttagna värnpliktiga och de flesta av strids-
ledarna var reservofficerare. Förmågan och träningen varierade, också bland
yrkesofficerarna. Utbildningshjälpmedlen var enkla. Träningen med målflyg
var desto mer utvecklad.

År 1985 beslöts, på luftvärnsinspektörens initiativ, att man skulle föra
ner beslut om målbekämpning från stridsledarna ti l l  eldledarna. Anled-
ningen var att stridsförloppen förväntades vara så snabba att eldledarna
inte skulle hinna fråga kompanistridsledarna om eldtillstånd först. Fem
år efteråt, under Kuwait-krigets operation Desert Storm, erhölls kvitto på
att åtgärden nog var riktig, även om vådabeskjutningsrisken skulle kunna
öka något. Det irakiska robotluftvärnets eldenheter hann ofta inte fråga
om och förmedla eldtillstånd innan chansen att bekämpa aktuella mål var
förbi. Utbildningsmässigt här hemma var det nyttigt med en diskussion
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om var eldtillstånden skulle ligga och att reglerna sågs över. 
Vådabeskjutningsrisken i allmänhet hade nog inte varit obetydlig om 

luftförsvaret prövats i strid. Luftvärnsförbanden till lands och sjöss anmälde 
fortlöpande sin position till STRIL. Där registrerades röda, gula och gröna 
luftvärnsområden som vårt flyg undvek. Rött stod för förband med hög 
verkan som inte disponerade IK för att skilja mellan fientligt, okänt och eget 
flyg. Först runt mitten av 1980-talet fick eldenheterna IK (igenkännings-
utrustning), med vars hjälp eldledarna kunde avgöra om fångat mål var eget 
eller inte.

Ammunitionsläget för närluftvärnet var gynnsamt. God funktionalitet 
präglade både robotar och granater. Det var gott om robotammunition till 
RBS 70, som fanns i olika varianter, 5 500 robotar till de olika förbands-
typerna med robot 70 i landet. Alla robotar fanns från mobilisering ute vid 
eldenheterna. Ammunition till 40 mm automatkanon 48 fanns det också 
gott om, 15 260 spårljusspränggranater på luftvärnsbataljon 48:s lastbils-
flak varav 4 320 per kompani och 2 160 på stabskompaniet. I miloammu-
nitionsförråden fanns möjlighet att ersätta flera gånger och tillverkningen 
pågick vid Bofors. Anledningen till nyproduktionen var i första hand 
export men också produktutveckling samt utgallring av äldre inkuranta 
partier

Satsningen på RBS 90 blev begränsad genom att bara tio kompanier á sex 
eldenheter anskaffades. Utvecklingskostnaderna utslagna på så få enheter 
innebar ett mycket högt styckepris. Men trots en tung lavett var eldenheterna 
uppskattade för en rad finesser. Varje eldenhet hade en ”viskande radar” med 
en uteffekt av 65 watt som inte gjorde utslag på flygvapnets radarvarnare, 
vilket väckte flygförarnas stora intresse. Det blev ett givet samtalsämne vid 
informella möten på fältet. IR-målföljning och inbyggd simulator motsva-
rade högt ställda krav. 

Vandringspristävlingen VPT, som instiftades i mitten av 1960-talet, var 
enligt elaka tungor ett sätt för måldragarfirmorna, vilka donerade vand-
ringspriserna, att säkerställa debiterbar tid. Det kan vara hur det vill med 
den saken, förbanden antog utmaningen och skjutresultaten blev mycket 
bättre och jämnare vid en jämförelse mellan de olika luftvärnsregementena. 
Genom dessa tävlingar blev också den tekniska personalens kunnande 
uppmärksammat.

Skarpskjutning med robotsystemen var länge en svårhanterlig övning, 
beroende på de rigorösa säkerhetsbestämmelser som omgav materielen, sär-
skilt den utskjutna roboten. Länge genomfördes alla skjutningar med luft-
värnsrobot som demonstrationsskjutning på Vidsel. I slutet av 1980-talet 
blev det tillåtet att skjuta robot 70 på fler platser. Härigenom kunde flera 
skyttar per kompani skjuta, vilket var bra för förtroendet för utbildningen 
och den tekniska tillförlitligheten.

Luftvärnsskyddet av markstr iden

om var eldtillstånden skulle ligga och att reglerna sågs över.
Vådabeskjutningsrisken i allmänhet hade nog inte varit obetydlig om

luftförsvaret prövats i strid. Luftvärnsförbanden till lands och sjöss anmälde
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Ammunitionsläget för närluftvärnet var gynnsamt. God funktionalitet
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RBS 70, som fanns i olika varianter, 5 500 robotar till de olika förbands-
typerna med robot 70 i landet. Alla robotar fanns från mobilisering ute vid
eldenheterna. Ammunition till 40 mm automatkanon 48 fanns det också
gott om, 15 260 spårljusspränggranater på luftvärnsbataljon 48:s lastbils-
flak varav 4 320 per kompani och 2 160 på stabskompaniet. I miloammu-
nitionsförråden fanns möjlighet att ersätta flera gånger och tillverkningen
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partier
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en uteffekt av 65 watt som inte gjorde utslag på flygvapnets radarvarnare,
vilket väckte flygförarnas stora intresse. Det blev ett givet samtalsämne vid
informella möten på fältet. IR-målföljning och inbyggd simulator motsva-
rade högt ställda krav.

Vandringspristävlingen VPT, som instiftades i mitten av 1960-talet, var
enligt elaka tungor ett sätt för måldragarfirmorna, vilka donerade vand-
ringspriserna, att säkerställa debiterbar tid. Det kan vara hur det vill med
den saken, förbanden antog utmaningen och skjutresultaten blev mycket
bättre och jämnare vid en jämförelse mellan de olika luftvärnsregementena.
Genom dessa tävlingar blev också den tekniska personalens kunnande
uppmärksammat.

Skarpskjutning med robotsystemen var länge en svårhanterlig övning,
beroende på de rigorösa säkerhetsbestämmelser som omgav materielen, sär-
skilt den utskjutna roboten. Länge genomfördes alla skjutningar med luft-
värnsrobot som demonstrationsskjutning på Vidsel. I slutet av 1980-talet
blev det tillåtet att skjuta robot 70 på fler platser. Härigenom kunde flera
skyttar per kompani skjuta, vilket var bra för förtroendet för utbildningen
och den tekniska tillförlitligheten.
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Kriget

Sammanfattande bedömning av luftvärnsförbandens  
stridseffekt i luftförsvaret
Jakten skulle pressa ner fientligt attackflyg på låg höjd och luftvärnet tvinga 
upp det på hög höjd. På FOCUS-övningarna var den bedömda sannolik-
heten för nedskjutning sammantaget ofta runt tio procent, litet högre för 
RBS 67/77/97 och RBS 90 och obetydligt lägre för RBS 70, trots avsaknaden 
av mörkerkapacitet. 

Stridseffekten hos arméns luftvärnsförband bedöms som stor på låg 
höjd (under 4 000 meter) och lägsta höjd (under 500 meter). Med milo-
luftvärnet kunde två områden skyddas samtidigt, varigenom jaktflygets 
och fördelningsluftvärnets effekt kompletterades med viss synergi. RBS 77 
motsvarade högt ställda krav, men bataljonerna kunde ha varit några fler. 
Då hade det varit möjligt att inledningsvis skydda även annan viktig militär 
och civil infrastruktur än den i östra Svealand och Skåne/västra Blekinge. 
Man hade samtidigt kunnat skydda exempelvis även Göteborgsområdets 

hamnar, raffinaderier, industrier m m, liksom den uppe-
hållande striden i Kalix- och Luleälvslinjerna. En bataljon i 
beredskap på Gotland för luftrumsövervakning av Östersjön 
hade indirekt kunnat bidra till skyddet av mål i östra Svea-
land och manifestera vår vilja att försvara ön med egen kraft. 
En femte bataljon var inledningsvis avdelad för att skydda 
övergångarna över oreglerade älvar samt trafik i mellersta och 
norra Norrland. 

Arméstridsförbandens möjligheter att genomföra markstriden
Alla stridande förband kunde själva bidra i stort och smått med förebyg-
gande luftförsvarsåtgärder. Några exempel:

• Maskering.

• Skenmål.

• Skenspårning och skenplogning.

• Flygmarsch.

• ”Flygspaning! Skydd!”

• ”Flygare! Skydd!”

• Alternativa stridsställningar (motsvarande för artilleri).

I stabsarbetet vid bataljon och högre förband bedömdes mer eller mindre 
fortlöpande miljöfaktorer som påverkade hotet från luften. Några exempel:

• Väderfaktorer som sikt, molnhöjd.

Luftvärnskanonvagn 90 
ingår i stridsfordon 90-famil-
jen. Utvecklad under det 
kalla kriget. Antal levere-
rade: trettio. Räckvidd: cirka 
fem kilo meter. Höjdtäckning: 
cirka tre kilometer.
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RBS 67/77/97 och RBS 90 och obetydligt lägre för RBS 70, trots avsaknaden
av mörkerkapacitet.

Stridseffekten hos armens luftvärnsförband bedöms som stor på låg
höjd (under 4 000 meter) och lägsta höjd (under 500 meter). Med milo-
luftvärnet kunde två områden skyddas samtidigt, varigenom jaktflygets
och fördelningsluftvärnets effekt kompletterades med viss synergi. RBS 77
motsvarade högt ställda krav, men bataljonerna kunde ha varit några fler.
Då hade det varit möjligt att inledningsvis skydda även annan viktig militär
och civil infrastruktur än den i östra Svealand och Skåne/västra Blekinge.
Man hade samtidigt kunnat skydda exempelvis även Göteborgsområdets

hamnar, raffinaderier, industrier m m, liksom den uppe-
hållande striden i Kalix- och Luleälvslinjerna. En bataljon i
beredskap på Gotland för luftrumsövervakning av Östersjön
hade indirekt kunnat bidra till skyddet av mål i östra Svea-
land och manifestera vår vilja att försvara ön med egen kraft.
En femte bataljon var inledningsvis avdelad för att skydda
övergångarna över oreglerade älvar samt trafik i mellersta och
norra Norrland.

Armestridsförbandens möjligheter att genomföra markstriden
Alla stridande förband kunde själva bidra i stort och smått med förebyg-
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Luftvärnsskyddet av markstriden

• Ljusförhållanden som mörker, sammanhängande molntäcke.

• Terrängens möjligheter till skydd och skyl i betäckt och kuperad terräng.

• Förbandens disciplin vad gällde spårbildning, typiska signaturer på 
grund av värme, exempelvis koktrossar, förläggningstält, stabs- och 
verkstadstält, fordonsmotorer m m.

Att bedöma arméstridsförbandens möjligheter att genomföra markstriden 
efter en i huvudsak genomförd allmän mobilisering och spridning till fly-
gets baser med anledning av lufthotet kunde bara göras intuitivt. De största 
konsekvenserna bedömdes vara de som följer av att mycket tar längre tid än 
planerat för både angriparen och försvararen. 

Den psykologiska effekten av ett oväntat flyganfall på lägsta 
höjd med bomber med fördröjd utlösning mot exempelvis en 
nyss grupperad brigadstab utan luftvärnsskydd torde ha varit 
hög, särskilt vid förband med begränsat eller lågt stridsvärde. 
Den indirekta effekten bedömdes generellt som betydande. 
Det innebar att angriparen vid sin planering måste räkna med 
att uppgiften krävde två–fem gånger så många flygplanslaster 
för samma effekt i det luftvärnsförsvarade målet. Den direkta 
effekten kan bara gissas. Ammunition fanns i tillräckligt stor 
omfattning. Utbildningsnivån ökade under det kalla kriget, särskilt markant 
som ett resultat av införandet av RBS 70. Materielen blev med tiden mindre 
svår att handha.

Som sammanfattande slutsats kan möjligen generellt hävdas att förutsätt-
ningar fanns för att luftvärnsförbandens strid mot luftmål med tiden skulle 
ha bidragit i alltmer betydande grad till luftförsvarets effekt och arméför-
bandens strid.

I eldenhet 90 ingick en 
spaningsradar PS 91 på en 
bandvagn 206.
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• Ljusförhållanden som mörker, sammanhängande molntäcke.

• Terrängens möjligheter till skydd och skyl i betäckt och kuperad terräng.
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Fältarbeten utförs för att förändra terrängen så att fiendens verksamhet 
försvåras och den egna verksamheten underlättas. Fältarbeten utförs av 
enskilda soldater och alla slags förband, kvalificerade arbeten av pionjär- och 
ingenjörförband.

Maskeringsarbeten

Maskering omfattar åtgärder som får objektets utseende att smälta samman 
med omgivningen och därigenom försvårar upptäckt, identifiering och 
lägesbestämning samt inriktning vid bekämpning av målet. Eftersom 
bekämpning normalt kräver identifiering, ska maskering kraftsamlas till att 
dölja för förbandet karakteristisk materiel och verksamhet. Maskeringen ska 
i första hand vara effektiv mot ögon- och fotospaning och dessutom försvåra 
termisk spaning och radarspaning.

Vissa objekt har egenmaskering i form av maskeringsmålning, värme-
avstrålningsskydd på fordon, radarabsorberande avskärmning samt mönster-
tryckta kapell.

Fordon och tält är sommartid tilldelade kamouflagefär-
gade maskeringsnät av plast, som är sju gånger sju meter, och 
vintertid vitfärgade sådana. Maskeringsnäten kan komplet-
teras med radarabsorberande tillsatsmaterial av stålfibriller 
som reflekterar radarstrålningen från objektet ut i olika rikt-
ningar så att endast en mindre del når radarspaningsutrust-
ningen. För att komplettera maskeringen finns färdiga maske - 
ringsparasoller. 

För vissa stabsfordon, artilleri- och luftvärnspjäser, central-
instrument och radarstationer finns särskilda maske rings satser. 

I satserna ingår stolpar, linor och tallrikar för att bära upp maske ringsnätet. 
Garage, förrådsbyggnader och lador kan också ge en mycket bra maske - 

ring.

21.
Skydd, framkomlighet och hinder
Fältarbeten för koncentrering, uppmarsch,  
gruppering och strid

Av överstelöjtnant Leif Sernelin

Krigsbro 4-färja med 
maskerings nät. Maskeringen 
ger knappast skydd mot 
noggrann fotospaning men 
gör att den inte drar till sig 
uppmärksamhet vid översikt-
lig spaning.
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Skydd, framkomlighet och hinder

Skenmålsarbeten
Skenmålens uppgift är dels att försvåra angriparens spaning och utvärde-
ring och därmed undandra det verkliga målet från bekämpning, dels att 
vilseleda skytten i bekämpningsögonblicket. De kan utföras som när- eller 
fjärrsken. 

Närsken i omedelbar anslutning till verklig gruppering syftar till att 
ge intryck av annan grupperingsyta än den verkliga i avsikt att minska 
verkan vid bekämpning. Fjärrsken syftar till att undandra verkligt mål från 
bekämpning. Utrymda grupperingsplatser kan med fördel utnyttjas som 
fjärrsken, då erforderlig arbetsinsats härigenom avsevärt kan begränsas. 
Vid tidsnöd är utnyttjande av denna typ av platser den enda realistiska 
möjligheten för anordnande av fjärrsken. Skenmål ska ge intryck av att 
vara i bruk och ha en någorlunda riktig värmeutstrålning. Radarreflektorer 
kan utnyttjas för att genom falska ekon störa och vilseleda en angripares 
radarspaning.

Det kalla krigets brokompanier innehöll skenbromateriel 200 och perso-
nal för hantering av dessa. Samtidigt som en verklig broförbindelse byggdes 
skulle en skenbroförbindelse av samma omfattning byggas. Skenbromateriel 
200 var en svensk konstruktion, som hanterades manuellt och manövrerades 
med bogserbåt.

Skenminering kan utföras friliggande eller i anslutning till minering eller 
blockering. Skenminering kan även utföras för att dölja genomfart i minering. 
Skenminering utförs genom spårbildning, bearbetning av grusvägbana, grus-
ning eller påskottning av snö på asfaltvägbana samt utläggning av ris eller 
halm på vägbana. Skenminering i snö kan även göras med minläggarutrust-
ning 12.

För att skapa större osäkerhet för en angripare bör fem till tio procent 
skarpa minor läggas in i skenmineringens främre del. Vissa minor bör dess-
utom förses med försåt.

Befästningsarbeten
Befästningsarbeten omfattar skottfältsröjningar, hinder, strids-
värn, skyddsgropar, splitterskydd, skyddsrum och förbindelse - 
värn.

Hinder finns i form av stormhinder, pansarhinder, bilhinder, 
båthinder och flygplanshinder. Stridsvärn finns i form av skytte-
värn, pjäsvärn, radarvärn, observationsvärn med flera. Splitter-
skydd ska skydda mot luftbrisad från 15 cm artillerigranat. Vid 
vissa stabs- och flygledningsplatser finns fredsutbyggda splitter-
skydd för närförsvaret. Skyddsrum ska vara fullträffsäkra mot 
15 cm artillerigranat och 100 kg flygbomb. Fältarbetssatser till-
delas förband som ska bygga ut motståndsnästen.

Pansarhinder av betong, så 
kallade draktänder, uppför-
des under andra världskriget 
i anslutning till permanenta 
befästningar.
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Kriget

Förbindelsearbeten

Fältbro
Fältbroarnas betydelse i krig har minskat, men kan ersätta krigsbroar i 
lägen då bron ska användas under lång tid. Långa fältbroar byggs på stöd 
av pålar i form av syllok eller pålok. Sylloket kan endast användas i grunda 
vattendrag där vadning är möjlig, i övrigt används pålok. Pålarna i pålok 
slås ner med tryckluftsdrivna pålkranar som är placerade på pålkransflottar 
av Ponton 2.

Krigsbro
För att kunna bära stridsvagn m/43 (22,5 ton) tillverkades vid Götaverken 
Balkbro 1, som hämtat sin konstruktion från den engelska bron ”Large 
Box Girder Bridge”. För att hålla nere transportvikten tillverkades bron i 
högklassigt stål (ST 52). Bron klarade 15-tons trafik upp till 33 meter och 
25-tons trafik upp till 25 meter. Genom att man anbringade en uppstyvning 
klarade bron 25-tons trafik upp till 39 meter. År 1946 fanns det drygt 1 000 
meter Balkbro 1. Bron var ur transportsynpunkt skrymmande och medför-
des av pansaringenjörmaterielplutonen, som på 18 lastbilar med släp med-
förde en 39 meters och två 25 meters broar. Bron var komplicerad att bygga 
och delarna var tunga. Ett 4,5 meters balkelement vägde 515 kg och bars av 
12 man. I och med anskaffningen av Balkbro 2 blev Balkbro 1 inaktuell, och 
överbliven materiel såldes i början av 1960-talet.

Redan 1948 anskaffade arméförvaltningen 6 400 ton Bailybromateriel 
från engelska upplag i Västtyskland och 2 200 ton från upplag i Italien. Bro-
materielen fick i Sverige beteckningen Balkbro 2 (BB 2). Med den kunde 

Militärbefälhavaren i Berg-
slagens militärområde, 
Sigmund Ahnfelt, inspekterar 
en 60-tons fältbro över Ljus-
nan i norra Värmland 1975.

Kriget

Förbindelsearbeten
Fältbro
Fältbroarnas betydelse i  krig har minskat, men kan ersätta krigsbroar i
lägen då bron ska användas under lång tid. Långa fältbroar byggs på stöd
av pålar i form av syllok eller pålok. Sylloket kan endast användas i grunda
vattendrag där vadning är möjlig, i övrigt används pålok. Pålarna i pålok
slås ner med tryckluftsdrivna pålkranar som är placerade på pålkransflottar
av Ponton 2.

Militärbefälhavaren i Berg-
slagens militärområde,
Sigmund Ahnfelt, inspekterar
en 6o-tons fältbro över Ljus-
nan i norra Värmland 1975.

Krigsbro
För att kunna bära stridsvagn m/43 (22,5 ton) tillverkades vid Götaverken
Balkbro 1, som hämtat sin konstruktion från den engelska bron "Large
Box Girder Bridge". För att hålla nere transportvikten tillverkades bron i
högklassigt stål (ST 52). Bron klarade 15-tons trafik upp till 33 meter och
25-tons trafik upp till 25 meter. Genom att man anbringade en uppstyvning
klarade bron 25-tons trafik upp till 39 meter. År 1946 fanns det drygt 1 000
meter Balkbro 1. Bron var ur transportsynpunkt skrymmande och medför-
des av pansaringenjörmaterielplutonen, som på 18 lastbilar med släp med-
förde en 39 meters och två 25 meters broar. Bron var komplicerad att bygga
och delarna var tunga. Ett 4,5 meters balkelement vägde 515 kg och bars av
12 man. I och med anskaffningen av Balkbro 2 blev Balkbro 1 inaktuell, och
överbliven materiel såldes i början av 1960-talet.

Redan 1948 anskaffade armsförvaltningen 6 400 ton Bailybromateriel
från engelska upplag i Västtyskland och 2 200 ton från upplag i Italien. Bro-
materielen fick i Sverige beteckningen Balkbro 2 (BB 2). Med den kunde
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ingenjörförbanden bygga broar för 50-tons fordon upp till 
en spännvidd av 65 meter. Den tyngsta delen, ramen, var 
3,05 meter lång och 1,55 meter hög och bars lätt av sex man 
med bärspakar. Med samma materiel kunde man också bygga 
pelare, för att utgöra stöd i fast bro. Ing 3 tog fram en metod 
för att med midjestyrda hjullastare bygga Balkbro 2 och denna 
metod infördes i Balkbro 2-instruktionen 1984.

På bromaterielkompaniet medfördes en 42 meters bro 
för 50-tons trafik och två 18 meters broar för 25-tons trafik. 
Byggnadstid för 42 meter bro var cirka 10 timmar och för 18 meter unge-
fär 6 timmar. På pansaringenjörmaterielplutonen medfördes 18 meter för 
50-tons trafik, som byggdes på cirka 8 timmar.

Flytande bro byggdes av Balkbro 2 på Ponton 2 fram till mitten av 1970-
talet med trafikklass 25/14 och därefter på Ponton 100 med trafikklass 50/18, 
som kunde trafikeras med stridsvagn S. Balkbro 2 använ-
des även för att bygga färjor på Ponton 2. Med fyra fyrdeliga 
Ponton 2 bar färjan 25 ton och med sex femdeliga Ponton 2 bar 
den 50 ton. Färjorna framdrevs genom rodd eller med bogser-
båt, 25-tons färjan med en bogserbåt och 50-tons färjan med 
två. I strömmande vatten kunde färjan framdrivas genom gir-
ning i färjlina. 

Under slutet av kalla krigets dagar gick planläggningen ut 
på att använda Balkbro 2 som ersättningsmateriel, för att fri-
göra modernare krigsbromateriel bakom brigadernas strids - 
områden.

I Belgien anskaffade arméförvaltningen våren 1948 ”surplus-materiel” 
från USA i form av Plywood Treadway, som räckte till utbyggnad av 10 000 
meter flytande bro. Bron fick i Sverige beteckningen Båtbro 3 (7–9 ton) och 
som flytande stöd användes pontoner, som bestod av två sammansatta över-
skeppningsbåtar m/43. Med två strängar av farbaneplattor samt mittlämmar 
av 18 millimeter plywood mellan farbanorna för hästar och gångtrafik kla-
rade bron 7-tons trafik och med tre strängar 9-tons trafik. Räckverket bestod 
av upprättställda åror med tågvirke emellan. Bron för 7-tons trafik kunde 
byggas och brytas brodelsvis, vilket gjorde att den delades i bro-
delar och maskerades när den inte trafikerades.

Båtbromaterielen ingick i ingenjörförbandens bromate-
rielplutoner och infanteriets pionjärplutoner fram till början 
av 1960-talet, men fanns även upplagd i förråd som förstärk-
ningsmateriel ända in på 1990-talet. Det byggdes också 7- 
och 9-tons färjor med samma materiel. Färjorna framdrevs 
genom rodd, med utombordsmotorer eller i strömmande 
vatten genom girning i färjlina.

Dubbelfilig landsvägsbro av 
Balkbro 2, som ersättnings-
bro på E 18 vid Stäket 1960.

Flytande bro av Balkbro 2 på 
Ponton 100.

7-tons Båtbro.
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ingenjörförbanden bygga broar för 50-tons fordon upp till
en spännvidd av 65 meter. Den tyngsta delen, ramen, var
3,05 meter lång och 1,55 meter hög och bars lätt av sex man
med bärspakar. Med samma materiel kunde man också bygga
pelare, för att utgöra stöd i fast bro. Ing 3 tog fram en metod
för att med midjestyrda hjullastare bygga Balkbro 2 och denna
metod infördes i Balkbro 2-instruktionen 1984.

På bromaterielkompaniet medfördes en 42 meters bro
för 50-tons trafik och två 18 meters broar för 25-tons trafik.
Byggnadstid för 42 meter bro var cirka 10 timmar och för 18 meter unge-
fär 6 timmar. På pansaringenjörmaterielplutonen medfördes 18 meter för
50-tons trafik, som byggdes på cirka 8 timmar.

Flytande bro byggdes av Balkbro 2 på Ponton 2 fram till mitten av 1970-
talet med trafikklass 25/14 och därefter på Ponton 100 med trafikklass 50/18,
som kunde trafikeras med stridsvagn S. Balkbro 2 använ-
des även för att bygga färjor på Ponton 2. Med fyra fyrdeliga
Ponton 2 bar färjan 25 ton och med sex femdeliga Ponton 2 bar
den 50 ton. Färjorna framdrevs genom rodd eller med bogser-
båt, 25-tons färjan med en bogserbåt och 50-tons färjan med
två. I strömmande vatten kunde färjan framdrivas genom gir-
ning i färjlina.

Under slutet av kalla krigets dagar gick planläggningen ut
på att använda Balkbro 2 som ersättningsmateriel, för att fri-
göra modernare krigsbromateriel bakom brigadernas strids-
områden.

I Belgien anskaffade armsförvaltningen våren 1948 "surplus-materiel"
från USA i form av Plywood Treadway, som räckte till utbyggnad av 10 000
meter flytande bro. Bron fick i Sverige beteckningen Båtbro 3 (7-9 ton) och
som flytande stöd användes pontoner, som bestod av två sammansatta över-
skeppningsbåtar m/43. Med två strängar av farbaneplattor samt mittlämmar
av 18 millimeter plywood mellan farbanorna för hästar och gångtrafik kla-
rade bron 7-tons trafik och med tre strängar 9-tons trafik. Räckverket bestod
av upprättställda åror med tågvirke emellan. Bron för 7-tons trafik kunde 7 -tons Båtbro.
byggas och brytas brodelsvis, vilket gjorde att den delades i bro-
delar och maskerades när den inte trafikerades.

Båtbromaterielen ingick i  ingenjörförbandens bromate-
rielplutoner och infanteriets pionjärplutoner fram till början
av 1960-talet, men fanns även upplagd i förråd som förstärk-
ningsmateriel ända in på 1990-talet. Det byggdes också 7-
och 9-tons färjor med samma materiel. Färjorna framdrevs
genom rodd, med utombordsmotorer eller i  strömmande
vatten genom girning i färjlina.

Dubbelfilig landsvägsbro av
Balkbro 2, som ersättnings-
bro på E 18 vid Stäket 1960.

Flytande bro av Balkbro 2 på
Ponton 100.
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Under 1950-talet anskaffades Krigsbromateriel 3, för att 
understödja stridsvagnsförband. Bron bestod av limmade låd-
balkar som var 9 meter långa, 51 centimeter höga och vägde 
300 kg. Med sex balkar i bredd blev det en bro för 25-tons trafik 
och med nio balkar i bredd för 50-tons trafik. En 25-tons bro 
transporterades på en lastbil med släp. Brons livslängd blev 
kort och den utgick i början av 1970-talet.

Mot slutet av 1950-talet ansågs inte den tyngre bromate-
rielen tillräckligt snabbyggd. Då utvecklades vid Fältarbets-
byrån en lättmetallbro, som infördes under 1960-talet och fick 

beteckningen Krigsbromateriel 4, som ersättning för 7- och 9-tons Båtbro 3. 
Den tyngsta delen i denna bro var huvudbalken, som var 3,6 meter lång, 
56 centimeter hög och vägde 132 kg, så denna bro byggdes för hand. Anta-
let huvudbalkar kunde varieras från två till tio och mellanrummet mellan 
huvudbalkarna täcktes med brobaneplattor. Bro för 25-tons trafik kunde 
byggas upp till 26 meter och för 50-tons trafik upp till 18,2 meter. 

Vid fördelningsingenjörbataljonen fanns Krigsbro 4-plutoner som med-
förde materiel för att bygga två 44 meter långa flytande broar för 50-tons 

trafik, alternativt fyra 50-tons färjor eller två 26 meter fasta 
broar för 25-tons trafik. 

15 meter 25-tons bro medfördes som reglementerad utrust-
ning vid infanteribataljonens pionjärpluton. 

Pansaringenjörbataljonen medförde en 50-tons färja. Från 
1980-talet användes Krigsbro 4 också på broläggare i pansar-
brigaderna i form av en 15,2 meter lång fast bro klass 50/14 
på ett bärgningsvagnschassi. Bron kunde läggas ut på några 
minuter utan att besättningen behövde lämna vagnen. 

För att kunna bygga flytande bro anskaffades mellandelar 
till Öbåt 3 för att bygga 25-tons färja. Denna färja fick endast belastas med 15 
ton i fred. Eftersom detta inte var en bra lösning anskaffades nya pontoner i 
lättmetall (Ponton 3), bestående av stäv- och mellandelar, vilket innebar att 
man kunde bygga såväl 25- som 50-tons färjor. Färjorna framdrevs med två 
respektive tre utombordsmotorer monterade i runtomsvängande motorfäs-
ten. KB 4 finns inte längre i krigsorganisationen, men finns upplagd i förråd.

När stridsvagn 101 anskaffades fanns det i armén ingen krigsbro på fly-
tande stöd som kunde bära detta fordon. Under 1960-talet inköptes då från 
Storbritannien ”Uniflote”, som i Sverige fick beteckningen Pontonmateriel 
100 och som används än idag. Den består av heldäckade svetsade pontoner, 
som kan kopplas till varandra i både längd- och sidled samt har däckslämmar 
i trä. En basponton är 5,55 meter lång, 2,44 meter bred och 1,22 meter hög 
samt väger fyra ton inklusive sina två däckslämmar av trä. Detta innebär att 
den måste byggas med maskiner. 

Krigsbromateriel 3, av lim-
mat trä, anskaffades under 
1950-talet för att understödja 
stridsvagnsförband vid 
övergång av smärre vatten-
drag. Den kunde byggas som 
25-tons bro (bilden) eller 
50-tons. Den utgick i början 
av 1970-talet. 

Krigsbromateriel 4, av lätt-
metall, anskaffades under 
1960-talet och ingick på 
fördelnings-, brigad- och 
bataljons nivå. Den kunde 
byggas som fast bro, fly-
tande bro och färja, för 25 
eller 50 tons trafik.

Kriget

Krigsbromateriel 3, av lim-
mat trä, anskaffades under
1950-talet för att understödja
stridsvagnsförband vid
övergång av smärre vatten-
drag. Den kunde byggas som
25-tons bro (bilden) eller
5o-tons. Den utgick i början
av 1970-talet.

Krigsbromateriel 4, av lätt-
metall, anskaffades under
1960-talet och ingick på
fördelnings-, brigad- och
bataljonsnivå. Den kunde
byggas som fast bro, fly-
tande bro och färja, för 25
eller 5o tons trafik.

Under 1950-talet anskaffades Krigsbromateriel 3, för att
understödja stridsvagnsförband. Bron bestod av limmade låd-
balkar som var 9 meter långa, 51 centimeter höga och vägde
300 kg. Med sex balkar i bredd blev det en bro för 25-tons trafik
och med nio balkar i bredd för 50-tons trafik. En 25-tons bro
transporterades på en lastbil med släp. Brons livslängd blev
kort och den utgick i början av 1970-talet.

Mot slutet av 1950-talet ansågs inte den tyngre bromate-
rielen tillräckligt snabbyggd. Då utvecklades vid Fältarbets-
byrån en lättmetallbro, som infördes under 1960-talet och fick

beteckningen Krigsbromateriel 4, som ersättning för 7- och 9-tons Båtbro 3.
Den tyngsta delen i denna bro var huvudbalken, som var 3,6 meter lång,
56 centimeter hög och vägde 132 kg, så denna bro byggdes för hand. Anta-
let huvudbalkar kunde varieras från två till tio och mellanrummet mellan
huvudbalkarna täcktes med brobaneplattor. Bro för 25-tons trafik kunde
byggas upp till 26 meter och för 50-tons trafik upp till 18,2 meter.

Vid fördelningsingenjörbataljonen fanns Krigsbro 4-plutoner som med-
förde materiel för att bygga två 44 meter långa flytande broar för 50-tons

trafik, alternativt fyra 50-tons färjor eller två 26 meter fasta
broar för 25-tons trafik.

15 meter 25-tons bro medfördes som reglementerad utrust-
ning vid infanteribataljonens pionjärpluton.

Pansaringenjörbataljonen medförde en 50-tons färja. Från
1980-talet användes Krigsbro 4 också på broläggare i pansar-
brigaderna i form av en 15,2 meter lång fast bro klass 50/14
på ett bärgningsvagnschassi. Bron kunde läggas ut på några
minuter utan att besättningen behövde lämna vagnen.

För att kunna bygga flytande bro anskaffades mellandelar
till Öbåt 3 för att bygga 25-tons färja. Denna färja fick endast belastas med 15
ton i fred. Eftersom detta inte var en bra lösning anskaffades nya pontoner i
lättmetall (Ponton 3), bestående av stäv- och mellandelar, vilket innebar att
man kunde bygga såväl 25- som 50-tons färjor. Färjorna framdrevs med två
respektive tre utombordsmotorer monterade i runtomsvängande motorfäs-
ten. KB 4 finns inte längre i krigsorganisationen, men finns upplagd i förråd.

När stridsvagn 101 anskaffades fanns det i armen ingen krigsbro på fly-
tande stöd som kunde bära detta fordon. Under 1960-talet inköptes då från
Storbritannien "Uniflote", som i Sverige fick beteckningen Pontonmateriel
100 och som används än idag. Den består av heldäckade svetsade pontoner,
som kan kopplas till varandra i både längd- och sidled samt har däckslämmar
i trä. En basponton är 5,55 meter lång, 2,44 meter bred och 1,22 meter hög
samt väger fyra ton inklusive sina två däckslämmar av trä. Detta innebär att
den måste byggas med maskiner.
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Inledningsvis anskaffades 21 stycken 50-tons färjor, som 
bestod av åtta baspontoner, fyra ramppontoner och två stäv-
pontoner. Det gick även att bygga en större färja med tolv 
baspontoner och sex ramppontoner, varvid baspontonerna 
grupperades fyra i längd. Färjan kunde då lasta två stycken 
24 meters långtradarekipage, som tillsammans fick väga 
ända upp till 105 ton. 

Frigående färja framdrevs med fyra stycken 80 hästkraf-
ters utombordsmotorer, med 500 kp dragkraft, monterade i 
speciella motorfästen, två på vardera långsidan, som kunde 
svängas 360 grader, eller av två bogserbåtar, en på vardera långsidan. 

Linstyrd färja var på uppströmssidan kopplad till en färjlina som var fäst i 
ett 20-tons markankare på vardera stranden och drevs av en färjvinsch, med 
1 300 kp dragkraft, monterad på färjan. Det anskaffades pontoner till ett 
tjugotal färjor som lades upp i förråd som förstärkningsmateriel.

Däcksbro 100 byggdes som två- eller tresträngad bro och ett antal satser 
anskaffades och lades upp som förstärkningsmateriel i anslutning till älvarna 
i Norrland. Denna bromateriel köpte även Vägverket (numera 
Trafikverket) för att ordna kringgångsförbindelser i både fred 
och krig. Vägverket byggde alltid tresträngade broar, till vilka 
man anskaffat lättmetalldäck och ramper i lättmetall som 
kunde regleras hydrauliskt. År 1996 övertog Vägverket förvalt-
ningsansvaret av all Ponton 100-materiel.

Byggnadstiden för färja och flytande bro var fortfarande 
ganska långa. Sovjetunionen utvecklade ett flytande brosystem 
bestående av heldäckade pontoner som veks ihop vid trans-
port, och när de landat i vattnet vecklade de automatiskt ut 
sig med hjälp av vattentrycket. USA vidareutvecklade detta system och Sve-
rige anskaffade systemet i början av 1980-talet, då det tillverkades i Väst-
tyskland. Bron fick beteckningen Däcksbro 200 och 100 meter kan byggas 
på en timme. Varje Ponton 200 (brodel) väger 5,5 ton och bygger 6,7 meter 
flytande bro. 

Däcksbro 200 finns fortfarande kvar i armén. Bron transporteras på bro-
terrängbil 9572, vid Scania Vabis i Södertälje ombyggda terränglastbilar typ 
”Myrslok” som förlängts och försetts med lastväxlare av Hiab-Foco. Den kan 
även transportera ponton 100.

Däcksbro 200 har en 4,1 meter bred körbana och kan bära upp till 80 ton 
tunga fordon. Den totala bredden hos en utvecklad ponton är 8,2 meter men 
i transportläge endast 3,2 meter. Med Däcksbro 200 byggs även färjor, som 
varierar i längd från 11,5 meter upp till 52 meter, och framdrivs med Bogser-
båt 2. Materielen finns på brokompanier, som i två broplutoner vardera 
medför materiel för 100 meter flytande bro eller två färjor. Vissa brokom-

Ponton 100-färja. Den 
består av sammanfogade 
helsvetsade bas-, ramp- och 
stävpontoner. Materielen 
inköptes från Storbritannien i 
samband med att stridsvagn 
101 anskaffades. Här ses fär-
jan med två stridsfordon 90.

Däcksbro 100 anskaffades 
som reservbro vid förbin-
delserna vid älvarna i övre 
Norrland. Den övertogs 1996 
av Vägverket.

Skydd, framkomlighet och hinder

Inledningsvis anskaffades 21 stycken 50-tons färjor, som
bestod av åtta baspontoner, fyra ramppontoner och två stäv-
pontoner. Det gick även att bygga en större färja med tolv
baspontoner och sex ramppontoner, varvid baspontonerna
grupperades fyra i längd. Färjan kunde då lasta två stycken
24 meters långtradarekipage, som tillsammans fick väga
ända upp till 105 ton.

Frigående färja framdrevs med fyra stycken 80 hästkraf-
ters utombordsmotorer, med 500 kp dragkraft, monterade i
speciella motorfästen, två på vardera långsidan, som kunde
svängas 360 grader, eller av två bogserbåtar, en på vardera långsidan.

Linstyrd färja var på uppströmssidan kopplad till en färjlina som var fäst i
ett 20-tons markankare på vardera stranden och drevs av en färjvinsch, med
1 300 kp dragkraft, monterad på färjan. Det anskaffades pontoner till ett
tjugotal färjor som lades upp i förråd som förstärkningsmateriel.

Däcksbro 100 byggdes som två- eller tresträngad bro och ett antal satser
anskaffades och lades upp som förstärkningsmateriel i anslutning till älvarna
i Norrland. Denna bromateriel köpte även Vägverket (numera
Trafikverket) för att ordna kringgångsförbindelser i både fred
och krig. Vägverket byggde alltid tresträngade broar, till vilka
man anskaffat lättmetalldäck och ramper i  lättmetall som
kunde regleras hydrauliskt. År 1996 övertog Vägverket förvalt-
ningsansvaret av all Ponton 100-materiel.

Byggnadstiden för färja och flytande bro var fortfarande
ganska långa. Sovjetunionen utvecklade ett flytande brosystem
bestående av heldäckade pontoner som veks ihop vid trans-
port, och när de landat i vattnet vecklade de automatiskt ut
sig med hjälp av vattentrycket. USA vidareutvecklade detta system och Sve-
rige anskaffade systemet i början av 1980-talet, då det tillverkades i Väst-
tyskland. Bron fick beteckningen Däcksbro 200 och 100 meter kan byggas
på en timme. Varje Ponton 200 (brodel) väger 5,5 ton och bygger 6,7 meter
flytande bro.

Däcksbro 200 finns fortfarande kvar i armen. Bron transporteras på bro-
terrängbil 9572, vid Scania Vabis i Södertälje ombyggda terränglastbilar typ
"Myrslok" som förlängts och försetts med lastväxlare av Hiab-Foco. Den kan
även transportera ponton 100.

Däcksbro 200 har en 4,1 meter bred körbana och kan bära upp till 80 ton
tunga fordon. Den totala bredden hos en utvecklad ponton är 8,2 meter men
i transportläge endast 3,2 meter. Med Däcksbro 200 byggs även färjor, som
varierar i längd från 11,5 meter upp till 52 meter, och framdrivs med Bogser-
båt 2. Materielen finns på brokompanier, som i två broplutoner vardera
medför materiel för 100 meter flytande bro eller två färjor. Vissa brokom-

Ponton ioo-färja. Den
består av sammanfogade
helsvetsade bas-, ramp- och
stävpontoner. Materielen
inköptes från Storbritannien i
samband med att stridsvagn
101 anskaffades. Här ses fär-
jan med två stridsfordon 9o.

Däcksbro loo anskaffades
som reservbro vid förbin-
delserna vid älvarna i övre
Norrland. Den övertogs 1996
av Vägverket.
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panier har en nyare broterrängbil 9529 A, som är en ombyggd Scania P 92.
Med anledning av att det tog för lång tid att bygga längre broar åt främst 

pansarförbanden, angav i början av 1980-talet ingenjörinspektören överste 1. 
Ove Dahl ett riktvärde för en ny fast bro, nämligen 50/50/50. Det innebär att 
en 50-tons fast bro för 50-tons trafik skulle byggas på 50 minuter. I slutet av 
1970-talet testades tyska Krupp-Brücke och i början på 1980-talet brittiska 
Medium Girder Bridge, men de klarade inte kraven. Karlskronavarvet, som 
tidigare varit involverat i Krigsbro 4, startade 1985 projektet krigsbro 5, som 
emellertid inte blev klart under kalla kriget, utan levererades först 1995.

1955 anskaffades en tysk järnvägs- och landsvägsbro, som fick beteck-
ningen Järnvägskrigsbro 3. Som järnvägsbro klarade den spännvidder upp 
till 90 meter och som landsvägsbro upp till 110 meter. Bron kunde byggas 
med farbanan i underkant (FUK) eller farbanan i överkant (FÖK). Lands-
vägsbron kunde byggas som enfilig eller tvåfilig bro och byggdes med far-
banan i underkant. Maskinell hantering var nödvändig.

Vägverket köpte också Järnvägskrigsbro 3, främst för att kunna bygga två-
filiga landsvägsbroar. Man tog också fram 6,6 meter långa farbaneplattor, som 
vägde 2 425 kg och ersätte tvärbalkar, vindsträvning och brobaneplank. Med 
farbaneplattor blev den fria brobredden 6,1 meter och tillät dubbelfilig trafik.

Bogserbåt 1 byggdes 1950 av plywood och med en Willys Jeep-motor 
på 50 hk, dragkraften är 500 kp. Bogserbåt 1 är 5,5 meter lång, 2,2 meter 
bred och med ett djupgående på 0,6 meter. Den väger 1 300 kg och lastar 

1 200 kg. Den transporteras på bogserbåtssläpvagn, från vilken 
den kan både sjösättas och tas upp. År 1972 förstärktes nedre 
delen av båtens skrov med glasfiberarmerad plast, för att kunna 
köras i nattgammal is. Den fanns i förråd fram till 1980-talets 
slut. Bogserbåt 1 var för svag för att driva en 50-tons ponton 
100-färja. 

1971 började Kalmar Verkstads AB att leverera den förnäm-
liga Bogserbåt 2, en driftsäker och robust båt med stålskrov, 
som kunde bryta upp till 10–15 centimeter is. Båten hade en 

Järnvägskrigsbro 3 som 
ersättningsbro över Göta älv 
i Göteborg 1977.

Sovjetunionen tog fram ett 
system för att snabbt kunna 
bygga broar för de mekani-
serade förbanden. Det vida-
reutvecklades i USA. Sverige 
inhandlade från Västtyskland 
den bro som fick beteck-
ningen Däcksbro 200. Den 
består av heldäckade ponto-
ner som transporteras hop-
vikta på en ombyggd terräng-
bil ”Myrslok” (till vänster). 
När pontonen läggs i vattnet 
vecklas den ut automatiskt. 
Den kan sedan byggas ihop 
till flytande bro eller färja, 
här 52 meter lång.
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Skydd, framkomlighet och hinder

Deutz dieselmotor på 105 hk, som gav en dragkraft på 1 000 kp. 
Den vägde 3 500 kg, var 7 meter lång, 2,4 meter bred och hade 
ett djupgående på 0,9 meter. Båten saknade roder och styrdes 
genom att propelleraggregatet kunde svängas 360 grader. Den 
transporterades på en kärra, som kunde backas ut i vattnet och 
sjösätta båten. På brokompani Däcksbro 200 fanns åtta stycken 
Bogserbåt 2, vilket var för få för att kompaniet skulle kunna 
lösa sina uppgifter på ett bra sätt. Då det inte fanns medel för 
anskaffning av fler Bogserbåt 2, konstruerades en fattigmans-
lösning med överskeppningsbåtar och utombordsmotorer.

Bil- och traktorvägar
För skytteförbandens underhållstjänst i väglös terräng byggde ingenjör-
kompanierna traktorvägar. Även om man försökte undvika sankmark, blev 
det ibland nödvändigt att passera över sådan. Fram till slutet av 1950-talet 
passerades sankmark med hjälp av risbäddar, som täcktes med bindjord och 
grus, faskiner, som 2,5 meter långa paket av hopsurrade grenar eller med 
kavelvägar som utfördes med rundvirke och var ett tidsödande arbete. 

I slutet av 1950-talet kom fordonsmattorna, som var 3 meter långa och 
0,9 meter breda. De var gjorda av tvärgående bräder, hopfogade av platt-
järnsband och med enkla kopplingar i ändarna. De sattes ihop till hjulbanor 
och höll för sex tons axeltryck. 

Mycket stenig terräng försökte man också att undvika, men det fanns 
borrutrustning i form av motorbergborrmaskin Warsop och den ameri-
kanska Fargo-jeepen med kompressor, slangar och tryckluftsborrmaskiner. 
När ingenjörplutonernas materielgrupper tillfördes tryckluftskärra 51 på 
1960-talet fick de ett utmärkt redskap vid vägbyggnad men även vid befäst-
ningsarbeten och fördröjande fältarbeten. För att öka tillgången tryckluft 
tillfördes senare kompressor 751, som drevs av samma Deutz dieselmotor 
som Bogserbåt 2. 

Träd fälldes efter andra världskriget med tunga tvåmanssågar, som i 
slutet på 1950-talet blev enmanssågar och efter hand allt lättare. Nuvarande 
motorsågar väger bara omkring 5 kg.

Upplastad Leopardstrids-
vagn på isväg över Kalix älv.

För att bygga flytande broar 
och färjor av Däcksbro- 
materiel 200 behövdes 
bogserbåtar. Bogserbåt 2 
var robust och kunde bryta 
10–15 centimeter is. Den 
anskaffades dock i alltför 
litet antal.
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Kriget

Bilvägar planeras i huvudsak att byggas längre bak och i form av kortare 
sträckor för att komplettera befintligt vägnät, bland annat till planlagda bro- 
och färjelägen. För dessa arbeten finns, utöver det som redan nämnts, band-
traktorer, bandlastare, hjullastare och grävmaskiner, där grävmaskinerna i 
början var linstyrda men från 1960-talet hydrauliska.

Vintertid kan isen utnyttjas för isväg eller sprängas bort för flytande bro 
eller färja i vak. Vaken sprängs upp eller sågas upp med issåg. Vintern stäl-
ler krav på plogning av såväl vägar som grupperingsplatser i terrängen. För 
detta användes bandtraktor D4 med förplog med en hydraulisk breddnings-
vinge samt bandlastare och hjullastare med förplog 351B med två manuella 
breddningsvingar.

Fordonsvad
Vissa vad är redan utbyggda över Norrlandsälvar och över vattendrag i södra 
Sverige för pansarförband. Vissa vad består av en betonggjuten väg i vatten-
draget och flera är planlagda att byggas ut vid beredskapshöjning.

Minröjning
För att kunna röja minor behöver man lokalisera dem och det kan man göra 
med minpik, som sedan början av 1980-talet är omagnetisk. För lokalisering 
av metalliska minor hade vi den elektriska minsökaren m/42. Den utgick i 
slutet av 1960-talet, på grund av för dålig känslighet mot minor som inne-
höll lite metall. På 1980-talet inköptes en österrikisk detektor.

Sedan 1980-talet ingår minvältar i stridsvagnskompaniernas utrustning. 
Välten, som väger sex ton, kan monteras på alla våra stridsvag-
nar och klarar att utlösa 15–20 tyngre stridsvagnsminor utan 
att röjningsfunktionen allvarligt skadas. Beroende på under-
laget uppgår röjningshastigheten till 5–10 kilometer/timme.

Genomgångar i minfält kan göras med minröjningsorm 1 
eller 10, som består av slangar fyllda med sprängämne och skjuts 
ut med en raket. När minröjningsormen detonerar utlöses 
truppminor eller kastas åt sidan medan stridsvagnsminor fri-
läggs. Minröjningsorm 1 handhas av tre soldater och ger en 25 
centimeter bred och 130 meter lång stig. Minröjningsorm 10 
handhas av sju man och ger en 50 centimeter bred och 150 
meter lång stig.

Förstöringsarbeten

Genom att förstöra broar, flygfält, hamnar och spränga avbrott 
på vägar försvårar man en angripares rörlighet. Många broar, 
flygfält, hamnar och vägbankar har redan i fred sprängkam-
mare för att underlätta en snabb förstöring.

Överst utskjutning av min-
röjningsorm 10 och nederst 
detonerande minröjnings-
orm 10.
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Skydd, framkomlighet och hinder

Rörladdning m/41–47 var avsedd att användas vid förstöring av storm-
hinder. Rörladdningen var 1,1 meter lång och innehöll 5,2 kg gjuten trotyl. 
Rörladdningarna kunde med bajonettfattning kopplas ihop till önskad 
längd, och i den första sattes en spets för att underlätta framskjutningen. 
Laddningen tändes med riv- eller slagtändare.

Konladdning m/46 fanns i en 1,5 kg- och en 3 kg-version. Sprängämnet 
var gjuten hexotol. Båda laddningar sköt en konformad genomslagskropp, 
som för 1,5 kg laddningen gav ett hål i armerad betong på 2–3 centimeter i 
diameter och cirka 75 centimeter djupt. Motsvarande värden för 3 kg-ver-
sionen var 4–6 centimeter i diameter och cirka 120 centimeter djupt.

Prismaladdning m/47 fanns i storlekarna 3 respektive 6 kg. Sprängämnet 
var gjuten trotyl. Laddningen på 3 kg sprängde av armeringsjärn till 12 cen-
timeters djup i armerad betong och laddningen på 6 kg intill 20 centimeters 
djup. Båda laddningarna blåste bort betong intill 2–3 gånger dessa djup.

Under slutet av 1940-talet infördes stöttändare, som initierades av tryck-
vågen från en angränsande detonation. Dessa användes främst vid spräng-
ning av isrännor och dikeshinder på myrar, då endast en burkladdning 
behövde tändas på vanligt sätt, när alla de andra har stöttändare.

Det vanligaste tändmedlet var krutstubin plus spräng-
patron, men eltändning blev allt vanligare och armén hade tre 
modeller av eltändare: tändapparat 4B och tändapparat 8, som 
båda använde kabel för tändningen, samt tändapparat 9, som 
använde radioavståndständare med två kilometers räckvidd.

1946 ersatte den formbara sprängdegen (pentyl blandad 
med 14 procent mineralolja till en formbar deg) dynamiten 
och delvis även trotylen. Sprängdegen är okänslig för köld, 
väta, slag och beskjutning och den är därför ingenjörtrupper-
nas favoritsprängämne. Den har god lagringsbeständighet och 
så hög detonationshastighet att den fungerar utan fördämning. År 1947 kom 
den nya pentylstubinen som var motståndskraftig mot fukt och hade bättre 
lagringbeständighet.

Burkladdning m/51 innehöll nitrolit och fanns i fyra olika storlekar: 
6:5, 9:10, 12:20 och 18:50. Den första siffran anger hur stor innerdiameter 
laddningsröret måsta ha för att laddningen ska kunna användas och den 
andra siffran anger laddningens vikt i kg. Burkladdningarna var avsedda för 
sprängkammare i betongkonstruktioner eller vägbankar samt vid isspräng-
ning. På grund av lagringsproblem (nitroliten jäser) har burkladdningarna 
utgått.

I början av 1960-talet anskaffades slangladdning 1 och 2. Slangladdning 1, 
som var tre meter lång och innehöll 15 kg trotyl, var främst avsedd för för-
störing av landningsbanor på baser och flygfält. Slangladdning 2, som var två 
meter lång och innehöll 20 kg sprängdeg, var främst avsedd för förstöring av 

Vägbankar över myrar i övre 
Norrland var försedda med 
sprängkammare som kunde 
laddas med burkladdningar, 
senare med vägtrumladd-
ningar. Här övas myrspräng-
ning i Gyttorp 1963.
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störing av landningsbanor på baser och flygfält. Slangladdning 2, som var två
meter lång och innehöll 20 kg sprängdeg, var främst avsedd för förstöring av

Vägbankar över myrar i övre
Norrland var försedda med
sprängkammare som kunde
laddas med burkladdningar,
senare med vägtrumladd-
ningar. Här övas myrspräng-
ning i Gyttorp 1963.
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kajer, broar och vägar. Båda slangladdningarna kunde kopplas 
ihop till lämpligt långa laddningar. 

Kajladdning 3 var en något omkonstruerad sjömina, som 
vägde 360 kg och innehöll 300 kg sprängämne, 250 kg hexotol 
och 50 kg trotyl. Minan hade en 20 meter lång lyftstropp för att 
kunna lyftas ner till kajens bottenvinkel. Minan initierades av 
1 kg sprängdeg, som placerades under minans topplock.

Under 1980-talet anskaffades vägtrumladdningar. De var en 
meter långa och innehöll en gjuten trotylladdning som med 
hjälp av kopplingsmuff kunde kopplas ihop till önskvärd längd. 
Laddningen initierades med 250 g sprängdeg.

Samtidigt anskaffades vägbanksladdningar, som innehöll 
25 kg flingad trotyl och initierades med 1 kg sprängdeg. De 
var 47,5 centimeter långa och 26 centimeter i diameter samt 
avsedda för förstöringsanordningar i vägbank.

Minering
För att minska angriparens rörlighet används minor i och framför storm-
hinder vid motståndsnästen, på vägar, flygfält och is, i väglös terräng och 
hamnbassänger. 

Stridsvagnsminor läggs ut, grävs ner för hand eller med minborr 801, som 
i bästa fall kan borra en mingrop per minut. För att försvåra röjning borras 
även mingropar, som inte förses med minor. Med hjälp av minrännor kan 
minorna läggas direkt från fordon och helikopter. En minläggningsrustning 
12 togs fram på 1980-talet för minering i snö i väglös terräng. Den består av 
bandvagn 206 med en minränna som försetts med två sidoplogar för mas-
kering av minorna. Detta gör att den är mycket lämplig för skenminering, 
eftersom spåren efter den ser likadana ut med eller utan minor.

De första funktionssäkra och lagringsbeständiga stridsvagnsminorna som 
tillverkades i Sverige var m/41–47, som vägde 8 kg och inne-
höll 5 kg trotyl. Fram till om med m/47–52B hade stridsvagns-
minorna plåthölje och utlöstes med trycklock och mintändare, 
med undantag av m/47–52B, som hade brytkryss.

Stridsvagnsmina m/52B vägde 9,5 kg och innehöll 8 kg 
hexo tol. Minan hade ett hölje av kryssfaner, för att försvåra röj-
ning med metalldetektor. Minan utlöstes med brytutlösare och 
mintändare. I högt gräs och i djup snö kunde brytutlösarens 
brytkryss ersättas med en 65 centimeter lång brytpinne. 

Stridsvagnsmina 5, som fortfarande används, har inget sär-
skilt hölje utan spräng ämnets ytskikt är förstärkt med ingjuten 
glasfiberväv och minan var omagnetisk. Minan väger 10,5 kg 
och innehåller 10 kg trotyl.

Fordonsminor verkar mot 
oskyddade eller lätt pansar-
skyddade fordon, landande 
flygplan eller helikoptrar. Här 
fordonsmina 13: verkans-
avstånd 150 meter inom en 
sektor på 40 grader, vikt 
20 kg.

Älvarna i övre Norrland 
utgjorde rejäla hinder för 
fientliga pansarförband. Det 
var därför viktigt att kunna 
förstöra broarna i tid. Här 
sprängs en utrangerad bro 
över Umeälven vid en övning 
1962.

Kriget

Älvarna i övre Norrland
utgjorde rejäla hinder för
fientliga pansarförband. Det
var därför viktigt att kunna
förstöra broarna i tid. Här
sprängs en utrangerad bro
över Umeälven vid en övning
1962.

Fordonsminor verkar mot
oskyddade eller lätt pansar-
skyddade fordon, landande
flygplan eller helikoptrar. Här
fordonsmina13: verkans-
avstånd 150 meter inom en
sektor på 40 grader, vikt
20 kg.

kajer, broar och vägar. Båda slangladdningarna kunde kopplas
ihop till lämpligt långa laddningar.

Kajladdning 3 var en något omkonstruerad sjömina, som
vägde 360 kg och innehöll 300 kg sprängämne, 250 kg hexotol
och 50 kg trotyl. Minan hade en 20 meter lång lyftstropp för att
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tillverkades i Sverige var m/41-47, som vägde 8 kg och inne-
höll 5 kg trotyl. Fram till om med m/47-52B hade stridsvagns-
minorna plåthölje och utlöstes med trycklock och mintändare,
med undantag av m/47-52B, som hade brytkryss.

Stridsvagnsmina m/52B vägde 9,5 kg och innehöll 8 kg
hexotol. Minan hade ett hölje av kryssfaner, för att försvåra röj-
ning med metalldetektor. Minan utlöstes med brytutlösare och
mintändare. I högt gräs och i djup snö kunde brytutlösarens
brytkryss ersättas med en 65 centimeter lång brytpinne.

Stridsvagnsmina 5, som fortfarande används, har inget sär-
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och innehåller 10 kg trotyl.
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Stridsvagnsmina 6 från 1985, som även den ännu används, 
har ett hölje av aluminium, väger 8 kg och innehåller 4 kg hexo-
tol. Minan är fullbreddsverkande med en verkansdel av RSV-typ 
(riktad sprängverkan). Tändsystemet är magnetiskt avkännande 
och verkar inom hela stridsfordonets bredd. Den är försedd 
med ett rubbningsskydd, så att den utlöses om man försöker 
röja den med minplog. Tändaren är dessutom programmerad 
att inte utlösas av minvält, utan av fordonet som kör minvälten.

Fordonsminor är en sammanfattande benämning på minor 
som verkar mot oskyddade eller lätt splitterskyddade fordon, landande flyg-
plan och helikoptrar. 

Fordonsmina 13 väger 20 kg och innehåller fler än 1 000 stycken 5,6 g 
tunga stålkulor, som skjuts iväg i en hastighet av 1 700 meter per sekund. 
Minan har ett verkansavstånd på 150 meter inom en sektor på 40 grader. 
Den anskaffades i början 1980-talet av såväl armén som marinen och flyg - 
vapnet.

Då fordonsmina 13 är alltför tung för att användas av infanteri- och jägar-
förband, anskaffades fordonsmina 13R, som väger 10 kg och innehåller fler 
än 800 stycken 3,5 g stålkulor, som skjuts iväg i en hastighet av 1 500 meter 
per sekund. Minan har ett verkansavstånd på 100 meter inom en sektor på 
40 grader.

Fordonsmina 14 väger 2,6 kg och har riktad sprängverkan. Minan skjuter 
iväg en projektilliknande genomslagskropp, som går igenom 60 millimeter 
pansarplåt på 150 meters avstånd. Vid träff i målet genereras ett stort antal 
sekundärsplitter.

Truppminor fanns tidigare i form av trampminor och trådminor. 
Trampmina m/43 hade minkropp av papp och innehöll 125 g nitrolit och 

utlöstes av en sprängpatron m/43. 
Splittermina m/48 bestod av en metallcylinder, där sprängämnet var 

omgivet av skrot. Minan var trådutlöst, vägde 2,9 kg och inne-
höll 0,5 kg nitrolit. Verkningsradien var 10–15 meter. Tramp-
mina m/49 och m/49B hade en cylindrisk minkropp av papp 
och innehöll 180 g trotyl. M/49 hade mintändare med horn 
och m/49B hade mintändare med huv. 

Truppmina 9 var ett cylindriskt stålrör, som rymde en 
sprängdegspatron på 125 g. Minan hade ändskruvar med hål 
för slagtändare. Ändskruvarna var gängade, så att det gick 
att sätta ihop flera minor. Minan kunde användas både som 
trampmina och trådmina. 

Truppmina 10 var en cylindrisk icke metallisk trampmina 
med en fast underdel och en rörlig överdel inneslutna i ett 
gummihölje, som innehöll 120 g trotyl.

Fordonsmina 13 R (avsedd 
bland annat för jägar-
förband): verkansavstånd 
100 meter inom en sektor 
av 40 grader, vikt 10 kg.

Fordonsmina 14: riktad 
sprängverkan, genomslag 
i 60 millimeters stålplåt på 
150 meters avstånd, vikt 
2,6 kg.
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mina m/49 och m/49B hade en cylindrisk minkropp av papp
och innehöll 180 g trotyl. M/49 hade mintändare med horn
och m/49B hade mintändare med huv.

Truppmina 9 var ett cylindriskt stålrör, som rymde en
sprängdegspatron på 125 g. Minan hade ändskruvar med hål
för slagtändare. Ändskruvarna var gängade, så att det gick
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med en fast underdel och en rörlig överdel inneslutna i  ett
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I början av 1960-talet köpte Försvarets materielverk en tysk trampmina 
som vid utlösning sköts upp en meter i luften, spred skrot och var effektiv 
mot oskyddad trupp inom en radie av cirka 25 meter. En svensk motsva-
rande mina, truppmina 11, togs fram. Den var både tramp- och trådmina, 
vägde 3 kg och innehöll en stor mängd stålkulor samt 0,5 kg trotyl, som hade 
god verkan mot oskyddad trupp upp till 50 meter i en sektor av 60 grader.

Truppmina 12 tillverkades av Bofors och vägde 3 kg. Den var en syft- eller 
trådmina. Minkroppen var 17 centimeter lång och 10 centimeter hög med 
en framsida som innehöll fler än 400 stycken 0,8 g stålkulor, som sköts ut i en 
hastighet av 1 500 meter per sekund. På 50 meters avstånd var spridningen 
av stålkulorna 50 meter i bredd och 2 meter i höjd. Som syftmina utlöses 
den med pentylstubin och slagtändare eller med eltändare. Som trådmina 
var den dragutlöst.

Truppmina 12 B köptes i Österrike och vägde 4 kg. Den hade fler än 900 
stycken 0,44 g stålkulor, men var i övrigt som truppmina 12. 

Truppmina 12 och 12 B har döpts om till försvarsladdning 21 och får inte 
användas som trådmina, eftersom alla truppminor är förbjudna i Sverige 
och 152 andra länder enligt Ottawakonventionen. Kina, Ryssland och USA 
har dock inte ratificerat konventionen.

Vägblockering
Vägblockeringens uppgift var att hejda angriparens vägbundna delar så att 
de blev lätta mål för vårt infanteri, artilleri och flyg. Vägblockering planlades 
så att vi på en längre vägsträcka minerade vägbanan och terrängen vid sidan 
om samt sprängde broar, trummor och viadukter. Vid tillgång på större träd 
utfördes förhuggning, och fanns det bergsskärningar sprängdes stenblock ut 
på vägen. Detta kompletterades med stridsvagns- och truppminor såväl på 
som vid sidan om vägen. Vissa stridsvagnsminor försågs med lyftförsåt, så 
att minan detonerade om den lyftes upp. Vissa vägbankar fick i fred inbyggda 
sprängkammarrör, som snabbt kunde laddas med vägbanksladdningar.

Hamnblockering
Hamnblockering omfattade minering, hinder och demontering av väsent-
liga komponenter syftande till att under begränsad tid hindra en angripare 
att utnyttja hamnen. Hamnblockering utfördes genom sänkning av spärr-
fartyg i hamninlopp, vältning av hamnkranar ut i hamnbassängen, minering 
med mina F 24 och tidladdningar i hamnbassängen samt stridsvagns- och 
truppmineringar på kajer och hamninfarter.

Mina F 24 var en 175 kg tung hamnmina, som innehöll 104 kg spräng-
ämne. Den var en decimeter lång, fyra decimeter bred framtill och åtta deci-
meter baktill och ganska platt, vilket innebar att när man släppte den från 
en kran vid kajkanten gled den ut minst lika långt som vattendjupet vid 
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kajen. Den kunde också läggas ut från båt på valfri plats. Hamnmineringen 
kompletterades med tidladdningar, som hade en inställbar timer-funktion, 
för att försvåra för dykare att arbeta i hamnbassängen.

Flygfältsblockering
På våra flygfält byggdes vågräta laddningstrummor under landsnings-
banorna. Laddningstrummorna hade  en draglina som användes för att ladda 
trummorna med slangladdning 1. I planläggningen ingick även förberedel-
ser för att förhindra landning på gräsytorna vid sidan av landningsbanorna. 
Vid höjd beredskap plöjdes ett antal diken i gräsytorna, för att förhindra 
landning med flygplan vid sidan av landningsbanorna. Samtidigt minerades 
vissa gräsytor med fordonsminor för att förhindra landning med helikopter. 

Skydd, f ramkomlighet  och hinder

kajen. Den kunde också läggas ut från båt på valfri plats. Hamnmineringen
kompletterades med tilladdningar, som hade en inställbar timer-funktion,
för att försvåra för dykare att arbeta i hamnbassängen.

Flygfältsblockering
På våra flygfält byggdes vågräta laddningstrummor under landsnings-
banorna. Laddningstrummorna hade en draglina som användes för att ladda
trummorna med slangladdning 1. I planläggningen ingick även förberedel-
ser för att förhindra landning på gräsytorna vid sidan av landningsbanorna.
Vid höjd beredskap plöjdes ett antal diken i gräsytorna, för att förhindra
landning med flygplan vid sidan av landningsbanorna. Samtidigt minerades
vissa gräsytor med fordonsminor för att förhindra landning med helikopter.
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Den förbandsbundna underhållsorganisationen förrådsställdes och mobi-
liserades enligt samma principer som övriga förband. Genomgående var 
mobiliseringstiderna något längre beroende bland annat på att flertalet av de 
fordon som togs ut vid mobilisering var civila. Underhållsförbanden med-
förde en del av hela förbandets reglementerade utrustning, som var förråds-
ställd inom mobiliseringsområdet eller hämtades vid särskilda förråd inom 
försvarsområdet. Understöd till stridande enheter kunde påbörjas direkt 
efter mobilisering.

Delar av den områdesbundna underhållsorganisationen var verksam 
redan under fredsförhållanden. Det gällde milomateriel- och miloverkstads-
organisationen och depåer. Visst understöd från dessa var nödvändigt och 
kunde lämnas under mobiliseringsskedet. Men även denna organisation 
skulle mobilisera och öka sin kapacitet, vilket beräknades ta upp till en vecka.

Förbanden var redan under mobiliseringsskedet beroende av understöd 
och tillförsel från civila delar av samhället. Det gällde livsmedel, drivmedel, 
fordonsreparationer och sjukvård enligt vad som tidigare har redovisats i 
kapitel 7 om underhållstjänsten. En förutsättning för att detta understöd 
skulle kunna lämnas i tillräcklig utsträckning var att man utöver planlägg-
ning även hade vidtagit förberedande åtgärder. 

Planeringen av underhållstjänsten under mobilisering och utgångsgrup-
pering var omfattande och ofta detaljerad. Utöver reglementerad utrustning 
tillfördes förnödenheter, planerades understödet och grupperades under-
hållsförband, så att verksamhet vid stridande enheter enligt den operativa 
planläggningen skulle säkerställas. Allmän mobilisering och fientlig påver-
kan i ett tidigt skede skulle ha medfört mycket stora problem och inneburit 
lägre stridsvärde och lägre materiell uthållighet vid mobiliserade enheter. En 
partiell mobilisering med en föregående beredskapsperiod skulle avsevärt 
ha förbättrat läget. Krigsleveranser och uttagning av fordon och förnöden-
heter från det civila näringslivet kunde ses över och delvis påbörjas, mobi-
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fordon som togs ut vid mobilisering var civila. Underhållsförbanden med-
förde en del av hela förbandets reglementerade utrustning, som var förråds-
ställd inom mobiliseringsområdet eller hämtades vid särskilda förråd inom
försvarsområdet. Understöd till stridande enheter kunde påbörjas direkt
efter mobilisering.

Delar av den områdesbundna underhållsorganisationen var verksam
redan under fredsförhållanden. Det gällde milomateriel- och miloverkstads-
organisationen och depåer. Visst understöd från dessa var nödvändigt och
kunde lämnas under mobiliseringsskedet. Men även denna organisation
skulle mobilisera och öka sin kapacitet, vilket beräknades ta upp till en vecka.

Förbanden var redan under mobiliseringsskedet beroende av understöd
och tillförsel från civila delar av samhället. Det gällde livsmedel, drivmedel,
fordonsreparationer och sjukvård enligt vad som tidigare har redovisats i
kapitel 7 om underhållstjänsten. En förutsättning för att detta understöd
skulle kunna lämnas i tillräcklig utsträckning var att man utöver planlägg-
ning även hade vidtagit förberedande åtgärder.

Planeringen av underhållstjänsten under mobilisering och utgångsgrup-
pering var omfattande och ofta detaljerad. Utöver reglementerad utrustning
tillfördes förnödenheter, planerades understödet och grupperades under-
hållsförband, så att verksamhet vid stridande enheter enligt den operativa
planläggningen skulle säkerställas. Allmän mobilisering och fientlig påver-
kan i ett tidigt skede skulle ha medfört mycket stora problem och inneburit
lägre stridsvärde och lägre materiell uthållighet vid mobiliserade enheter. En
partiell mobilisering med en föregående beredskapsperiod skulle avsevärt
ha förbättrat läget. Krigsleveranser och uttagning av fordon och förnöden-
heter från det civila näringslivet kunde ses över och delvis påbörjas, mobi-
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lisering förberedas och åtgärder vidtas inom främst den områdesbundna 
underhållsorganisationen.

Vid kraftsamling av Försvarsmaktens resurser till en eller möjligen två 
operationsriktningar krävdes omfattande omfördelning av underhållsför-
band och förnödenheter. Den övergripande ledningen av underhållstjäns-
ten utövades av ÖB genom högkvarteret. Militärbefälhavare (MB) i huvud-
operationsriktning fick dispositionsrätt över i huvudsak samtliga resurser 
för underhållstjänst inom sitt militärområde. Etappbataljoner från andra 
militärområden tilltransporterades och underställdes denne MB för att för-
stärka etapporganisationen i förhållande till antalet underställda brigader 
och övriga förband. Inledningsvis kunde det uppstå ett glapp mellan briga-
dernas behov av understöd och etappbataljonernas möjligheter att lämna 
understöd. Förutom längre mobiliseringstider måste delar av etappbatal-
jonerna hämta förnödenheter vid militära eller civila förråd. Understöd i 
sådana lägen skulle lämnas av den områdesbundna organisationen, främst 
från miloförråd och miloverkstäder och från underhållsenheter inom för-
svarsområde. Även rörliga delar av den områdesbundna organisationen i 
andra militärområden kunde tillföras. Alla tjänstegrensvisa förstärknings-
förband skulle kunna omgrupperas till militärområde i kraftsamlingsrikt-
ningen. Dessa underställdes som regel enheter inom den områdesbundna 
organisationen. Pansarreparationsplutoner liksom delar av övriga repara-
tionsförband kunde underställas brigad. 

Behov av understöd från civila delar av samhället var fortsatt stort. De 
militära förråden av exempelvis livsmedel och drivmedel var planlagda att 
utnyttjas först när civila resurser inte var tillgängliga. Bageri- och slakteri-
plutoner utgångsgrupperades i områden med svag civil infrastruktur vad 
gäller livsmedelsförsörjning. Plutonerna hölls i reserv, men mycket talar för 
att de i ett tidigt skede skulle behövas främst vid operationer i norra delen 
av landet. 

För att underlätta ledningen av etappbataljonerna och övriga underhålls-
förband samt öka förmågan till samordning med civila resurser tilldelades 
MB etappregementsstaber. Dessa biträdde MB och samordnade understödet 
till brigader och fördelningar. 

Kvalificerade sjukvårdsförband, fältsjukhus, ingående i etappbataljoner 
och som förstärkningsförband, tillfördes i kraftsamlingsriktning. Behovet 
var särskilt stort vid kraftsamling till områden där den civila hälso- och sjuk-
vården var resurssvag, som i norra delen av landet. Under senare delen av 
det kalla kriget kunde vid behov även kirurgiska operationslag tillföras och 
förstärka den civila och militära organisationen

Sjuktransporter inom den militära sjukvårdsorganisationen och till bered-
skapssjukhus ombesörjdes av förbandens egna sjuktransportresurser, enheter 
inom den områdesbundna organisationen och förstärkningsförband. Mål-
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sättningen, som fastställdes i slutet av 1970-talet, föreskrev att primärt kirur-
giskt ingrepp skulle kunna göras inom sex till åtta timmar efter en skada och 
för vissa skador inom en till två timmar. Denna målsättning torde ha varit 
svår att uppfylla utan tillgång till särskilda sjuktransporthelikoptrar. Sekun-
därt kirurgiskt ingrepp skulle, enligt samma målsättning, kunna utföras cirka 
fem dagar efter det primära ingreppet. I en huvudoperationsriktning bedöm-
des antalet skadade bli så stort att avtransport blev nödvändigt till längre till-
baka belägna beredskapssjukhus. För dessa transporter utnyttjades särskilt 
inredda sjuktransportbussar och sjuktransporttåg. Från norra delen av landet 
var risken för förbindelseavbrott stor. För att uppfylla medicinska krav var 
flygtransporter med särskilt inredda civila passagerarplan förberedda. Även 
sjuktransporter med för ändamålet inredda fartyg förbereddes.

För att säkerställa tillräcklig materiell uthållighet var det nödvändigt 
med omfattande förnödenhetstransporter från övriga militärområden som 
ersättning för bedömda avgångar och förluster. Transporterna utfördes av 
förstärkningsförbanden, militära transportenheter eller civila företag. Även 
transport på järnväg var planlagd.

I den operativa planläggningen ingick även planläggning för reorgani-
sation av förband. Reorganisation genomförs när stridsvärdet har nedgått 
så att förbanden inte kan lösa pågående eller planerade uppgifter. Inom ett 

Sjukvårdsorganisationen 
hade under en stor del av det 
kalla kriget inte godtagbar 
förmåga, vilket skulle ha 
påverkat förbandens strids-
värde negativt. En påtaglig 
svaghet var bristen på 
helikoptrar för transport av 
skadade från främre förband 
till kvalificerad vård.
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operationsområde var MB ansvarig för denna planering samt för genom-
förande. Reorganisation innebar att förbandet måste dras ur från pågående 
verksamhet och omgrupperas till ett område där reorganisationen kunde 
genomföras och beräknades ta upp till ett par veckor. Förutom personal-
tjänst handlade reorganisationen till stor del om underhållstjänst. Det inne-
bar att lämpliga områden avdelades och erforderliga underhållsförband och 
förnödenheter behölls i reserv för att senare kunna utnyttjas av förband som 
behövde reorganiseras.

Tillräcklig uthållighet? 

I vilken mån var underhållstjänsten och den materiella uthålligheten till-
räckliga, rätt balanserade i förhållande till organisationen i övrigt och utfor-
made så att planerade militära operationer kunde genomföras?

Underhållsorganisationen moderniserades kontinuerligt, som tidigare har 
redovisats i kapitel 7 om underhållstjänsten. Brigadernas underhållsenheter 
anpassades med hänsyn till ökad motorisering, mekanisering och förban-
dens ökade eldkraft. Kapaciteten för ammunitions- och drivmedelshantering 
och fordonsreparationer ökade. Även den områdesbundna organisationen 
och förstärkningsförband moderniserades. Förband tillkom, till exempel 
pansar reparationsplutoner. 

Etappbataljonerna organiserades om på 1960-talet och förbättrades ytter-
ligare på 1980-talet. Genomgående gjordes underhållsorganisationen rörli-
gare, och förbättrad hanteringsutrustning och maskinella hjälpmedel tillför-
des. Organisationen blev mer lämpad att aktivt understödja stridande enhe-
ter genom framtransport av förnödenheter och reparation av fordon. Sam-
tidigt prioriterades ofta inte underhållsförbanden vid omorganisationer och 
tillförsel av modern materiel. Sambandsutrustningen till exempel var många 
gånger omodern och otillräcklig och medförde att ledning av etappförband 
och övriga underhållsförstärkningsförband försvårades, liksom samverkan 
mellan dessa och stridande förband.

Det förhållandet att en stor del av organisationen, utom den förbands-
bundna, inte grundutbildades innebar att kapaciteten direkt efter mobilise-
ring var nedsatt. Sammantaget bedöms dock huvuddelen av underhållsorga-
nisationen ha haft en acceptabel kapacitet. 

En del av underhållsorganisationen hade emellertid inte en godtagbar för-
måga under en stor del av det kalla kriget. Studier i början av 1970-talet visade 
på stora brister inom hela sjukvårdsorganisationen, alltifrån första omhän-
dertagandet av skadade vid stridande förband till kvalificerad behandling och 
vård. Efter ett omfattande utredningsarbete, försök och betydande resurstill-
skott omorganiserades och moderniserades hela den militära sjukvårdsorga-
nisationen. Kronan på verket var fältsjukhusen, ingående i etappbataljoner 
och som fristående förband. Omorganisationen började på 1970-talet, och 
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på 1980-talet hade Försvarsmakten en resursmässigt anpassad sjukvårds-
organisation som uppfyllde moderna medicinska krav, väl jämförbara med 
vad som fanns inom den civila hälso- och sjukvården. Trots resurstillskott 
och förbättringar saknades en organisation för helikoptertransport av ska-
dade. Behovet av transport med helikopter från främre förband till kvalifi-
cerat omhändertagande av skadade bedömdes särskilt angeläget. Studier och 
utredningar genomfördes men resulterade inte i någon organisation enbart 
för transport av skadade. Sjukvårdens behov av helikoptertransporter fick 
vägas mot andra behov.

Intill 1980-talet torde brister i den militära sjukvården negativt ha påver-
kat stridsvärdet vid förbanden. Det innebar att sjukvårdstjänsten under en 
stor del av det kalla kriget säkert var en begränsande faktor för att kunna 
utnyttja de stridande förbanden enligt den operativa planläggningen. För-
modligen hade man tvingats ta betydande hänsyn till dessa brister. Mycket 
talar för att bristerna hade framtvingat förändringar i den operativa plan-
läggningen och hur stridande förband kunde användas.

Andra brister i materiell uthållighet, som negativt påverkade möjligheterna 
att genomföra planerad verksamhet, gällde stridsfordonsreparationer och 
tillgången på kvalificerad ammunition. Under 1970-talet begränsades under-
hållet av stridsfordon av ekonomiska skäl. Även tillgångar på reservdelar och 
utbytesenheter minskade. Ammunitionsanskaffningen reducerades väsentligt.

För längre förflyttningar och omgrupperingar av pansarförband skulle 
järnväg utnyttjas. Om detta inte var möjligt tvingades pansarförbanden till 
långa landsvägsmarscher, vilket medförde mycket stora påfrestningar på 
reparationsorganisationen. Visserligen fanns det stridsfordonssläp i repara-
tions organisationen avsedda för transport av skadade objekt, men först i 
slutet av 1970-talet anskaffades släp och dragbilar som möjliggjorde lands-
vägstransport av stridsfordon för huvuddelen av en pansarbrigads strids-
vagnar. Övning med långa landsvägsmarscher för pansarförband utan 
till gång till transportsläp genomfördes i slutet av 1970-talet, vilket krävde 
tillgång till en stor del av tillgängliga utbytesenheter och omfattande repara - 
tionskapacitet.

Reservdelar och utbytesenheter förrådsställdes dels inom verkstadsorga-
nisationen, dels vid miloförråd. Bristen på övergripande och effektiva lager-
system, som visade vad som fanns och i vilka förråd, försvårade distribution 
och utnyttjande. Nödvändig omfördelning av reservdelar mellan militär-
områden skulle ha inneburit stora problem och hämmat reparations- och 
verkstadsförbandens kapacitet. Brist på reservdelar hade säkert inneburit 
att verkstäder och reparationsförband ägnat sig åt ”kannibalism”, det vill 
säga utnyttjat reservdelar från skadade objekt. Först på 1980-talet infördes 
gemensamma system och dessa blev inte riktigt effektiva förrän datorstöd 
helt slog igenom.
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nisationen, dels vid miloförråd. Bristen på övergripande och effektiva lager-
system, som visade vad som fanns och i vilka förråd, försvårade distribution
och utnyttjande. Nödvändig omfördelning av reservdelar mellan militär-
områden skulle ha inneburit stora problem och hämmat reparations- och
verkstadsförbandens kapacitet. Brist på reservdelar hade säkert inneburit
att verkstäder och reparationsförband ägnat sig åt "kannibalism", det vill
säga utnyttjat reservdelar från skadade objekt. Först på 1980-talet infördes
gemensamma system och dessa blev inte riktigt effektiva förrän datorstöd
helt slog igenom.
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Kunde vi hålla ut?

Fredsanskaffningen av ammunition reducerades på 1970-
talet främst av ekonomiska skäl, samtidigt som man i ökad 
utsträckning förlitade sig på beredskaps- och krigsproduktion. 
Även om den totala tillgången på ammunition tillsammans 
med planerad produktion i huvudsak bedömdes tillräcklig 
visade studier att det var brist på modern artilleri- och pansar-
värnsammunition, i varje fall fram till en bit in på 1980-talet. 
En händelseutveckling som inte möjliggjorde kompletterande 
produktion av ammunition i ett tidigt skede skulle ha inneburit 
brist på ett flertal ammunitionsslag i ett längre krigsskede och i 
vissa fall redan efter någon vecka. 

Tidigare har det hänvisats till operativa uthållighetsstudier, 
som genomfördes i början på 1970-talet och här delvis ligger 
till grund för bedömning av den materiella uthålligheten. Ope-
rativa uthållighetsstudier genomfördes även i början på 1990-
talet. Dessa visade delvis andra resultat än tidigare studier. 
I några fall var det mer fråga om särskilda personalbrister än 
förnödenhetsbrister. Fientlig bekämpning av egna artilleriför-
band medförde att det inte uppstod någon brist på artilleriammunition, 
medan däremot bristen på luftvärnsrobotar var besvärande. På sjukvårds-
sidan visade studierna på att det tog för lång tid innan skadade kom till fält-
sjukhus eller beredskapssjukhus för primär kirurgisk behandling. Främst 
berodde detta på långa avstånd till dessa sjukhus samt avsaknaden av sär-
skilda helikoptertransporter för skadade. 

Brister i den materiella uthålligheten fanns under hela det kalla kriget i 
varierande utsträckning. En del kunde säkert avhjälpas med kris- och krigs-
produktion och genom att man utnyttjade äldre och delvis omoderna för-
nödenheter och omodern materiel. Vissa av bristerna skulle, kan man för-
moda, negativt ha påverkat stridsvärdet vid förband och system och medfört 
att taktisk och operativ verksamhet inte kunde genomföras som planerat. 
I något fall skulle den materiella uthålligheten ha varit direkt gränssättande 
för verksamheten. Det understryker betydelsen av en tillräcklig materiell 
uthållighet och effektiv underhållstjänst. 

Det ligger således mycket i de reglementen och riktlinjer som tidigare 
citerats: ”Väl planlagd och genomförd underhållstjänst ger förbanden strids-
uthållighet och är en förutsättning för att de skall kunna lösa sina uppgifter.” 
”Möjligheterna att tillgodose underhållsbehoven har stor betydelse för hur 
striden skall föras.”

Krutfabriken i Tyfors utan-
för Fredriksberg i Dalarna. 
Produktionen upphörde vid 
krigsslutet, men fabriken 
bevarades för reservpro-
duktion fram till 1973. Att få 
igång produktionen krävde 
en rejäl förvarningstid före 
krigsutbrott.
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I några fall var det mer fråga om särskilda personalbrister än
förnödenhetsbrister. Fientlig bekämpning av egna artilleriför-
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medan däremot bristen på luftvärnsrobotar var besvärande. På sjukvårds-
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berodde detta på långa avstånd till dessa sjukhus samt avsaknaden av sär-
skilda helikoptertransporter för skadade.
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varierande utsträckning. En del kunde säkert avhjälpas med kris- och krigs-
produktion och genom att man utnyttjade äldre och delvis omoderna för-
nödenheter och omodern materiel. Vissa av bristerna skulle, kan man för-
moda, negativt ha påverkat stridsvärdet vid förband och system och medfört
att taktisk och operativ verksamhet inte kunde genomföras som planerat.
I något fall skulle den materiella uthålligheten ha varit direkt gränssättande
för verksamheten. Det understryker betydelsen av en tillräcklig materiell
uthållighet och effektiv underhållstjänst.

Det ligger således mycket i de reglementen och riktlinjer som tidigare
citerats: "Väl planlagd och genomförd underhållstjänst ger förbanden strids-
uthållighet och är en förutsättning för att de skall kunna lösa sina uppgifter."
"Möjligheterna att tillgodose underhållsbehoven har stor betydelse för hur
striden skall föras."

Krutfabriken i Tyfors utan-
för Fredriksberg i Dalarna.
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krigsslutet, men fabriken
bevarades för reservpro-
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Ledarskapet i det militära har ofta uppmärksammats, än som föredöme, än 
som skräckbild. Många utgår kanske ifrån att de svenska militära ledarskaps-
formerna under 1900-talet varit i huvudsak oförändrade. Under beredska-
pen och det kalla kriget skedde emellertid avsevärda förändringar, främst 
när det gäller det direkta ledarskap, som utövades vid de minsta enheterna, 
kompani och pluton. I någon mån återspeglas detta i det faktum att begrep-
pet ledarskap/ledning efter hand ersatt de vid periodens början vanligare 
benämningarna chefskap/befälsföring samt att ledare/ledning kommit att 
sammanfatta truppförare/truppföring och trupputbildare/trupputbildning. 

”Chefen blir ledare först sedan han i sina underställdas ögon visar sig värd 
förtroende”, säger Eric Fältström i förordet till boken Chefen och ledarskapet 
1986. Kanske är det inte helt fel att bakom denna tes ana en äldre, motsatt 
uppfattning, nämligen att en person kan göras till chef när han i sina över-
ordnades ögon visar sig värd förtroende. 

”Jag tar befälet över gruppen!”

För arméns befälselever (så kallades de värnpliktiga som utbildades för att 
kunna krigsplaceras som gruppchefer, troppchefer eller plutonchefs ställföre-
trädare, även de som senare skulle bli officerare, underofficerare och under-
befäl) började befälsutbildningen med den enkla övningen att på kaserngår-
den ta befälet över de egna kamraterna i en grupp uppställd i kolonnform. 
Det gjordes enligt följande:

– Befälselev Svensson tar befälet över gruppen!
– Ja, löjtnant!
Befälseleven marscherade därefter fram till en plats cirka femton meter 

från gruppen och uttalade med fast och ljudlig stämma:
– Jag tar befälet över gruppen!
Därefter marscherade han tillbaka och ställde sig främst i gruppen och 

anmälde:

23.
Från Lammio till Koskela
Ledarskap under förändringar

Av överste 1. Einar Lyth

23.
Från Lammio till Koskela
Ledarskap under förändringar

Av överste 1. Einar Lyth

Ledarskapet i det militära har ofta uppmärksammats, än som föredöme, än
som skräckbild. Många utgår kanske ifrån att de svenska militära ledarskaps-
formerna under 1900-talet varit i huvudsak oförändrade. Under beredska-
pen och det kalla kriget skedde emellertid avsevärda förändringar, främst
när det gäller det direkta ledarskap, som utövades vid de minsta enheterna,
kompani och pluton. I någon mån återspeglas detta i det faktum att begrep-
pet ledarskap/ledning efter hand ersatt de vid periodens början vanligare
benämningarna chefskap/befälsföring samt att ledare/ledning kommit att
sammanfatta truppförare/truppföring och trupputbildare/trupputbildning.

"Chefen blir ledare först sedan han i sina underställdas ögon visar sig värd
förtroende", säger Eric Fältström i förordet till boken Chefen och ledarskapet
1986. Kanske är det inte helt fel att bakom denna tes ana en äldre, motsatt
uppfattning, nämligen att en person kan göras till chef när han i sina över-
ordnades ögon visar sig värd förtroende.

"Jag tar befälet över gruppen!"
För armens befälselever (så kallades de värnpliktiga som utbildades för att
kunna krigsplaceras som gruppchefer, troppchefer eller plutonchefs ställföre-
trädare, även de som senare skulle bli officerare, underofficerare och under-
befäl) började befälsutbildningen med den enkla övningen att på kaserngår-
den ta befälet över de egna kamraterna i en grupp uppställd i kolonnform.
Det gjordes enligt följande:

— Befälselev Svensson tar befälet över gruppen!
— Ja, löjtnant!
Befälseleven marscherade därefter fram till en plats cirka femton meter

från gruppen och uttalade med fast och ljudlig stämma:
— Jag tar befälet över gruppen!
Därefter marscherade han tillbaka och ställde sig främst i gruppen och

anmälde:
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Från Lammio till Koskela

– Löjtnant! Befallningen verkställd!
Denna lilla övning kan förefalla vara i enklaste laget, men många av de 

befälsuttagna var, trots inskrivningsmyndigheternas urval och psykologer-
nas tester, blyga eller av andra skäl tillbakadragna och kände motvilja för att 
uppträda dominant. Krigsmakten klarade sig inte utan chefer på alla nivåer, 
och de därtill uttagna måste våga ta på sig ett chefsansvar och utöva ledar-
skap. Detta var enkelt för en del, framför allt för befälselever med tidigare 
positioner inom lagidrotten, hemvärnet och föreningsvärlden, och för store-
bröder i större syskonskaror. Men de flesta befälselever måste lockas eller 
tvingas att ”ta ett steg framåt”. De måste våga synas och höras. Det bibringa-
des ett kroppsspråk som motsvarade befälsrollen – att med skarp och kritisk 
blick stå rakryggad, bredbent och peka med hela handen. Normerna från 
kamratskapet i det civila måste brytas.

Föregångsman
Det gjordes tidigt klart att befälseleverna måste bli föregångsmän. Detta inne-
bar att de tränades att bli i alla avseenden lika bra som de under lydande både 
när det gällde militära dagsrutiner (”rätt plats, rätt tid och rätt utrustning”) 
och fysiska prestationer. Befälseleverna skulle bibringas såväl befälsmed-
vetande som fullgod personlig färdighet, för infanteriets del främst ”skjuta, 
springa, gräva”.

”Framåt!” För att kunna 
fungera som chef måste 
befälseleven ha såväl befäls-
medvetande som personlig 
färdighet.

Från Lammin till Koskela

— Löjtnant! Befallningen verkställd!
Denna lilla övning kan förefalla vara i enklaste laget, men många av de

befälsuttagna var, trots inskrivningsmyndigheternas urval och psykologer-
nas tester, blyga eller av andra skäl tillbakadragna och kände motvilja för att
uppträda dominant. Krigsmakten klarade sig inte utan chefer på alla nivåer,
och de därtill uttagna måste våga ta på sig ett chefsansvar och utöva ledar-
skap. Detta var enkelt för en del, framför allt för befälselever med tidigare
positioner inom lagidrotten, hemvärnet och föreningsvärlden, och för store-
bröder i större syskonskaror. Men de flesta befälselever måste lockas eller
tvingas att "ta ett steg framåt". De måste våga synas och höras. Det bibringa-
des ett kroppsspråk som motsvarade befälsrollen — att med skarp och kritisk
blick stå rakryggad, bredbent och peka med hela handen. Normerna från
kamratskapet i det civila måste brytas.

Föregångsman
Det gjordes tidigt klart att befälseleverna måste bli föregångsmän. Detta inne-
bar att de tränades att bli i alla avseenden lika bra som de underlydande både
när det gällde militära dagsrutiner ("rätt plats, rätt tid och rätt utrustning")
och fysiska prestationer. Befälseleverna skulle bibringas såväl befälsmed-
vetande som fullgod personlig färdighet, för infanteriets del främst "skjuta,
springa, gräva".

"Framåt!" För att kunna
fungera som chef måste
befälseleven ha såväl befäls-
medvetande som personlig
färdighet.
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Kriget

Lojalitet kontra självständighet
Det militära systemet krävde ovillkorlig lydnad och lojalitet. Men följsamhet 
på kommandon och orderlydnad räckte inte för att systemet skulle fungera. 
Den självständighet som behövdes i fält måste lockas fram, uppmuntras och 
tränas. Detta skedde i sin enklaste form genom att befälseleverna gavs enkla 
uppdrag, till exempel ”Ordna för plutonens utspisning!”, och när motfrå-
gorna kom om hur det borde göras kunde svaret bli något i stil med: ”Det 
är befälselevens sak! Men se till att det är klart klockan tolv!”, ett bitskt ”Lös 
uppgiften!” eller i en mer vulgär form ”Det skiter väl jag i!” eller ”Fråga inte 
så förbannat! Bestäm själv!” Här lades grunden till det som i större samman-
hang kallats uppdragstaktik eller mål- och ramstyrning.

Beslutsvillighet 

Att en chef/ledare måste dels ta på sig även obehagliga, impopulära beslut, 
dels fatta taktiskt svåra beslut av tidsskäl på bristfälligt beslutsunderlag, 
sådant kan läras ut i lektionssalar men kan endast förstås genom erfaren-
het under övningar, framför allt dubbelsidiga övningar. I sin enklaste form 
klargjordes sådant när trötta och irriterade meniga gav sig på sina ännu 
oruti nerade befälselever med ord som: ”Men tala för helvete om var tältet 
ska stå! Bestäm dig nån gång, din jävla kanin!” 

Initiativförmåga och improvisationsförmåga
Dessa förmågor var en annan förutsättning för att systemet skulle fungera. 
En modern krigsmakt där alla bara lyder order och i övrigt förhåller sig pas-
siva fungerar inte ens i fred. En småstats antalsmässigt underlägsna krigs-
makt kommer i krig snabbt att besegras om gynnsamma stridssituationer 
inte utnyttjas genom initiativ och improvisationer på platsen utan att man 
frågar överordnade. Oväntade händelser och ständiga friktioner (störningar, 
fördröjningar, missförstånd) måste hanteras genom improvisationer. En bra 
tumregel är att alla planer spricker, och då krävs improvisationer och initia-
tiv. Initiativförmåga och improvisationsförmåga uppövades främst genom 
uppmuntran och beröm och ibland genom övningsledarens ingripande 
genom uttalanden av typen. ”Nu stupade chefen! Vad gör ni?”

Auktoritet
Under det kalla krigets början stöddes systemet genom att chefer på alla 
nivåer ända nedifrån gruppchefer hade hierarkin och militärlagstiftningen 
bakom ryggen. Olydnad och ordervägran bestraffades hårt. Högre chefer 
stöttade lägre chefer. En rutinmässig orderlydnad var inbyggd i systemet. 
Dess ändamål ifrågasattes knappast. Det gällde att med vapen i hand kunna 
försvara Sverige mot Sovjetunionen. Erfarenheterna från beredskapen var 
ännu levande. Alla rekryter hade sett amerikanska krigsfilmer. 

Kriget

Lojalitet kontra självständighet
Det militära systemet krävde ovillkorlig lydnad och lojalitet. Men följsamhet
på kommandon och orderlydnad räckte inte för att systemet skulle fungera.
Den självständighet som behövdes i fält måste lockas fram, uppmuntras och
tränas. Detta skedde i sin enklaste form genom att befälseleverna gavs enkla
uppdrag, till exempel "Ordna för plutonens utspisning!", och när motfrå-
gorna kom om hur det borde göras kunde svaret bli något i stil med: "Det
är befälselevens sak! Men se till att det är klart klockan tolv!", ett bitskt "Lös
uppgiften!" eller i en mer vulgär form "Det skiter väl jag i!" eller "Fråga inte
så förbannat! Bestäm själv!" Här lades grunden till det som i större samman-
hang kallats uppdragstaktik eller mål- och ramstyrning.

Beslutsvillighet
Att en chef/ledare måste dels ta på sig även obehagliga, impopulära beslut,
dels fatta taktiskt svåra beslut av tidsskäl på bristfälligt beslutsunderlag,
sådant kan läras ut i lektionssalar men kan endast förstås genom erfaren-
het under övningar, framför allt dubbelsidiga övningar. I sin enklaste form
klargjordes sådant när trötta och irriterade meniga gav sig på sina ännu
orutinerade befälselever med ord som: "Men tala för helvete om var tältet
ska stå! Bestäm dig nån gång, din jävla kanin!"

Initiativförmåga och improvisationsförmåga
Dessa förmågor var en annan förutsättning för att systemet skulle fungera.
En modern krigsmakt där alla bara lyder order och i övrigt förhåller sig pas-
siva fungerar inte ens i fred. En småstats antalsmässigt underlägsna krigs-
makt kommer i krig snabbt att besegras om gynnsamma stridssituationer
inte utnyttjas genom initiativ och improvisationer på platsen utan att man
frågar överordnade. Oväntade händelser och ständiga friktioner (störningar,
fördröjningar, missförstånd) måste hanteras genom improvisationer. En bra
tumregel är att alla planer spricker, och då krävs improvisationer och initia-
tiv. Initiativförmåga och improvisationsförmåga uppövades främst genom
uppmuntran och beröm och ibland genom övningsledarens ingripande
genom uttalanden av typen. "Nu stupade chefen! Vad gör ni?"

Auktoritet
Under det kalla krigets början stöddes systemet genom att chefer på alla
nivåer ända nedifrån gruppchefer hade hierarkin och militärlagstiftningen
bakom ryggen. Olydnad och ordervägran bestraffades hårt. Högre chefer
stöttade lägre chefer. En rutinmässig orderlydnad var inbyggd i systemet.
Dess ändamål ifrågasattes knappast. Det gällde att med vapen i hand kunna
försvara Sverige mot Sovjetunionen. Erfarenheterna från beredskapen var
ännu levande. Alla rekryter hade sett amerikanska krigsfilmer.
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Från Lammio till Koskela

Befälsauktoriteten var emellertid inte given. Den satt endast inlednings-
vis i gradbeteckningen. Auktoritet i de underlydandes ögon måste förvärvas 
genom föregångsmannaskap och personliga egenskaper. Det hindrar inte att 
i kritiska ledarskapssituationer – besvärande friktioner och uttröttade solda-
ter – var militärlagstiftningens stöd en viktig tillgång för chefer i trångmål. 
Den behövde sällan tillgripas, men den fanns med som stöd för chefer på 
alla nivåer. 

Gradbeteckningarnas och truppslagsbeteckningarnas främsta funktion 
var att klarlägga den lokala hierarkin, det vill säga vilka individer som hade 
vilken kompetens och därmed vilket ansvar och vilka skyldigheter och som 
i kraft härav hade rätt att kräva orderlydnad. Beteckningarna på uniformen 
var på så vis en tillgång, framför allt i sådana oklara och röriga situationer 
som lätt kan uppstå i fält. 

Chefsansvar
Av militärlagstiftningen och militära reglementen framgick tydligt att meniga 
och befäl hade både skyldigheter och rättigheter samt att detta endast gällde 
förhållanden i tjänsten. Verkligheten i kasern och fält visade emellertid att 
den chef som i sitt ledarskap red på sina egna rättigheter och sina under-
lydandes skyldigheter snart råkade illa ut. Chefsställning innebar chefs ansvar, 
ju högre ställning desto större ansvar.

I den tillämpade befälsutbildningen i kasern och fält avkrävdes varje chef 
ett ansvar för sina underlydande, deras välbefinnande (skydd, mat och dryck, 
förläggning, hygien, hälsa, humör), uppträdande, disciplin och utrustning. 
Chefen hade också ansvar för förbandets gemensamma materiel. Chefs-
ansvaret underströks – i sin enklaste form – genom att plutoncheferna när 
högre chefer passerade gjorde fältanmälan för dessa, vilket var detsamma 
som att exponera sig för kritik. Den chef som ”gömde sig i busken” var inte 
vatten värd i vare sig de underlydandes, de sidoordnades eller den överord-
nades ögon. Att ”våga vara chef” var i första hand att ikläda sig ansvar för 
snart sagt allt på den plats där man befann sig med den trupp man hade 
befälet över.

Trupputbildning

Genom att värnpliktsarmén var en utbildningsorganisation och de färdig-
utbildade hemförlovades utövades militärt ledarskap nästan enbart i form av 
utbildning av soldater och förband. Även repetitionsövningarna och krigs-
förbandsövningarna hade starka inslag av utbildning. Befälet borde bli bra 
på truppföring men ägnade sig mest åt trupputbildning. Trupputbildning 
var på många sätt mer krävande än fredstida truppföring. Befälsbristen var 
stor (en krigspluton om cirka 40 man hade som regel chef, ställföreträdare 
och åtta gruppchefer med ställföreträdare; en fredspluton om cirka 45 man 

Från Lamanio ti l l  Koskela

Befälsauktoriteten var emellertid inte given. Den satt endast inlednings-
vis i gradbeteckningen. Auktoritet i de underlydandes ögon måste förvärvas
genom föregångsmannaskap och personliga egenskaper. Det hindrar inte att
i kritiska ledarskapssituationer — besvärande friktioner och uttröttade solda-
ter — var militärlagstiftningens stöd en viktig tillgång för chefer i trångmål.
Den behövde sällan tillgripas, men den fanns med som stöd för chefer på
alla nivåer.

Gradbeteckningarnas och truppslagsbeteckningarnas främsta funktion
var att klarlägga den lokala hierarkin, det vill säga vilka individer som hade
vilken kompetens och därmed vilket ansvar och vilka skyldigheter och som
i kraft härav hade rätt att kräva orderlydnad. Beteckningarna på uniformen
var på så vis en tillgång, framför allt i sådana oklara och röriga situationer
som lätt kan uppstå i fält.

Chefsansvar
Av militärlagstiftningen och militära reglementen framgick tydligt att meniga
och befäl hade både skyldigheter och rättigheter samt att detta endast gällde
förhållanden i tjänsten. Verkligheten i kasern och fält visade emellertid att
den chef som i sitt ledarskap red på sina egna rättigheter och sina under-
lydandes skyldigheter snart råkade illa ut. Chefsställning innebar chefsansvar,
ju högre ställning desto större ansvar.

I den tillämpade befälsutbildningen i kasern och fält avkrävdes varje chef
ett ansvar för sina underlydande, deras välbefinnande (skydd, mat och dryck,
förläggning, hygien, hälsa, humör), uppträdande, disciplin och utrustning.
Chefen hade också ansvar för förbandets gemensamma materiel. Chefs-
ansvaret underströks — i sin enklaste form — genom att plutoncheferna när
högre chefer passerade gjorde fältanmälan för dessa, vilket var detsamma
som att exponera sig för kritik. Den chef som "gömde sig i busken" var inte
vatten värd i vare sig de underlydandes, de sidoordnades eller den överord-
nades ögon. Att "våga vara chef" var i första hand att ikläda sig ansvar för
snart sagt allt på den plats där man befann sig med den trupp man hade
befälet över.

Trupputbildning
Genom att värnpliktsarmen var en utbildningsorganisation och de färdig-
utbildade hemförlovades utövades militärt ledarskap nästan enbart i form av
utbildning av soldater och förband. Även repetitionsövningarna och krigs-
förbandsövningarna hade starka inslag av utbildning. Befälet borde bli bra
på truppföring men ägnade sig mest åt trupputbildning. Trupputbildning
var på många sätt mer krävande än fredstida truppföring. Befälsbristen var
stor (en krigspluton om cirka 40 man hade som regel chef, ställföreträdare
och åtta gruppchefer med ställföreträdare; en fredspluton om cirka 45 man
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hade som regel endast plutonchef, ställföreträdare och en instruktör), utbild-
ningslinjerna var många. Under 1960-talet tillkom civila arbetstidsbestäm-
melser och ett arbetskrävande budgeteringssystem. 

Trupputbildning lade en god grund för befälsföring, samverkan och orga-
nisationsförmåga i alla sammanhang. Cykeln planering–genom förande–
uppföljning–ny planering kunde sedan lätt överföras till truppföringssitu-
ationer och tillämpas i taktikutbildningen. Trupputbildarens tumregel för 
varje utbildningsmoment, ”visa, instruera öva, öva, öva, pröva”, utvecklade 
målmedvetenhet och uthållighet även i andra avseen den. Rutinerna för att 
”ensam öva många” var tillämpbara i de flesta sammanhang.

För att trupputbildningen vid arméns regementen skulle ge resultat 
krävdes en konsekvens och stabilitet som gav kontinuitet i vardagen. Men 
ledarskapet krävde även öppenhet för förändringar. Det som gäller just nu 
kommer inte att bestå. Allt förändras. Den militärtekniska utvecklingen 
(kärnvapen, flyg, mekanisering m m) krävde modernisering av krigsorgani-
sationen, stridsmetoderna och taktiken. 

Förändringsarbetet som länge bedrevs stegvis övergick till att bli ständigt 
fortgående. Redan innan en ny brigadorganisation var genomförd påbör-
jades nästa. Knappt var nya taktiska regler införda innan det blev dags att 
modernisera dem. En krigsmakt behöver såväl stabilitet som förändring. 
Den accelererande tekniska utvecklingen gjorde att avvägningen mellan sta-
bilitet och förändring försköts. Stabiliteten försämrades. Detta ställde nya 
krav på chefskapet/ledarskapet.

En stor tillgång i detta dilemma var de så kallade truppfria uppehållen. 
I väntan på att nästa omgång rekryter skulle rycka in hann man på regemen-
tena utvärdera det nyss avslutade utbildningsåret och göra de ändringar och 
moderniseringar som krävdes. De felgrepp som tagits låg inte kvar som en 

Jägarsoldater får sina order. 
Utsatthet och isolering stäl-
ler särskilda krav på befälet.  
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modernisera dem. En krigsmakt behöver såväl stabilitet som förändring.
Den accelererande tekniska utvecklingen gjorde att avvägningen mellan sta-
bilitet och förändring försköts. Stabiliteten försämrades. Detta ställde nya
krav på chefskapet/ledarskapet.

En stor tillgång i detta dilemma var de så kallade truppfria uppehållen.
I väntan på att nästa omgång rekryter skulle rycka in hann man på regemen-
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surdeg. Man fick chansen att börja om från början. Det gällde både kollektivt 
förändringsarbete och enskilda yrkesmäns utveckling.

1960-talet

De nämnda förändringarna medförde att värnpliktsutbildningen och där- 
med ledarskapet under 1960-talets gång fick ökande inslag av såväl föränd-
ring som byråkratisering (arbetstidsreglering och budgetering). Det förra 
komplicerade ledarskapet i fred, och det senare var inte till fördel för det 
ledar skap som utövas i krig. I krig krävs ständiga improvisationer med de 
resurser man råkar ha till hands. Förmågor i arbetstidsplanering och budge-
tering är då värdelösa. Krigsliknande dubbelsidiga övningar blev under 1960-
talet mer sällsynta. En genomplanerad trupputbildning växte på den tilläm-
pade truppföringens bekostnad. Samtidigt växte stabstjänsten på trupptjäns-
tens bekostnad, inte bara i armén som helhet utan även vid regementena. 
De mest erfarna trupputbildarna flyttade dessvärre från övningsfälten till 
skrivborden.

Arbetsbördan växte för arméns trupputbildare, arbetsglädjen avtog, men 
systemet höll så länge det inte ifrågasattes av det civila samhället eller de 
värnpliktiga. Detta ändrades radikalt under de år som följde på den så kallade 
ungdomsrevolten 1968.

Personliga iakttagelser vid I 3 Örebro på 1950-talet
De truppbefäl som jag (född 1936, officer 1957) kom i kontakt med under 
min rekryttjänstgöring som plutonchefskoleelev vid 1 3 1954–55, impone-
rade på mig genom sitt yrkeskunnande, sin målmedvetenhet och de höga 
och konsekventa krav de ställde på sina underlydande och sig själva, men 
också genom det ogenerade sätt på vilket de lät sina personliga särdrag 
komma till uttryck i tjänsten. Jag tyckte att mina militära lärare var bättre 
och färgstarkare än de flesta lärare jag hade haft på gymnasiet.

Men jag minns att jag reagerade mot att yrkesbefälet höll ett så markant 
avstånd till oss värnpliktiga befälselever. Något småpratande eller personligt 
tankeutbyte mellan befäl och trupp förekom aldrig, vare sig i tjänsten eller 
på fritid, idrottstävlingar undantagna. Vid raster skulle truppen sitta för sig 
och befälet samlades ett stycke därifrån. (”Vi går åt sidan för nu behöver 
beväringen snacka skit om oss.”)

Det fanns även en tydligt markerad social distans mellan de tre befäls-
kårerna och en hierarkisk distans mellan kompanicheferna och deras pluton-
chefer. Förhållandet kan beskrivas som korrekt, men var kanske snarare 
opersonligt, i vissa fall kyligt.

Mot de dagliga rutinerna i kasern och i fält bröt man inte ostraffat, vare 
sig man var menig eller befäl. Detta var på det hela taget av godo, eftersom 
det gav stadga och effektivitet. En oerfaren chef hade stöd i rutinerna. De 
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tering är då värdelösa. Krigsliknande dubbelsidiga övningar blev under 1960-
talet mer sällsynta. En genomplanerad trupputbildning växte på den tilläm-
pade truppföringens bekostnad. Samtidigt växte stabstjänsten på trupptjäns-
tens bekostnad, inte bara i armen som helhet utan även vid regementena.
De mest erfarna trupputbildarna flyttade dessvärre från övningsfälten till
skrivborden.

Arbetsbördan växte för armens trupputbildare, arbetsglädjen avtog, men
systemet höll så länge det inte ifrågasattes av det civila samhället eller de
värnpliktiga. Detta ändrades radikalt under de år som följde på den så kallade
ungdomsrevolten 1968.

Personliga iakttagelser vid I 3 Örebro på 1950-talet
De truppbefäl som jag (född 1936, officer 1957) kom i kontakt med under
min rekryttjänstgöring som plutonchefskoleelev vid 1 3 1954-55, impone-
rade på mig genom sitt yrkeskunnande, sin målmedvetenhet och de höga
och konsekventa krav de ställde på sina underlydande och sig själva, men
också genom det ogenerade sätt på vilket de lät sina personliga särdrag
komma till uttryck i tjänsten. Jag tyckte att mina militära lärare var bättre
och färgstarkare än de flesta lärare jag hade haft på gymnasiet.

Men jag minns att jag reagerade mot att yrkesbefälet höll ett så markant
avstånd till oss värnpliktiga befälselever. Något småpratande eller personligt
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kårerna och en hierarkisk distans mellan kompanicheferna och deras pluton-
chefer. Förhållandet kan beskrivas som korrekt, men var kanske snarare
opersonligt, i vissa fall kyligt.

Mot de dagliga rutinerna i kasern och i fält bröt man inte ostraffat, vare
sig man var menig eller befäl. Detta var på det hela taget av godo, eftersom
det gav stadga och effektivitet. En oerfaren chef hade stöd i rutinerna. De
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gav säkerhet mot olyckor och de gjorde det möj-
ligt att ensam öva många, vilket var nödvändigt på 
grund av befälsbristen. Som ett extremt exempel 
kan nämnas att jag vintern 1958–59 tjänstgjorde 
på ett skyttekompani där det förutom kompani-
chef och adjutant endast fanns tre färska fänrikar, 
en sergeant och tre unga furirer. Men andan på 
regementet var god, ambitionen hög och stödet 
från det civila samhället tydligt, bland annat via 
länets riksdagsmän. De flesta plutoncheferna hade 
många års erfarenhet och var hängivna och goda 
föregångsmän. För många var yrket fortfarande ett 
kall. Idealiteten var utbredd. Underofficerarna var 
utomordentligt skickliga och gav stabilitet. 

Under ledning av överste Per Tamm – en före-
gångsman – fanns på regementet ett på alla nivåer 

väl fungerande, delvis aristokratiskt präglat, ledarskap med tonvikt på skick-
lighet i trupputbildning. Officerskåren var, till skillnad från tidigare, rekry-
terad ur breda samhällsskikt och kom från olika delar av landet, underof-
ficerskåren och underbefälskåren var i huvudsak rekryterad från länets 
arbetarklass.

Återblick på tiden före beredskapen

Som arv från indelningsverket fanns vid sidan om den yttre disciplinen en 
”inre kultur”, innebärande omvårdnad om trupp och enskilda. Under den 
formella och ibland kyliga yta som utvecklats under 1900-talets första tredje-
del fanns på de flesta håll både hänsyn och omtanke och dessutom villig-
het att, när så var motiverat, diskret tumma på de stränga reglerna. Denna 
inre kultur, vars nedärvda kärna var att se positivt på alla underlydande och 
att behandla varje man med välvilja, blev störd och försvagad under över-
gången mellan den indelta armén och värnpliktsarmén. Man hamnade då i 
den olyckliga situationen att yrkesofficerare rekryterade ur jordägarklassen 
sattes att utbilda arbetargrabbar från stan. Eller – för att vara mer exakt – 
yrkesbefäl med beteendemönster övertagna av den jordägande överklassen 
och aristokratin sattes att utbilda värnpliktiga grabbar från staden och från 
landet, bland vilka de tongivande kom från en politiskt medveten urbanise-
rad arbetarklass. 

Genom värnpliktens införande konfronterades arbetarklassens söner med 
överklassens, ansikte mot ansikte. De meniga mötte sina plutonchefer utan 
de mellanskikt av förmän och tjänstemän som var vanliga på de civila arbets-
platserna. Samtidigt ställdes genom värnplikten överklassens och medel-
klassens söner under befäl av stamanställda furirer med lägre utbildning och 
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lägre social status. Att en hel del friktioner under sådana omständigheter 
uppstod är knappast förvånande. Till detta kom arbetarklassens politiska 
och fackliga organisering och den antimilitarism som talade om Sverige som 
det befästa fattighuset och Krigsmakten som ett stöd för tronen, altaret och 
penningpungen. 

Dessa samhälleliga och inrikespolitiska mot-
sättningar, som kulminerat 1909 och 1917–18 och 
resulterat i regementsindragningar 1925 (då även 
en stor del av åldersklassen befriades från mili-
tär grundutbildning), skärptes på nytt efter den 
polisiärt insatta militärens olyckliga dödsskjut-
ningar mot strejkande i Ådalen 1931. Krigsmak-
ten, värnpliktssystemet och det militära ledarska-
pet var därigenom i kris.

Beredskapsåren 1939–45

Så kom beredskapsåren, då samhället satte till alla klutar för att inte bara täta 
hålen efter 1925 års nedrustning utan även modernisera och upprusta Krigs-
makten och totalförsvaret i övrigt. Beredskapstidens mobiliserade krigsför-
band fungerade som en social smältdegel. Förbandens krigsplacerade befäl 
togs från alla tänkbara håll – från de tre yrkesbefälskårerna, reservofficerare, 
landstormsbefäl och värnpliktigt befäl. De togs ur alla samhällsskikt och från 
alla slags yrken. Dessutom återinsattes reservstatare och andra före detta 
yrkesbefäl, nu med nya erfarenheter från ett tiotal år i olika civila yrken.

En ny situation uppstod och därmed ett nytt, i hög grad improviserat, 
fältmässigt ledarskap. Bland krigsförbandens befäl var yrkesofficerarna i 
minoritet och de var ofta oerfarna i sina nyss tillträdda krigsbefattningar. 
Många inkallade medförde för militärlivet i fält nyttiga kunskaper från det 
civila, exempelvis när det gällde byggnadsarbeten och fordonstekniskt kun-
nande. Handlaget blev mjukare, tonen kamratligare och avståndet mellan 
kategorier överbryggade. De sociala och inrikespolitiska spänningarna mat-
tades, och klasskillnader och andra sociala distanser och fördomar avtog 
när befäl och trupp lärde känna varandra under gemensamt arbete för en 
gemensam sak långt från kaserngårdarna och hemorten. Det blev samarbete 
dygnet runt och kamratlig lägersamvaro på den lilla fritid som blev över.

Detta, tillsammans med den fortlöpande utvärderingen av krigserfaren-
heterna, borde rimligen redan under beredskapstiden ha medfört en föränd-
ring av de militära ledarskapsprinciperna, de yttre formerna och den inre 
kulturen. Men så blev märkligt nog inte fallet.

I de brett upplagda och tidigt ansatta svenska utvärderingarna av erfaren-
heter från det pågående världskriget ingick bland annat ledarskapsfrågor, 
stridsreaktioner och utbildningsmetodik. I arbetet, som leddes av arméche-

Demonstration i Stockholm 
efter dödsskjutningarna i 
Ådalen i maj 1931. Händel-
serna ledde till en kris för 
Krigsmakten, värnplikten 
och det militära ledarskapet.

Från Lammin till Koskela

lägre social status. Att en hel del friktioner under sådana omständigheter
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togs från alla tänkbara håll — från de tre yrkesbefälskårerna, reservofficerare,
landstormsbefäl och värnpliktigt befäl. De togs ur alla samhällsskikt och från
alla slags yrken. Dessutom återinsattes reservstatare och andra före detta
yrkesbefäl, nu med nya erfarenheter från ett tiotal år i olika civila yrken.
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minoritet och de var ofta oerfarna i sina nyss tillträdda krigsbefattningar.
Många inkallade medförde för militärlivet i fält nyttiga kunskaper från det
civila, exempelvis när det gällde byggnadsarbeten och fordonstekniskt kun-
nande. Handlaget blev mjukare, tonen kamratligare och avståndet mellan
kategorier överbryggade. De sociala och inrikespolitiska spänningarna mat-
tades, och klasskillnader och andra sociala distanser och fördomar avtog
när befäl och trupp lärde känna varandra under gemensamt arbete för en
gemensam sak långt från kaserngårdarna och hemorten. Det blev samarbete
dygnet runt och kamratlig lägersamvaro på den lilla fritid som blev över.

Detta, tillsammans med den fortlöpande utvärderingen av krigserfaren-
heterna, borde rimligen redan under beredskapstiden ha medfört en föränd-
ring av de militära ledarskapsprinciperna, de yttre formerna och den inre
kulturen. Men så blev märkligt nog inte fallet.

I de brett upplagda och tidigt ansatta svenska utvärderingarna av erfaren-
heter från det pågående världskriget ingick bland annat ledarskapsfrågor,
stridsreaktioner och utbildningsmetodik. I arbetet, som leddes av arm&he-
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Ådalen i maj 1931. Händel-
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fen Archibald Douglas, deltog bland andra Torsten Husén, Erik Bjelvenstam 
och ett antal svenska officerare med färsk krigserfarenhet från Finland, bland 
dem Rickard Nilsson. Det resulterade 1944 i meddelande nr 19 från Armé-
inspektionens centralavdelning. Grundsyn, frågeställningar och rekommen-
dationer är förvånansvärt nog ungefär desamma som vid krigets början (se 
exempelvis G Smith: Konsten att föra befäl, 1940). Kanske berodde detta på 
att man 1944 ännu inte fått in amerikanska erfarenheter och tydligen ännu 
inte lyckats genomtränga propagandabilden av den tyska armén, som i den 
svenska utvärderingen felaktigt beskrivs som bestående av soldater uppfost-
rade till ”absolut lydnad och obetingad auktoritetstro” med en ”fanatisk” och 
”blind tro” på ledaren.

Trots att ledarskapsformerna i det dagliga livet i fält förändrades, lanse-
rades sålunda inga nya principer eller metoder för ledarskap under vare sig 
beredskapen eller åren närmast därefter. Arméns reglementen blev i dessa 
avseenden oförändrade. 

Efterkrigstiden

När kriget var slut och regementena hade återgått till kasernerna (som under 
beredskapen varit depåer för rekrytutbildning och krigsmateriel), återtog 
man sålunda de befälsföringsmetoder, kasernrutiner och utbildningsformer 
som gällt för grundutbildning före kriget. En viss krigströtthet spelade säkert 
en roll. Det var för yrkesbefälet enkelt och bekvämt att låta beteendemönster 
från trupputbildningen i kasern före kriget ta kommandot över mer svår-
sorterade erfarenheter från världskrigets olika fronter och från beredskaps-
tidens krigsförband i fält. Mellankrigstidens yttre former etablerades på nytt. 
Ledarskapet återföll på formaliserade rutiner och begränsades alltför ofta till 
dem. 

Pjäsexercis med kanon 
modell 40. Under bered-
skapsåren kom den nöd-
vändiga drillen att efter 
hand kombineras med 
en kamratligare ton och 
minskade avstånd mellan 
kategorier, följden av att 
befäl och trupp lärde känna 
varandra under gemensamt 
arbete för en gemensam sak 
långt från kaserngårdarna 
och hem orten. Tyvärr togs 
erfaren heterna inte tillvara, 
utan efter kriget blev det en 
återgång till ett mer auktori-
tärt ledarskap.
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Ett betydelsefullt och anmärkningsvärt undantag blev emellertid de 
krigsförbandsvisa repetitionsövningarna. Där tillämpades ett mindre form-
bundet ledarskap. Den yttre disciplinen var lösligare. Det ska erkännas att de 
flesta av oss yngre yrkesofficerare såg detta som en beklagansvärd avvikelse 
från den reglementsenlighet som präglade grundutbildningen och som i våra 
oerfarna ögon borde prägla hela krigsorganisationen. Hur arméns chefer 
och äldre erfarna officerare såg på denna dualism var okänt för oss yngre. Vi 
fann att de undvek frågan om huruvida ledarskap och disciplin borde vara 
annorlunda på ett krigsförband än på ett förband under grundutbildning. 
Vi unga var väl dessvärre för väldisciplinerade för att ställa dem mot väggen. 
Det dröjde några år innan dessa frågor på allvar väcktes och ännu längre 
innan de av nödtvång togs upp till bredare diskussion om förnyelse.

Koreakriget och romanen Okänd soldat 

Den omfattande erfarenheten av trupphantering i fält, som de flesta yngre 
yrkesofficerare fick under beredskapen, kom ändå att bli en tillgång vid den 
fortsatta utvärderingen av krigserfarenheter från olika håll. Efterkrigstidens 
svenska samhällsförändringar – den fortsatta urbaniseringen, den snabba 
och mångsidiga tekniska utvecklingen, förändringarna i skolsystemet och 
utvecklingen av massmedierna – blev en annan utgångspunkt för ifrågasät-
tande av de etablerade ledarskapsprinciperna. Bilden klarnade först under 
1950-talet, då rapporterna från Koreakriget satte fart på debatten om för-
bandsanda, disciplin etc. Det blev dags att på nytt utvärdera andra världskri-
gets och den svenska beredskapstidens militära erfarenheter.

Frågor om ledarskap och befälsföring i krig aktualiserades också av utgiv-
ningen av den svenska upplagan av Väinö Linnas krigsroman Okänd soldat 
1955. Den blev tidigt läst och diskuterad i medierna, i den militära fackpres-
sen och i den dagliga militära tjänsten. Den utmärkta filmatiseringen, som 
hade svensk premiär i januari 1956, ökade genomslaget. Filmens bildspråk 
låg nära dokumentärens. På officersskolor och på landets regementen visades 
filmen först i befälsutbildningen och sedan för de värnpliktiga, som ett led i 
utbildningen. Visningarna följdes av befälsledda diskussioner kring ledarskap, 
kamratskap, formell respektive informell disciplin samt stridsreaktioner.

Arméns gamla väletablerade men delvis rigida ledarskapsprinciper hade 
därmed börjat att på allvar ifrågasättas. Initiativet härtill kom åtminstone 
delvis från yngre officerare vid arméns skolor och regementen. 

Trots tidiga finländska ansatser, som i Knut Pippings Kompaniet som 
samhälle. Iakttagelser i ett finskt frontförband 1941–1944 (originalet på finska 
1947), utvärderades erfarenheterna mer förutsättningslöst i Sverige än i Fin-
land. Detta är rätt naturligt eftersom vi inte var känslomässigt bundna till det 
som skulle utvärderas. Den inledande finländska debatten om Okänd soldat 
kom i stor utsträckning att handla om soldaternas inställning till krigs målen 
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och om lottornas moraliska vandel. Mycket av romanen uppfattades där 
som ”ofruktbara anklagelser med nedrivande tendens” (överste B Heinrichs 
i Hufvudstadsbladet, 1956-04-22).

I den svenska armén användes däremot romanen och filmen i ett försök 
att praktiskt omsätta andra världskrigets och Koreakrigets erfarenheter av 
ledarskap vid kompani och pluton.

Diskussionen om Okänd soldat främjades av att åtskilliga svenska office-
rare var väl pålästa i finländsk krigshistoria och av att 1950-talets kompani-
chefsskikt hade erfarenheter från beredskapen. Till detta kom att Koreakri-
get aktualiserat amerikanska utvärderingar av stridsreaktioner under andra 
världskriget, främst S L A Marshalls Men against fire från 1947. År 1952 hade 
en översättning utgivits av Militärlitteraturföreningen med titeln Soldater 
i strid. Marshall påvisade att många soldater är mer eller mindre passiva 
under strid och att de som slåss gör det mera för kamraterna och grupp-
gemenskapen än för fosterlandet eller ideologin.

Två svenska officerare med krigserfarenhet från Finland, Rickard Nilsson 
och Fredrik Reuterswärd, bidrog till debatten genom att publicera yrkes-
mässiga reflexioner om Okänd soldat i Kungl Krigsvetenskapsakademiens 
tidskrift 1956. Militärpsykologiska institutet (MPI), sedan 1955 lett av Jan 
Agrell, förmedlade frågeställningarna i befälsutbildningen vid arméns skolor. 
Torsten Huséns bok Militärt och civilt och den av arméchefen Carl August 
Ehrensvärd initierade skriften Befälsföring, disciplin och förbandsanda, som 
båda utkom 1956, bidrog också till debatten. I den senare, som byggde på ett 
grupparbete av Sigmund Ahnfelt, S-E Nauclér och K G Kavander – samtliga 
med krigserfarenhet från Finland – varnades för ett okritiskt svenskt anam-

mande av såväl Linnas som Marshalls skildringar. 
Skriften innebar i huvudsak ett försvar av det etablerade 

disciplinära systemet, samtidigt som den faktiskt vidarebeford-
rade observationerna att god förbandsanda och stridsduglighet 
ofta visat sig finnas vid förband utan vedertagna formella yttre 
tecken på god disciplin. Även i övrigt gav skriften – oavsikt-
ligt? – mer underlag för ifrågasättande än för bekräftande av 
etablerade synsätt.

Ett huvudtema i de intensiva diskussionerna kring Okänd 
soldat var att ställa kompanichefen Lammios formella ledar-
skap mot plutonchefen Koskelas informella och ”kamratliga” 
sätt att leda. Koskela avgick i våra ögon med segern, även om 
Lammio kom in som god tvåa.

Tyskt militärt ledarskap sett med nya ögon
Vid denna tid började också tyska krigsskildringar från kom-
pani och pluton komma ut i bokform. Den tyska förbands-
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andan – hög stridsduglighet och seg uthållighet – visade sig ingalunda ha 
berott på det yttre och formella utan på ett välgrundat självförtroende och 
på befälets fältmässiga omvårdnad om truppen. Det var chefens förmåga 
att under svåra förhållanden ordna mat, sömn, skydd och brevkontakt 
med hemmet och att ge korrekt information om läget som skapade den 
tyska förbandsandan och uthålligheten i till synes hopplösa lägen. Chefens 
yrkesskicklighet var också avgörande framför allt i de fall den medförde att 
det inte blev några onödiga förluster eller strapatser när stridsuppgifterna 
skulle lösas. Detta var länge ganska okänt i svenska armén. Kassafilmer med 
klacksmällande ”ja-wohl-skrikande” tyska militärer på korståg för Hitler 
hade länge bortskymt sanningen. 

Omprövning av ledarskapsprinciperna

Under 1960-talet breddades och fördjupades diskussionen ytterligare. Genom 
MPI fick vi en kvalificerad bearbetning av israeliska krigserfarenheter, de färs-
kaste som stod till buds. Den ledde så småningom till att den begåvade och 
klarsynte israeliske militärpsykologen Ben Shalit anställdes vid För svarets 
forsk ningsanstalt.

Ungefär samtidigt infördes i svenska armén ”atomtaktiken” med krav på 
ytterligare utspridning av förbanden. Detta ställde ökade krav på självstän-
digt handlande och improvisationsförmåga vid de lägsta förbanden, som i 
ökande utsträckning undandrogs överordnade chefers direkta ledning. Även 
denna förändring aktualiserade frågor och problem rörande ledarskap, dis-
ciplin och förbandsanda.

De praktiska konsekvenserna av de gamla och nya insikterna aktualise-
rades emellertid först efter 1968, då arméns rådande disciplinära system 
undergrävdes av samhällsförändringarna i studentrevoltens kölvatten under 
den så kallade vänstervågen. En anpassning och omprövning framtvingades 
av händelsernas gång. Det rådande systemet krävde nämligen stöd uppifrån 
och utifrån, även i detaljer. Så länge detta ovillkorliga stöd fanns fungerade 
systemet bra, eller åtminstone godtagbart, men när stödet plötsligt gav vika 
1968–70 stod truppbefälet där övergivet, handfallet och villrådigt.

Unga värnpliktiga propagerade och agerade för mer ledigt, bättre betalt 
och bekvämare övningar. Samtidigt underkände vänsterextrema det svenska 
samhället, men såg Maos Kina, Castros Kuba och Enver Hoxhas Albanien 
som förebilder. För dessa idealsamhällen borde man gripa till vapen – men 
Sverige ansågs av dessa ungdomar inte värt att försvara. Regementen på 
orter med universitet drabbades hårdare än andra förband. De yttre hotbil-
derna ifrågasattes. Försvaret påstods ibland till och med vara ett klassförsvar 
avsett att insättas mot strejkande arbetare. Arbetaren/soldaten skulle göras 
klassmedveten. Ett soldatfack skulle bildas. Den militära bestraffningsrätten 
brännmärktes. Sjukanmälan blev ett påtryckningsmedel. 

Från Lammin ti l l  Koskela

andan — hög stridsduglighet och seg uthållighet — visade sig ingalunda ha
berott på det yttre och formella utan på ett välgrundat självförtroende och
på befälets fältmässiga omvårdnad om truppen. Det var chefens förmåga
att under svåra förhållanden ordna mat, sömn, skydd och brevkontakt
med hemmet och att ge korrekt information om läget som skapade den
tyska förbandsandan och uthålligheten i till synes hopplösa lägen. Chefens
yrkesskicklighet var också avgörande framför allt i de fall den medförde att
det inte blev några onödiga förluster eller strapatser när stridsuppgifterna
skulle lösas. Detta var länge ganska okänt i svenska armen. Kassafilmer med
klacksmällande "ja-wohl-skrikande" tyska militärer på korståg för Hitler
hade länge bortskymt sanningen.

Omprövning av ledarskapsprinciperna
Under 1960-talet breddades och fördjupades diskussionen ytterligare. Genom
MPI fick vi en kvalificerad bearbetning av israeliska krigserfarenheter, de färs-
kaste som stod till buds. Den ledde så småningom till att den begåvade och
klarsynte israeliske militärpsykologen Ben Shalit anställdes vid Försvarets
forskningsanstalt.

Ungefär samtidigt infördes i svenska armen "atomtaktiken" med krav på
ytterligare utspridning av förbanden. Detta ställde ökade krav på självstän-
digt handlande och improvisationsförmåga vid de lägsta förbanden, som i
ökande utsträckning undandrogs överordnade chefers direkta ledning. Även
denna förändring aktualiserade frågor och problem rörande ledarskap, dis-
ciplin och förbandsanda.

De praktiska konsekvenserna av de gamla och nya insikterna aktualise-
rades emellertid först efter 1968, då armens rådande disciplinära system
undergrävdes av samhällsförändringarna i studentrevoltens kölvatten under
den så kallade vänstervågen. En anpassning och omprövning framtvingades
av händelsernas gång. Det rådande systemet krävde nämligen stöd uppifrån
och utifrån, även i detaljer. Så länge detta ovillkorliga stöd fanns fungerade
systemet bra, eller åtminstone godtagbart, men när stödet plötsligt gav vika
1968-70 stod truppbefälet där övergivet, handfallet och villrådigt.

Unga värnpliktiga propagerade och agerade för mer ledigt, bättre betalt
och bekvämare övningar. Samtidigt underkände vänsterextrema det svenska
samhället, men såg Maos Kina, Castros Kuba och Enver Hoxhas Albanien
som förebilder. För dessa idealsamhällen borde man gripa till vapen — men
Sverige ansågs av dessa ungdomar inte värt att försvara. Regementen på
orter med universitet drabbades hårdare än andra förband. De yttre hotbil-
derna ifrågasattes. Försvaret påstods ibland till och med vara ett klassförsvar
avsett att insättas mot strejkande arbetare. Arbetaren/soldaten skulle göras
klassmedveten. Ett soldatfack skulle bildas. Den militära bestraffningsrätten
brännmärktes. Sjukanmälan blev ett påtryckningsmedel.
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I en medial karusell kring hårklippning och hårnät förklarade försvars-
ministern att försvaret fortsättningsvis inte skulle få vara ”en stilskola”. Vissa 
yttre former avskaffades. Dagsrutinerna luckrades upp. Ständig nattpermis-
sion infördes för de värnpliktiga. Så kallade värnpliktsriksdagar samman-
kallades i ett politiskt försök att fånga upp stämningarna bland de ton-
givande värnpliktiga som hade nära kontakt med media. 

Truppbefälet – som tidigare haft så starkt ryggstöd – lämnades plötsligt 
i sticket av överordnade, från regementschefer ända upp till regeringen. 
TV visade ofta reportage som förlöjligade det militära. Ansvariga politiker 
svävade märkbart på målet när det gällde samhällets uppdrag till militären 
och det moraliska stödet för värnplikten som samhällelig institution. Högre 
chefer blundade för problemen eller bagatelliserade dem. Snart sagt över en 
natt upphörde de etablerade ledarskapsformerna att fungera. Inget fanns fär-
digt att sättas i deras ställe. Många officerare lämnade trupptjänsten. Många 
började gå civilklädda till och från arbetet för att längs vägen slippa utpekas 
som ”yrkesmördare.” Andra sökte sig till civila yrken. Allt detta drabbade 
infanteriet hårdare än andra truppslag, som hade lättare att driva lagarbete 
kring pansarfordon, kanoner, broar etc. 

Emellertid måste understrykas att det främst var grundutbildningen som 
påverkades. Krigsförbandens värnpliktiga hade som regel, till skillnad från 
rekryterna, flerårig civil arbetslivserfarenhet och förhöll sig avvaktande eller 
avvisande till de studentrevolutionära budskapen. Vid krigsförbandsövning-
arna hade man ju också i praktiken ett ledarskap som var mer målinriktat 
och med lägre krav på den formella disciplin som blivit en måltavla för de 
unga.

Denna turbulenta tid med dess svårigheter för det militära yrkesbefä-
let ledde så småningom till ett genombrott för nya ledarskapsprinciper. 
Under påverkan av attitydförändringarna i samhället – främst genom ton-
givande ungdomar – revs kvarvarande skrankor mellan samhällsklasserna. 
Det påverkade även förhållandet mellan befälskårerna, mellan över- och 
underordnade, mellan yrkesbefäl och värnpliktiga. Du-andet mellan över- 
och underordnad började accepteras under 1970-talet och var vid dess slut 
okontroversiellt även i det militära. Den nya befälsordningen 1983 (NBO) 
– alla aktiva yrkesofficerare sammanfördes i en kår istället för tre (officerare/
regementsofficerare, underofficerare/kompaniofficerare, underbefäl/plu-
tonsofficerare) och fick en gemensam mäss – kom att markera slutpunkten 
i denna process. 

Genom den tidigare ledarskapsdebatten inom armén var marken för-
beredd för en omprövning och ändring av ledarskapsprinciperna. Redan 
bearbetade krigserfarenheter kom nu (cirka 1972) äntligen till nytta. Att 
dessa ändringar inte togs redan före studentrevolten berodde sannolikt på 
att man inom armén inte var benägen att sadla om till nya ledarskapsprinci-

Kriget

I en medial karusell kring hårklippning och hårnät förklarade försvars-
ministern att försvaret fortsättningsvis inte skulle få vara "en stilskola". Vissa
yttre former avskaffades. Dagsrutinerna luckrades upp. Ständig nattpermis-
sion infördes för de värnpliktiga. Så kallade värnpliktsriksdagar samman-
kallades i ett politiskt försök att fånga upp stämningarna bland de ton-
givande värnpliktiga som hade nära kontakt med media.

Truppbefälet — som tidigare haft så starkt ryggstöd — lämnades plötsligt
i sticket av överordnade, från regementschefer ända upp till regeringen.
TV visade ofta reportage som förlöjligade det militära. Ansvariga politiker
svävade märkbart på målet när det gällde samhällets uppdrag till militären
och det moraliska stödet för värnplikten som samhällelig institution. Högre
chefer blundade för problemen eller bagatelliserade dem. Snart sagt över en
natt upphörde de etablerade ledarskapsformerna att fungera. Inget fanns fär-
digt att sättas i deras ställe. Många officerare lämnade trupptjänsten. Många
började gå civilklädda till och från arbetet för att längs vägen slippa utpekas
som "yrkesmördare." Andra sökte sig till civila yrken. Allt detta drabbade
infanteriet hårdare än andra truppslag, som hade lättare att driva lagarbete
kring pansarfordon, kanoner, broar etc.

Emellertid måste understrykas att det främst var grundutbildningen som
påverkades. Krigsförbandens värnpliktiga hade som regel, till skillnad från
rekryterna, flerårig civil arbetslivserfarenhet och förhöll sig avvaktande eller
avvisande till de studentrevolutionära budskapen. Vid krigsförbandsövning-
arna hade man ju också i praktiken ett ledarskap som var mer målinriktat
och med lägre krav på den formella disciplin som blivit en måltavla för de
unga.

Denna turbulenta tid med dess svårigheter för det militära yrkesbefä-
let ledde så småningom till ett genombrott för nya ledarskapsprinciper.
Under påverkan av attitydförändringarna i samhället — främst genom ton-
givande ungdomar — revs kvarvarande skrankor mellan samhällsklasserna.
Det påverkade även förhållandet mellan befälskårerna, mellan över- och
underordnade, mellan yrkesbefäl och värnpliktiga. Du-andet mellan över-
och underordnad började accepteras under 1970-talet och var vid dess slut
okontroversiellt även i det militära. Den nya befälsordningen 1983 (NBO)
— alla aktiva yrkesofficerare sammanfördes i en kår istället för tre (officerare/
regementsofficerare, underofficerare/kompaniofficerare, underbefäl/plu-
tonsofficerare) och fick en gemensam mäss — kom att markera slutpunkten
i denna process.

Genom den tidigare ledarskapsdebatten inom armen var marken för-
beredd för en omprövning och ändring av ledarskapsprinciperna. Redan
bearbetade krigserfarenheter kom nu (cirka 1972) äntligen till nytta. Att
dessa ändringar inte togs redan före studentrevolten berodde sannolikt på
att man inom armen inte var benägen att sadla om till nya ledarskapsprinci-

488



489

Från Lammio till Koskela

per så länge de gamla fungerade något så när. Läroboken Befäl i 
fält, som utkom 1968, visar detta. Den innehöll på det hela taget 
inget nytt. Det tog tid innan något användbart kom uppifrån. 
Under den tiden fick det truppbefäl som inte lyckades rädda 
sig över till tacksammare arbetsuppgifter improvisera sig fram.

Ändå pågick i Stockholm en av arméchefen Curt Görans-
son år 1967 påbörjad, och av hans efterföljare Carl Eric Alm-
gren övertagen, översyn av ledarskapsformer, rutiner i fält och 
på kasern samt utbildningsmetodik. Nya ledarskapsprinciper 
arbetades fram av arméledningen. Det skedde i samverkan med 
näringslivet och beteendevetenskapare vid Försvarets forsk-
ningsanstalt och universiteten, där man också hade sett sig 
föranlåten att ifrågasätta det vedertagna. Arbetet resulterade så 
småningom (1976) i läroboken Ledarskap. I denna utgick man från grupp-
dynamikens betydelse i fred och krig och från behovet av att stärka soldatens 
självförtroende och självverksamhet. De beteendevetenskapliga idéer som 
lades till grund för de nya ledarskapsprinciperna hämtades från McGregor, 
Maslow, Herzberg, Blake och Mouton. 

Budskapet blev att ledarskapet, i krig som i fred, måste utövas situations-
anpassat. Varje situation krävde ett till de specifika omständigheterna anpas-
sat beteende av chefen/ledaren. Därav följde att man för första gången accep-
terade att exempelvis en stridsvagnsbesättning, en kanonservis, en jägarplu-
ton eller en transportpluton ställde olika krav på ledarskap och på disciplin. 

Kvalifikationskraven på soldater och förband formulerades i den därpå 
följande Lärobok i trupputbildning (LTU, 1980) kring tre begreppspar: kun-
skaper och färdigheter; anpassning och förståelse; kreativitet och självstän-
dighet. Den nya grundsynen utvecklades ytterligare i Chefen och ledarskapet 
1986. De centrala teserna i denna bok formulerades sålunda: ”Chefen utövar 
sitt ledarskap genom handling för att samordna individernas ansträng-
ningar att lösa uppgiften. Det är slutresultatet som räknas och organisatio-
nens effektivitet återspeglar ledarskapets kvalitet.”

Genombrottet 
Genombrottet för de nya ledarskapsprinciperna kom först sedan svall-
vågorna efter studentrevolten ebbat ut. Så länge tongivande värnpliktiga 
tog avstånd från det militära försvarets mål, hade det inte hjälpt med aldrig 
så ändamålsenliga medel och metoder. Då var ett konstruktivt, på dialog 
och insikt byggt ledarskap, inte möjligt att genomföra. Så länge var det 
inte heller möjligt att bland erfaret truppbefäl finna acceptans för de nya 
ledarskapsprinciperna.

Förändringen i de värnpliktigas inställning kom stegvis från 1974. Då bör-
jade pendeln svänga tillbaka, under de första åren nästan omärkligt. Omkring 

Den nya läroboken Ledar-
skap, resultatet av en 
utveck ling påbörjad 1967 av 
arméchefen Curt Göransson, 
infördes 1976 av arméchefen 
Nils Sköld (bilden). Den 
gamla tvistefrågan om solda-
tens hårlängd var uppenbar-
ligen avfärdad.
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1980 var det tydligt att den svängt förbi nolläget. Allt fler rekry-
ter visade sig på nytt dela samhällets och befälets värderingar, 
bland annat att den militära utbildningen skulle främja försva-
ret mot yttre fiender och att den därför skulle bedrivas effektivt 
under aktiv medverkan och med personliga uppoffringar av 
den enskilde. Först då började de nya ledarskapsprinciperna, 
vars andlige fader med viss rätt kan sägas vara Väinö Linna, 
ge ett godtagbart utbildningsresultat och fungerande militära 
arbetsförhållanden såväl på kasern som i fält. Då hade emeller-
tid ett helt decennium gått förlorat. I gengäld torde man med 

fog kunna säga att under efterkrigstiden har de värnpliktigas anda och disci-
plin aldrig varit så god som under 1980-talet.

Reflektion

Att en värnpliktsarmé fortlöpande och i stor utsträckning måste anpassas 
till förändringar i samhället märks tydligast i bakåtperspektiv. Kanske kunde 
vi, som blev officerare på 1950-talet, ha undervisats bättre om vågrörelserna 
i tiden och om de ständigt föränderliga attityderna till försvaret och till det 
militära i vidare bemärkelse. Våra regements- och skolchefer hade ju upplevt 
mellankrigstidens och beredskapens attitydförändringar och erfarit hur de 
påverkade den dagliga tjänsten. Dessutom var vi ju i övrigt – inom teknik, 
taktik, organisation och utbildning – inställda på att medverka i ett fort-
löpande förändringsarbete. Vi unga hade till yttermera visso en auktoritets-
tro som gjorde att vi gärna lyssnade till de äldre yrkesbröderna – om de haft 
något att säga. Varför hade de så lite att förmedla till oss om sina ledarskaps-
erfarenheter? Varför kom inte förändringarna redan 1946? Kunskaperna och 
erfarenheterna fanns ju där ... 

Stridsövning 1980 i Väster-
götland. Förbandsanda och 
disciplin har återkommit.
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Efter andra världskriget fanns det i den svenska krigsmakten en utbredd 
kunskap om stridens förutsättningar. Vi fick del av andras erfarenheter, vi 
hade under beredskapsåren själva och i stor skala övat under fältmässiga, 
ofta tillämpade förhållanden och i stort sett alla officerare hade en gedigen 
personlig erfarenhet av att leda förband av skiftande storlek. Detta präglade 
utvecklingen av organisation, stridsteknik och taktik fram till 1970-talet. 
Arméns utveckling under det kalla kriget beskrivs utgående från säkerhets-
politik, strategi och operationer väl i skriften Fel sort och för mycket?1. I den 
ges en bakgrund till varför vägvalet blev kvantitet istället för kvalitet. Ett per-
spektiv som dock till stor del saknas är de stridstekniska förutsättningarna i 
den operativa pilens spets. 

Gick då den tänkta striden att genomföra i verkligheten? Fortfarande 
i mitten av 1970-talet utbildades vi på dåvarande Militärhögskolan i att 
infanteribrigadernas strid krävde omfattande förberedelser med främst 
fältarbeten av olika slag. Anfall skulle vara förberedda, och övas – man 
hade alltså en realistisk uppfattning om vad som kunde åstadkommas 
med den förbandstypen. Men redan då hade en utveckling mot en mer 
rörlig anfallsstrid med infanteribrigader (IB) och Norrlandsbrigader (NB) 
påbörjats och den fortsatte på 1980-talet. Vid åtskilliga förbandsövningar 
och fältövningar gavs IB/NB anfallsuppgifter mot mekaniserade förband 
utan att de grundläggande förutsättningarna i form av gynnsam terräng 
och förberedelser fanns. Samtidigt hade motståndarsidan sällan handlings-
frihet i sitt agerande, utan var låst av övningsledningens önskade utfall av 
striden.

Efter övningen Nordanvind vintern 1991 skrev jag följande brev2 till ÖB 
och chefen för armén, CA. Valet av mottagare var ett försök att få igång en 
diskussion, eftersom övningsledningen inte under vare sig planeringen, 
genomförandet eller utvärderingen var mottaglig för att diskutera de förhål-
landen som tas upp i brevet. Skälet till detta var enligt min uppfattning att 
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man inte förstod stridens grundläggande förutsättningar – var skälet något 
annat var det än allvarligare.

... Under övning Nordanvind följde jag tillsammans med några dugliga 
medarbetare stridsvagnsbataljonens fördröjningsstrid mellan Nilivaara 
och Masungsbyn ... Jag är ännu mer än tidigare övertygad om att vår egen 
förmåga att slåss mot en mekaniserad motståndare i övre Norrland är 
helt felvärderad. Norrlandsbrigaden saknar anfallsförmåga mot en meka-
niserad motståndare.

Skälen är uppenbara. Norrlandsbrigaden har inte den fartöverlägsen-
het gentemot motståndaren som striden förutsätter. Den är inte snabbare 
i terrängen och skall vi därtill lägga att förbanden måste göra avsittning 
och förbereda sig för strid, är man ohjälpligt efter. En mekaniserad mot-
ståndare kommer att föra striden längs vägarna och slåss på de inre lin-
jerna och därvid kunna göra snabba omgrupperingar som vi inte kan 
parera. Han har dessutom en avsevärt bättre underrättelsetjänst bl a med 
flyg och helikoptrar som gör att han i den öppna norrlandsterrängen lätt 
håller reda på var vi är.

De mekaniserade förbandens framkomlighet i terrängen är också fel-
värderad. För lätta stridsfordon är den minst lika bra som bandvagnens 
och på tjälade myrar och i terräng i övrigt har stridsvagnarna samma 
framryckningsmöjligheter. Till på köpet stridsvagn 103 visade under 
Nordanvind en god förmåga att ta sig långt ut i terrängen utan vare sig 
vägar eller stråk så länge marken bar.

För att kunna hålla en godtagbar taktisk hastighet måste norrlands-
förbanden utnyttja hyggen, myrar och öppen terräng. De blir därmed 
lätta att upptäcka även från marken för en observatör med lite höjdläge 
och därmed lätta att bekämpa för angriparens stridsfordon. Skulle inte 
stridsfordonen nå fram så är de p g a sitt dåliga skydd ett lätt offer för 
indirekt eld.

Om norrlandsförbanden når fram till sitt anfallsmål och sina strids-
ställningar så saknar de bra förutsättningar att lösa stridsuppgiften p g a 
sin beväpning. Terrängen är i 95 % av alla fall olämplig för användning 

I ett brev till ÖB 1991 
skriver författaren att ”de 
mekaniserade förbandens 
framkomlighet i terrängen 
är felvärderad”. Bilden till 
vänster visar en pansarband-
vagn av typ MTLB (före detta 
östtysk) som passerar en 
myrkant som 115:e fordon i 
en simulerad fiendedivision. 
Bilden till höger visar en T-72 
(rysk tung stridsvagn, över-
tagen från Warszawapakten 
i samband med kalla krigets 
slut) som utan svårighet 
korsar Töre älv.
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av RSV-vapen, främst p g a vegetationen eller för långa skjutavstånd. Jag 
har sett exempel på skytteförband som tvingats fram 30 m från vägen för 
att överhuvudtaget se målen. Därifrån har de skjutit pansarskott genom 
slyridåer som ofelbart hade givit banbrisad. Dessutom hade man hamnat 
inne i egen artillerield. Eftersom man åker skidor fram till anfallsmålet så 
har man en begränsad förmåga att ta med sig utrustning. Vi såg inget fall 
där stridsvagnsminor var med. De är en förutsättning för att få stopp på 
en motståndare eftersom man i aktuell terräng på grund av mask inte kan 
räkna med att skjuta mot rörligt mål.

För mig tycktes minvapnet helt bortglömt under Nordanvind. En 
mycket allvarlig brist eftersom det är en av förutsättningarna för att 
få bukt med mekaniserade förband. Det jag såg i minväg var ett antal 
snöhögar markerade med kvistar, det stoppar inga mekani-
serade förband. Det ger också en helt felaktig bild av vad 
det innebär att ta med sig de vikter det är frågan om och vi 
lockas in i en helt felaktig stridsteknik.

Jag har en tumregel avseende pv-robot och den är att 
det finns en bra stridsställning var femte mil i ÖN, och den 
håller även efter Nordanvind. Skälen är följande: Avstån-
den varierar, ofta är de över de 2 000 m Rb 56 medger, och 
antingen finns det mask i målet eller också har vi mask i 
stridsställningarna. Det gör att jag som motståndare skulle 
ha ganska lite respekt för robotsystemen p g a att de kommer 
att kunna påverka mig från mycket få platser ...

Det som framförts här gäller i huvudsak all anfallsstrid med oskyddade 
skytteförband och i hela landet. Vi är kvar på första världskrigsnivå efter-
som vi är helt utlämnade till finkalibrig eld och splitter.

Nu till det viktigaste. Hur skall vi komma till rätta med det här? Hur 
skall vi bli ense om en vettig arméstruktur på låg förbandsnivå? En sådan 
måste utgöra grunden för den högre strukturen ...

För mig är det helt uppenbart att det är dags att avliva pansartrup-
perna och infanteriet och organisera ett truppslag som kan utvecklas utan 
prestigetänkande men med en frisk öppen debatt som suger ut det bästa 
ur båda truppslag ...

Det som kan göras omedelbart är att förbanden ges stridsuppgifter 
som de kan lösa och att soldaterna utbildas på en realistisk stridsteknik. 
Den måste vara grundad på våra pansarvärnsvapens prestanda och förut-
sättningarna för att skyttarna skall kunna bringa dem till verkan ...

Ulf Henricsson
C PS

Det finns en bra stridsställ-
ning för pansarvärnsrobot 
var femte mil i övre Norrland. 
Det här är inte en av dem. 
För att nå vägen har denna 
rb 55-grupp tvingats välja 
en frontal skjutställning mot 
vägen. Chansen att vinna en 
duellstrid mot stridsvagnar 
är mycket liten.
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Brevet resulterade i att chefen för armén beslöt genomföra ett antal dubbel-
sidiga övningar mellan infanteri- och stridsfordonsförband som utvärde-
rades med bland annat BT-systemet3, och med stöd från Försvarets forsk-
ningsanstalt, Försvarets materielverk och Pansarskolan, PS, genomförde 
också skjutningar med våra olika RSV-granater genom olika former av sly-
ridåer. Utvärderingarna bekräftade vad som hade framförts i brevet. Sam-
tidigt fanns det analyser av krigserfarenheter som visade att splitterskyd-
dad personaltransport är en av de viktigaste faktorerna för stridseffekten i 
infanteriförband.

Med sju års erfarenhet av organisations- och materielutveckling och sex 
års erfarenhet som fördelningschef är jag väl medveten om att politik och 
ekonomi till stor del styr utvecklingen, då som idag, men en större förståelse 
för stridens förutsättningar hos arméns dåtida chefer borde ha resulterat i en 
utveckling mer inriktad mot kvalitet. I program- och perspektivplaner blev 
antalet brigader viktigare än den stridseffekt de representerade. Det borde 
ha varit och bör vara tvärtom. Det är stridseffekten längst fram som avgör 
vad som är möjligt. Försvarsmaktens förmåga konstitueras av dess förband 
– deras utbildning, materiel och organisation. I det avseendet är det ingen 
skillnad mellan dåtidens invasionsförsvar och dagens insatsförsvar. Kommer 
inte förbanden fram och kan de inte verka, är ”på pappret” briljanta planer 
och koncept värdelösa.

Hur hamnade vi där?

Övningar och utbildning
I det följande tar jag upp ett antal skäl som jag anser ledde oss fel. Från 
dåvarande Militärhögskolan och uppåt genomförde vi många fältövningar. 
Men handen på hjärtat – hur många gånger tog vi oss till stridsställning-
arna och kontrollerade skottfält och andra förutsättningar för den enskilde 
soldatens eller plutonens strid? Hur många gånger gick vi den tänkta fram-
ryckningsvägen med en MUK (markundersökningskäpp) i handen och 
försäkrade oss om att det gick att komma fram – och vilken tid det skulle 
ta? Redovisade lösningar godkändes så länge de låg i närheten av ”lärarlös-
ningen”. Framförde deltagarna synpunkter liknade dem i mitt brev avfär-
dades dessa som regel för vidare diskussion av läraren, som ofta inte trängt 
djupare ner i stridens förutsättningar än eleverna. Vi fick tidigt lära oss att 
myrarna i övre Norrland bara fryser vart sjunde år. Gör man operativa 
och taktiska planer på den informationen och utvecklar man materiel på 
samma information blir det på ett sätt. Om myrarna i själva verket fryser 
varje år, vilket de gör,4 blir varken planer eller materiel rätt. En sådan infor-
mation ska en utvecklings- och utbildningsorganisation fånga upp. 

När krigsförbandsövningarna skulle effektiviseras på 1970-talet, och alla 
nivåer skulle övas samtidigt, övergavs modellen med tillämpade övningar, 
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och istället fick vi övningar styrda av övningsledare och tidtabeller. Sam-
tidigt blev markskadebegränsningarna omfattande av ekonomiska skäl och 
av hänsyn till allmänheten. Detta ledde till att övningarna i stor utsträckning 
genomfördes i känd ”tillrättalagd” övningsfältsterräng. Tidtabellsövning-
arna medförde i sin tur att chefer inte fick ta konsekvenserna av egna beslut 
och få en realistisk uppfattning om ”krigets friktioner”5. 

Under 1980- och 90-talen, då jag personligen planerade och ledde ett antal 
större övningar, hade högre chefer dessutom en alltför stor frånvaro när de 
skulle öva sig i sin krigsbefattning. I några fall fick jag faktiskt intrycket att 
de tvekade att ställa upp av rädsla att ”göra bort sig”. Det blev inte bättre av 
att cheferna i högre staber kallade på dem för fredsadministrativa uppgifter. 
Istället borde cheferna ha sänt tillbaks officerare som ”smet” från nödvän-
diga – och dyra – övningar. 

I mitten på 1990-talet genomförde jag krigsförbandsövning (KFÖ) med 
nästan hela fördelningsstaben inkallad. Under övningen blev jag själv kallad 
till ÖB:s chefsmöte. Jag anhöll i god tid att befrias, med motiveringen att om 
nu högst kvalificerade reservofficerare ansågs ha tid att avstå sin dyrbara tid 
för fosterlandets försvar vore det en märklig signal om chefen och yrkesoffi-
ceren inte hade det. Jag fick ett mycket tydligt nej till min anhållan. Jag löste 
problemet genom att meddela staben att jag var kallad till ÖB för att redo-
visa läget. Därefter tog jag och min artillerichef en helikopter till konferens-
hotellet och landade utanför, stegade in och satte oss på första bänk med full 
stridsutrustning. Under en rast kom ÖB, Owe Wiktorin fram, klappade mig 
på axeln och sade: ”Ulf – jag hade fel, jag ber om ursäkt” – alla chefer hade 
inte gjort det! Ett skäl till det tillstånd jag skriver om var att vi alltför ofta inte 
gav våra chefer de tydliga signaler de ville/behövde ha. 

Genomgångar efter övningar var snarare en beskrivning av händelseför-
loppet än en kritisk värdering för att rätta till brister. Efter en fördelnings-
övning i mitten på 1980-talet gjorde militärbefälhavaren i milo Öst, Bengt 
Leander, det senare. Kritiken var rätt men inte uppskattad, fördelningsche-
fen begärde att få bli avlöst istället för att acceptera att vi har övningar för att 
lära och utvecklas – även på högre nivåer. Otydlig återkoppling ledde till en 
falsk känsla att ”det här gick ju bra”. 

Det finns skäl till att USA, ett land med omfattande stridserfarenhet, låter 
sina chefer öva mot ”agressor units”, som tillämpar motståndares stridstek-
nik med deras eller snarlik materiel. Vi hade och har fortfarande själva möj-
ligheter att ”släppa loss” bataljoner i tillämpade övningar, framför allt på 
Älvdalens skjutfält – ett alldeles utmärkt fält även för mekaniserade förband, 
som utnyttjades och fortfarande utnyttjas för lite. Istället valde vi, och väljer 
fortfarande, att öva på trånga väl kända övningsfält.

Organiserandet av den nya pansarbrigaden PB 63 ledde till att pansar-
förbanden fick en organisation med praktiskt taget daglig tillgång till ”com-

Djävulen finns i  detaljerna

och istället fick vi övningar styrda av övningsledare och tidtabeller. Sam-
tidigt blev markskadebegränsningarna omfattande av ekonomiska skäl och
av hänsyn till allmänheten. Detta ledde till att övningarna i stor utsträckning
genomfördes i  känd "tillrättalagd" övningsfältsterräng. Tidtabellsövning-
arna medförde i sin tur att chefer inte fick ta konsekvenserna av egna beslut
och få en realistisk uppfattning om "krigets friktioner".

Under 1980- och 90-talen, då jag personligen planerade och ledde ett antal
större övningar, hade högre chefer dessutom en alltför stor frånvaro när de
skulle öva sig i sin krigsbefattning. I några fall fick jag faktiskt intrycket att
de tvekade att ställa upp av rädsla att "göra bort sig'. Det blev inte bättre av
att cheferna i högre staber kallade på dem för fredsadministrativa uppgifter.
Istället borde cheferna ha sänt tillbaks officerare som "smet" från nödvän-
diga — och dyra — övningar.

I mitten på 1990-talet genomförde jag krigsförbandsövning (KFÖ) med
nästan hela fördelningsstaben inkallad. Under övningen blev jag själv kallad
till ÖB:s chefsmöte. Jag anhöll i god tid att befrias, med motiveringen att om
nu högst kvalificerade reservofficerare ansågs ha tid att avstå sin dyrbara tid
för fosterlandets försvar vore det en märklig signal om chefen och yrkesoffi-
ceren inte hade det. Jag fick ett mycket tydligt nej till min anhållan. Jag löste
problemet genom att meddela staben att jag var kallad till ÖB för att redo-
visa läget. Därefter tog jag och min artillerichef en helikopter till konferens-
hotellet och landade utanför, stegade in och satte oss på första bänk med full
stridsutrustning. Under en rast kom ÖB, Owe Wiktorin fram, klappade mig
på axeln och sade: "Ulf — jag hade fel, jag ber om ursäkt" — alla chefer hade
inte gjort det! Ett skäl till det tillstånd jag skriver om var att vi alltför ofta inte
gav våra chefer de tydliga signaler de ville/behövde ha.

Genomgångar efter övningar var snarare en beskrivning av händelseför-
loppet än en kritisk värdering för att rätta till brister. Efter en fördelnings-
övning i mitten på 1980-talet gjorde militärbefälhavaren i milo Öst, Bengt
Leander, det senare. Kritiken var rätt men inte uppskattad, fördelningsche-
fen begärde att få bli avlöst istället för att acceptera att vi har övningar för att
lära och utvecklas — även på högre nivåer. Otydlig återkoppling ledde till en
falsk känsla att "det här gick ju bra'.

Det finns skäl till att USA, ett land med omfattande stridserfarenhet, låter
sina chefer öva mot "agressor units", som tillämpar motståndares stridstek-
nik med deras eller snarlik materiel. Vi hade och har fortfarande själva möj-
ligheter att "släppa loss" bataljoner i tillämpade övningar, framför allt på
Älvdalens skjutfält— ett alldeles utmärkt fält även för mekaniserade förband,
som utnyttjades och fortfarande utnyttjas för lite. Istället valde vi, och väljer
fortfarande, att öva på trånga väl kända övningsfält.

Organiserandet av den nya pansarbrigaden PB 63 ledde till att pansar-
förbanden fick en organisation med praktiskt taget daglig tillgång till "com-
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För att kunna hålla en 
godtag bar taktisk hastighet 
måste Norrlandsförbanden 
utnyttja hyggen, myrar och 
öppen terräng. Det gjorde 
dem sårbara för såväl fient-
liga stridsfordon som anfall 
från luften.

bined arms6”, och officerarna kunde ges en god uppfattning om stridens för-
utsättningar och komplexiteten i att samordna olika vapensystem. Infante-
riet, som saknade denna dagliga kontakt med stridsfordon, främst då strids-
vagnsförband, fick därmed inte en realistisk bild av vad det innebar att strida 
mot en mekaniserad motståndare. 

Motståndarna under infanteriets övningar bestod i stor utsträckning av 
hopskrapade kaderförband, som utan kunskap om stridsfordons uppträ-
dande transporterades med terrängbilar eller bandvagnar. Detta resulterade 
i att en orealistisk stridsteknik utvecklades och troddes fungera. En för-
bandstyp som oftast saknades vid båda truppslagens övningar var fältarbets-
förband, vilket ledde till en allvarlig brist i förmågan att hantera minor, 
ett vapen som är helt nödvändigt för att infanteriet ska kunna strida mot 
mekaniserade förband med framgång. Lika nödvändigt var det för pansar-

förbanden att kunna röja minor för att kunna genomföra 
sina anfall. En annan allvarlig brist var att lufthotet ofta negli-
gerades, vilket ledde till att luftvärnsförbanden sällan övades 
ihop med markstridsförbanden. Sammantaget underskattades 
behovet att samöva alla komponenter i brigadsystemet gravt. 
Kanske är det ett skäl till att många av dagens chefer talar för 
moduluppbyggda förband som samövas vid behov. Den meto-
den ger inget insatsberett försvar.

Allt detta medförde att stridstekniken sällan konfronterades 
med verkligheten, och om någon anmälde tvivel kom signalen inte upp i 
systemet. I skriften Fel sort och för mycket? försvarar flera debattörer utveck-
lingen i armén med hänvisning till de finska infanteriförbandens prestatio-
ner under andra världskriget. Det hörde vi också ofta på skolorna. Men var 
fanns analysen av nya förutsättningar – en mekaniserad motståndare, annan 
terräng och soldater uppväxta i ett välfärdssamhälle?

Materielanskaffning
Vi slår oss ofta för bröstet när det gäller den svenska krigsmaterielutveck-
lingen, och visst finns det många bra exempel. Men det finns också dåliga 
exempel. När vi i slutet av 1980-talet skrev målsättning för en ny svensk 
stridsvagn framförde vissa att den skulle ha svensk profil. Hade stridsvagn 
103 (S) svensk profil? I så fall betydde det låg tillgänglighet, dålig rörlighet 
men god eldkraft – när den stod still. 

Kriterierna för en stridsvagn är att den ska ha gott skydd, hög eldkraft och 
god rörlighet – och kunna utnyttja dessa egenskaper samtidigt. Stridsvagn 
103 hade endast god eldkraft och var per definition en pansarvärnskanon 
med mycket goda egenskaper vid strid från en stridsställning. Den kom att 
under 30 år påverka våra chefers förståelse för stridsvagnssystemet nega-
tivt.7 Trots några goda egenskaper var den underlägsen samtida stridsvagnar 
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stridsvagn framförde vissa att den skulle ha svensk profil. Hade stridsvagn
103 (S) svensk profil? I så fall betydde det låg tillgänglighet, dålig rörlighet
men god eldkraft — när den stod still.

Kriterierna för en stridsvagn är att den ska ha gott skydd, hög eldkraft och
god rörlighet — och kunna utnyttja dessa egenskaper samtidigt. Stridsvagn
103 hade endast god eldkraft och var per definition en pansarvärnskanon
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vid anfallsstrid, vilket var pansarbrigadernas huvuduppgift. Försvararna av 
103:an framför åsikten att då den utvecklades träffade man inte tillräckligt 
bra med tornvagnarna vid skjutning under gång. Det gällde dock punktmål, 
exempelvis en annan stridsvagn. Vid skjutning under gång med spräng- och 
rökgranater samt kulspruta var de effektiva. De mål som kunde bekämpas 
med den ammunitionen, exempelvis pansarvärnsrobotar, var nog så frek-
venta och farliga. 

Det var inte nog med att vi hade en dålig stridsvagn – vi trodde till stor 
del att motståndaren hade samma brister, vilket var ”dubbelfel”. Hur kunde 
det bli så? Trots att vi när 103:an utvecklades hade Centurion-vagnarna 
(då ”top of the line”) i tjänst valde vi väldigt fel. När vi förberedde reno-
veringen av stridsvagn 103 i början på 1980-talet kunde vi inte hitta några 
beslutsunderlag avseende de faktorer som borde styra kraven på den fram-
tida stridsvagnen, utan endast STTEM (Slutlig Taktisk Teknisk Ekonomisk 
Målsättning). Den muntliga traditionen låter berätta att Kungl Armétygför-
valtningen hade en mäktig ställning – och därmed industrin. Projektledaren 
var en stark och övertygande person med stort teknisk kunnande men med 
begränsade insikter i taktik och stridsteknik. Kritiken från erfarna strids-
vagnsofficerare trängde inte upp i systemet, och de högsta cheferna förstod 
inte – eller ville inte förstå problemen. 

Den mycket framsynta organisation PB 63 visar att några tänkte väldigt 
bra avseende mekaniserad strid – kunskapen fanns men korskopplingen mot 
kraven på en stridsvagn fungerade uppenbarligen inte. Kan någon förklara 
varför? Jag kan förstå mekanismerna. När vi gjorde försöken med strids-
vagnarna Leopard 2 och M1 i slutet av 1980-talet var syftet att få kunskap 
om vilka krav vi skulle ställa på den planerade svenskutvecklade vagnen. Vi 
som arbetade med beslutsunderlaget8 fann efter våra praktiska försök och 
dialog med tyskar och amerikaner att vi med stridsvagn Ny höll på att ta oss 
vatten över huvudet. Industrin, Försvarets materielverk och armén hade till-
räckligt med problem att få stridsfordon 90 (strf 90) till det lyckade projekt9 
som det är. Framför allt var de prövade stridsvagnarna bättre än vi trodde 
i nästan alla avseenden, operativa och tillgängliga för köp. När det gällde 
moderna stridsvagnar hade vi fram till dess alltför dålig kunskap. Trots detta 
tog det två år för oss som arbetade med systemplanen att vrida utvecklingen 
mot en utlandsanskaffning. Det militärindustriella komplexet var och är 
starkt i Sverige. 

En mycket lyckad svensk utveckling var granatgeväret och pansarskot-
ten – ”mycket pang för pengarna”. Problemet var bara att vi inte klarade 
ut de tekniska begränsningarna och anpassade stridstekniken till det. Hur 
mycket sly kan jag skjuta igenom utan att riskera banbrisad? Hur stor lucka 
behöver jag mellan träden för att med rimlig säkerhet träffa ett rörligt mål? 
Att det inte alltid är så lätt att träffa ett rörligt mål med dessa vapen vet alla 
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497



498

Kriget

som har försökt. Den målsökande pansargranaten STRIX, som infanteriet 
byggde mycket av sin 1980-talstaktik på, har också svårt att träffa rörliga 
mål. Alltså ska man först stoppa motståndaren med våra alldeles utmärkta 
minor. 

Om cheferna hade förstått detta kan man fråga sig varför infanteriet var 
så erbarmligt dåligt på att använda minor? Pansartrupperna var inte mycket 
bättre men hade förstånd att skaffa minläggare som kunde betjänas under 
skydd, och de var heller inte lika beroende av minor. Här var det verkligen 
mycket prat och lite verkstad. Hur ofta såg vi en minering som var tillräck-
ligt omfattande för att stoppa ett mekaniserat förband? Som regel bestod de 
av några snöhögar eller granruskor på vägbanan – utan minor. Ja, vi hade 
avståndslagda minor i vår materielplan men de kom aldrig in i arsenalen. 
Ändå använde vi en stridsteknik som om vi hade dem. Förståelsen för att 
stridsvagnar är extremt terrängrörliga var måttlig, och förbandens förmåga 
att få med sig tillräckligt med minor likaså.

Varifrån kom kravet att våra stridsfordon och bandvagnar skulle kunna 
simma? När STTEM för stridsfordon 90 skrevs kunde vi inte hitta något skäl 
som var värt priset. Vi kunde inte hitta någon stridsteknisk/taktisk/terräng-

Granatgeväret var en mycket 
lyckad konstruktion. Men 
stridstekniken anpassades 
inte till de tekniska begräns-
ningarna och kraven på 
skottfält fria från sly.
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värdering som bekräftade behovet för något av de simmande 
fordonen. Kom man ner i vattendraget kom man inte upp eller 
vise versa. Om man händelsevis hittade en plats där man kom 
både upp och ner var det regelmässigt ett vad och där behövde 
man inte flyta. Förutom att det kostade pengar kostade det 
pres tanda10. Visst skulle vi över vattendrag men vi ville också ha 
med ammunition, drivmedel och sjuktransport – alltså skulle 
vi ha satsat på bra överskeppningsmateriel. 

Robot 56 Bill, som var ett resultat av Nils Skölds inriktning 
mot ett yttäckande territorialförsvar11, var avseende sin takslående verkans-
del banbrytande men knappast ett system man släpar till fots längre sträckor. 
Under en fältövning i Övre Norrland avseende Norrlandsmekaniserade 
bataljonens utveckling, där vi hade stridsfordon 90 och bandvagnar med oss, 
skulle vi också se på Rb 56 plats i organisationen. När jag ringde den ansva-
rige på Infanteriets stridsskola (InfSS) och bad honom ta med snöstöden 
blev svaret: ”Vilka snöstöd”? Det fanns inga! Det visade sig att vinterförsö-
ken genomförts på I 12 i Eksjö – på det underlaget hade infanteriinspektören 
avstått från att montera roboten på tillgängliga pansarvärnsbandvagnar! Att 
använda ett robotsystem utan snöstöd, som heller inte gick att montera på 
fordon i över en meter djup snö och omgiven av två till tre meter hög ung-
skog, gick inte bra. Vilken förståelse för stridens förutsättningar hade de som 
fattade besluten?

Bildförstärkare utvecklades på 1960-talet och värmesikten på 1970-talet. 
När vi satte upp BA 01 (första bataljonen till Bosnien) 1993 gick all till-
gänglig mörkerobservationsutrustning i Försvarsmakten åt till en reduce-
rad mekaniserad bataljon. På en förevisning av modern mörkerutrustning 
1990 var en militärbefälhavares kommentar: ”Det var som fan – man ser 
infanterister i mörker!” Kommentaren hade inte varit lika förvånande 1980 
– kanske var teknikföreträdarna för dåliga säljare. Jag vet inte hur det hade 
gått med arméns mekanisering om vi inte fått ut generaler och försvars-
ministrar i terrängen för att på plats se och själva känna på. 

Karriärsystemet 
Alla generalsstabsofficerare visste att den säkraste karriärvägen gick via 
pla nerings- och personalfunktionen. Det var sällan främst skickligheten i 
huvud uppgiften väpnad strid ledde till generalsstjärnorna. Att regementenas 
”flagg skepp”, brigaden, i krig i regel leddes av utbildningschefen/ställföreträ-
dande regementschefen, inte regementschefen, att fördelningscheferna var 
”hobby krigare” med sin dagliga gärning oftast i Stockholm kontrasterade 
skarpt till den vikt brigaderna tillmättes i försvarsplaneringen. Först med 
VI 9012 rättades detta till. Det medförde en klar ökning av brigadernas krigs-
duglighet – för sent. 

”Varför var infanteriet så 
erbarmligt dåligt på att 
använda minor?” undrar för-
fattaren. Sådana här ”mine-
ringar” var vanliga syner på 
större förbandsövningar.
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fordon i över en meter djup snö och omgiven av två till tre meter hög ung-
skog, gick inte bra. Vilken förståelse för stridens förutsättningar hade de som
fattade besluten?

Bildförstärkare utvecklades på 1960-talet och värmesikten på 1970-talet.
När vi satte upp BA 01 (första bataljonen till Bosnien) 1993 gick all till-
gänglig mörkerobservationsutrustning i Försvarsmakten åt till en reduce-
rad mekaniserad bataljon. På en förevisning av modern mörkerutrustning
1990 var en militärbefälhavares kommentar: "Det var som fan — man ser
infanterister i mörker!" Kommentaren hade inte varit lika förvånande 1980
— kanske var teknikföreträdarna för dåliga säljare. Jag vet inte hur det hade
gått med armens mekanisering om vi inte fått ut generaler och försvars-
ministrar i terrängen för att på plats se och själva känna på.

Karriärsystemet
Alla generalsstabsofficerare visste att den säkraste karriärvägen gick via
planerings- och personalfunktionen. Det var sällan främst skickligheten i
huvuduppgiften väpnad strid ledde till generalsstjärnorna. Att regementenas
"flaggskepp", brigaden, i krig i regel leddes av utbildningschefen/ställföreträ-
dande regementschefen, inte regementschefen, att fördelningscheferna var
"hobbykrigare" med sin dagliga gärning oftast i Stockholm kontrasterade
skarpt till den vikt brigaderna tillmättes i försvarsplaneringen. Först med
VI 9012 rättades detta till. Det medförde en klar ökning av brigadernas krigs-
duglighet — för sent.

"Varför var infanteriet så
erbarmligt dåligt på att
använda minor?" undrar för-
fattaren. Sådana här "mine-
ringar" var vanliga syner på
större förbandsövningar.
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Kriget

Vid det sista ”utvecklingssamtal” som min militärbefälhavare, amiralen, 
höll med mig efter det att jag tjänstgjort fyra år som fördelningschef kan 
hans ord sammanfattas på följande sätt: Ulf – du står inte på generalslista, 
men du skulle ha gjort det om vi varit i närheten av ett krig. Min följdfråga 
blev naturligtvis: ”Vad ska vi med generaler till om det inte är för krig”? 
Han höll med mig om att det var en berättigad fråga. En mer vetenskapligt 
grundad analys av befordringssystemets inverkan på huvuduppgiften kan 
läsas i doktorsavhandlingen Kriget och karriärsystemet13. Den säger inte emot 
mig. Att driva frågor mot strömmen har sällan varit uppskattat, och för att 
överleva krävs att man har ett djupt intresse för yrket och att karriären inte 
är det viktigaste. Ganska många av mina kollegor i infanteriet höll med mig 
mellan skål och vägg om det jag skrev i mitt brev till ÖB, men ingen ville vara 
med på barrikaderna.

Diskussion

Var det så farligt om högre chefer inte förstod stridens grundläggande förut-
sättningar? Ja, det räckte inte med goda underställda chefer och stabsoffice-
rare, och dessutom, hur skulle chefen kunna veta vilka av dem som kunde 
sitt jobb om han inte själv förstod stridens förutsättningar? 

Det är chefen som fattar det slutliga beslutet och bär det fulla ansvaret. 
Soldater dör i krig, och är besluten dåliga dör fler. Chefer måste kunna vara 
respekterade i krigarrollen om förbanden ska fungera när det kommer mot-
gångar, vilket det gör. 

Kan det vara så att en organisation som lever långt från sin huvuduppgift 
alltför lätt tappar fokus och låter de mer närliggande problemen och beho-
ven ta överhand? Jag tycker man kunde se en skillnad mellan armén och 
flygvapnet. I flygvapnet konfronterades man mer eller mindre dagligen med 
sin presumtiva motståndare och omgivningen och kunde mäta sin förmåga. 
Då blev behoven för att kunna lösa huvuduppgiften tydliga. I arméns vardag 
var huvuduppgiften, väpnad strid, avlägsen. Det närmaste vi kom under det 
kalla kriget var fredsfrämjande uppdrag, som ofta betraktades som betald 
semester även om de stundtals var nog så tuffa. Vi kan ju idag se ett klart 
större fokus på arméns förmåga i pilspetsen efter konfrontationen med 
verkligheten i de fredsfrämjande uppdragen.

Jag förstår och kan leva med övervintringsresonemanget i skriften Fel sort 
och för mycket? om förbanden i den operativa planeringen givits uppgifter 
de hade förutsättningar att lösa. Det hade blivit fler luckor, men hade varit 
ärligt. Problemet är den ”mission creep” som skedde från mitten på 1970-
talet till början på 1990-talet. Ett skäl till den var att vi utgick från vad vi 
ville kunna och inte från vår verkliga förmåga. Vad hade hänt när soldater 
och officerare upptäckt ”korthuset” om det blivit allvar? Jag tror inte den 
reaktionen hade liknat den finska under vinterkriget. 
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Djävulen finns i detaljerna

Nu, med ett insatt försvar, går det inte att prata om nådatid att fixa till 
– det är skarpt direkt. När vi satte upp BA 01 1993, inför insatsen i Bos-
nien, tyckte somliga officerare att våra skytteförband skulle utrustas med 
terränglastbil 20. Det fanns naturligtvis ingen riskkalkyl bakom den uppfatt-
ningen, utan det var ekonomikalkylen som avgjorde deras val. Utan ”pansar-
generalen” Bengt Anderberg, som varit chef för Pansarskolan och chef för 
en pansarbrigad och förstod förutsättningarna, tvivlar jag på att vi hade 
fått våra pansarbandvagnar 302. Utan deras skydd hade vi inte kunnat lösa 
uppgifterna. 

Vad fanns det för förståelse för stridens förutsättningar när vi alltför 
länge lät våra soldater åka personterrängbilar i Afghanistan? Vill man inte 
ha hem fyllda liksäckar måste man förstå att ge förbanden den utbildning 
och utrustning som förutsättningarna kräver – och hellre för mycket än 
för lite. När bevisen på ”för lite” kommer är det för sent. Det är möjligt att 
det är bra med akademisk officersutbildning men bara under en förutsätt-
ning – att officerarna, genom omfattande praktisk tjänst från början lär sig 
förstå stridens förutsättningar och utvecklar den förståelsen under hela sin 
tjänstgöringstid.

Politikerna fattade de avgörande besluten och kommer att göra det. Men 
en djupare förståelse för stridens förutsättningar hos officerare på alla nivåer 
– och en prioritering av den förståelsen – skulle ge de politiska och ibland 
också de militära beslutsfattarna mer ”tuggmotstånd”, så att vi får bättre 
förut sättningar att hamna i lämpliga stukturer och prioriterar de verksam-
heter som är avgörande för att kunna lösa uppgifterna i fält. Budskapet ska 
inte bara förmedlas till regering och riksdag utan även till allmänheten, det 
är svenska folkets söner och döttrar som stupar eller skadas om officerarna 
inte kan sitt jobb. 
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Kriget

Under intrycken från andra världskrigets strider ville Sverige också satsa på 
pansarförbanden. Det var de som skulle fälla avgörandet och slå landstigna 
eller luftlandsatta fiender. Idén med pansarstriden var att stridsvagnsförban-
den åtföljda av skyttetrupp i pansrade transportfordon med understöd av 
artilleri skulle tränga in på djupet av fiendens ställningar och riva upp hans 
gruppering. Pansarförbanden skulle inte låta sig hejdas av motstånd som de 
brutit igenom men inte nedkämpat. Kvarvarande motståndsfickor skulle tas 
om hand av efterkommande förband. 

Under de två första decennierna av det kalla kriget var våra materiella 
förutsättningar för denna sorts strid inte goda. Våra stridsvagnar hade allt-
för svag beväpning för att möta stormaktsstridsvagnarna, och pansarskytte-
förbanden hade enbart hjulgående karosspansarbilar (KP-bilar) med svagt 
pansarskydd och otillräcklig framkomlighet i terräng. Artilleriet, som fanns 
på brigadnivå, bestod av bildragna 10,5 cm haubitsar och kunde inte hinna 
med att understödja ett anfall som snabbt trängde in på djupet.

Enligt Arméreglemente del II 1952 var det därför naturligt att strids-
vagnsförbanden istället utnyttjades för att från stridsställningar understödja 
infanteriets anfall till fots. Pansarbilarna kunde enbart tjäna för splitter-
skyddad transport till utgångsläge för anfall eller möjligen till stormavstånd. 
Då sikten var begränsad, exempelvis i skog eller bebyggelse, kunde dock 
stridsvagnar och infanteri rycka fram jämsides. I undantagsfall, om fiendens 
pansar värn var svagt kunde stridsvagnarna också framrycka främst, gå in i 
egen stormeld och bekämpa upptäckta mål och understödja skytteförban-
den när stormelden lyfte.

På 1960-talet fick pansartrupperna äntligen materiel som gjorde det möj-
ligt att utveckla en reell pansartaktik: stridsvagn 101/102 (Centurion) och 
stridsvagn 103 (S) samt pansarbandvagnarna 301 och 302, 15,5 cm haubits 
F till brigadartilleriet (varigenom pansarbataljonerna kunde få eget artilleri, 
10,5 cm haubits). Pansarbataljonen fick nu två stridsvagnskompanier och 
två pansarskyttekompanier. Pansarskyttekompanier organiserades med tre 
pansarskytteplutoner och en pansarvärnspluton utrustad med terrängbil 
och pansarvärnspjäs 1110. Förbanden organiserades i PB 63, en mycket 
fram synt organisation som bestod i huvudsak till sekelskiftet, även om den 
sista organisationen benämndes PB 90.

Kompanierna i pansarbrigaderna bytte organisation ungefär vart tionde 
år, efter hand som nya vapen tillfördes, men såg ändå rätt lika ut genom åren. 
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Djävulen finns i detaljerna

I början av det kalla kriget utnyttjades svenska stridsvagnsförband i regel som understöd till infanteriets anfall 
till fots. Pansarbilarna, som hade otillräcklig framkomlighet i terräng, användes för transport till utgångsläge 
för anfall. Endast undantagsvis kunde stridsvagnar gå i täten av ett anfall. Bilden visar normalförfaringssättet 
enligt AR II 1952. 

Vårt artilleri skjuter 
stormeld över fiendens 
försvarsställningar. 
Infanteriet rycker fram 
till stormavstånd. Våra 
stridsvagnar står kvar 
i stridsställningar.

Stormelden lyfter. Infan-
teriet stormar. Strids-
vagnarna understödjer 
med eld.

Infanteriet bryter i 
fiendens ställningar. 
Stridsvagnarna ansluter, 
beredda att fortlöpande 
lämna understöd.

Djävulen finns i detaljerna

Utgångsläge
för anfall

•

Stormavstånd
•

Vårt artilleri skjuter
stormeld över fiendens
försvarsställningar.
Infanteriet rycker fram
till stormavstånd. Våra
stridsvagnar står kvar

Fi i  stridsställningar.

Stormelden lyfter. Infan-
teriet stormar. Strids-
vagnarna understödjer
med eld.

Infanteriet bryter i
fiendens ställningar.
Stridsvagnarna ansluter,
beredda att fortlöpande
lämna understöd.

I början av det kalla kriget utnyttjades svenska stridsvagnsförband i regel som understöd till infanteriets anfall
till fots. Pansarbilarna, som hade otillräcklig framkomlighet i terräng, användes för transport till utgångsläge
för anfall. Endast undantagsvis kunde stridsvagnar gå i täten av ett anfall. Bilden visar normalförfaringssättet
enligt AR111952.
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Kriget

Stridsvagnskompanierna bestod av cirka 120 man (Centurion) alternativt 
110 (stridsvagn 103) och organiserades i en stabsgrupp, fyra stridsvagnsplu-
toner med vardera tre stridsvagnar (totalt 12), en pansarskyttepluton (tre 
pansarbandvagnar) och en trosstropp.

Kompanierna var personalsvaga, speciellt 103-kompanierna, och pansar-
skyttepluton användes ofta som närskydds- och vaktpluton. Kompanitros-
sen – trosstroppen – var utrustad med terrängbilar för att kunna fylla på 
ammunition och drivmedel samt genomföra smärre reparationer vid sidan 
av väg. Bärgningsresurserna var begränsade, och det fanns bara en bärg-
ningsbandvagn (bgbv 81) per kompani på Centurion-kompanierna men två 
lättare vagnar (bgbv 82) på 103-kompanierna, vilket behövdes.

Pansarskyttekompanierna bestod av ungefär 180 man (antalet minska-
des med åren). De organiserades i kompanistab, tre pansarskytteplutoner, 
en pansarvärnspluton och kompanitross. Pansarskytteplutonerna bestod i 
sin tur av tre pansarskyttegrupper och en pansarbandvagnsgrupp. Gruppen 
var, förutom den personliga utrustningen, utrustad med ett granatgevär, en 
kulspruta M 58 och pansarskott. Pansarvärnsplutonen bestod av två pansar-
värnstroppar, som var och en hade två terrängbilsburna pansarvärnspjäser. 
Trosstroppen liknade den i stridsvagnskompaniet men var anpassad till 
pansarbandvagn.

I båda kompanityperna var ungefär hälften av officerarna yrkesofficerare. 
Den andra hälften var reservare eller värnpliktigt befäl. Kompanichefen var 
i regel yrkesofficer men kunde också vara reservofficer. Plutonerna fördes av 
löjtnanter och fänrikar, stridsvagnsgrupperna av en sergeant, pansarskytte-
grupperna av korpraler och pansarbandvagnsgruppen av en sergeant. Tross-
troppen fördes i regel av stamanställda underofficerare, senare plutonsoffi-
cerare. I bästa fall hade, om det blivit allvar, befälsplaceringarna inte änd-
rats sedan föregående krigsförbandsövning; ett samtränat kompani skulle 
därmed ha gått till strid.

Pansarförbandens styrka är att kombinera den stora eldkraften med 
snabba framryckningar. Elden är naturligtvis det som ska fälla avgörandet 
men den psykologiska effekten av ett mullrande och skramlande, snabbt 
framryckande pansarförband ska inte underskattas Huvudalternativet i 
öppen terräng blev med PB 63 att en pansarbataljon anföll med två strids-
vagnskompanier i täten, följda av två pansarskyttekompanier, uppsuttna i 
pansarbandvagnar på avstånd varierande från tätt anslutna till flera hundra 
meter, beroende på läget. I småbruten och betäckt terräng blev det standard 
att anfalla med ”mixade” kompanier. Stridsvagnskompaniet underställ-
des en/två pansarskytteplutoner och pansarskyttekompaniet underställdes 
en/två stridsvagnsplutoner. 

Strävan var att hålla igång rörelsen utan uppehåll. Stridsvagnskompa-
nierna bekämpade oskyddade mål på kortare avstånd under gång. För att 
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med kanonen bekämpa oskyddade mål på längre avstånd och stridsfordon 
måste stridsvagn 103 först stanna och rikta. Centurion-förbanden kunde 
skjuta under gång med kanonen, och med spränggranater mot oskyddad 
och lätt pansrade motståndare var effekten god men mot stridsvagnar på 
långt avstånd var precisionen låg. 

Detta medförde att stridstekniken skilde sig mellan 103- och Centurion- 
förbanden. De senare kunde rycka fram med hela förbandet utan att tappa 
för mycket av sin eldkraft, medan 103-förbanden som regel avdelade strids-
vagnar som understödde stående i stridställningar. Det var en lösning som 
utnyttjade vagnens goda skjutprestanda. Det var dock en nackdel när det 
understödda förbandet nådde nästa terrängavskärning. Om de då mötte 
motstånd saknades ett antal stridsvagnar fram tills de understödjande 
stridsvagnarna nådde fram dit. Eftersom pansarstrid ofta avgörs av de första 
skotten och på kort tid kunde detta bli fatalt. 

En annan nackdel med stridsvagn 103 var att om fientliga stridsvagnar 
uppträdde i flanken, vilket inte alls var osannolikt, måste kompaniet stanna, 
vända upp mot fienden och bekämpa honom. Även om detta blev fram-
gångsrikt hade rörelsen framåt stoppats upp och innan förbandet fått upp 
farten i rätt riktning igen kunde läget vara helt nytt. Väl framme i anfalls-

Med Centurion-stridsvagnar 
kunde man, som bilden visar, 
rycka fram med hela förban-
det med betydande eldkraft 
kvar. Det var inte nödvändigt 
att avdela en del av styrkan 
kvarstående i stridsställning, 
så som fallet i regel var med 
stridsvagn 103.

Pansarbataljons strids-
gruppering enlig Pansarregle-
mente Pansarbataljon 1961. 
Pansar infanteriet kunde nu 
följa stridsvagnarna uppsuttet 
i pansarbandvagnar.
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målet var 103:an livsfarlig för motståndaren. Våra stridsvag-
nars prestanda var godtagbar in på 1970-talet, då de borde ha 
bytts för att matcha omvärldens stridsvagnar, men andra behov 
sattes före.

Pansarskyttekompaniet hade till uppgift att bekämpa och 
hålla nere fiender som stridsvagnsförbanden kringgått eller 
som uppträdde i flankerna. I överskådlig terräng genomfördes 
vagnsstrid – truppen, en grupp per vagn, färdades uppsutten 
och kompletterade vagnens kanoneld med handgranater och 
eldhandvapen, beredd att göra avsittning och genomföra stri-

den till fots. Vagnstrid var enkel att genomföra under övning med lös ammu-
nition, men i verkligheten krävs det stor disciplin hos alla för att rycka fram 
och samtidigt skjuta från en vagn som stundtals kränger och studsar utan 
att orsaka egna förluster på grund av egen eld. Utanför vagnen stred pansar-
skyttegruppen med granatgevär, kulspruta, pansarskott och automatkarbin. 

Pansarbandvagn 302:s 20 mm automatkanon var ett utmärkt vapen – 
när den fungerade. Det visade sig inte helt enkelt att ta en kanon från ett 
flygplan, där den drevs av tryckluft från flygplanet, montera den upp och 
ner och mata med en fjädermekanism. Först i slutet av 1980-talet fungerade 
ammunitionsmatningen tillfredsställande. Kanonen kunde också bekämpa 
långsamtgående flyg.

Inte heller pansarskyttekompanierna skulle slutligt göra upp 
med fienden där man drog fram, utan fortsätta framåt i kon-
takt med stridsvagnskompanierna. Det fick bli en senare fråga 
när huvuduppgiften hade lösts.

För att leda sitt förband disponerade bataljonchefen och 
hans ställföreträdare över var sin stridsledningspansarvärns-
bandvagn. För att kunna leda i det höga stridstempot måste 
bataljon chefen finnas långt fram, vid sina förband, för att med 
egna observationer skapa sig en riktig lägesbild. Att uppehålla 
sig långt fram bland stridsvagnarna med en vagn som med sin 
antennutrustning signalerade ”chef” var inte riskfritt. Därför 

var det inte sällsynt att bataljonchefen lade beslag på en stridsvagn som han 
ledde ifrån. 

Främre kompanier fick vid anfall normalt uppgiften ”ta A-, beredd ta B 
och därefter C” etc. Allt med syftet att hålla igång rörelsen och ge utrymme 
för underställda chefers initiativ och handlingsfrihet i det höga tempot. På 
samma sätt ”rullades” artillerielden framför främre kompanier. För att hinna 
med i ordergivning drillades officerare i standardiserad ordergivning. Det 
var mördande tråkigt i lektionssal, men väl på fältet, i sin ledningsvagn, fann 
man drillen ovärderlig. Istället för att behöva fundera på hur man skulle 
uttrycka sig kunde hjärnkraften brukas för att klara ut vad som skulle göras.

Antennutrustningen på 
stridsledningspansarband-
vagnen drog lätt på sig fien-
dens eld. Det var därför inte 
ovanligt att en bataljonchef 
enligt internationellt mönster 
kunde välja att övergå till att 
leda striden från en av sina 
stridsvagnar.

Ett pansaranfall enligt 
normal förfaringssätt i öppen 
terräng: stridsvagnskom-
paniet (här stridsvagn 103) 
främst, följt av pansarskytte-
kompaniet i pansarband-
vagnar. Idealet var att skytte-
soldaterna skulle kunna följa 
med att bekämpa motstån-
daren uppsuttna i sina 
vagnar istället för att övergå 
till att strida till fots.
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Brigadluftvärnet med 20 mm automatkanoner dög bara till att bekämpa 
långsamtgående flyg, och först på 1980-talet med robot 70, monterade på 
ombyggda chassier från infanterikanonvagn 102/103, fick pansarbriga-
derna ett luftvärn som kunde utmana motståndarens flyg. Fram till dess var 
det bara att hoppas på att fördelningsluftvärnet och flygvapnet löste sina 
uppgifter.

Men det blev ju inte så mycket av striden om man inte kom till strids-
området och om grejerna inte höll. Med stridsvagn 101/102 och 103 kunde 
landsvägsmarsch på egna band accepteras upp till 10–15 mil. Vid längre 
transporter var det tillrådligt med upplastad transport. Under 1960-talet 
och halva 1970-talet gällde järnvägstransport. Det var ett ganska oflexibelt 
transportsätt för operativa transporter, och från mitten av 1970-talet tillför-
des på fördelningsnivån stridsvagnstransportkompanier som kunde flytta 
stridsvagnarna från en brigad åt gången på landsväg.

Vid förflyttningar i stridsområdet gällde det att inte bli stående för att 
invänta eftersläppande delar eller trasiga fordon. Brigadchefen på P 10 under 
i början av 1970 -talet, översten Tavoun, fick något mörkt i blicken om han 
träffade på en väntande förbandschef. Då fick man en ”föreläsning” om hur 
mycket bättre det var med sex stridsvagnar i stridsställning på stranden än 
tolv väntande i skogen.

Krig är logistik, brukar underhållstjänstens företrädare predika – och det 
är ganska sant. Utan drivmedel, ammunition, reparationer och sjukvård 
fungerar inga förband. De resurser som fanns var nog kvantitativt tillräck-
liga, men även de resurser som skulle verka längst fram för att stödja de 
främsta stridande delarna saknade skydd och hade jämfört med stridsfor-
donen begränsad rörlighet i terrängen. Systemet krävde modiga underhålls-
soldater. Ett alternativ var att dra tillbaka de främre förbanden omgångsvis 
för uppfyllnad, men det var inte bra om man var i stridskänning.

Kunde vi då göra de konster som beskrivs ovan i verkligheten? Alla som 
var med vet att det som fanns i personal- och utrustningstabeller långt ifrån 
alltid stämde med vad som i stod i personalrullorna och fanns i förråden. 
Det fanns många skäl till det. Utbildningen hängde inte alltid med materiel-
leveranser – och tvärtom. Repetitionsövningar ställdes in och antalet rätt 
utbildade värnpliktiga varierade med ekonomin. En hel del materiel använ-
des i utbildningen på regementen och skolor, var under reparation eller vän-
tade på reparation. Annan materiel var under anskaffning och införande, en 
lång och komplicerad process. 

Vid en materielkontroll av våra pansarbrigader i början på 1980-talet 
var den högsta materieluppfyllnaden efter mobiliseringstidens slut drygt 
80 procent. Bekymmersamt? Ja – om inte motståndaren hade motsvarande 
problem, för då jämnade det ju ut sig. Han skulle dessutom ta sig över havet 
eller genom luften till vårt land, ett nog så svårt företag, som skulle ha ställt 
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till det i hans organisation. Han skulle dimpa ner i ett främmande, okänt 
land – med en högst ovänlig befolkning – ofta med begränsad motivation. 
Vi skulle, välmotiverade, försvara vår egen frihet och vårt eget land med hela 
befolkningens stöd, ett land som vi kände väl, hade övat i och med genom-
arbetade planer. Jodå, vi hade blivit en mycket svår nöt att knäcka.
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Flera hundra tusen unga och aningen äldre svenska män kunde känna en 
doft av kriget. Det innebar inte att de fick uppleva frontens rädsla, döds-
ångest, gruppens stöd, eufori, desperation och förlamning, den lagliga 
rätten att döda människor – ”de andra” – eller risken att brutaliseras och 
bruka makt mot värnlösa. De omgavs inte av sårade och stupade, men ställ-
des inför kraven på en krigsmans disciplin och uthållighet: väntan, vapen-
vård, hålla humöret uppe, lyda order, gilla läget, utstå kyla (hos oss sällan 
hetta) och strapatser, hämta näring, sköta hygien och latrin, möta ögon-
blick av handlingskraft – och så mera väntan; förtjänster och brister i en 
medborgararmé.

Armén, vår största försvarsgren, stod här i särklass. Under hela det kalla 
kriget, även i slutet, hade den vid allmän mobilisering haft en imponerande 
numerär. Dit gick den alldeles övervägande delen av de värnpliktiga som 
gjorde vapentjänst. De var utbildade och traditionellt organiserade för att 
med väpnat våld värna landet, en uppgift som i tidvis lätt ansträngd gemen-
skap delades med de andra två försvarsgrenarna: marinen och flygvapnet. 
Alla tre skulle på sitt sätt verka krigsavhållande genom att erbjuda en natio-
nell styrka som sammantaget kunde vara tillräckligt stor för att avskräcka 
varje tänkbar motståndare från att angripa landet.

Men det fanns också en skillnad mellan försvarsgrenarna, om kriget i alla 
fall kom. När det gällde både marinen och flygvapnet måste man räkna med 
att de under ett storanfall tämligen snart skulle slås ut eller nötas ner, och då 
skulle markstridskrafterna utan stöd av de andra stå för det huvudsakliga 
fortsatta motståndet mot en inkräktare. Resonemanget utgår från att stats-
makterna menade allvar med att vi, utsatta för ett så kallat konventionellt 
anfall, skulle kunna föra en seg och uthållig strid på marken. Det var detta 
som motiverade det stora värnpliktsuttaget och de många förbanden och i 
sista hand skulle svara för en krigsavhållande avskräckningsförmåga. Om det 
på 1980-talet i själva verket förhöll sig så att inte heller arméns operatörer 
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doft av kriget. Det innebar inte att de fick uppleva frontens rädsla, döds-
ångest, gruppens stöd, eufori, desperation och förlamning, den lagliga
rätten att döda människor — "de andra" — eller risken att brutaliseras och
bruka makt mot värnlösa. De omgavs inte av sårade och stupade, men ställ-
des inför kraven på en krigsmans disciplin och uthållighet: väntan, vapen-
vård, hålla humöret uppe, lyda order, gilla läget, utstå kyla (hos oss sällan
hetta) och strapatser, hämta näring, sköta hygien och latrin, möta ögon-
blick av handlingskraft — och så mera väntan; förtjänster och brister i en
medborgararm6

Arm&i, vår största försvarsgren, stod här i särklass. Under hela det kalla
kriget, även i slutet, hade den vid allmän mobilisering haft en imponerande
numerär. Dit gick den alldeles övervägande delen av de värnpliktiga som
gjorde vapentjänst. De var utbildade och traditionellt organiserade för att
med väpnat våld värna landet, en uppgift som i tidvis lätt ansträngd gemen-
skap delades med de andra två försvarsgrenarna: marinen och flygvapnet.
Alla tre skulle på sitt sätt verka krigsavhållande genom att erbjuda en natio-
nell styrka som sammantaget kunde vara tillräckligt stor för att avskräcka
varje tänkbar motståndare från att angripa landet.

Men det fanns också en skillnad mellan försvarsgrenarna, om kriget i alla
fall kom. När det gällde både marinen och flygvapnet måste man räkna med
att de under ett storanfall tämligen snart skulle slås ut eller nötas ner, och då
skulle markstridskrafterna utan stöd av de andra stå för det huvudsakliga
fortsatta motståndet mot en inkräktare. Resonemanget utgår från att stats-
makterna menade allvar med att vi, utsatta för ett så kallat konventionellt
anfall, skulle kunna föra en seg och uthållig strid på marken. Det var detta
som motiverade det stora värnpliktsuttaget och de många förbanden och i
sista hand skulle svara för en krigsavhållande avskräckningsförmåga. Om det
på 1980-talet i själva verket förhöll sig så att inte heller armens operatörer
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innerst inne räknade med att vi kunde hålla ut under mer än några veckors 
storstrid, då frågar man sig om detta också nådde fram till politikerna och 
riksledningen, hur meningsfull mobiliseringen av totalförsvaret kan ha tett 
sig och hur stor omvärldens respekt kan ha varit.

Markstriden ställer särskilda krav på ledning eftersom den utspelas, som 
det brukar sägas i militära sammanhang, ”där människan finns”. Själva 
mängden av fält- och lokala förband väntades göra det möjligt för oss att 
strida även sedan fienden i värsta fall hade fått en fot in i landet och domine-
rade både havet och luftrummet. Med sin stora yta kunde Sverige dra fördel 
av ett strategiskt djup, från nord till syd uppenbart, men även från öst till 
väst.

Några genomarbetade doktrinresonemang var inte styrande. För en an- 
gränsande stats defensivt inriktade försvarsmakt, som den svenska, var det 
inte makthavarna i Kreml utan fiendens angripande armé som var ”tyngd-
punkten”, för att använda ett begrepp hos Clausewitz. Det var de invade-
rande trupperna man för det egna landets överlevande och frihet måste 
försöka möta, hejda och slå. Det andra var storpolitik över huvudet på en 
småstat.

Vid ett överraskande anfall, ett kuppangrepp mot våra centrala institu-
tioner, det som så småningom kom att benämnas strategiskt överfall, skulle 
visserligen armén inte hinna utveckla sin fulla kraft. Dess existensberätti-
gande som personaltung organisation skapades i första hand av förmågan 
till en varnande kraftutveckling på bredden och motiverades i andra hand 
av risken för att Sverige även med en i tid uppmarscherad armé faktiskt 
skulle kunna komma att behöva utstå ett storskaligt militärt angrepp som, 
om det inte avvärjdes, kunde pressa vår försvarsmakt bakåt, utan att den 
gick under.

Armén var sålunda uppbyggd för att överleva om ett första slag inte 
utvecklade sig gynnsamt. Med sin relativa brist på rörlighet och alltför få 
tunga fjärrstridsvapen kunde den inte satsa allt på tidigt inkastade kort. 
Seghet var dess verkliga motto, i mycket hämtat från Finlands krig. Den gav 
en massiv signal till omvärlden att det skulle kosta tid att försöka ockupera 
landet, förhoppningsvis alltför lång tid för att någon ens skulle försöka.

Den man avsåg var Sovjetunionen. Något annat mål för svensk försvars-
planering fanns inte efter krigsåren och krossandet av die Wehrmacht. Hur 
Sverige bäst skulle kunna försvaras, med den nya bild av ett sovjetiskt hot 
som hade växt fram, tedde sig inte självklart vid det kalla krigets början 
och under dess första år. Generalerna hade ju tidigt sökt bilda opinion med 
ambitionen att vi skulle förse oss med egna atombomber till understöd av 
framför allt arméns strid. Kärnvapen var ju det nya, och vi visste vad stor-
makterna höll på att utveckla. I krigsspel ingick på 1950-talet att Sverige 
skulle kunna drabbas av kanske hundratalet mindre kärnladdningar.1 Huru-
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vida landet kunde fortsätta att försvara sig om hela städer hade utplånats är 
en fråga som borde ha ställts. 

Nu blev det inga svenska kärnvapen. För arméns soldater och lägre tak tiska 
chefer aktualiserades problemet ett antal år mest som besvärliga övningar, 
med ”tät klädsel” mot kärnvapenhot och ”atombombsluckor” på två kilo-
meter mellan kompanierna och batterierna, innan debatten och den tidens 
krav tystnade. Principerna om att markstridskrafternas avgörande roll gällde 
sålunda såväl före som under och efter debatten om svenska kärnvapen och 
svenskt överlevande, hur märkligt minnet av denna i efter hand egendomliga 
tid än kan te sig. Spörsmålet gällde något annat: vad som i prak tiken skulle 
göras.

Två huvudalternativ

Främst handlade det om med vilket operativt koncept armén – huvuddelen 
av landets mänskliga värnkraft – bäst skulle bidra till skyddet av territoriet. 
Att Sverige från första ögonblicket av en invasion kunde behöva släppa grän-
sen/kusten utan försök till uppehållande markstrid, det fanns inte i det kalla 
krigets värld; liksom inte heller tron att Sovjetunionen aldrig skulle ge sig på 
Sverige. Nej, bedömdes det, ett krigsutbrott kunde komma och dra med sig 
vårt land. I princip fanns det då två huvudalternativ för markstridskrafterna. 
Antingen kunde man sätta in praktiskt taget alla tillgängliga resurser på att 
från starten av ett angrepp driva bort angriparen, eller så var man beredd 
på att efter inledande ansträngningar behöva dra sig bakåt för att längre 
in i landet i ett gynnsamt läge, med öppen/senare dold förväntan på hjälp 
ut ifrån, gå till offensiv mot den framträngande motståndaren.

Det andra alternativet av de två, med den på rätt militärstrategiskt till-
fälle avvaktande hären, hade anor från Karl XIV Johan och 1800-talet (enligt 
den så kallade centralförsvarsprincipen), under en tid när både flottan och 
armén var i visst förfall. Men redan innan Sverige efter stormaktstidens defi-
nitiva slut drog sig tillbaka på den europeiska scenen hade man, sedan det 
för vår del sista förlorade kriget utbröt i februari 1808, nära nog helt utrymt 
Finland. Det hade skett helt enligt den försvarsplan som gällde för den östra 
riksdelen: armén skulle retirera norrut och bara hålla fästningen Sveaborg 
i fiendens rygg. Sedan var avsikten att man med hjälp av över Bottenhavet 
landsatta förstärkningar skulle gå till motanfall när fiendens framträngande 
styrkor tappat i angreppskraft. Planen sprack när fästningen kapitulerade 
och motoffensiven snart byttes i ny reträtt. 

Men det som här kan vara värt att fundera över är hur de indelta knek-
tarna kände det när de tvingades överge anhöriga och torp åt fienden; i en 
del fall till och med två gånger. Med undantag för de bönder och fiskare som 
på eget bevåg tog till vapen mot ryssarna höll sig befolkningen stilla; forsk-
ning tyder inte på annat. Den tidens människor fann sig uppenbart mer i 
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det oundvikliga, men nu gällde det vad 1900-talets befolkning och det fram-
växande välfärdssamhället i värsta fall kunde uthärda.

Finländare och norrmän hade utkämpat sina försvarsstrider i evakue-
rade eller glesbebyggda trakter; från dessa två grannar fanns inga för hela 
Sveriges yta användbara krigserfarenheter att bygga på. På Gotland och 
öster om Kalixlinjen, i Tornedalen, visste man sig säkert leva i en tänkbar 
krigszon, men det var naturligt nog rätt skralt med inlevelsen i tänkbara 
stora strider runt det egna hörnet. Det kalla krigets hem- och driftvärn 
hade visserligen sina uppgifter in på knuten, men det gällde då blygsam-
mare punktinsatser – framför allt till skydd av härens mobilisering – än vad 
dagens hemvärn, främst de nationella skyddsstyrkorna, ska förmå att åstad - 
komma.

Enklast för dem som från det senare 1940-talet ledde Sverige var för-
stås att, som en tribut till eget självförtroende och egen militär styrka efter 
beredskapsårens exceptionella upprustning, bestämma sig och hålla fast 
vid att hela landet skulle försvaras, och en angripare, var han än kom, skulle 
hejdas vid territoriets utkanter. Så hade finländarna tagit upp kampen 
under vinterkriget 1939–40; med sin långa landgräns hade de inget stra-

tegiskt utrymme att falla tillbaka på. Sin riksgräns försvarade 
de också i fortsättningskrigets slutskede sommaren 1944 
under återtåg från karelska näset och Fjärrkarelen. När allt 
riskerade att gå förlorat värjde de sig tillräckligt länge med 
tyska hjälpinsatser i luften och på marken och framför allt ett 
eget artilleri, vars omfång man i Sverige bara kunde drömma 
om. Och bortsett från dessa särskilda omständigheter spelade 
finsk taktik och stridsteknik en stor roll för tänkandet i breda 
svenska armékretsar. 

Kanonerna i Siknäsbatteriet 
i Kalixlinjen var fartygspjäser 
från pansarkryssaren Fylgia. 
Befästningssystemen och de 
militära övningarna gjorde 
det förvisso klart för befolk-
ningen att man levde i en 
tänkt fientlig anfallsriktning. 
Men var den beredd på att vi 
måste ge upp stora delar av 
landsänden och föra försva-
ret på djupet?

Våren och sommaren 1940 
samlade en överrumplad 
norsk arme sina sinande 
krafter på egen mark till mot-
stånd mot den tyska angri-
paren. Till hjälp hade man 
oförberett fått några hastigt, 
nästan hafsigt, insatta briga-
der av brittiska och franska 
trupper. På bilden brittiska 
soldater under evakuering 
från Namsos. Leendena 
verkar påklistrade.
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Striderna i Norge våren och sommaren 1940 hade även visat hur en liten 
nation tog upp strid mot en stormakt utan att dessförinnan alls ha förmått 
att hålla gränsen. Med bara skral västhjälp utnyttjade norrmännen, på sin 
i förhållande till invånarantalet stora landyta, en överrumplad armés sista 
krafter till att en tid bromsa en pågående ockupation; åtminstone gick det 
för sig i tämligen folktomma stridsområden. Å andra sidan fanns fallet med 
Polens undergång mot den tyska härsmakten hösten 1939, där senare bedö-
mare efterklokt hävdade att polackerna hade gjort fel genom att med sina 
stora men föråldrat beväpnade arméer försöka hejda tyskarna vid gränsen 
istället för att välja en mer defensiv gruppering och samla alla krafter på att 
hålla hjärtlandet.

I vårt eget fall gav beredskapsårens fördubbling av arméns fördelningar 
en till synes ökad operativ rörelsefrihet men inget betryggande svar på hur 
de svenska krafterna på markplanet mest effektivt skulle kunna disponeras. 

Medan andra världskriget ännu pågick hölls 1944 ett krigsspel med hög-
kvarteret inför den väntande ofantliga sovjetiska dominansen i Östersjö-
området, där man kom fram till att vi skulle hamna i ofrånkomligt under-
läge i ett krig med ryssarna. När det gällde värnandet av Skåne gällde samma 
slutsatser som hade dragits i krigets inledningsskede fyra år tidigare: våra 
krafter räckte inte till för att hålla slättlandet (då mot ett segerrikt Tyskland). 
Försvaret måste läggas längs Smålandsgränsen och föras fördröjande norrut. 
Liknande slutsatser drogs för hela landet. ”Så vitt jag vet enda gången som 
ÖB tvingats gå in för en strategisk fördröjning från början”, skriver Curt 
Göransson (chef för armén 1963–69) i en återblick.

Som det kalla krigets förste överbefälhavare bedömde likaså Helge Jung 
några år senare under intrycken av Sovjetunionens väldiga militära över-
makt, den som hade krossat Tyskland, att Sverige trots ännu pågående upp-
rustning saknade slagkraft och rörlighet nog för att på något sätt mäta sig 
med angripande stormakt. Den strategi han 1947 utarbetade var utpräglat 
defensiv. I väntan på hjälp utifrån skulle den vara tidvinnande. I klartext, 
fast det inte uttryckligen sades så, skulle man fortsätta att slåss mot en fiende 
även om denna hade trängt långt in i landet.

På ett övergripande plan blev det inte som Jung hade tänkt sig, när politi-
ker och försvarsgrensföreträdare hade fått säga sitt. Valet blev särskilt tydligt 
i och med att frågan om hjälp mindre än ett kvartssekel senare tonades ner 
och efter hand försvann ur offentligheten. En välvilligt hjälpberedd omvärld 
var liksom inte närvarande när man satsade på ett ”balanserat periferiför-
svar i anslutning till gräns och kust”. Det kunde också kallas skalförsvar. 
Tanken var att flyg och flotta skulle ta tull av angriparen medan han nalka-
des över land och vatten. Därefter var det markstridskrafternas sak att se till 
att inkräktaren efter sina inledande förluster inte kom längre fram (”fasta 
foten”) utan avreglades, nedkämpades och slogs på flykten.
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Skalet kunde knäckas

Problemet kvarstod. Man fick inte heller i detta fall blunda för att skalet 
skulle kunde knäckas. Då måste markstridskrafterna försöka kämpa vidare 
utan minsta hopp om att på egen hand leva upp till de clausewitska tankarna 
och gå segrande ur stridskrafternas envig.

Hur skulle försvaret föras, och vilken var arméns uppgift, om fienden 
inte gick att hejda i ett inledande krigsskede? Ökad rörlighet, större eld-
kraft och repetitionsövade hela förbandsenheter enligt en ny modell gav 
viss tillförsikt om att markstridskrafterna kunde behålla viss slagkraft under 
utdragen strid. Armén hade mer folk i en bataljon än exempelvis ryssarna. 
Medan dessa under pågående krigshandlingar väntades ersätta slitna för-
band genom att ösa in helt nya var den uttalade strävan i Sverige att man 
ska tillkämpa sig andrum och bakom fronten hinna friska upp tidigt insatta 
enheter med utvilat folk och återstående vapen ur förråden. Så hette det i alla 
fall när armén lärde ut krigskonst till sina egna.

Vad krävdes då av ett, med tiden litet mera rörligt, markförsvar för att 
kunna möta, hejda och slå – den mest optimistiska formuleringen – de 
styrkor som en stormakt skulle kunna avdela mot oss? Det har skrivits att 
arméns förmåga, efter vid krigsslutet lyckade slutprov på kompetens att slåss 
i förband, började nedgå.2 Beredskapsårens luttrade chefer, som hade lärt sig 
jobbet den hårda vägen i fält, började falla ifrån för åldersstrecket, inte minst 
efter reservbefälets återgång till ett civilt liv. Dock kan det omvittnas att man 
till exempel inom artilleriet hade tillgång till, och fortfarande så pass sent 
som 1958 kunde inkalla, reservtjänstgörande batterichefer från krigsåren. 

Ännu i början av dessa de så kallade ”guldåren” under ett ”sjudande” 
reformarbete hade armén således kvar en del av sina veteraner. Men refor-
men med förbandsvisa övningar urholkades efter hand och samövningen av 
hela brigader kom med tiden att förfuskas. Till detta måste läggas en lång-
varig avsaknad av dyra splitterskyddade fordon och soldaternas ovana att 
slåss uppsuttna mot en höggradigt mekaniserad tänkt motståndare. Sådant 
tärde på den uthållighet i strid över ytan som skulle vara arméns signum.

Redan sovjetiska luftlandsättningar på djupet av Sverige, över exempelvis 
Närkeslätten, skulle framtvinga strid mitt ibland befolkningen. Den tänkta 
omfattningen av ett sådant anfall överdrevs möjligen ibland i armékretsar 
(även hos en supermakt var fallskärmsdivisioner och fallskärmsregemen-
ten/-bataljoner nog för dyra för att gödslas med annat än i anslutning till 
centrala frontavsnitt). Men inför hotet från luften hade armén en omfat-
tande planering med insatser särskilt av pansar- och mekaniserade brigader 
från mellersta Sverige, fast huvuduppgiften låg kvar vid gräns och kust.

Ingen kan gärna hävda att denna armé av sitt chefsskikt riktigt konfronte-
rades med hur det skulle vara att under allvarligast tänkta utveckling behöva 
tillgripa massiv eldgivning djupt inne på hemmaplan, långt utöver vad som 
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kunde rymmas under begrepp som lokal- och hemortsförsvar. 
Det torde heller inte ha varit vanligt med mental träning av 
soldater i hantering av alternativet att de skulle behöva lämna 
den egna hembygden försvarslös för att värna andra områden. 
Städer kunde i teorin ha hunnit bli planenligt utrymda, men 
massor av spontanflyktingar skulle skapa kaos på vägarna, som 
i Frankrike 1940 och Sydvietnam 1975.

Man kunde av psykologiska skäl inte öppet ventilera huru-
vida hela landskap skulle kunna behöva uppges, för att inte tala 
om stora städer och själva rikshuvudstaden Stockholm. Frågan 
är om ens tillkomsten av stadsskyttebataljoner, avsedda för strid inne i stor-
stadskärnorna, kunde leda till någon fördjupad diskussion om vad en sådan 
krigföring skulle kunna betyda för de invånare som kanske inte hunnit 
undan i någon markstridsutrymning. 

Det man istället pratade om – och som intrimmades i soldaterna – var 
att man kunde drivas att föra ”det fria kriget”. Begreppet togs veterligen upp 
med varenda värnpliktig. Detta var således inte något som bara kunde utfö-
ras av kvarlämnade och för uppgiften övade jägarförband; alla skulle vara 
beredda. Ändå lät det nog ändå mest som om striderna skulle pågå djupt 
inne i tomma skogar, inte hur det skulle vara att exempelvis göra eldöverfall 
där det fanns sårbara landsmän.

Och innan det gick därhän, hur skulle en tillbakapressad armé kunna föra 
försvarskampen under alltjämt ordnade former, särskilt om andra myndig-

Vid strid inne i landet, efter 
angrepp över gräns eller 
strandavsnitt, skulle svenska 
trupper ha stora problem 
med att på nytt marschera 
upp och skapa försvarsfron-
ter bland landsmän på flykt 
på vägar som riskerade att 
bli igenproppade. Denna 
tidstypiska bild är från maj 
1940: brittiska soldater och 
flyende fransmän med allt de 
har kunnat få med sig.

Soldater från en av de sär-
skilt inrättade stadsskytte-
bataljonerna från det kalla 
krigets slutskede under 
övning för strid i bebyggelse. 
Förband från dåvarande Svea 
livgarde, numera Livgardet i 
Kungsängen, hade i uppgift 
att försvara huvudstaden. 
Hade den hunnit utrymmas 
av civilbefolkningen?

Seg och uthållig strid

kunde rymmas under begrepp som lokal- och hemortsförsvar.
Det torde heller inte ha varit vanligt med mental träning av
soldater i hantering av alternativet att de skulle behöva lämna
den egna hembygden försvarslös för att värna andra områden.
Städer kunde i teorin ha hunnit bli planenligt utrymda, men
massor av spontanflyktingar skulle skapa kaos på vägarna, som
i Frankrike 1940 och Sydvietnam 1975.

Man kunde av psykologiska skäl inte öppet ventilera huru-
vida hela landskap skulle kunna behöva uppges, för att inte tala
om stora städer och själva rikshuvudstaden Stockholm. Frågan
är om ens tillkomsten av stadsskyttebataljoner, avsedda för strid inne i stor-
stadskärnorna, kunde leda till någon fördjupad diskussion om vad en sådan
krigföring skulle kunna betyda för de invånare som kanske inte hunnit
undan i någon markstridsutrymning.

Det man istället pratade om — och som intrimmades i soldaterna — var
att man kunde drivas att föra "det fria kriget". Begreppet togs veterligen upp
med varenda värnpliktig. Detta var således inte något som bara kunde utfö-
ras av kvarlämnade och för uppgiften övade jägarförband; alla skulle vara
beredda. Ändå lät det nog ändå mest som om striderna skulle pågå djupt
inne i tomma skogar, inte hur det skulle vara att exempelvis göra eldöverfall
där det fanns sårbara landsmän.

Och innan det gick därhän, hur skulle en tillbakapressad arme kunna föra
försvarskampen under alltjämt ordnade former, särskilt om andra myndig-

Vid strid inne i landet, efter
angrepp över gräns eller
strandavsnitt, skulle svenska
trupper ha stora problem
med att på nytt marschera
upp och skapa försvarsfron-
ter bland landsmän på flykt
på vägar som riskerade att
bli igenproppade. Denna
tidstypiska bild är från maj
1940: brittiska soldater och
flyende fransmän med allt de
har kunnat få med sig.

Soldater från en av de sär-
skilt inrättade stadsskytte-
bataljonerna från det kalla
krigets slutskede under
övning för strid i bebyggelse.
Förband från dåvarande Svea
livgarde, numera Livgardet i
Kungsängen, hade i uppgift
att försvara huvudstaden.
Hade den hunnit utrymmas
av civilbefolkningen?

515



516

Kriget

heter, polis med flera, blivit ur stånd att agera eller flytt? I praktiken tycks 
detta heller inte ha övats av milostaberna. 

Fördröjande strid var ett bekant begrepp för armén, i varje fall inom kom-
paniets/bataljonens ram. Man måste fortsätta kampen med att bemanna en 
rad upptagslinjer, den ena efter den andra, och behålla förmågan att utnyttja 
tillfällen för motstötar; enbart upprepade tillfälliga försvarsstrider räckte 
inte. Men kunde även stora förband föra en kontrollerad fördröjningsstrid 
eller, som det senare heter, klara av försvårandeoperationer? Måste det kanske 
krävas urdragning om exempelvis hela fördelningar skulle räddas undan för 
fortsatta insatser. Kunde ens några enheter i det trögrörliga underhållet, 
logistiken, alls hinna med i en bakåtrörelse? 

Strid under allmän reträtt var – det visade omvärldens erfarenheter – 
bland det svåraste som man kunde tvingas ge sig på. Risken för splittring 
av illa åtgångna förband, disciplinupplösning och kringirrande marodörers 
krigsförbrytelser även mot egna medborgare måste tas med i beräkningen 
och motarbetas efter förmåga. Skulle Sverige kunna bedriva den brända jor-
dens taktik eller trodde man sig kunna skydda samhälleliga värden mitt i en 
eldstrid? 

Höga krav ställdes

Så brutalt ställdes inte frågorna. Ifrågasättanden förekom men hamnade på 
hälleberget. Man kan ändå diskutera vad som fanns av realism i operatörers 
och planerares olika mer bekymmersamma scenarier. Det var hur som helst 
höga krav som ställdes på arméns ledare på fältet. I fredstid var det svårt att 
se i vilken grad de skulle komma att leva upp till dem.

Först sent testades olika förbandstyper mot varandra. Iakttagare såg också 
tafatta försök av många, nog flertalet, chefer att leda större taktiska förband 
liksom hur, i träning med skarp ammunition eller fortfarande under vanliga 
större truppövningar, oerfarna soldater valhänthet hanterade sina under-
stödsvapen i snårig svensk terräng (mask m m). Samträningen underlättades 
inte av stora luckor, särskilt bland arméns krigsplacerade reserv- och värn-
pliktig befäl, på grund av alla ymnigt beviljade anstånd.

I grunden hade Sverige även efter moderniseringar en infanteriarmé, 
såsom förhållandet traditionellt var hos småstater med begränsade försvars-
resurser. Dyrbara men få pansarförband kunde, om kriget kom, under gynn-
samma förhållanden hitta feta mål och någon enstaka av dem kanske rent av 
lämpa sig för dueller med en supermakts stridsvagnsregementen (”pansar-
fördelningen” i Skåne). Men det var motståndskraften i själva mängden egna 
enheter man framför allt fick förlita sig till.

I eventuell väntan på, eller i viss förhoppning om, att Sverige fick hjälp 
utifrån skulle denna armé kunna hålla emot en tänkbar övermakt just genom 
att den förutsattes kämpa hemmavid, inne hos sin egen befolkning och med 
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dess genomorganiserade stöd. Efter den första efterkrigstiden tillät emeller-
tid den politiska nivån inte längre några öppna militära hänvisningar till 
hjälp från väster. Den sega striden fick inte ses som förutsättning eller inslag 
i förberedelser för ett mottagande av väpnat stöd. Skulle då ett tillbakapres-
sat Sverige verkligen kunna försvara hemlandet på marken – ensamt, isole-
rat, övergivet? Det kan inte ens den mest övertygade neutralitetskramare ha 
sett som ett realistiskt mål för värnpliktsarmén, även om den angripare som 
kom endast hade satt in en del av sina styrkor mot oss enligt den så kallade 
marginaldoktrinen.

Resonemanget speglade hur som helst ett hopp och en underliggande 
uttalad militär bedömning om att försvaret kunde fortsätta i veckor (måna-
der?) även om man hade misslyckats med förstahandsmålet att slå mot-
ståndaren och därför behövt övergå till att fördröja dennes framträngande 
allt längre in i landet. Detta var ett ganska behövligt reservalternativ från det 
kalla krigets början, men uttrycktes särskilt tydligt först i 1978 års reviderade 
krigsplanläggning av ÖB.

I övre Norrland skulle arméförbanden av en övermakt kunna 
tvingas från Kalixlinjen till Luleälvslinjen för att senare under 
fortsatt tryck dra sig tillbaka söderut och i någon mån västerut. 
I södra Sverige kunde, som synts ovan, en bakre försvarsställ-
ning upptas på småländska höglandet och västvart; i det senare 
fallet var armén med och försvarade attackflygets baser i västra 
Götaland. Vad det gäller mellersta Sverige skulle efter försvars-
strider norr eller söder om Stockholmsområdet en bakre för-
svarsställning intas i passen Mälaren-Hjälmaren-Vättern och 
kanske i sista hand området kring Kilsbergen. 

Av de operativa planerna kan utläsas inte bara hur förstärkningar skulle 
kunna tillföras respektive flyttas mellan militärområden, utan även anvis-
ningar för i vilken riktning en tillbakadragning skulle genomföras av ett 
pressat militärområdes markförband. Detta trots att svensk försvarsplane-
ring annars inte har mycket konkret att säga om arméns tänkbara opera-
tioner utöver direktiv för koncentreringen och uppmarschen av förbanden 
i ett inledningsskede. (Ännu mindre sägs om vad som efter ett krigsutbrott 
förväntades av flottan med framskjutna ubåtar och flyget med attackeska-
dern E 1.)

Det kan diskuteras – och det har diskuterats om än alltför litet – huru-
vida det verkligen var realistiskt att tänka sig att den svenska armén, med 
uppenbar risk för nedslående stämningar efter tidiga bakslag i hårda drabb-
ningar vid kust och gräns, alls skulle kunna fortsätta att slåss mitt bland 
civilbefolkningen. 

Armén bottnade inte i problemen. Militärbefälhavarna hade annat att 
tänka på, sådant som kändes mer närliggande. Likafullt, sedan nationalsta-

Svensk krigsplanering har 
inte mycket att säga om 
hur försvaret skulle föras 
inne på egen mark. Särskilt 
lite disku teras rollen för 
attackeskadern E 1 när det 
gäller vad som kunde fin-
nas kvar efter operationer 
utanför kust eller på andra 
sidan gränsen. På bilden en 
AJ 37 på sin krigsbas.

Seg och uthållig strid
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Kriget

tens tillkomst har riken, som anförda exempel visat, måst slåss inne i eget 
land, inte minst i de senaste seklens Europa; bland dem exempelvis belgarna 
under första världskriget, med bara ett litet hörn av territoriet kvar, och rys-
sarna, ofta och om igen som vinnare – främst senaste gången. Att vi själva 
skulle kunna hamna där, det låg under det kalla kriget inte bortom det möjli-
gas gräns. Ett sådant försvarskrig tedde sig i historiens ljus varken otänkbart 
att behöva pröva eller helt orimligt för oss att tvingas föra, men det skulle ha 
blivit svårt, mycket svårt.

Förhållandet var ändå det att politikerna och den talrika arméns egna 
chefer tilltrodde åtminstone stora delar av markstridskrafterna en chans att 
överleva ett konventionellt krigs inledningsskede. Arméchefen Nils Skölds 
”sega gubbar” var endast det mest drastiska uttrycket för vad många, där-
ibland flera överbefälhavare, ville åstadkomma exempelvis med att i krigs-
organisationens manöverförband behålla även de åtta infanteribrigader som 
av kostnadsskäl inte kunde moderniseras.

Arméns storlek var den garant vi kunde ha för att inte behöva ge upp 
inom loppet av några dagar, något som många andra mindre länder hade 
gjort, exempelvis Nederländerna 1940. Det var inte minst därför man hos 
oss hade byggt upp en operativ planering som byggde på att enskilda eller 
flera av våra sex (ursprungligen sju) inrättade militär-/civilområden var för 
sig skulle operera på överbefälhavarens uppdrag. Dessutom: de måste kunna 
fortsätta striden även om riksledningen och högkvarteret inte längre hade 
läget och försvarskampen någorlunda under kontroll.

Respektive militärområdens operationsplaner borde vara av betydande 
forskarintresse när det gäller att se och förstå arméns uppträdande på fält-
fot; hur man där, utifrån överbefälhavarens tilldelning av markstridskrafter, 
tänkte sig att disponera framför allt sina taktiska förband, fördelningar, bri-
gader och i vissa fall även enstaka bataljoner, mot en angripare.

Grunden för försvaret av svensk mark var således den stora armén, som 
alltför sent började minska kostymen, med tiden framstod som alltför dyr 
att upprätthålla och av kritiker kom att uppfattas som en belastning – särskilt 
när faran började kännas över. Den allmänna värnplikten var dess förut-
sättning och, skulle många kanske säga, till sist dess öde. Också landet var 
dock stort och hade ingalunda varit lätt att betvinga ens för stormakt, som 
av alltför många troddes ha oändliga resurser men ändå behövde hushålla 
med dem. Den svenska garden fanns kvar. 

Så länge det kalla kriget pågick och fanns i beräkningarna hade man i 
Sverige inte bråttom att helt förskingra arvet från beredskapsåren.
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Det fanns alltid möjligheter
Referat av professor Kent Zetterberg

DEBATT

Överste 1. Einar Lyth inledde: 
”Frågan om stridsvagnar kontra 
attackhelikoptrar på 1970- och 
80-talen var känslig, men vi kan 
inte glömma bort den i detta sam-
manhang. Arméstabschefen Gösta 
Hökmark [generalmajor och chef 
för arméstaben 1974–79] ogillade 
att jag tog upp frågan och kallade 
på mig: ’Hör du Lyth, jag vädjar till 
din lojalitet, jag vill inte höra talas 
om att jämföra stridsvagnar och 
attackhelikoptrar.’ Den frågan borde 
inte tas upp, det stod klart, det var 
locket på. Ryktet gick att vi kunde 
ha köpt sådana billigt från USA 
efter Vietnamkriget, som slutade 
1975, men det blev inte av. Jag har 
efteråt fått höra olika versioner. En 
del kamrater säger att det inte var 
möjligt att få köpa, jag vet inte vad 
som var sant. Jag kommer dock ihåg 
att generalen Skoglund var sur på 

Den 28 november 2012, den avslutande dagen av tvådagarsseminariet inom 
forskningsprojektet Försvaret och det kalla kriget (FoKK), diskuterades fram-
för allt den klassiska frågan: arméns helikoptrar.

mig. Han dök på mig och sade: ’Vi 
har inte råd med attackhelikoptrar, 
vi har ingen stormaktsarmé!’”

General Bengt Gustafsson fyllde på: 
”Vi kunde inte tillverka egna heli-
koptrar, det var en brist. Politikerna 
ville hålla på den svenska linjen när 
det gällde materiel, men vi klarade 
inte att tillverka helikoptrar.”

Enligt Jan Åkerberg i auditoriet 
fanns det många teknikfientliga offi-
cerare, inte minst i infanteriet, som 
inte ville höra talas om att röra sig 
i luften med helikoptrar. ”Vi hade 
stora svårigheter att få gehör, men vi 
fick till sist två kompanier pansar-
värnshelikoptrar om tio helikoptrar 
vardera. De fanns i organisationen 
åren 1987–2000. Sedan tillsattes 
en mycket ambitiös utredning om 
attackhelikoptrar 1997, som bland 
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Den 28 november 2012, den avslutande dagen av tvådagarsseminariet inom
forskningsprojektet Försvaret och det kalla kriget (FoKK), diskuterades fram-
för allt den klassiska frågan: armens helikoptrar.

Varför fick helikoptrarna så många uppgifter?
Överste 1. Einar Lyth inledde:
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80-talen var känslig, men vi kan
inte glömma bort den i detta sam-
manhang. Armåtabschefen Gösta
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locket på. Ryktet gick att vi kunde
ha köpt sådana billigt från USA
efter Vietnamkriget, som slutade
1975, men det blev inte av. Jag har
efteråt fått höra olika versioner. En
del kamrater säger att det inte var
möjligt att få köpa, jag vet inte vad
som var sant. Jag kommer dock ihåg
att generalen Skoglund var sur på

mig. Han dök på mig och sade: 'Vi
har inte råd med attackhelikoptrar,
vi har ingen stormaktsarm!"

General Bengt Gustafsson fyllde på:
"Vi kunde inte tillverka egna heli-
koptrar, det var en brist. Politikerna
ville hålla på den svenska linjen när
det gällde materiel, men vi klarade
inte att tillverka helikoptrar."

Enligt Jan Åkerberg i auditoriet
fanns det många teknikfientliga offi-
cerare, inte minst i infanteriet, som
inte ville höra talas om att röra sig
i luften med helikoptrar. "Vi hade
stora svårigheter att få gehör, men vi
fick till sist två kompanier pansar-
värnshelikoptrar om tio helikoptrar
vardera. De fanns i organisationen
åren 1987-2000. Sedan tillsattes
en mycket ambitiös utredning om
attackhelikoptrar 1997, som bland
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Kriget

annat utredde om en attackheli-
kopterbataljon med Apache kunde 
slå två pansarbrigader. Men nu var 
det för sent. I försvarsbeslutet 2000 
rymdes inte detta.”

Överste 1. Ulf Henricsson sade: 
”Jag förstod aldrig varför våra heli-
koptrar fick så många uppgifter. 
De skulle både klara sjuktransporter 
och skjuta pansarvärnshelikoptrar. 
Det hade varit bättre att skaffa 
mindre helikoptrar enbart för 
sjuktransporter.”

Om attackhelikoptrarna ville forsk-
ningsledaren vid FOI Robert Dalsjö 
säga att frågan stupade på att vi inte 
kunde tillverka sådana i Sverige. 
Det var avgörande för politikerna 
att den inhemska försvarsindustrin 
fick order och det kunde de inte 
här. Man ville inte ha en debatt om 
stridsvagnar kontra attackhelikop-
trar. Men egentligen hade vi behövt 
både stridsvagnar och attackheli-

koptrar, men förnyelsen blev istäl-
let stridsvagn S – som inte var en 
stridsvagn. Nog sagt, det var tur att 
Centurion kunde uppgraderas och 
höll mycket länge.”

Generalmajor Karlis Neretnieks: 
”Det kom ett förslag att göra ett 
joint venture med landstingen, 
tullen, Televerket etc om flygtimmar 
och helikoptrar. Det fanns med i 
ÖB 75 men försvann sedan.”

Om helikopterorganisationen visste 
Helge Löfstedt, tidigare överingen-
jör vid FOI, en del. ”Jag var med 
och gjorde en studie om Sverige och 
andra mindre länder på 1990-talet. 
Vår organisation var bättre än de 
andras, kom vi fram till, och fick 
inga genmälen på slutsatsen. Sedan 
dess har Norge och Nederländerna 
utökat sin organisation medan vi 
har minskat vår, men vi hade ett bra 
utgångsläge.”

Hur bra var cheferna på att ta egna initiativ?

Överste Bo Hugemark bytte ämne: 
”Hur bra var våra bataljon- och 
brigadchefer när det gällde att ta 
egna initiativ? Våra krigsspel visade 
att det ofta var svårt att få cheferna 
att ta egna initiativ, de var fast i ett 
system.”

Generalmajor Erik Rossander: ”Jag 
kan intyga detta. När jag var chef 
för armélinjen på Militärhögskolan 
på 1980-talet lät vi en gång eleverna 
lösa exemplet Suomussalmi från 
finska vinterkriget 1939–40, som 

vi hade avidentifierat. Ingen av ele-
verna var beredd att anfalla i detta 
läge utan de ville främst skydda sina 
flanker och avvakta lägets utveck-
ling. Ingen var beredd att anfalla 
som Siilasvuo [överste och chef för 
de finska trupperna vid Suomus-
salmi och Kuhmo, senare general], 
det sade en del om mentaliteten.”

Bo Hugemark: ”Ofta är det avgö-
rande att lägre chef vet aktuellt läge 
hos fienden, medan brigadchefen 
sällan vet det. Det gäller därför 
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Bo Hugemark: "Ofta är det avgö-
rande att lägre chef vet aktuellt läge
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Debatt: Det fanns alltid möjligheter 

att våga gripa tillfället. Fanns den 
kultu ren i den svenska armén?”

Ulf Henricsson: ”Jag vet inte om jag 
har svaret på den frågan, men det 
kan ta viss tid att snabbt anpassa sig 
efter stridsläget. En gång sköt vi på 
en övning med pansarskott i början 
alldeles galet, men sedan fick vi 
förklaringen (fördröjd avfyring, 
projektilen for i backen) och det tog 
minst ett dygn att få ut informatio-
nen i hela förbandet. Sedan gick det 
bra med skjutningen, så det kan ta 
några dygn efter första eldöppnan-
det att anpassa sig i striden. Sedan 
dyker det alltid upp gyllene tillfällen 
i mikrosituationer, det fanns många 
exempel vad gällde våra pansartrup-
per. En snabb samverkan mellan 

infanteri och pansar kunde i sådana 
lägen ge mycket god effekt. Här 
måste befälet se chansen och våga 
ta den. En svårighet är att simule-
ringar inte ger så bra resultat, man 
måste skjuta skarpt.”

Bengt Gustafsson gick i svaromål. 
Han ville påminna om att den 
svenska armén ofta sköt skarpt. 
Ja utländska observatörer, militär-
attachéer och andra häpnade över 
att vi vågade skjut skarpt över städer 
och annat. Det var de inte vana vid. 
De hade inte utrymme för detta 
nere på kontinenten. Hans uppfatt-
ning var att vi i stort sett hade rätt 
chefer i krigsförbanden. ”Vi prövade 
dem regelbundet.”

Hur såg Sovjet på den svenska krigsmaktens förmåga?

Perspektivet vidgades av Hugemark: 
”Det svenska försvarets idé var att 
göra angriparens genväg genom 
Sverige till en senväg och därmed 
avhålla från angrepp. Men krigs-
historien visar att angriparen ibland 
är i ett tvångsläge och måste välja 
senvägen. Hur såg Sovjetunionen på 
det här, på den svenska krigsmak-
tens förmåga?”

Bengt Gustafsson: ”Hur Sovjet såg 
på Skandinavien under det kalla 
kriget har vi numera fått veta en del 
om, bland annat vid två internatio-
nella möten med Parallell History 
Project [PHP, med forskning om 
Nato och Warszawapakten, ett 
nätverk för forskning sedan 1990-
talet med bas i Zürich]. Vi hade två 

möten, först ett i Stockholm och 
sedan ett i Bodø, 2007. Ryssarna 
avsåg att satsa tio divisioner på 
Skandinavien på 1970-talet, och 
de trodde att de kunde få tillgång 
till finska vägar och järnvägar utan 
strid. Jag tvivlar på att finnarna 
skulle ha tillåtit detta. Vårt försvar 
var egentligen överstarkt, så margi-
naldoktrinen var kanske inte så fel. 

Det hade varit svårt att få fram 
fler styrkor på Sovjetsidan. Jag har 
vid mina intervjuer talat med balter 
som har varit i sovjetisk tjänst. 
Men jag lyckades få hit, till FHS, en 
generalöverste Burutin, som hade 
varit i 20 år i generalstaben, Stavka. 
Det var 2009. Han hade ansvarat 
för planeringen på norra flanken 
i många år. Han sade inte så mycket, 

Debatt: Det fanns allt id möjl igheter

att våga gripa tillfället. Fanns den
kulturen i den svenska armen?"

Ulf Henricsson: "Jag vet inte om jag
har svaret på den frågan, men det
kan ta viss tid att snabbt anpassa sig
efter stridsläget. En gång sköt vi på
en övning med pansarskott i början
alldeles galet, men sedan fick vi
förklaringen (fördröjd avfyring,
projektilen for i backen) och det tog
minst ett dygn att få ut informatio-
nen i hela förbandet. Sedan gick det
bra med skjutningen, så det kan ta
några dygn efter första eldöppnan-
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vid mina intervjuer talat med balter
som har varit i sovjetisk tjänst.
Men jag lyckades få hit, till FHS, en
generalöverste Burutin, som hade
varit i 20 år i generalstaben, Stavka.
Det var 2009. Han hade ansvarat
för planeringen på norra flanken
i många år. Han sade inte så mycket,
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Kriget

men en detalj fastnade jag för. I en 
paus i våra diskussioner frågade jag 
om de visste att vi hade åtta fördel-
ningar (en gång var det tio), och då 
blev han förvånad: ’Du menar väl 
brigader?’ Visste de egentligen vad 
vi hade? Hade de trott att vi enbart 
hade åtta brigader, när vi hade fyra 
gånger fler, drygt trettio? Kan de ha 
tagit fel så grovt?”

Armén var onekligen stor. Alla ville 
ha kvar en stor organisation, häv-
dade generallöjtnant Carl Björeman. 
”FB 58 var det bästa försvarsbeslutet 
enligt Claës Skoglund. Nej, menar 
jag, det var en pyrrhusseger och en 
falsk guldålder som ledde till att 
armén föll samman som ett korthus 
på 1990-talet. Neutralitetsförsvaret 
hade krävt en stor och modern 
armé, medan flygvapnet och mari-
nen borde ha fått mindre andelar 
av försvarsbudgeten. Flygsystemen 
blev för dyrbara, och det hindrade 
arméns modernisering. JAS-beslutet 
1982 blev en fortsättning som vi 
fortfarande lider av. Den långsiktiga 
beredskapen stod armén för, flyg 
och flotta fick för stor prioritet med 
sin kortare beredskap.”

Robert Dalsjö tog upp frågan om 
sovjetisk planläggning. ”Ryssen 

kunde gå runt Sverige. Kanske dög 
det svenska försvaret till vissa delar 
och var avskräckande, men kanske 
bedömde vi även rätt att ryssen 
skulle fega ur i Norrland. Strate-
giskt var det ju ingen vits för ryssen 
att ta Myggträsk i Norrbotten och 
få amerikanerna på sig däruppe. 
Jag vill påminna om införandet av 
avancerade radarstyrda missiler och 
artilleri med splitterskydd hos stor-
makterna på 1980-talet, det gjorde 
stor skillnad.”

På generalmajor Krister L:son 
Lagersvärds replik att vi 1986 hade 
haubits 77 svarade Dalsjö att den 
tyvärr inte var splitterskyddad. 
”Talet om att utnyttja terrängen lät 
bra, men vi kunde inte anfalla med 
många brigader och bataljoner.” 

Bo Hugemark påminde om kärnan 
i stridssätten för anfall: kombina-
tion av eld och rörelse. Vi kom efter 
i utvecklingen, men alla förband 
kunde göra något av detta. Bilden 
var inte helt mörk, det fanns alltid 
möjligheter.

Det förde naturligt över till en 
avrundning.

Vilken betydelse hade vilja, förmåga och psykologi?

Einar Lyth tyckte att det var dags att 
lyfta blicken när det gällde helheten 
och synen på armén. ”Nu har vi 
hållit på och skärskådat den svenska 
armén och gett den kulor, svarta 
och vita efter våra värderingar. Vi 

har diskuterat vår egen förmåga 
och angriparens. Jag kan försäkra 
församlingen att i all krigshistoria 
har det funnits många svarta kulor 
på båda sidor, och vinnaren behöver 
inte ha haft flest vita kulor. Det är 

Kriget

men en detalj fastnade jag för. I en
paus i våra diskussioner frågade jag
om de visste att vi hade åtta fördel-
ningar (en gång var det tio), och då
blev han förvånad: 'Du menar väl
brigader?' Visste de egentligen vad
vi hade? Hade de trott att vi enbart
hade åtta brigader, när vi hade fyra
gånger fler, drygt trettio? Kan de ha
tagit fel så grovt?"

Armen var onekligen stor. Alla ville
ha kvar en stor organisation, häv-
dade generallöjtnant Carl Björeman.
"FB 58 var det bästa försvarsbeslutet
enligt Clats Skoglund. Nej, menar
jag, det var en pyrrhusseger och en
falsk guldålder som ledde till att
armen föll samman som ett korthus
på 1990-talet. Neutralitetsförsvaret
hade krävt en stor och modern
arme, medan flygvapnet och mari-
nen borde ha fått mindre andelar
av försvarsbudgeten. Flygsystemen
blev för dyrbara, och det hindrade
armens modernisering. JAS-beslutet
1982 blev en fortsättning som vi
fortfarande lider av. Den långsiktiga
beredskapen stod armen för, flyg
och flotta fick för stor prioritet med
sin kortare beredskap."

Robert Dalsjö tog upp frågan om
sovjetisk planläggning. "Ryssen

kunde gå runt Sverige. Kanske dög
det svenska försvaret till vissa delar
och var avskräckande, men kanske
bedömde vi även rätt att ryssen
skulle fega ur i Norrland. Strate-
giskt var det ju ingen vits för ryssen
att ta Myggträsk i Norrbotten och
få amerikanerna på sig däruppe.
Jag vill påminna om införandet av
avancerade radarstyrda missiler och
artilleri med splitterskydd hos stor-
makterna på 1980-talet, det gjorde
stor skillnad."

På generalmajor Krister L:son
Lagersvärds replik att vi 1986 hade
haubits 77 svarade Dalsjö att den
tyvärr inte var splitterskyddad.
"Talet om att utnyttja terrängen lät
bra, men vi kunde inte anfalla med
många brigader och bataljoner."

Bo Hugemark påminde om kärnan
i stridssätten för anfall: kombina-
tion av eld och rörelse. Vi kom efter
i utvecklingen, men alla förband
kunde göra något av detta. Bilden
var inte helt mörk, det fanns alltid
möjligheter.

Det förde naturligt över till en
avrundning.

Vilken betydelse hade vilja, förmåga och psykologi?
Einar Lyth tyckte att det var dags att
lyfta blicken när det gällde helheten
och synen på armen. "Nu har vi
hållit på och skärskådat den svenska
armen och gett den kulor, svarta
och vita efter våra värderingar. Vi

har diskuterat vår egen förmåga
och angriparens. Jag kan försäkra
församlingen att i all krigshistoria
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på båda sidor, och vinnaren behöver
inte ha haft flest vita kulor. Det är

522



523

Debatt: Det fanns alltid möjligheter 

så mycket annat som spelar in, inte 
minst vilja, förmåga och psykologi.”

”Vi kan ta två exempel från 
Norden och det andra världskriget. 
Hade de finska finska generalerna 
räknat kulor när vinterkriget bör-
jade i december 1939 hade de lika 
gärna kunnat ge upp. Nu valde 
folk och regering ändå att ta upp 
kampen på ojämna villkor, och 
resultatet känner vi. När tyskarna 
anföll Norge den 9 april 1940, var 
det från deras sida hasard med 
usla, knappt utbildade beväringar 
i marktrupperna, ja tre månaders 
utbildade värnpliktiga. Man hade 
inte räknat med krig i stor skala. 
Man lyckades ändå genomföra sin 
uppgift, för befäl och trupp tog ini-
tiativ när man körde fast och man 
fick snabbt kontroll över de södra 
delarna av Norge. Därför menar 
jag att det är viktigt att utbilda folk 
militärt så att de inte gör bedöm-
ningar med svarta kulor, och det 
gäller dessutom att ha psykologisk 
blick och lära av krigshistorien.”

”Vi hade många goda förband. 
Det skulle inte löna sig för fienden 

att gå genom Sverige. Istället plane-
rade Sovjetunionen sannolikt för att 
gå förbi Sverige och isolera landet.”

Lyth höll dock inte inne med 
kritik. ”Det fanns en nationell 
svensk kultur i vår armé, att vara 
karolin, att ständigt gå till anfall, 
som inte alltid var så klok. Jämför 
med fransmännens offensiv i alla 
lägen 1914, vilket straffade sig med 
stora förluster. Det var egentligen 
viktigare för oss att satsa på för-
svårandeoperationer. Det kunde ge 
en större effekt mot fienden. När 
besluten var lagda i armén var man 
föga lyhörd och ville inte ändra i 
planerna. På ett tidigare stadium var 
man mer öppen för att diskutera 
olika lösningar. Man kunde lyssna 
på oss yngre officerare i början 
av processen, men sedan blev det 
stopp.”

Men till sist, som ett slutord i 
debatten fick Einar Lyth sagt detta: 
”Armén löste sin uppgift, att nå en 
fredsbevarande effekt, att avhålla 
från att landet hamnade i krig.”
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Sveriges läge med den långa kusten längs Östersjön har varit avgörande  för 
landets försvar. Militärgeografin har bestämt våra säkerhetpolitiska, strate-
giska och operativa utsikter. Vi har under ett par generationer legat nära kor-
sande stormaktsintressen och stått utan allianser och avtalade överenskom-
melser om hjälp utifrån. I den moderna historien, det andra världskriget 
och det ”frusna” kalla kriget, har den förväntade motståndaren dock endast 
kommit från ett håll, först Sovjetunionen (under finska vinterkriget) sedan 
Tyskland och därefter återigen Sovjetunionen. 

Man har ofta sagt att vårt land låg i skydd av det utsatta Finland, men även 
om norra Europa länge betraktats som ett lugnt område räckte havet inte 
till som någon vallgrav – förrän så tycktes efter 1989 års omvälvande hän-
delser. Bristen på eget strategiskt djup hade fram till dess gjort det så mycket 
angelägnare att vid sidan av marin och flyg ha en talrik och någorlunda väl 
rustad armé för att möta ett angrepp vid kust eller över landgränsen. Något 
egentligt alternativ har egentligen aldrig funnits.

Det militära försvaret mot invasion byggde på ett samspel av olika slags 
stridskrafter ur armén, marinen och flygvapnet. Markstridskrafternas för-
svar av infallsportarna skulle tvinga angriparen till sådana förberedelser och 
sådan kraftsamling att våra sjö-, kustartilleri- och flygstridskrafter skulle få 
möjligheter till verkan. I det fall angriparen ändå kunde luftlandsätta eller 
landstiga skulle han förhoppningsvis ha fått sådana förluster att våra mark-
stridskrafters möjligheter att – i fortsatta gemensamma operationer – hejda 
och slå honom underlättades.

Om detta hade misslyckats och vi tvingats föra operationerna på djupet 
av det svenska markterritoriet skulle det svenska folkförsvaret med den 
stora armén ha fått ta emot huvudstöten. Hur det skulle ha gått är en 
öppen fråga utan något tydligt svar. Ett kan dock sägas: Sveriges militära 
beredskap under det kalla kriget var betydligt bättre än då statsminister 
Per Albin Hansson (s) i augusti 1939, strax före krigsutbrottet, i ett tal på 

Den stora armén – en syntes
Av överste Bo Hugemark och professor Kent Zetterberg

Den stora armen - en syntes
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Den stora armén – en syntes

Skansen uttalade de berömda orden som gick ut i radion: ”Vår beredskap 
är god.”

Låt oss försöka belysa Sveriges militära läge inför det krig som aldrig 
kom med Finlands situation i det krig som verkligen kom. När vinterkriget 
började den 30 november 1939 ansåg experter att Finland kunde kämpa 
mot Sovjetunionen i högst två veckor. Det lilla landet var helt utan pansar-
värn. Modern utrustning saknades liksom all slags förnödenheter inklusive 
ammunition, innan man efter ett antal veckor kunde avhjälpa några av de 
värsta bristerna ur de svenska förråden. Kaderorganisationen var inte stor. 
Med en befolkning på knappt fyra miljoner invånare mot Sveriges då sex 
hade Finland i grundorganisationen högst hälften så många regementen. 
Däremot hade Finland en väl genomtänkt territorialorganisation, som i 
skydd av täcktrupperna kunde stampa fram nio fotmarscherande infanteri-
divisioner (under kriget förenades täcktrupperna till en tionde division, 
och därtill tillkom två reservistdivisioner) plus ett tiotal så kallade avde-
lade bataljoner. Sverige var vid den tiden på väg att kunna organisera fem 
fördelningar.

Finland kämpade mycket längre än många hade förutsagt, nära tre och 
en halv månader, och överlevde som en fri nation. Inför det så kallade fort-
sättningskriget och som medkrigförande med Nazityskland med början 
1941,”anfallsskedet”, mobiliserade man sexton divisioner; Sverige hade då 
börjat fördubbla sina fördelningar till tio. Ödessommaren 1944, då Finland 
genom sina ”avvärjningssegrar” höll ut tills eld upphör, hade man nästan 
kvar lika många arméförband. Här var den stora finska arméns insats avgö-
rande. Hade den varit tillräcklig stor, onödigt stor i förhållande till Finland 
dåtida ekonomiska bärkraft, och bidrog dess styrka kanske rent av till att 
Finland ”kämpade för länge”, med svåra förluster som följd? Så kunde man 
givetvis ha frågat sig efteråt. Men veterligen har talrikheten av markstrids-
krafter och det krigstida Finlands militära brister aldrig varit något centralt 
tema för politiker och forskare. Man har helt enkelt utgått från vad landet 
hade till sitt försvar – och det höll.

Även för Sverige under det kalla kriget gällde det uppenbart att försvars-
viljan och den stora arméns förmåga skulle bli avgörande i ett stort försvars-
krig på egen mark. Men vi saknade Finlands erfarenheter av totalt tre krig 
under åren 1939–44. Under det kalla kriget fick vi efter hand desto mer av 
debatt om huruvida inte den stora armén under fortsättningen, efter bered-
skapsåren, slukade för stora resurser för andra försvarsinsatser.

Titeln på denna bok, Den stora armén, kan tolkas som ”den alltför stora 
armén” och tas till utgångspunkt för en kritik av den försvarspolitik som 
resulterade i satsning på en stor numerär av förband med alltför lågt strids-
värde mot en modern motståndare. En sådan kritik har förekommit kon-
stant under det kalla kriget, accelererad mot slutet då det kvalitativa gapet 
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syntes öka. ”Arméns kostym var för stor” är ett ofta hört, något floskulöst 
uttryck. 

Men boktiteln kan också tolkas som ett positivt omdöme, ett konstate-
rande av hur det glesbefolkade landet med en utsatt geostrategisk situation 
förmådde organisera en aktningsvärd militär styrka avseende markstrids- 
krafter.

I denna sammanfattning diskuterar vi de två synsätten. Resonemangen 
ska ses mot bakgrund av den beskrivning av markstridskrafternas roll i det 
operativa sammanhanget som ges i kapitel 1. Det innebär också att det i 
huvudsak handlar om krig med konventionella stridsmedel. Dock kan kon-
stateras att arméns taktik under periodens början i hög grad påverkades av 
att insatser av taktiska kärnvapen ansågs sannolika. Efter hand kom kärn-
vapenhotet att tonas ner i planeringen. 

Den alltför stora armén

Hade arméförbanden för dålig kvalitet för att kunna föra strid mot en tänk-
bar motståndare? Om ja, hade det kunnat undvikas med en annan avvägning?

Avvägningen mellan kvantitet och kvalitet var temat i FoKK-projektets 
(forskningsprojektet Försvaret och det kalla krigets) första vittnessemina-

rium, benämnt Fel sort och för mycket? (2003). 
Titeln var inspirerad av bilder i boken Soldaten 
i fält 1953 av olika fel i personlig maskering. De 
som gav jakande svar på frågan menade att armén 
aldrig kom ur arvet från beredskapstiden med 
en för det nya läget alltför stor organisation av 
undermålig kvalitet.

Naturligt nog präglades utvecklingen av armén, 
organisatoriskt och taktiskt, inledningsvis av erfa-
renheter från det andra världskriget. Det finländ-
ska exemplet visade på möjligheterna att i vägfat-
tig terräng försvåra för eller hejda en mekaniserad 
motståndare. Kustinvasionerna i bland annat Nor-
mandie visade på vikten av att utnyttja angriparens 
svaghetsmoment, striden vid stranden. Sveriges 
geostrategiska läge innebar att såväl landgränsinva-
sion som kustinvasion var relevanta hot. 

Den relativt gynnsamma försvarsekonomin 
under 1950-talet och tidigt 1960-tal gjorde det möj-
ligt att utveckla armén ”på det beståendes grund” 
och att bibehålla kvantiteten och förbättra kvalite-
ten. Krigserfarenheterna pekade på möjligheter att 
utjämna en del av fiendens eventuella kvalitativa 

1950-talets utgåvor av 
Soldaten i fält följde tidens 
uppfostringsprinciper och 
lyfte gärna fram felen som 
exempel. I senare utgåvor 
av ”SoldF” är det de goda 
exemplen som får råda.

syntes öka. "Armens kostym var för stor" är ett ofta hört, något floskulöst
uttryck.

Men boktiteln kan också tolkas som ett positivt omdöme, ett konstate-
rande av hur det glesbefolkade landet med en utsatt geostrategisk situation
förmådde organisera en aktningsvärd militär styrka avseende markstrids-
krafter.

I denna sammanfattning diskuterar vi de två synsätten. Resonemangen
ska ses mot bakgrund av den beskrivning av markstridskrafternas roll i det
operativa sammanhanget som ges i kapitel 1. Det innebär också att det i
huvudsak handlar om krig med konventionella stridsmedel. Dock kan kon-
stateras att armens taktik under periodens början i hög grad påverkades av
att insatser av taktiska kärnvapen ansågs sannolika. Efter hand kom kärn-
vapenhotet att tonas ner i planeringen.

FEL FEL EL

I (
Is

1950-talets utgåvor av
Soldaten i fält följde tidens
uppfostringsprinciper och
lyfte gärna fram felen som
exempel. I senare utgåvor
av "SoldF" är det de goda
exemplen som får råda.

»Sminka» pannben, kindknotor, näsrygg, hakspets och
händer. Linda vapnet med remsor.

Villa b o r t  röjande k ' M i e r .  I  maskeringsnät göres
isättningen gles mot kanterna.

Maskera tältplatsen, helst Innan tältet reses.

Den alltför stora armön
Hade armsförbanden för dålig kvalitet för att kunna föra strid mot en tänk-
bar motståndare? Om ja, hade det kunnat undvikas med en annan avvägning?

Avvägningen mellan kvantitet och kvalitet var temat i FoKK-projektets
(forskningsprojektet Försvaret och det kalla krigets) första vittnessemina-
 r i u m ,  benämnt Fel sort och för mycket? (2003).

Titeln var inspirerad av bilder i boken Soldaten
i fält 1953 av olika fel i personlig maskering. De
som gav jakande svar på frågan menade att armen
aldrig kom ur arvet från beredskapstiden med
en för det nya läget alltför stor organisation av
undermålig kvalitet.

Naturligt nog präglades utvecklingen av armen,
organisatoriskt och taktiskt, inledningsvis av erfa-
renheter från det andra världskriget. Det finländ-
ska exemplet visade på möjligheterna att i vägfat-
tig terräng försvåra för eller hejda en mekaniserad
motståndare. Kustinvasionerna i bland annat Nor-
mandie visade på vikten av att utnyttja angriparens
svaghetsmoment, striden vid stranden. Sveriges
geostrategiska läge innebar att såväl landgränsinva-
sion som kustinvasion var relevanta hot.

Den relativt gynnsamma försvarsekonomin
under 1950-talet och tidigt 1960-tal gjorde det möj-
ligt att utveckla armen "på det beståendes grund"
och att bibehålla kvantiteten och förbättra kvalite-
ten. Krigserfarenheterna pekade på möjligheter att
utjämna en del av fiendens eventuella kvalitativa

526



527

Den stora armén – en syntes

övertag genom att vi skulle strida i egen, känd terräng och att detta också gav 
möjligheten att anpassa taktiken genom ett klokt utnyttjande av terrängen och 
med stöd av fältarbeten.

Mot den bakgrunden kunde tilltron till arméförbandens förmåga länge 
hållas uppe bland personalen och hos folket. Märkligt nog rasade inte för-
svarsviljan påtagligt när bilden av slagfältet förändrades i och med att de 
taktiska kärnvapnen infördes i stormakternas krigsmakter.

När vapentekniken utvecklades, erfarenheterna av det senaste kriget blek-
nade och försvarsramarna började krympa kom emellertid kvalitativa bris-
ter att mer och mer uppmärksammas. Den presumtive angriparens strate-
giska och operativa principer, överraskning, luftlandsättningar samt anfall på 
djupet noterades, inte minst till följd av de sovjetiska propagandafilmerna. 
Mekani serade stridskrafter med starkt flygunderstöd kom att jämföras med 
svenskt cykeltolkande infanteri. Insikten om stridens oförutsägbarhet, de 
psykologiska faktorernas betydelse, och vikten av initiativ etc minskade trots 
att reglementena framhävde sådana faktorer. Samtidigt överskattades säkerli-
gen motståndarens stridsduglighet och underskattades hans operativa svårig-
heter, exempelvis de förluster han kunnat tillfogas av våra marina krafter och 
flygstridskrafter. 

Kvalitetsbrister

Onekligen fanns det brister i armén på många områden som allvarligt påver-
kade den operativa förmågan, exempelvis:

• Infanteriet var under det första decenniet fotmarscherande och häst-
anspänt. Genom cykeltransport och cykeltolkning fick det god tak-

En sovjetisk kust invasion 
fanns alltid med som ett 
centralt inslag i kalla krigets 
svenska försvarsplanering. 
Krigsuppgiften för en stor 
den av arméstridskrafterna 
innebar också att möta, 
hejda och slå fienden när 
han landsteg. En fråga är 
hur väl detta tänkta scenario 
stämmer med det militära 
tänkandet i Sovjetunionen. 
Enligt de sovjetiska militära 
läroböckerna skulle landstig-
ningar göras främst för att 
understödja större operatio-
ner till lands.
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tisk men inte strategisk rörlighet. Det sistnämnda avhjälptes genom 
motorisering under 1970-talet, men transporten skedde i fordon utan 
splitterskydd. 

• Fram till mitten av 1950-talet var stridsvagnarna omoderna och pansar-
skytteförbanden kunde inte följa dem uppsuttna i kvalificerade pansar-
bandvagnar. Sådana infördes först runt 1960 (pansarbandvagn 301) och 
mer kvalificerade (pansarbandvagn 302) först i slutet av 1960-talet.

• Artilleriet hade pjäser med otillräcklig skottvidd och begränsad rörlig-
het fram till slutet av 1970-talet. Det saknade hela tiden splitterskyd-
dade fordon med undantag av bandkanonbataljonerna i Norrland. 
Antalet eldrör var också litet, jämfört med utländska stridskrafter.

• Först på 1970-talet fick infanteriförbanden ett organisatoriskt ingående 
kvalificerat luftvärn, men fortfarande utan mörkerstridsförmåga. 
Pansar förbanden var för sitt luftvärnsskydd hela tiden beroende av luft-
värn på fördelningsnivån.

• Mörkerstridsförmågan var hela tiden underlägsen en motståndares.

• Radiomaterielen vid infanteriförbanden var under de första decen-
nierna undermålig. 

• Sjukvårdstjänsten hade stora brister allt ifrån första omhändertagandet 
av skadade till kvalificerad behandling och vård. Först på 1980-talet 
började en sjukvårdsorganisation växa fram, som uppfyllde moderna 
medicinska krav väl jämförbara med den civila hälso- och sjukvården. 
Behovet av särskild helikopterkapacitet för sjuktransporter kvarstod 
under hela det kalla kriget.

Det geografiska imperativet

Underlaget för utveckling av organisation och beväpning, krigsförloppsstu-
dier, markmålsutredningar etc, var av naturliga skäl grundat på teoretiska 
studier av styrkejämförelser, modeller av stridssituationer m m. Därmed 
ökade moderniseringstrycket. I en begränsad ekonomi kunde kvalitativ för-
bättring bara ske genom att man krympte numerären. Men hur skulle detta 
ske utan en politisk geografisk prioritering? Hela landet skulle ju försvaras, 
och försvaret fick inte ha sådana luckor som förutsatte hjälp utifrån. 

De studier som gjordes, grundade på militärbefälhavarnas bedömning av 
styrkebehov och på behovet av att kunna genomföra försvaret, med syfte 
att både kunna hindra fienden att få fast fot och ha ett uthålligt försvar på 
djupet, gav inget utrymme för att minska numerären. Statsmakterna gav 
ingen ledning härvidlag annat än i form av att förringa de omedelbara krigs-
riskerna, med hänvisning till olika avspänningstendenser. Men hur skulle 
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en försvarsmakt hantera statsmakternas beslut 1968/72 att den 
operativa styrkan skulle tillåtas nedgå under kommande år 
mot bakgrund av rådande avspänning? Någon ledning i form 
av en konkret nådatidsbestämning gavs inte, och inte heller 
gjordes någon analys av hur en eventuell återtagning skulle ske 
och med vilket mål. 

Överbefälhavaren Stig Synnergrens tolkning blev ”över-
vintring”, i avvaktan på en möjlig – och enligt hans uppfatt-
ning trolig – försämring av det internationella läget. Antalet 
brigader skulle bibehållas, men hälften växlas ner till ”skytte-
regementen”. Nedväxlingen innebar att de ”stannade i växten”, 
det vill säga inte skulle tillföras viss tung materiel. I försvars-
beslutet fastställdes nedväxlingen, dock med ändringen att 
begreppet skytteregemente inte accepterades. Detta tolkades 
som att regeringen försökte dölja den minskade försvars- 
effekten.

Beredskapskravet

Ett annat argument som har framförts till stöd för tolkningen ”en för stor 
armé” är att den inte svarade mot den ändrade hotbilden, nämligen den 
ökade möjligheten för överraskande angrepp. Armén var uppbyggd för att 
möta ett storanfall, det vill säga ett angrepp med så väl tilltagen förvarning 
att vår mobilisering hann komma igång. Det skulle tvinga angriparen till en 
lång förbekämpning med flyg, vilket i sin tur skulle ge arméstridskrafterna 
tid att fullfölja mobiliseringen och grupperas för planlagda krigsuppgifter. 

Stig Synnergren, överbefäl-
havare 1970–78, satsade 
på att försöka behålla 
arméns numerär för det fall 
att världsläget åter skulle 
förvärras.

I svenska krigsspel och 
övningar under det kalla 
kriget ingick sovjetiska 
luftlandsättningar. Luftland-
sättningsdivisionerna var 
Sovjetunionens värdeful-
laste enheter och fanns i ett 
mycket begränsat antal. De 
medförde till och med eget 
pansar; på fotot bromsas en 
vagn upp med raketer före 
nedslaget.
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Istället borde man tidigare ha satsat på rörliga och slagkraftiga anfallsför-
band med högre insatsberedskap, som skulle kunna sättas in exempelvis mot 
fientliga luftlandsättningar, ”trojanska hästar” i hamnarna etc. 

Många inom armén såg allvarligt på risken för ett överraskande angrepp. 
Minnet från den 9 april 1940 levde starkt, och stormakternas resurser för luft-
landsättningar ökade. ”Kuppanfallet” hade en framträdande roll i ÖB-utred-
ningarna. Men hur mycket armén skulle satsa på insatsberedskap var ytterst 
en politisk fråga, med kopplingar till dels säkerhetspolitiken, dels Försvars-
maktens uppbyggnad i stort. Föreställningen om att en viss förvarning skulle 
vara möjlig var en förutsättning för alliansfriheten. Förvarning skulle ge oss 
tid att mobilisera och därigenom i bästa fall avhålla från angrepp, i värsta 
fall skapa tid för att få hjälp utifrån. Men om ett kuppanfall var ett troligt 
alternativ borde vi ha säkerställt hjälpen genom en allians.

Alliansfriheten innebar också krav på ett försvar utan luckor och därmed 
arméstridskrafter för att täcka hela territoriet, och detta i sin tur en nume-
rär som krävde allmän värnplikt. Att till detta lägga ett större antal ständigt 
insatsberedda förband med hög kvalitet skulle bli oacceptabelt dyrt.

Det fanns också på flera håll inom armén misstankar om att en satsning 
på försvar mot överraskande angrepp skulle gynna ”de blå försvarsgre-
narna”. Eftersom angreppet skulle komma överraskande, var det bara de i 
fred insatsberedda stridskrafterna som skulle ge försvarseffekt. Istället borde 
armén satsa på den långsiktiga beredskapen, det vill säga den stora mobili-
serbara arméns kvalitet. (Den synen kom för övrigt till ett extremt uttryck 
när arméchefen Carl Eric Almgren 1972 ville frångå den utbildningsrytm 
på Gotland som skulle ge insatsberedskap även sommartid, av utbildnings-
rationella motiv. ÖB avslog emellertid detta.)

Ett sådant resonemang hade sina risker. Det kunde bli självuppfyllande 
om och när risken för överraskande angrepp ökade. Det kunde då bli fres-
tande för den politiska ledningen att minska ”den onödigt stora armén”. Det 
innebar också att man avstod från den moralhöjande effekt som beredskaps-
medvetande kunde ge. I realiteten hölls dock i viss mån detta medvetande 
vid liv genom överbefälhavarens beredskapskontroller. 

Egentligen fanns ingen motsättning mellan att förutsätta överraskande 
angrepp och slå vakt om arméns långsiktiga beredskap. Tvärtom kunde 
denna risk tala för betydelsen av en stor armé: vid ett överraskande angrepp 
förutsattes angriparen försöka först slå ut ”de blå” stridskrafterna, innan de 
hunnit spridas och grupperas på sina krigsbaser. Om detta lyckades skulle i 
landets alla delar en snabbt mobiliserande armé vara det kvarvarande hinder 
som angriparen måste undanröja, vilket kunde ge oss tid för att få hjälp 
utifrån. Det var först Nils Sköld, arméchef 1976–84, som tog fasta på detta 
argument för att bibehålla ett segt försvar över hela territoriet.
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visar på en brist i de politiska förutsättningarna 
för försvarets och arméns utveckling: frånvaron 
av strategiska resonemang om Sveriges försvar i 
ett större sammanhang. 

Hinder för rationalisering

Det geografiska imperativet som ovan berörts 
hängde också ihop med behållandet av den all-
männa värnplikten. Denna krävde i sin tur en 
stor befälskader och många utbildningsanstal-
ter. Resultatet blev att den övervägande delen av 
arméns anslag låstes i fasta utgifter, löner, värn-
pliktsförmåner, kasernetablissemang, skjutfält 
m m, och därför beskars utrymmet för kvalitativa 
förändringar av krigsorganisationen. Den enda 
elastiska utgiften i den fredstida verksamheten 
var repetitionsutbildningen, och inställda krigs-
förbandsövningar blev därför en ofta använd 
budget regulator, med ytterligare minskad kvalitet 
som följd.

En mer långsiktigt verkande åtgärd för att få medel till att öka krigs-
organisationens kvalitet var att rationalisera utbildningsorganisationen och 
reducera antalet utbildningsanstalter. Men kravet att utbilda alla vapenföra 
män satte gränser för hur långt man kunde gå. De olika geografiska förut-
sättningarna för invasionsförsvaret ställde också krav på utbildning i ak tuell 
stridsmiljö. Regional- och lokalpolitiska hänsyn kunde också begränsa hand-
lingsfriheten för rationaliseringar. 

Som nämnts i kapitel 1 blev spareffekten av fredsorganisatoriska föränd-
ringar ofta osäker på grund av att vinsterna aldrig hann hämtas hem innan 
nästa förändringsvarv påbörjades. Samtidigt innebar förändringsprocessen 
stora påfrestningar på ledningsorganisationen på flera nivåer och på den 
anställda personalen, som parallellt skulle hantera förändringar i krigsorga-
nisation, beväpning, taktik, utbildningssystem m m. Detta är frågor som är 
väl värda ett djupare studium.

Om vi således kan konstatera att handlingsutrymmet för en drastisk 
omavvägning av kvantitet och kvalitet var begränsat är frågan: hur agerade 
man för att göra det bästa möjliga med givna förutsättningar? Därmed över 
till det andra synsättet.

Den respektingivande armén

Den brådstörtade upprustningen inför och under andra världskriget läm-
nade i arv en mycket stor armé, med i många avseenden bristfällig materiel 

Nils Sköld, arméchef 
1975–84, betonade vikten av 
att behålla en stor armé. Det 
skulle bland annat motiveras 
av att man satsade på en 
strategi med ett segt försvar 
på djupet av landterritoriet.
Här inspekterar han förband 
i Skellefteå.
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men med goda personella förutsättningar i form av befälskårer tränade i 
praktisk truppföring och trupputbildning under fältmässiga förhållanden. 
Här fanns också ett arv av en krigsorganisatorisk struktur för försvaret av 
hela riket, mot kustinvasion och gränsinvasion. Det gällde också de fasta 
anläggningarna för värnförbanden, även om de som i all hast uppförts vid 
västgränsen efter den 9 april 1940 inte längre hade samma strategiska bety-
delse, åtminstone inte i ett krigs inledningsskede. 

Förbandsomsättningen

Denna struktur var lämplig att bygga vidare på, ett territoriellt försvar av 
landstigningsstränder, hamnar, flygfält, kommunikationsknutpunkter, led-
ningsorgan etc samt fältförband för att slå en landstigen, luftlandsatt eller 
framryckande fiende. 

Strukturen innebar också att personal och materiel kunde meranvändas 
genom att ärvas av lokalförsvarsbataljoner från fältbataljonerna, eftersom de 
inte behövde samma grad av samträning i högre förband och samma rörlig-
het, kunde tillgodose skydd genom fältarbeten och kunde understödjas med 
eld av fältförbanden. Därmed behövde de inte grundutbildas utan istället 
avkastas från fältförbanden.

Brigaderna

Fältförbandens högsta fast organiserade enhet blev brigaden. Den var rela-
tivt lättrörlig och kunde samtidigt förses med stödfunktioner, vilket gjorde 
att den självständigt kunde lösa kvalificerade striduppgifter som att slå 
sådana fientliga styrkor som kunde landsättas/intränga inom storleksord-
ningen något dygn.

”Endast genom anfall kan avgörande framtvingas” var en nyckelmening 
i alla arméreglementen. Därmed var också sagt att brigadernas kvalitet 
var av vital betydelse. Den var under de första efterkrigsåren inte accepta-
bel. Infanteribrigaderna organisation 49 hade otillräcklig eldkraft avseende 
pansarvärn och indirekt eld samt otillräcklig rörlighet – fotmarsch och häst-
anspända trossar. Pansarbrigaderna med omoderna stridsvagnar och pansar-
skyttefordon var snarast att se som understödsförband, inte förband som 

kunde föra anfallsstrid i öppen terräng mot en mekaniserad 
fiende.

Först under 1960-talet fick infanteribrigaderna, med organi-
sation 59, en utformning med godtagbar eldkraft och rörlighet. 
Antalet granatgevär ökades från 27 till 113, 9 cm pansarvärns-
pjäs, vilket gav skyttebataljonerna fördubblad skottvidd mot 
pansarfordon, och genom cykel och cykeltolkning ökades den 
taktiska förflyttningshastigheten fyrfaldigt. Det möjliggjorde 
den nya taktiken med en ökad utspridning och rörligt upp-

Den kanske största skillna-
den mellan Sveriges armé 
och stormaktens var den 
senares tillgång på helikopt-
rar. På slagfältsnivå hade 
Sovjetunionen uppträtt med 
både kraftfulla attackheli-
koptrar och ”frontflyg”.
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trädande. Incitamentet härtill var hotet om taktiska kärnladdningar men 
det var också betingat av ett ökat lufthot och fiendens ökade rörlighet, inte 
minst med helikoptrar. Infanteribrigadernas operativa rörlighet, möjlig-
heten att omgruppera mellan olika krigsskådeplatser var dock fortfarande 
inte tillräcklig.

Den svagheten kvarstod även i nästa organisation, IB 66. Dess eldkraft 
hade däremot starkt ökats, avseende pansarvärn till 157 granatgevär, pansar-
värnspjäser från 12 till 42, och i indirekt eld genom att brigaden fick en 
10,5 cm haubitsbataljon och genom att 12 cm granatkastarna tilldelades 
skyttebataljonerna.

Med organisation 77 togs steget till motorisering, genom att terräng bilar 
av olika storlekar infördes för transport av trupp och materiel. Det var då 
bara hälften av infanteribrigaderna som uppgraderades, de övriga ”stan-
nade i växten” men personalen transporterades i personaltransportsläp till 
hjultraktorer. 

Tidigare hade ett antal infanteribrigader omorganiserats till Norrlands-
brigader genom tillförsel av bandvagnar. Till att börja med räckte dessa till 
för att dra pjäser och medföra trossar, medan truppen cykel- eller skidtol-
kade. Senare tillfördes nya bandvagnar i sådant antal att truppen kunde fär- 
das uppsutten.

Svagheten med fordonslösningarna hos såväl infanteri- som Norrlands-
brigaderna var att de helt saknade skydd mot splitter och finkalibrig eld – 
med undantag av IKV 91 i bandpansarvärnskompanierna. Samtidigt hade 
angriparens resurser för flygunderstöd med taktiskt flyg och attackhelikop-
trar ökat. Å andra sidan fick IB 77 ett kvalificerat luftvärn med luftvärns-
robot 70.

Uppsutten trupp var också mera utsatt för eldöverfall eller överraskande 
sammanstöt än cyklande. 

Eldkraften i IB 77 ökades ytterligare. De tidigare pansarvärnsvapnen gra-
natgevär och pansarvärnspjäs krävde, för att få verkan mot stridsvagnspan-
sar och för att överleva första eldöppnandet, att de grupperades i frontalt 
skyddade, flankerande stridsställningar. Pansarvärnsrobotar och IKV gjorde 
det möjligt att bekämpa mål på längre avstånd, men fortfarande krävdes 
flankerande skjutriktningar för att pansarvärnsförbanden skulle överleva. 
Nu började också stridsvagnarna bli mer motståndskraftiga mot projektiler 
med riktad sprängverkan, vilket var vad infanteribrigaderna disponerade. 
Som ett svar på detta utvecklades pansarvärnsroboten BILL, som skulle slå 
igenom stridsvagnarnas svagare takpansar.

Den indirekta elden förbättrades väsentligt genom införandet av haubits 
77 med längre skottvidd, effektivare ammunition och bättre rörlighet så att 
förbanden lättare kunde undgå fientlig artillerbekämpning. Men även den 
saknade splitterskydd. 
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Pansarbrigaderna genomgick en snabb utveckling under 
1950- och 60-talen. Inköpet av Centurion-vagnen och införan-
det av provisoriet pansarbandvagn 301 gjorde det möjligt att 
utveckla en reell pansartaktik för anfall istället för den tidigare 
understödsrollen. Pansarbandvagn 301 var ett av många exem-
pel på återanvändningsmetoden; den var byggd på chassiet 
från den utrangerade stridsvagn m/41 och beväpnad med en 
automat kanon från jaktflygplanet J 21. Efterföljaren pansar-
bandvagn 302, utvecklad av Hägglunds, hade en automatkanon 
ärvd från J 29.

Omorganisationen av brigaderna kunde naturligtvis inte ske i ett enda 
slag. Det var en utdragen process, styrd av materieltillförsel, utbildnings-
resurser, ekonomi m m. Det innebar att vid en given tidpunkt kunde en 
brigad ha flera organisationsmodeller, vilket givetvis försvårade taktiken. 

Anskaffning av kvalificerad ammunition och reservdelar var ofta resurs-
krävande vid införande av nya vapensystem och stridsfordon. Av ekono-
miska skäl reducerade man fredsanskaffningen, främst under 1970-talet, och 
förlitade sig på kompletterande anskaffning vid beredskap och krig. Trots 
omfattande planläggning innebar detta en betydande risk. En händelse-
utveckling som inte gav tid för komplettering skulle ha inneburit lägre mate-
riell uthållighet vid enskilda förband och minskat möjligheterna att utnyttja 
förbanden enligt den operativa planläggningen.

Fördelningsnivån

Brigaderna innehöll förutom ”stridande enheter”, förband för olika erfor-
derliga stödfunktioner, underrättelsetjänst, tung eld, fältarbeten och under-
håll. De måste med nödvändighet vara så begränsade att brigaden inte blev 
för tungmanövrerad. Det gällde dessutom att hushålla med resurserna: 
understödsförband av mer kvalificerad natur behövde kunna utnyttjas för 
understöd av flera brigader och sättas in flexibelt efter lägets krav. Sådana 
förband ingick därför på fördelningsnivån.

Fördelningen var den högsta taktiska nivån, med ansvar för samordning 
av flera brigaders strid med fördelningens förstärkningsförband och lokal-
försvarsförband (vilka senare ofta underställdes brigader i deras områden). 
Ännu i början av det kalla kriget hade Sverige fast organiserade fördelningar, 
motsvarande divisioner i andra arméer. Fördelningsnivån bibehölls men fick 
ingen fast organisation utan skräddarsyddes efter sin tänkta krigsuppgift. 
Fördelen var flexibiliteten att ge varje fördelning en efter geografin avpassad 
förbandstilldelning, vilket sparade resurser totalt; alla fördelningar var inte 
betjänta av alla slags förband. 

Nackdelen var minskad möjlighet till samträning av fördelningen. Men 
den hade troligen inte varit möjlig med fast organiserade fördelningar heller; 

Den 50 ton tunga brittiska 
stridsvagnen Centurion var 
en av världens mest spridda 
och visade sig fungera väl i 
strid, exempelvis i israeliska 
händer i strid med grannlän-
ders övervägande sovjetiska 
materiel. I Sverige var den 
i bruk från 1953 och under 
resten av det kalla kriget.

Kunskaper i militär ryska 
fanns på slagfältsnivå bland 
både tolkar och signalspa-
nare, vilka utbildades i Upp-
sala i Försvarsmaktens och 
universitetets regi. Exemplar 
nummer 84 av läroboken 
Sovjetskij soldat (”Den 
sovjetiska soldaten”) kvitte-
rades ut av en signalspanare 
1982.   
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Pansarbrigaderna genomgick en snabb utveckling under
1950- och 60-talen. Inköpet av Centurion-vagnen och införan-
det av provisoriet pansarbandvagn 301 gjorde det möjligt att
utveckla en reell pansartaktik för anfall istället för den tidigare
understödsrollen. Pansarbandvagn 301 var ett av många exem-
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från den utrangerade stridsvagn m/41 och beväpnad med en
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ärvd från J 29.
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betjänta av alla slags förband.

Nackdelen var minskad möjlighet till samträning av fördelningen. Men
den hade troligen inte varit möjlig med fast organiserade fördelningar heller;
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redan samövning av brigad mötte stora svårigheter med hänsyn till för-
bandsomsättningssystemet (se nedan).

Fördelningsstaberna i sin helhet med sin speciella stödorganisation var 
i motsats till försvarsområdesstaberna inte organiserade i fred. Det innebar 
att vid mobilisering inträdde ett kritiskt moment då ett fördelningsområde 
skulle upprättas, omfattande delar av ett eller flera försvarsområden och däri 
grupperade eller mobiliserande förband. Problemet uppmärksammades och 
var föremål för många moment i stabstjänstövningar. 

Även om inte fördelningsstaberna var organiserade i fred övades de fli-
tigt: krigsplanläggningsfältövningar i aktuellt militärområde under militär-
befälhavares ledning varje år, särskilda övningar för befäl (SÖB) eller 
krigsförbandsövningar (KFÖ) vartannat år. Under KFÖ övades de att leda 
underställda förband – verkliga inkallade eller spelgrupper. Till detta kom 
att mycken tid i utbildningen vid Militärhögskolan ägnades åt stabstjänst i 
fördelningsstab.

Ett ledningsproblem som också uppmärksammades men aldrig löstes 
på ett trovärdigt sätt var hur den taktisk-operativa samordningen av flera 
fördelningars strid och därmed sammanhängande samordning med strids-
krafter ur andra försvarsgrenar skulle ske. Den tidigare armékårsnivån hade 
avskaffats, med undantag av att Fo 67 i Kalix i krig skulle förstärkas till 
armékårsstab. Militärbefälhavaren i sitt bergrum kunde näppeligen utöva 
den ledning på fältet som krävdes. Olika provisoriska lösningar, som att 
sända ut milostabschefen med en ledningsgrupp, var knappast hållbara.

Stödfunktioner

För att lösa stridsuppgifter behövde infanteri- och pansarförbanden under-
stöd med spaning, samband, tung eld, luftvärn, fältarbeten och underhåll. 
Dessa funktioner fanns organisatoriskt på de olika nivåerna.

Bataljonernas understödsförband utbildades inom infanteriet och pan-
sartrupperna (med undantag av pansarbataljonernas haubitskompani från 
och med org 63). Understödsförbanden på brigad- och fördelningsnivå 
utbildades vid specialtruppslagen. Dessas truppslagsinspektörer hade också 
ansvaret för samordning av respektive understödsfunktion inom hela armén. 
Detta ansvar kunde utövas bland annat genom deltagande i studier och för-
söksverksamhet som berörde respektive stödfunktion, utarbetande av regle-
menten, anvisningar och handböcker samt uppföljning av verksamheten vid 
utbildningsförbanden vid andra truppslag.

Taktiken ställer två krav avseende stödfunktioner, att organisationen på 
varje nivå har tillräcklig kapacitet (innehåller relevant materiel och utbildad 
personal) samt att samordningen mellan ”stridande” förband och stödfunk-
tioner och mellan stödfunktioner på olika nivåer fungerar i varierande tak-
tiska lägen.
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Detta problemkomplex är mycket omfattande, och här kan endast 
brottstycken ges. Några av de viktigaste bristerna avseende stödfunktio-
nerna har översiktligt nämnts ovan i avsnittet ”Den alltför stora armén” och 
i beskrivningen av brigadernas utveckling. 

Allmänt kan sägas att stor vikt lades i undervisning och övningar på att 
hos chefer inpränta vikten av samordning av stödfunktioner och att lära sig 
en stabsmetodik för detta. Officerare ur de olika truppslagen fick också kon-
kret undervisning i de olika stödfunktionerna. Att tillämpa dessa insikter 
och färdigheter försvårandes givetvis av frånvaron av en fast fördelnings- 
(divisions-)struktur. I och med att KFÖ blev en budgetregulator och reduce-
ringar som regel drabbade understödsförbanden blev samövningen lidande. 
Under 1970-talet gjorde trycket från de värnpliktiga, om att öka effektivite-
ten och få bort dödtid, att fokus även under stora övningar lades på att öva 
soldaten. Detta gick ut över tillämpningsmoment och samövning mellan 
funktioner, vilket i sin tur ledde till att de stridande förbandens förståelse för 
behovet av understödsförbandens resurser och förmåga att utnyttja dessa 
behov blev lidande.

Indirekt eld

Som nämnts var antalet eldrör litet, få förband bakom varje manöver-
bataljon (i vissa fall mindre än hälften av motsvarande förband utomlands). 
Rörligheten hämmades av en alltför för tung organisation. Materielen var 
hyggligt i paritet med omvärlden, bristerna gällde främst sambandsmate-
riel (givet våra taktiska och tekniska principer) och utrustning för ammuni-
tionshantering (första halvan av perioden).

De understödda förbandens förmåga att utnyttja tungt understöd varie-
rade starkt. Bristerna gällde framför allt anfall i rörliga lägen och berodde 
på otillräcklig träning. Artilleriets eldledare hade vintertid svårt att hinna 
med och komma fram med sina pulkor. I många fall samövades artilleri 
och granatkastare i alltför ringa grad. Det fanns också brister i fördelnings-
ledningarnas förmåga att utnyttja artilleriet med dess regementsstaber som 
ett kraftsamlingsvapen. Det brast också i samordning över för delnings- 
gränserna.

Luftvärn

Anfallsförbandens förmåga att klara lufthotet berodde i hög 
grad på egna ”passiva” åtgärder, som maskering, spårdisciplin, 
skenåtgärder, utspridning, rörlighet, utnyttjade av terräng, för-
flyttningar i mörker och under nedsatt sikt m m. Detta innebar 
givetvis avsevärda begränsningar av den taktiska handlingsfri-
heten. Under den senare delen av det kalla kriget förbättrades 
läget genom i infanteri- och Norrlandsbrigaderna organisato-

Stormakterna lade stora 
resurser på luftvärn, som 
man såg till att kunna föra 
med sig även under snabb 
framryckning, både automat-
kanoner (fotot) och robotar. 
Här sovjetisk materiel.
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riskt ingående luftvärn. Luftvärnet vid pansarbrigaderna var dock fortsatt 
helt otillräckligt.

Fältarbeten 

Materielinnehållet i organisationerna släpade efter i några avseenden. Den 
första moderna fasta bromaterielen (Krigsbro 4) tillkom på 1960-talet, 
modern flytande bromateriel (Däcksbro 200) först på 1980-talet. Moderna 
strids vagnsminor (Stridsvagnsmina 6) och fordonsminor (Fordonsmina 13 
och 14) anskaffades på 1980-talet. Mycket av materielbehovet kunde till-
godo ses genom utnyttjande av civila resurser.

Under 1940-talet och huvuddelen av 1950-talet hade brigaderna otill-
räckliga fältarbetsresurser. Det avhjälptes när pansarbrigad 58 och infanteri-
brigad 66 fick en ingenjörbataljon i organisationen. En brist i dessa ingen-
jörbataljoner var att de förflyttades med cykeltolkning. Rörligheten förbätt-
rades i pansarbrigad 63, då ingenjörbataljonen förflyttades i lastterrängbil, 
och i infanteribrigad 77, då ingenjörbataljonen förflyttades i dumper med 
personaltransportinredning.

Underhållstjänst

Underhållsorganisationen moderniserades efter hand för att bättre svara 
upp mot stridande förbands krav på understöd. Brigadernas underhålls-
enheter anpassades som en följd av ökad mekanisering, ökad operativ och 
taktisk rörlighet samt ökad eldkraft vid stridande förband. Organisation och 
utrustning för ammunitions- och drivmedelshantering samt fordonsrepa-
rationer ökade. Särskilda pansarreparationsförband organiserades. Under-
hållsförbandens möjligheter att aktivt stödja stridande förband förbättrades. 
Som regel var dock kapaciteten direkt efter mobilisering nedsatt på grund av 
att en del av organisationen bakom brigaderna inte grundutbildades.

Samhällets civila resurser i form av reparationsverkstäder, drivmedels- 
och livsmedelsförråd samt distributionsanläggningar, transportföretag och 
inte minst sjukvårdsresurser har alltid haft stor betydelse för understöd av 
arméns förband. Under 1970-talet vidtogs åtgärder för att i ännu större 
utsträckning utnyttja civila resurser. Den civila utvecklingen mot större 
enheter med ökad kapacitet och rationell hantering förbättrade möjlig-
heterna att understödja militära förband, samtidigt som strävan att minska 
lagren och i större utsträckning förlita sig på ett kontinuerligt flöde av för-
nödenheter ökade sårbarheten. 

Modern materiel tillfördes underhållsorganisationen, som förbättrade 
möjligheterna till understöd av stridande förband. Begränsad tillgång på 
terränggående fordon vid främre enheter samt bristfällig sambandsutrust-
ning försvårade dock ett aktivt understöd och kunde vara hämmande vid 
genomförande av taktiska uppgifter.
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ning försvårade dock ett aktivt understöd och kunde vara hämmande vid
genomförande av taktiska uppgifter.
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Sjukvårdsorganisationen hade stora brister under det kalla 
kriget. Det gällde såväl första omhändertagandet av skadade 
vid stridande förband till kvalificerad behandling och vård. 
Bristerna var så omfattande att de säkert hade påverkat för-
bandens möjligheter att lösa sina uppgifter. Efter omfattande 
utredningar på 1970-talet, försök och resurstillskott omorgani-
serades och moderniserades hela den militära sjukvårdsorga-
nisationen. Först in på 1980-talet började Försvarsmakten få 
en sjukvårdsorganisation som uppfyllde moderna medicinska 
krav, väl jämförbara med den civila hälso- och sjukvården. Det 
innebar att under en stor del av det kalla kriget skulle brister 

i sjukvårdstjänsten ha inneburit taktiska begränsningar men även försvå-
rat möjligheter att utnyttja förbanden enligt den operativa planläggningen. 
Bristen på särskild helikopterkapacitet för sjuktransporter kvarstod under 
hela perioden och påverkade säkert stridsvärdet vid förbanden.

Den ökade mekaniseringen inom armén ställde stora krav på reparations-
resurser och tillgång på reservdelar. Bristen på övergripande och effektiva 
lagersystem försvårade distribution och utnyttjande, i synnerhet vid omfat-
tande omgrupperingar av förband. Även om det totalt fanns tillräckliga 
resur ser skulle det säkert ha uppstått brister inom olika områden, som påver-
kat utnyttjandet av förbanden.

Fredsanskaffning av ammunition reducerades på 1970-talet främst av 
ekonomiska skäl, samtidigt som man i större utsträckning förlitade sig på 
beredskaps- och krigsproduktion. En händelseutveckling som inte medgav 
kompletterande ammunition i ett tidigt läge skulle ha inneburit brist på 
ett flertal ammunitionsslag i ett längre krigsläge och i vissa fall redan efter 
någon veckas strider.

Underhållstjänstens betydelse i såväl taktisk som operativ verksamhet 
innebär att den tidigt måste vara en del av planeringen. Det innebär också 
att chefer och staber måste ha kunskaper och förståelse för förbandens 
krav på understöd och underhållsförbandens förmåga och möjligheter till 
understöd. Utbildning och övningar skulle säkerställa en väl fungerande 
underhållstjänst och gjorde säkert det i flertalet fall. Det var emellertid inte 
svårt att finna exempel på taktisk och operativ planläggning samt övningar 
där underhållstjänsten inte var en väl fungerande del av verksamheten. Inte 
minst gällde det vid omplanering och snabba förändringar av förutsättning-
arna för förbandens verksamhet. 

Beredskapskravet

Ovan har nämnts benägenheten på vissa håll inom armén att nedprioritera 
överraskande angrepp. Men i praktiken utvecklades system som snarast 
tog stor hänsyn till just detta. Det gällde såväl förbandsstrukturen och för-
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tering av den som sårats 
i strid. Men den fortsatta 
vården hade stora brister 
under första delen av det 
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avhjälptes aldrig.
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bandsproduktionen i stort som mobiliseringsberedskapen och utbildnings - 
systemet.

Förbandsstrukturen, principen med grundutbildning av fältförband vilka 
så småningom skulle ”avkastas” som lokalförsvarsförband (bataljoner och 
värnförband) gjorde det möjligt att tillgodose behovet dels av anfallsförband 
för att slå landsatta eller luftlandsatta styrkor, dels av förband med korta 
mobiliseringstider för försvar av nyckelpunkter, och vitala funktioner, Till 
detta kom hemvärnet, som redan innan mobilisering hade anbefallts kunde 
bemanna fasta värnpjäser. 

En förutsättning för att anfallsförbanden skulle kunna sättas på krigs-
fot var att deras mobilisering kunde ske ostört. Det skedde genom en långt 
driven utspridning, genom bevakning av mobiliseringsförråden, bland 
annat av hemvärn, och genom att man övade mobilisering i samband med 
inryckning till krigsförbandsövningar.

En annan förutsättning var att anfallsförbanden var samtränade och hade 
relativt färska kunskaper och färdigheter, så att de var krigsdugliga direkt 
efter mobilisering – och i värsta fall kunde mobilisera under strid och strida 
under mobilisering. Detta krav var grunden till utbildningssystemet VU 60, 
med krigsförbandsövningar, KFÖ, vart fjärde år och däremellan särskilda 
övningar för befäl, SÖB.

Många problem uppstod när det gällde att nå målen i VU 60-systemet. 
Arbetsbelastningen på regementena blev mycket hög, särskilt på dem som 
organiserade två brigader, med svårigheter att nå de kvalitativa målen vad 
gällde både grundutbildningen och repetitionsutbildningen. Krigsförban-
den drabbades av en mängd uppskov för nyckelpersonal, inte minst reserv-
officerare. Omskolning på nya vapen minskade tiden för förbandsutbild-
ning, samtidigt som längden av KFÖ krymptes. Inställda KFÖ som budget-
regulator kom givetvis också att underminera systemet.

Utbildningen

Arbetsbelastningen med VU 60 och inställda krigsförbandsövningar var inte 
de enda problem som drabbade utbildningen av den stora armén. I grund-
strukturen fanns två delvis motstridiga krav på befälet: trupputbildning 
kontra truppföring, utbildning av soldater respektive förkovran i den egna 
krigsuppgiften. Givetvis bör det finnas ett starkt samband mellan dessa, men 
tidsmässigt kunde det bli svårt att göra allt. Båda uppgifterna blev efter hand 
alltmer krävande: nya organisationer och ny materiel att utbilda på, ny och 
mer flexibel taktik att tillämpa. Till detta kom krympt grundutbildningstid 
och de disciplinära problemen under 1970-talet. 

Under den senare delen av det kalla kriget hade en del av dessa problem 
avhjälpts. Nya utbildningsmetoder, ett ändrat samhällsklimat och en tydlig 
satsning på krigsförbanden skapade ökad förbandsanda. Men något hade 
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kanske, som framförs i kapitel 24, gått förlorat: chefernas förståelse för stri-
dens förutsättningar när det gällde vapnens användning.

Detta hängde sannolikt ihop med två saker: för det första att erfaren-
heter från beredskapsåren och krigserfarenheter bleknat och för det andra 
den mer komplicerade taktiken. Kompanier och bataljoner under 1950- 
och tidigt 1960-tal stred ofta inramade i större förband, och deras chefer 
behövde inte bekymra sig om att manövrera förbanden utan kunde kon-
centrera sig på eldförberedelser, skottfältsröjning, val av frontalt skyddade 
eldställningar, fältbefästningar etc. För motsvarande chefer på 1980-talet 
kom det alltmer fragmenterade stridsfältet att ställa allt större krav på snabb 
och flexibel beslutsfattning. Med avsikten att man skulle kunna mäta och 
värdera resultat av stridssituationer på lägsta nivå blev genomförandet av 
dubbelsidiga tillämpade övningar med stöd av kvalificerade simulatorer ett 
återkommande inslag i övningsbilden. Kompani- och bataljonchefer kunde 
med stöd av dessa övningar få ett mått på sin egen taktiska skicklighet. Che-
fers förmåga att taktiskt manövrera sitt förband på stridsfältet utvecklades 
efter hand och nådde sin kulmen under mitten på 1990-talet.

Det svenska deltagandet i FN-insatser har inte avhandlats i 
denna bok. Det bör dock noteras att det brast i arméns benä-
genhet att tillgodogöra sig de erfarenheter som officerare fått i 
utlandstjänstgöring.

Materielförsörjning

Den svenska försvarsindustrin vidareutvecklades efter andra 
världskriget och kunde förse arméns krigsförband med mate-
riel av hög kvalitet som var anpassad till våra svenska förhål-
landen – värnpliktsarmé och hänsyn till samhällsekonomin. 
Materielanslagets del av arméns totala anslag minskade från 50 
procent under 1960-talet till cirka 20 procent under det kalla 
krigets sista årtionde. Endast kvalificerade robot- och elektro-

niksystem behövde köpas utifrån. Den svenska försvarsindustrin skapade 
också förutsättningar för att trygga materielförsörjningen under krig och för 
att kunna tillföra materiel i ett skärpt läge, då möjligheterna till köp utifrån 
torde ha varit mycket begränsade.

Den stora krigsorganisationen och den begränsade ekonomin medförde 
att materielen måste användas under relativt lång tid. Lokalförsvarsförban-
den och hemvärnet övertog materiel från fältförbanden när dessa moderni-
serades och tillfördes ny modern materiel. Genom renoveringar och modi-
fieringar bibehölls och förbättrades prestandan. I en del avseenden blev dock 
skillnaden stor mellan fältförbandens och övriga förbands modernitet samt i 
förhållande till den materiel som användes i det civila samhället. Det påver-
kade motivationen.

Den svenska industrin och 
statsmakterna anpassade 
sig till varandra på det sätt 
som var nödvändigt för en 
alliansfri småstat. Industrin 
erbjöd nödvändig kompetens 
och produktionskapacitet 
mot att staten garanterade 
långsiktigheten och kontinui-
teten. Resultatet kunde vara 
lyckat, men några satsningar 
fick blandat mottagande, 
som stridsvagn S, här under 
produktion på Hägglunds.
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Helt avgörande för krigsförbandens organisation var att civil materiel 
kunde utnyttjas, bland annat fordon och arbetsmaskiner. Tillförsel av denna 
materiel vid mobilisering var noggrant förberedd.

Slutsatser

De två synsätten i denna syntes kan inte ses som två hypoteser som kan 
bekräftas eller falsifieras, därtill är bilden av armén under det kalla kriget allt-
för komplex och mångskiftande och bedömningskriterierna alltför osäkra. 
De är istället två perspektiv som båda har visst fog för sig men även kan mot- 
sägas.

Synsättet Den alltför stora armén kan stödjas på de många brister som 
förekommit över tiden, en del misslyckade materielprojekt, ouppnådda 
utbildningsmål, disciplinproblem etc. En jämförelse med den presumtive 
angriparens stridskrafter ger bilden av en armé, ofta i efterhand kvalitativt i 
vad gäller eldkraft, rörlighet och skydd. Enligt detta synsätt skulle en minskad 
numerär ha kunnat möjliggöra en ökad kvalitet. Det är givetvis inte så att den 
avvägning mellan kvalitet och kvantitet som kännetecknat armén självklart 
var den optimala. Stundtals har också en livlig intern debatt om detta förts. 

Den grundläggande svårigheten har varit att det inte funnits en långsiktig 
strategisk inriktning från statsmakternas sida och att det brustit i ett poli-
tiskt ansvarstagande för erforderliga prioriteringar. I sin postumt utgivna 
bok Det bästa försvarsbeslut som aldrig kom till stånd. Ett kontrafaktiskt upp-
slag (FoKK publikation nr 17) ger generalmajor Claës Skoglund ett exem-
pel på en omavvägning, och det är betecknande att processen inleds med 
att försvarsledningen får den högsta regeringsledningen att ställa upp på ett 
nytt strategiskt bedömande och på nya prioriteringar för alla försvarsgrenar. 
Kanske en utopi.

Om således utrymmet för att krympa den alltför stora armén var begrän-
sat, hur sköttes då processen att göra det bästa möjliga med givna förutsätt-
ningar? Att upprätthålla en stor armé för försvar av hela landet som en del i 
ett försvar utan luckor? Med ambitionen att – utan hjälp ut ifrån, åtminstone 
inledningsvis – såväl hindra angriparen att få fast fot på svenskt territorium 
som att föra uthållig strid över territoriet? Är respekt ingivande rätt omdöme?

Som framgår i denna bok fanns det över tiden svagheter i den svenska 
arméns krigsorganisation och krigsduglighet, både sådana av mer perma-
nent art och växlande. En del svagheter berodde på utvecklingen interna-
tionellt; för en liten nation är det svårt att inte komma i efterhand i taktiskt 
och tekniskt avseende. Andra svagheter berodde på snabbt krympta medels-
ramar, bristande insikt från den politiska ledningen i försvarets förutsätt-
ningar och bristande politiskt stöd till den militära verksamheten. Det fanns 
också svagheter som berodde på militära felbedömningar, inte minst av de 
politiska realiteterna, eller oskicklighet.

Den stora armen -  en syntes

Helt avgörande för krigsförbandens organisation var att civil materiel
kunde utnyttjas, bland annat fordon och arbetsmaskiner. Tillförsel av denna
materiel vid mobilisering var noggrant förberedd.

Slutsatser
De två synsätten i denna syntes kan inte ses som två hypoteser som kan
bekräftas eller falsifieras, därtill är bilden av armen under det kalla kriget allt-
för komplex och mångskiftande och bedömningskriterierna alltför osäkra.
De är istället två perspektiv som båda har visst fog för sig men även kan mot-
sägas.

Synsättet Den alltför stora armen kan stödjas på de många brister som
förekommit över tiden, en del misslyckade materielprojekt, ouppnådda
utbildningsmål, disciplinproblem etc. En jämförelse med den presumtive
angriparens stridskrafter ger bilden av en arme, ofta i efterhand kvalitativt i
vad gäller eldkraft, rörlighet och skydd. Enligt detta synsätt skulle en minskad
numerär ha kunnat möjliggöra en ökad kvalitet. Det är givetvis inte så att den
avvägning mellan kvalitet och kvantitet som kännetecknat armen självklart
var den optimala. Stundtals har också en livlig intern debatt om detta förts.

Den grundläggande svårigheten har varit att det inte funnits en långsiktig
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politiska realiteterna, eller oskicklighet.
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Men helhetsbilden är ändå en aktningsvärd förmåga att – utan nämn-
värt stöd uppifrån av politiskt ansvarstagande – på det beståendes grund 
utveckla organisationen i takt med de operativa kraven. Påfallande är för-
mågan att hushålla med personella och materiella resurser. Det förstnämnda 
genom systemet med förbandsomsättning fältförband – lokalförsvarsför-
band. Det sistnämnda också genom att materiel ärvdes av lokalförsvaret 
samt att komponenter från utrangerade fordon och vapen utnyttjades i nya 
konstruktioner.

Ett av de mest slående exemplen på kontinuitet är utvecklingen på pansar-
värnssidan: den tidiga satsningen på stridsvagnsminor och på granatgeväret 
– fortfarande i tjänst idag – kompletterat efter hand av vapen med längre 
skottvidder och bättre genomslag. Exemplet visar dock även på de ovan-
nämnda problemen att hänga med. Kontinuitet är inte heller alltid positiv: 
den svenska arméns svaghet beträffande artilleri var konstant.

Det fanns en tydlig kongruens mellan å ena sidan utveckling av organisa-
tion och materiel och å andra sidan taktik och ledningsmetoder. Även led-
ningsorganisationen hängde med i utvecklingen, var välövad och flexibel.

Vi kan också konstatera att arméns förband hade en väsentlig roll i bered-
skapssystemet, genom dels den minutiösa satsningen på snabb och säker 
mobilisering, dels en utbildning som skulle göra förbanden stridsdugliga 
omedelbart efter mobilisering. Men det sistnämnda var en ambition som 
ofta inte kunde uppfyllas och som dessutom ansträngde fredsförbanden över 
hövan. 

Om strävandena att göra det bästa möjliga är värda vår aktning, kan man 
ställa frågan om den ingav omvärlden nota bene den tänkbare angriparen 
respekt när det begav sig. Med andra ord: var den en väsentlig del i Försvars-
maktens krigsavhållande förmåga? 

Att bedöma krigsavhållande effekt är ett vanskligt företag. Det brukar 
sägas att eftersom vi inte blev angripna var det svenska försvaret krigsavhål-
lande. Det är naturligtvis enbart en slagordsmässig stark förenkling. Det kan 
snarare bero på att det aldrig inträffade en sådan kris att angrepp mot oss 
övervägdes. 

En värdering av den krigsavhållande förmågan innebär kontrafaktiska 
resonemang på mycket osäker grund. I realiteten fördes sådana i de krigsför-
loppsstudier som skulle ge underlag för försvarsbesluten. I dessa studier för-
sökte vi värdera angriparens kostnader i termer av erforderlig insats, förlus-
ter, tidsåtgång, risk för misslyckande samt huvudmotståndarens möjligheter 
att ingripa. En sådan värdering gav givetvis inte svar på hur angriparen skulle 
agera i en verklig situation men tjänade som verktyg för att avväga olika för-
svarsstrukturer. Men kostnadsslagen kan ge viss styrning av diskussionen här. 

Som nämnts var den operativa grundplaneringen inriktad mot storanfall, 
angrepp mot ett i huvudsak mobiliserat svenskt försvar. Målet var att avvärja 
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Den stora armén – en syntes

kustinvasion senast vid stranden, och arméstridskrafterna var då utgångsgrup-
perade för avvärjningsstrid vid kust, vilket skulle tvinga angriparen till en lång 
förbekämpning, som kanske skulle överstiga hans förmåga med hänsyn till 
flygresurser. Under alla förhållanden skulle tidsutdräkten ge Nato goda möj-
ligheter att ingripa. Mot en gränsinvasion i norr skulle arméförbanden med 
fördröjnings- och avvärjningsstrid stödd på permanenta befästningar och väg-
blockeringar åstadkomma motsvarande tidsutdräkt.

Det syns sannolikt att de svenska arméstridskrafterna under dessa om- 
ständigheter, trots varierande kvalitetsbrister, skulle ha kunnat ha en avgö-
rande betydelse för att hos angriparen skapa osäkerhet om framgången av 
ett storanfall.

I fall av ett överraskande angrepp blir slutsatserna osäkrare. Mycket skulle 
säkerligen ha gått på tok i en brådstörtad mobilisering. Många förband 
skulle ha varit otillräckligt samtränade, inte hunnit utbildas på ny materiel 
etc. Befälsförhållanden, komplicerade redan vid mobilisering under ostörda 
förhållanden, skulle delvis bli kaotiska till följd av fientlig bekämpning av 
ledningsorganisationen. 

Å andra sidan skulle en fientlig planering ha att ta hänsyn till stora osäker-
heter. Alla angriparens förband skulle kanske inte alltid ha högsta personella 
och materiella kvalitet. Förluster vid överfart till havs och i luften samt till följd 
av fördröjningsstrid till lands skulle störa planerna. För en angripare att i förväg 
kalkylera med att de svenska arméstridskrafterna skulle vara helt utslagna eller 
ha mycket underlägset stridsvärde vore att ta stora risker. 

Dock kunde det givetvis ha uppstått situationer då en angripare känt ett 
tvingande behov att få tillgång till svenskt territorium, kraftsamlat resurser 
på detta och lyckats genomföra ett överraskande angrepp som lett till att han 

Även om försvarets huvudidé 
var att hindra en fiende från 
att få fast fot på svensk 
mark, kunde man inte bortse 
från risken för storskaliga 
strider på djupet, även i 
känsliga stadsmiljöer. Hur 
nationens ledning hade han-
terat sådana påfrestningar 
vet vi inte, men armén övade 
för strider även i städerna. 
Illustration ur avsnittet om 
strid i stadsbebyggelse i 
Soldaten i fält (1972).
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fått fast fot på svenskt territorium. Alternativt att Warszawapaktsstyrkorna 
nått samma resultat genom ett storanfall utan hinder av Natos motåtgärder. 
Utgången på sikt av ett sådant krig är svår att bedöma.

En positiv faktor som ofta anförs och som belyses i denna bok är viljan 
och förmågan hos befäl och soldater att ta egna initiativ och handla efter 
lägets krav, vilket ställs i motsats till Sovjetunionens rigida system. En annan 
är fördelen av att strida på eget territorium och i känd terräng. 

Som anförs i kapitel 25 kan detta också innebära umbäranden för befolk-
ningen och psykologiska påfrestningar på den nationella ledningen. Skulle 
denna stå pall för trycket? Ingen vet. Men den långvariga politiska och mili-
tära processen att hålla ett försvar, inte utan konflikter men med enighet om 
att försvara riket under alla omständigheter, borde ha borgat för att rikets 
ledning inte i förstone skulle låta den ansträngningen bli bortkastad. 

För fortsatt forskning

Vi har kommit till slutet av bred studie utan tidigare like av de svenska mark-
stridskrafterna under det kalla kriget, i hög grad skriven av dem som då var 
med. Läsaren kan konstatera att det i den väldiga faktasamlingen har presen-
terats frågor som inte givits några entydiga svar. Det är vår förhoppning att 
många av dessa ska kunna väcka intresse för fortsatt borrande på djupet av 
med vilka lösningar som ett litet, eller högst medelstort, land försökte hänga 
med i en aldrig upphörande försvarsteoretiskt och -teknisk utveckling. 

Då skulle vi med Den stora armén ha lyckats verka i FoKK:s forsknings-
förberedande, forskningsframkallande roll. Ett exempel på forsknings-
område skulle kunna vara arméns syn från tid till annan på det överraskande 
angreppet som ju rubbade mycket av det länge invanda. Ett annat område 
borde vara truppslagsledningarnas betydelse för hur de militära stödfunk-
tionerna växte fram och omhändertogs. Hur avvägdes vapen för strid mot 
stödfunktioner nödvändiga för striden? Fanns det tydlig konkurrens mellan 
olika företrädare? Är det här vi finner en av förklaringarna till trögheten att 
satsa på helikoptrar och varför pansarvapnet åren närmast efter krigsslutet 
1945 inte utvecklades tillnärmelsevis lika snabbt och hårdfört som flygvap-
net? Skulle en djupare genomgång av argumenten kring och hanteringen av 
stödfunktionerna kunna ge en klarare bild av vad den avsaknade egna krigs-
erfarenheten spelade för roll just här, där de internationella erfarenheterna 
var mer sparsamt återgivna och litteraturen tunnare?

Spåren har lagts ut. Nu gäller det om andra vill följa dem.
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I|UHNRP�HWW�EHW\GDQGH�DQWDO�RI¿FHUDUH�
som hade gjort ”värnplikt med värn-
pliktiga”.

37 Oftast indirekt uttryckta i reglementen 
samt inte minst inom ramen för aktuell 
krigsplanering.

38 Eller för den delen att sortera ut mindre 
lämpliga för andra karriärvägar.

På krigsfot
Hemförlovad armé med höga 
tidskrav

Noter
1 När dessa försvarsgrenar från ca 1970 

började minska sitt behov började sam-
tidigt antalet värnpliktiga som gjorde 
vapenfri tjänst eller blev befriade av 
handikappskäl att stiga, varför det inte 
ökade arméns årskull särskilt mycket.

2 Ka var en vapengren inom marinen 
därför att huvudmålen för dess eld var till 
sjöss och skulle samordnas med flottans. 
När Anders Thunborg kom hem från FN 
för att bli försvarsminister 1983 ville han 
föra över Ka till armén, där man var van 
att leda flera truppslag. Det hade enligt 
Thunborg varit för mycket bråk inom 
marinen. (Missämjan hade Stig H:son 
Ericsson försökt lösa i anslutning till FB 
58 genom en överenskommelse om hur 
budgeten mellan de båda vapengrenarna 
skulle fördelas.) Thunborg övertalades 
att inte fullfölja överförandet genom 
hänvisning till behovet av eld samordning 
och genom att den ny utnämn de  marin-
chefen Bengt Schuback lovade att lägga 
ner arbete på att förbättra relationerna 
mellan vapengrenarna.

3 Sedan försvarsdepartementet övertagit 
beskrivningen av hotbilden – de så kal- 
lade styrande angreppsfallen – i slutet av 
1960-talet försvann uttrycket kupp anfall. 
Det ansågs väl för alarmerande för den 
allmänna opinionen, då man samtidigt 
bedömde att stormakterna var inne i en 
avspänningsperiod. Försvaret började 
samtidigt rustas ner. Därför valde ÖB 
uttrycket strategiskt överfall istället för 
det tidigare använda kupp anfall.

4 Från 48 års ålder kunde den enskilde 
före detta värnpliktige välja att tillföras 
hemvärnet eller någon civil gren av 
totalförsvaret.

5 Något som kunde skapa stora trafik-
problem särskilt i Stockholmsområdet. 
Förberedelser gjordes därför runt 
Södertälje för att man skulle kunna 
förstärka – med en utfällbar flytande 
bro vid Brandalssund – eller ersätta 
det begränsade antalet broar här. Svea 
ingenjörregemente lokaliserades i bl a 
detta syfte till Nykvarn på 1970-talet.

6 Broschyren Om kriget kommer ... gavs ut 
första gången 1943, undertecknad av den 
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officerskullar från Karlberg var mellan
100 och 150 officerare (underofficerare
och underbefäl utgjorde andra personal-
kategorier och räknas inte in här).

23 Regeringens proposition 1977/78:
24,1978-01-12, s 3.

24 Ibid s 2-3.
25 Dock fattade statsmakterna principbeslut

i frågan om en ny och enhetlig befäls-
ordning för det militära försvaret redan
i regeringens proposition 1973: 128.

26 http://www.fht.nu/bilder/Flygvapnet/
Flygvapennytt/fv_nytt_2_82_ny_
befalsordning.pdf

27 Regeringens proposition 1977/78: 24,
12 januari 1978, s 3.

28 En  direkt följd av regeringens styrningar
av antalet utbildningstimmar per ämnes-
kategori under den grundläggande
officersutbildningen.

29 Mot  bakgrund av en normalt sett
omfattande förbandsproduktion
respektive återkommande repetitions-
övningar med relevanta typförband
(IB, NB, PB) var detta ofta möjligt vid
förband inom infanteri- och pansar-
trupperna.

30 Exemplet avser hemvändande elever
från PORS 1985-87.

31 Regeringens proposition 1977/78: 24,
1978-01-12, s 44.

32 Ibid s 4.
33 Regeringens proposition 1977: 263. § 7:
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ska på gymnasienivå med lägst slut-
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förekom mellan trupp- och vapenslag
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lämpliga för andra karriärvägar.
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vapenfri tjänst eller blev befriade av
handikappskäl att stiga, varför det inte
ökade armens årskull särskilt mycket.

2 K a  var en vapengren inom marinen
därför att huvudmålen för dess eld var till
sjöss och skulle samordnas med flottans.
När Anders Thunborg kom hem från FN
för att bli försvarsminister 1983 ville han
föra över Ka till armen, där man var van
att leda flera truppslag. Det hade enligt
Thunborg varit för mycket bråk inom
marinen. (Missämjan hade Stig H:son
Ericsson försökt lösa i anslutning till FB
58 genom en överenskommelse om hur
budgeten mellan de båda vapengrenarna
skulle fördelas.) Thunborg övertalades
att inte fullfölja överförandet genom
hänvisning till behovet av eldsamordning
och genom att den nyutnämnde marin-
chefen Bengt Schuback lovade att lägga
ner arbete på att förbättra relationerna
mellan vapengrenarna.

3 Sedan försvarsdepartementet övertagit
beskrivningen av hotbilden — de så kal-
lade styrande angreppsfallen — i slutet av
1960-talet försvann uttrycket kuppanfall.
Det ansågs väl för alarmerande för den
allmänna opinionen, då man samtidigt
bedömde att stormakterna var inne i en
avspänningsperiod. Försvaret började
samtidigt rustas ner. Därför valde ÖB
uttrycket strategiskt överfall istället för
det tidigare använda kuppanfall.

4 F rån  48 års ålder kunde den enskilde
före detta värnpliktige välja att tillföras
hemvärnet eller någon civil gren av
totalförsvaret.

5 Något  som kunde skapa stora trafik-
problem särskilt i Stockholmsområdet.
Förberedelser gjordes därför runt
Södertälje för att man skulle kunna
förstärka — med en utfällbar flytande
bro vid Brandalssund — eller ersätta
det begränsade antalet broar här. Svea
ingenjörregemente lokaliserades i bl a
detta syfte till Nykvarn på 1970-talet.

6 Broschyren Om kriget kommer ... gavs ut
första gången 1943, undertecknad av den
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nuvarande kungens far, som tjänstgjorde 
i försvarsstaben, och hans namnteckning 
kontrasignerades av försvarsministern 
Per Edvin Sköld. Den citerade texten 
eller liknande skulle återkomma i inled-
ningen  på alla de senare utgåvorna.

7 Kärnvapen som terror eller terrorhot 
för att få regeringen att avstå från att ge 
mobiliseringsorder eller beredskapslarm 
var ett annat scenario som ligger utanför 
denna del av framställningen.

Hemvärnet – först på plats
Källor och litteratur redovisas tillsammans 
med kapitlet ”Hemvärnet – det frivilliga 
truppslaget”.

En dramatiskt förändrad 
stridsmiljö
Kärnvapen och svensk armétaktik

Källor och litteratur

Otryckta 
Krigsarkivet (KrA)
Arméstaben sektion II (Ast/sekt II)
Arméstudien 1958 Ast/Ta 10/5 1958 nr 

H82:40, Ast/sekt II FI:30 (AS 58)
Arméstudien Ast/Ta 6/5 1959 H39:11, 

Ast/sekt II FI:35 (AS 59)
Taktiska riktlinjer Ast/Ta 24/9 1958 H39:11, 

Ast/sekt II FI:27 (TR 58)
Taktisk studie 1/12 1957,’Ast/sekt II FI:25 

(TS)

Arméstabens hemliga arkiv (Ast)
Arméstaben sektion II (Ast/sekt II)
Arméstaben Chefsexpeditionen (Ast/Chefs-

exp)
Arméstaben sektion 1 (Ast/sekt 1)

Militärhögskolan
Bengtsson B E, Svensk försvarspolitik 

1954–1959 IX BE 66 
Berg W, Svensk försvarspolitik 1960–1968 

IX BE 67
Pesula C-J, Svensk försvarspolitik 1945–1951 

IX PE 33
Arméns framtida organisation. Ett förslag 

okt 1954, MHS bibliotek. 

Tryckta 
Officiellt tryck
Anv Atom, 1956
Arméreglemente II, 1952 (AR II 52)

Arméreglemente II, 1963 (AR II 63)
Prov Anv Atom, 1954
Soldatinstruktion för armén, 1951
ÖB 62, Fst/sekt IV 19/1 1962 nr 300

Periodica
Kontakt med krigsmakten (KmK)
Krigsvetenskapsakademins handlingar och 

tidskrift
Ny Militär tidskrift

Litteratur
Tage Erlander 1955–1960, Kristianstad  

1976.
Kungl. Livgrenadjärregementet 1928–1961, 

Linköping 1968.

Muntliga upplysningar
Generalmajor Sigmund Ahnfelt, generallöjt-

nant Karl–Eric Holm.

Noter
1 Ast/Und 7/11 1963 H810, Ast/sekt II B 2, 

Ast.
2 Pesula, s 14..
3 Kungl Livgrenadjärregementet 1928–61, 

s 366.
4 Ibid, s 362.
5 AR II 52 14 381–388.
6 Pesula s 13.
7 SoldI A 1951. s 30–44.
8 Livgrenadjärregementet op cit,  

s 363.
9 AR II 52 kap 4.
10 AR 11 52 4:92.
11 AR 11 52 4.204.
12 AR 11 52 3:301.
13 AR 11 52 3:316.
14 Ast/sekt II Fl:2 KrA.
15 Ny militär tidskrift 1953 ,s 252.
16 Atomvapnens inverkan på arméstrids-

krafternas uppträdande Ast/sekt II F2 2 
KrA.

17 Intervju Ahnfelt 1980, PM rörande 
igångsättning av arbetet på ny krigsorg 
Ast/sekt II F2 22 KrA.

18 Atomvapnens inverkan på arméstrids-
krafternas uppträdande Ast/sekt II F2 2 
KrA.

19 KmK nr 2–3 1954, s 55.
20 KmK nr 2–3 1954, s 43.
21 PM rörande igångsättning av arbetet  

på ny krigsorg Ast/sekt II F4 1 KrA.
22 KKrVAT 1955, s 166–167.
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23 Intervju Ahnfelt.
24 Prov Anv Atom, förordet.
25 Ast/Ta 20/11 1956 H82 40, Ast/sekt II 

Fl 19.
26 Prov Anv Atom 66–69, 421.
27 Prov Anv Atom 193–201.
28 Prov Anv atom 208.
29 Prov Anv Atom 84–105
30 KHS avd 1 7/9 1955 H302, Ast sekt II 

Fl 15 KrA.
31 Bengtsson 24–25.
32 KmK nr 9-10 1954, s 282.
33 KmK, s 340.
34 Arméns framtida organisation Ett för-

slag okt 1954.
35 Direktiv från fst 1954 om krigsmaktens 

kommande utformning, Ast/sekt II F4 1 
KrA.

36 KHS avd 1 7/9 1955 H302, Ast/sekt II 
Fl 15 KrA.

37 Ast/Ta 20/12 1956 nr H79:1, Ast/sekt Il 
FI:19 KrA.

38 Ast/Utr 16/11 1956 H29:3, Ast/sekt Il 
FI:17 KrA.

39 Ta H53:14 7/6 1955, Ast/sekt II 19:14 
KrA39.

40 Anv Atom; Grunder.
41 Anv Atom; Grunder.
42 Anv Atom 24, 133, 135, 136, 146.
43 Anv Atom 134.
44 Anv Atom 101.
45 Ast/Ta 1/9 1958 H79:1, Ast/sekt II FI:29 

KrA.
46 KmK 1957, s 284–300.
47 Ast/O 6/7 1957 nr H67:30, Ast/sekt II 

FI:23 KrA.
48 Ast/Ta 27/12 1957 H14:1 Ast/sekt II 

FI:2O KrA.
49 Ast/Ta 15/7 1958 H14:1, Ast/sekt II FI:29 

KrA.
50 Ast/Ta 27/5 H67:39, Ast/sekt II FI:23 

KrA.
51 Ast/Pa /5 1957 H67:39, Ast/sekt II FI:23 

KrA.
52 Ast/Ta 1/9 1958 H79:1, Ast/sekt II FI:29 

KrA.
53 TS 1.1.
54 TS 2.2.1–2.3.4.
55 TR 58, bil 1.
56 TR58, s 1–2.
57 KHS avd 1 7/9 1955 H302, Ast/sekt II 

FI:15 KrA.

58 TS 4.1.4.
59 Ast/Ta 11/12 1956 H82:40 bil 2, 

Ast/sekt II FI:19 KrA.
60 TS 4.1.4, 2.4.5.
61 TR 58, bil 1, s l–2.
62 TS 2.4.5.
63 Fst/A 16/12 1957 H150:6A, Ast/sekt II 

Fl:25 KrA.
64 Ast/Ta 13/2 1958 H16:25, Ast/sekt II 

FI:26 KrA.
65 TR 58, bil 1, s 4–5.
66 TS 4.1.6.
67 TR 58 ubil 1, s 1.
68 TS 7.6.
69 TR 58, s 3.
70 AS 58 3:18.
71 AS 58 3:18.
72 TS 4.2.2.3.
73 AS 12.1.3.
74 AS 8:4, 5.
75 Ast/Ta 30/10 1957 H79:1, Ast/sekt.II 

FI:24KrA.
76 Erlander Atomvapenfrågan, s 75–102.
77 KHS 31/3 1959 nr H804, Ast/sekt II 

FI:35 KrA.
78 AIOS 31/3 1959 H37, Ast/sekt II FI:35 

KrA.
79 III milo I a 15/4 1959 nrH311, Ast/sekt II 

FI:35 KrA.
80 I milo I a 15/4 1959 nr H311, Ast/sekt II 

F1:35 KrA.
81 Fst/A 6/9 1958:6A, Ast/sekt II FI:30  

KrA.
82 Ast/Ta 20/1 1960 H79:1, Ast/sekt II FI:49 

KrA.
83 Ast/Ta 25/4 1960 H79:1, Ast/sekt II FI:49 

KrA.
84 Berg, s 55.
85 Bengtsson, s 28.
86 Erlander, s 96.
87 Fst/Plan 12/12 1959 nr H38:2, Ast/sekt II 

FI:36 KrA.
88 AS 59 4:1.
89 TR 60 3.
90 AS 59 1.1.1.1.
91 AS 59 1:15.
92 AS 59 1.1.3.4.
93 TR 60 23.
94 AS 59 4:2.
95 TR 60 42.
96 TR 60 281.
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23 I n t e r *  Ahnfelt. 58 TS 4.1.4.
24 Prov Any Atom, förordet. 59 Ast/Ta 11/12 1956 H82:40 bil 2,
25 Ast/Ta 20/11 1956 H82 40, Ast/sekt II Ast/sekt II FI:19 KrA.

Fl 19. 60 TS 4.1.4, 2.4.5.
26 Prov Any Atom 66-69, 421. 61 TR 58, bil 1, 51-2.
27 Prov Any Atom 193-201. 62 TS 2.4.5.
28 Prov Any atom 208. 63 Fst/A 16/12 1957 H150:6A, Ast/sekt II
29 Prov Any Atom 84-105 F1:25 KrA.
30 KHS avd 1 7/9 1955 H302, Ast sekt II 64 Ast/Ta 13/2 1958 H16:25, Ast/sekt II

Fl 15 KrA. FI:26 KrA.
31 Bengtsson 24-25. 65 TR 58, bil 1, s 4-5.
32 KmK nr 9-10 1954, s 282. 66 TS 4.1.6.
33 KmK, s 340. 67 TR 58 ubil 1, s 1.
34 Armans framtida organisation Ett för- 68 TS 7.6.

slag okt 1954. 69 TR 58, s 3.
35 Direktiv från fst 1954 om krigsmaktens 70 AS 58 3:18.

kommande utformning, Ast/sekt II F4 1 71 AS 58 3:18.
KrA. 72 TS 4.2.2.3.

36 KHS avd 1 7/9 1955 H302, Ast/sekt II 73 AS 12.1.3.F115 KrA.
74 AS 8:4, 5.37 Ast/Ta 20/12 1956 nr H79:1, Ast/sekt Il

FI:19 KrA. 75 Ast/Ta 30/10 1957 H79:1, Ast/sekt.II
FI:24KrA.38 Ast/Utr 16/11 1956 H29:3, Ast/sekt Il

FI:17 KrA. 76 Erlander Atomvapenfrågan, s 75-102.
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KrA39. FI:35 KrA.
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41 Any Atom; Grunder. KrA.
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FI:35 KrA.

43 Any Atom 134. 80 I milo I a 15/4 1959 nr H311, Ast/sekt II
44 Any Atom 101. F1:35 KrA.
45 Ast/Ta 1/9 1958 H79:1, Ast/sekt II FI:29 81 Fst/A 6/9 1958:6A, Ast/sekt II FI:30

KrA. KrA.
46 KmK 1957, s 284-300. 82 Ast/Ta 20/1 1960 H79:1, Ast/sekt II FI:49
47 Ast/0 6/7 1957 nr H67:30, Ast/sekt II KrA.

FI:23 KrA. 83 Ast/Ta 25/4 1960 H79:1, Ast/sekt II FI:49
48 Ast/Ta 27/12 1957 H14:1 Ast/sekt II KrA.

FI:20 KrA. 84 Berg, s 55.
49 Ast/Ta 15/7 1958 H14:1, Ast/sekt II FI:29 85 Bengtsson, s 28.KrA.

86 Erlander, s 96.50 Ast/Ta 27/5 H67:39, Ast/sekt II FI:23
KrA. 87 Fst/Plan 12/12 1959 nr H38:2, Ast/sekt II

FI:36 KrA.
51 Ast/Pa /5 1957 H67:39, Ast/sekt II FI:23

KrA. 88 AS 59 4:1.
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KrA. 90 AS 59 1.1.1.1.

53 TS 1.1. 91 AS 59 1:15.
54 TS 2.2.1-2.3.4. 92 AS 59 1.1.3.4.
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97 TR 60 272.
98 TR 60 6.
99 AS 59 1.3.2.3, TR 60 299, 397.
100 TR 60 134, 231.
101 TR 60 134.
102 TR 60 6.
103 AS 59 4:3.
104 TR 60 199.
105 TR 60 425.
106 TR 60 154.
107 TR 60 46.
108 TR 60 199.
109 TR 60 233.
110 TR 60 431.
111 Ast/Org 19/11 1959 H39:11 2. 5. 1,4. 

Ast/sekt II F 4 Arméstudien Ast.
112 Ast/Ta 8/10 1960 nr H23:11, Ast/sekt II 

Fl:43 KrA.
113 Ast/Ta 19/12 1960 H62:5, Ast/sekt II 

Fl:45 KrA.
114 Ast/Ta 8/10 1960 nr H23:11, Ast/sekt II 

Fl:43 KrA.
115 Ast/Plan 31/1 1961 nr H67:44, Ast/stud 

FIII:4 KrA.
116 Ast/Plan 31/1 1961 nr H67:44, Ast/sekt 

II Fl:58 KrA.
117 Ast/Ta 8/10 1960 nr H23:11, Ast/sekt II 

Fl:43 KrA.
118 Ast/Ta 9/6 1960 H23:8, Ast/sekt II Fl:42 

KrA.
119 Ast/Ta 18/4 1961 H23:8, Ast/sekt II Fl:54 

KrA.
120 TR 60 Försvarets kommandoexp  

9 febr 1961 H11, Ast/sekt II Fl:52  
KrA.

121 Ast/Ta 24/9 1962 H:810, Ast/Chefsexp 
Fl:5, Ast.

122 Ast/Und 7/11 1963 H:810, Ast/sekt II 
B:2, Ast.

123 Ast/Org 19/11 1959 H:39 11, Ast/sekt II 
F IV Arméstudien 1958–59 Ast.

124 ÖB 62, s 80, 81.
125 Berg, s 42.
126 AR 63 17/5 1961, Ast/sekt II FI:52  

KrA.
127 Arméfältövn 1962 13/3 1962, Ast/sekt II 

F 8:6 KrA.
128 Ast/sekt II E 111:5 Ast.
129 1 15 avd M 14/2 1963 H804, Ast/sekt II 

E:III 5 Ast.
130 AR II 63 6:2.
131 AS 59 4:1.

132 Fst/sekt 1 14/3 1963 H8042, Ast/sekt II 
E 111:5 Ast.

133 AR II 63 1:34.
134 AR 63 17/5 1961, Ast/sekt II FI:52  

KrA.
135 AR II 63 1:2.
136 Berg, s 30.
137 ÖB 62, s 22.
138 ÖB 62, s 22.
139 Ast/Ta 22/3 1963 H311, Studie indirekt 
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annat vid pansartruppernas kompani-
chefsutbildning och som taktiklärare vid
Försvarshögskolan. Han har tjänstgjort i
Kosovo och Afghanistan, senast som för-
bands- och kontingentschef för FS 24. Han
har varit militärsalckunnig i försvarsdepar-

tementet och militär rådgivare vid Sveriges
delegation till Nato. Han tjänstgör för
närvarande som militär rådgivare i utrikes-
departementet. Han är ledamot av Kungl
Krigsvetenskapsakademien.

Joakim Collin är infanteriofficer och över-
ste i generalstabskåren. Han har genomfört
trupptjänst vid Livgrenadjärregementet, I 4,
Hälsinge regemente, I 14, och Dalregementet,
I 13, samt FN-tjänst på Cypern. Han har
tjänstgjort flera perioder i försvarsstabens
operationsledning, varit chef för armstabens
krigsorganisationsavdelning, chef för 14. för-
delningsstaben och försvarsattaché i Baltikum.

Bengt Gustafsson är ingenjörofficer och
general. Han gjorde trupptjänst vid Bodens
ingenjörkår Ing 3 men var utlånad två vintrar
kring 1960 som fältarbetsofficer i övnings-
bataljonen vid Norrbottens regemente, I 19,
under försök med den första Norrlands-
skyttebataljonen. Efter tjänstgöring vid
armsstaben var han 1970-73 byråchef vid
Civilförsvarsstyrelsen. Han kom sedan som
kompanichef till Svea ingenjörregemente,
Ing 1, och fortsatte, som generalstabsofficer,
vid först armsstaben och därefter försvars-
staben, varefter han i två år var grundutbild-
ningsbataljonchef vid Älvsborgs regemente,
I 15, och repetitionsövningsledare för skytte-
bataljon 66M. Åren 1981-82 var han chef
för Svea ingenjörregemente, 1982-84 depar-
tementsråd i försvarsdepartementet och
1984-86 militärbefälhavare i Övre Norrlands
militärområde. Han slutade karriären som
överbefälhavare 1986-94. Han är ledamot
av Kungl Krigsvetenskapsakademien och
Utrikespolitiska samfundet.

Ulf Henricsson är pansarofficer och
överste 1. i generalstabskåren. Han har bland
annat varit chef för pansartruppernas strids-
skola, Södermanlandsbrigaden (MekB 10),
Östra armsfördelningen (4. förd) och Insti-
tutionen för ledarskap och management vid
Försvarshögskolan. I internationell tjänst
har han varit chef för den första nordiska
bataljonen i Bosnien-Hercegovina och chef
för den nordiska övervakningskommissionen
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Sven-Åke Modin är infanteriofficer och 
överstelöjtnant vid före detta Värmlands 
regemente. Som chef för repetitionsutbild-
ningen har han lett ett stort antal bataljons-
övningar med RU- och GU-bataljoner. Han 
har varit krigsplacerad som cykelskytte-
bataljonchef, brigadstabschef och Fo-grupp-
chef. Han har tjänstgjort vid Arméns jägar-
skola och vid Bergslagens militärbefälsstab. 
Han har tre FN-uppdrag bakom sig.

Karlis Neretnieks är pansarofficer och 
general major. Sin bana inledde han vid 
Södermanlands regemente. Han genomgick 
norska Hærens Stabsskole och har bedri-
vit akademiska studier vid Post Graduate 
Institute i Genève. Som generalstabsofficer 
växlade han mellan arméstaben och hemma-
regementet, var chef för arméstabens taktik-
avdelning och därefter, åter i Strängnäs, 
bataljonchef, innan han 1992 blev chef för 
Gotlands regemente, P 18 och MekB 18. 
Han var operationsledare i Mellersta militär-
befälsstaben och därpå chef för SWEDINT. 
År 1998 utnämndes han till generalmajor 
och rektor för Försvarshögskolan, där han 
var verksam fram till 2002. Han är ledamot 
av Kungl Krigsvetenskapsakademien.

Olof Santesson är före detta utrikesredaktör 
i Dagens Nyheter. Han har varit reservofficer 
i Bodens artilleriregemente och tjänstgjorde 
under 1960- och 70-talen i krigsförbanden 
vid artilleridivisionsstab och som kompani-
chef. Som major 1990 var han 1988–96 
krigsplacerad chef för pressektionen i hög-
kvarterets informationsavdelning. Han är 
ledamot av Kungl Krigsvetenskapsakademien 
och ingår i ledningsgruppen för forsknings-
projektet FoKK.

Leif Sernelin är ingenjörofficer och 
överste löjtnant med särskild tjänsteställning. 
Han har bland annat tjänstgjort vid Bodens 
ingenjörregemente som chef för grund-
utbildningsbataljonen, vid arméstaben som 
chef för ingenjöravdelningen, vid försvarssta-
bens operationsavdelning som chef för fält-
arbetsavdelningen och vid Lantmäteriverket 
som militärassistent och chef för försvars-
enheten. Han är idag redaktör för Tidskrift 
i Fortifikation.

Claes Sundin var luftvärnsofficer och överste 
i generalstabskåren. Han tjänstgjorde bland 
annat vid Skånska luftvärnsregementet, Lv 4, 
och vid Roslagens luftvärnsregemente, Lv 3, 
där han blev bataljonchef. Åren 1986–88 

på Sri Lanka. Han är ledamot av Kungl 
Krigsvetenskapsakademien.

Erik-Johan Hjelm är artilleriofficer och 
överste i generalstabskåren. Han har bland 
annat tjänstgjort vid Bergslagens artilleri-
regemente, A 9, och Bodens artilleri rege-
mente, A 8, samt vid armé- och försvars -
staben. Han har vidare varit armé- och 
flyg attaché i London och Dublin. Han avslu-
tade sin tjänstgöring som sakkunnig och 
departements råd vid försvarsdepartementet.

Bo Hugemark är infanteriofficer och överste 
i generalstabskåren. Han har bland annat 
tjänstgjort vid Värmlands regemente, I 2, 
som chef för grundutbildningsbataljonen, 
i försvarsstabens operationsledning samt vid 
Militärhögskolan som strategilärare och som 
chef för den Militärhistoriska avdelningen. 
Han är ledamot av Kungl Krigsvetenskaps-
akademien och var 1993–2007 redaktör för 
dess Handlingar och Tidskrift. Han ingår i 
ledningsgruppen för forskningsprojektet 
Försvaret och det kalla kriget, FoKK.

Krister L:son Lagersvärd är pansarofficer 
och generalmajor. Han har bland annat 
tjänstgjort vid Södra Skånska regementet, 
P 7, Skånska dragonregementet, P 2, som 
utbildningschef vid Värmlands regemente, 
I 2, och krigsbrigadchef vid Livregementets 
grenadjärer. Han tjänstgjorde under slutet 
av 1960-talet och början av 1970-talet 
som generalstabsofficer vid arméstabens 
utrustningsavdelning, bland annat som 
chef 1972–76, senare vid Södra militär-
områdesstaben och Försvarets materielverk. 
Han var chef för arméstaben 1983–88 och 
för Försvarshögskolan1988–94. Han var 
militär expert i Försvarets ledningsutredning 
(FLU 74) och 1979 års materielanskaff-
ningskommitté. Han är ledamot av Kungl 
Krigsvetenskapsakademien.

Einar Lyth är infanteriofficer och överste 1. 
i generalstabskåren. Han har varit kompani-
chef vid Livregementets grenadjärer, 
bataljonchef vid Värmlands regemente och 
regementschef vid Livregementets grenad-
järer med Örebro försvarsområde. Han 
har varit krigsplacerad som stabschef vid 
15. fördelningsstaben, Kalix, och chef för 
Värmlandsbrigaden, IB 2. Han har vidare 
varit strategilärare och armélinjechef vid 
Militärhögskolan samt militärrådgivare vid 
OSSE-delegationen i Wien. Han är ledamot 
av Kungl Krigsvetenskapsakademien.
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var han chef för luftvärnsavdelningen i 
arméstaben och 1992–94 chef för Norrlands 
luftvärnsregemente, Lv 7. Han avslutade sin 
militära karriär i ett projekt kring lednings-
frågor vid Försvarshögskolan. Han var leda-
mot av Kungl Krigsvetenskapsakademien. 
Claes Sundin avled 2014.

Ragnar Söderberg är trängofficer och 
överste 1. i generalstabskåren. Han har 
bland annat varit bataljonchef vid Skånska 
trängregementet, T 4, chef för Svea träng-
regemente, T 1, tränginspektör och chef 
för Arméns underhållscentrum. Dessutom 
har han varit taktiklärare vid Militärhög-
skolan, avdelningschef och sektionschef 
vid Försvarsstabens operationsledning och 
överingenjör vid Försvarets materielverk. 
Han har även varit enhetschef vid försvars-
departementet och särskild utredare för 
övning med regeringskansliet och riksdagens 
krigsdelegation. Han är ledamot av Kungl 
Krigsvetenskapsakademien. 

Björn Tomtlund är Värmlandsinfanterist 
och överste i generalstabskåren. Han har 
bland annat tjänstgjort vid Livgrenadjär-
brigaden, som brigadchef, och vid Värm-
lands regemente, inledningsvis som brigad-
chef och under regementets avveckling även 
som regementschef. Åren 2000–03 var han 
chef för Markstridsskolan och han har också 
varit försvarsattaché i Schweiz. Han är nu 
VD för Brigadmuseum i Karlstad.

Kent Zetterberg är professor emeritus 
vid Försvarshögskolan. Han har främst 
forskat om svensk säkerhetspolitik, stra-
tegi och militär historia med tonvikt på 
1900-talet, bland annat i boken Konsten att 
överleva (FHS 2007), som tar upp dessa tre 
teman under 200 år. Han leder sedan 2002 
forsknings projektet Försvaret och det kalla 
kriget (FoKK). Han är ledamot av Kungl 
Krigsvetenskapsakademien och Kungl 
Örlogsmannasällskapet.
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Under det kalla kriget hade Sverige en av de större arméerna i 
världen. I ett skarpt läge hade landet kunnat mobilisera uppemot 
800 000 soldater. Inte bara människor, hästar, bussar, lastbilar 
och traktorer var krigsplacerade, utan hela samhället kunde gå 
från fred till krig på mycket kort tid.

Miljontals svenskar kom genom åren att få en i förväg bestämd 
roll i detta väldiga krigsmaskineri. Den stora armén presenterar 
i detalj hur armén var organiserad, hur den var utrustad och 
beväpnad och hur den skulle ha fungerat i krig. Den är skriven av 
officerare med egen erfarenhet i ledande befattningar under det 
kalla kriget.

Boken är inte bara en nostalgisk resa till ungdomen för flertalet 
svenska män över 45 år, utan även en rikt illustrerad presentation 
av Sveriges största projekt genom tiderna. 

Bo Hugemark

Med sin bakgrund som strategilärare 
vid Försvarshögskolan (då Militär-
högskolan) är bokens redaktör, 
överste Bo Hugemark, för den 
stora allmänheten känd som 
expertkommentator och debattör i 
säkerhets- och försvarsfrågor. Han har 
även varit redaktör för samt utgivit en 
rad böcker, bland annat en uppskattad 
serie om Sveriges beredskap under 
andra världskriget.

Den stora armén är skriven av en rad 
officerare och bygger på deras egen 
forskning samt på egna upplevelser 
och minnen. Boken har producerats 
av Medströms Bokförlag i samarbete 
med forskningsprojektet Försvaret  och 
det kalla kriget (FoKK). Sam arbetet 
har tidigare resulterat i böcker som 
T-kontoret. Underrättelsetjänst och 
västsamarbete (2013) och Militära 
ledare under kalla kriget (2015). 
FoKK-projektet, som startade vid 
Försvarshögskolan 2002, har tagit 
fram ett femtiotal böcker om olika 
aspekter på det kalla kriget.

Den stora armen är skriven av en rad
officerare och bygger på deras egen
forskning samt på egna upplevelser
och minnen. Boken har producerats
av Medströms Bokförlag i samarbete
med forskningsprojektet Försvaret och
det kalla kriget (FoKK). Samarbetet
har tidigare resulterat i böcker som
T-kontoret. Underrättelsetjänst och
västsamarbete (2013) och Militära
ledare under kalla kriget (2015).
FoKK-projektet, som startade vid
Försvarshögskolan 2002, har tagit
fram ett femtiotal böcker om olika
aspekter på det kalla kriget.
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