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Med sin bakgrund som strategilärare vid 
Försvarshögskolan (då Militärhögskolan) 
är bokens redaktör, överste Bo Huge-
mark, för den stora allmänheten känd 
som expert kommentator 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.

Hur skulle Sverige ha försvarat sig mot en sovjetisk invasion under det kalla 
kriget? Flottan och flyget skulle efter ett krigsutbrott ha försökt hindra en 
angripare att nå svensk mark. Om det misslyckades var det den mobiliserade 
arméns sak att gå till motangrepp. Det handlade om att sätta in uppemot 
60 000 svenska soldater åt gången i operationer som förde tankarna till andra 
världskriget.

Att avvärja ett stormaktsangrepp, vars art vi aldrig kunde förutse i detalj, 
krävde en mångfald av välutbildade och välutrustade förband. Avgörande 
var att dessa stridskrafter kunde sättas på krigsfot och därefter samordnas 
i en operation. Det krävde en omfattande planering, men också en förmåga 
att tillämpa planerna flexibelt – eller att frångå dem helt. Huvudansvaret  
för detta låg på befälhavarna i de sex militärområdena.

Hur det hela var tänkt att fungera beskrivs i boken med aldrig tidigare 
publicerade detaljer. Fokus ligger på de operativa planerna i de tre militär-
områden som ansågs mest hotade: Övre Norrland, Öst och Syd. Boken bely-
ser det gamla invasionsförsvarets styrkor och svagheter. Genom att konkret 
beskriva operationskonstens tidlösa principer kan den förhoppningsvis vara 
till nytta för dagens och morgondagens militära planerare.

Omslagsbilder:

Framsidan: sovjetiskt marininfanteri övar land stigning 
den 1 september 1970 (foto: RIA Novosti).

Baksidan: svenska skyttesoldater övar anfall 
(foto: Försvarsmakten).
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delserna för att vid ett sovjetiskt anfall ta emot hjälp 
från Nato.

I Den stora invasionen beskrivs utförligt hur den 
svenska försvarsdoktrinen omsattes i en heltäckande 
operativ planering. När det svenska invasionsförsva-
ret avvecklades monterades också den operativa pla-
neringen ner. Det fanns inte längre kvar några fördel-
ningar eller brigader och följaktligen inte heller någon 
högre regional ledning.

Nu sätts försvaret av det egna landet återigen i 
fokus. En lång och mödosam väg anträds för att vi 
åter ska bygga upp något av den försvarsförmåga som 
gått förlorad under de senaste tjugo åren. Då är det 
viktigt att också känna sin historia.

Författarna till denna antologi, och andra som varit 
involverade i den operativa planeringen under kalla 
kriget, besitter djupa kunskaper och har erfarenheter 
som behöver föras vidare till dagens och morgon-
dagens planerare.

Insikter i gårdagens operativa planering har ett 
värde också i dag. Omvärldssituation, hotbild, vapen-
teknologier och stridskrafter är helt annorlunda. Men 
många av de grundläggande utmaningar, vägvals-
situationer och prioriteringsfrågor som hanterades 
i den operativa planeringen under det kalla kriget är 
eviga. 

Den stora invasionen lämnar ett viktigt bidrag till 
att dokumentera dessa kunskaper och insikter.

Mikael Odenberg
Styresman i Kungl Krigsvetenskapsakademien

Antologin Den stora invasionen tar läsaren med på 
en djupdykning i den försvarsplanering som präglat 
en stor del av vår efterkrigstid.

Efter andra världskriget byggde Sverige upp en 
försvarsmakt och en totalförsvars-planering av impo-
nerande storlek och omfattning. Invasionsförsvaret 
ianspråktog eller berörde större delen av den manliga 
befolkningen. Generationer av ungdomar "ck under 
det kalla kriget inte bara sin militära utbildning, utan 
också en handfast försvarsupplysning.

Det rådde – med ett väsentligt undantag – en bety-
dande enighet om den svenska försvarsdoktrinen på 
politisk och högre militär nivå. Och doktrinen förmed-
lades genom försvarsmakten till stora delar av befolk-
ningen. 

Samsyn rådde om att ett isolerat sovjetiskt anfall 
mot Sverige var osannolikt men att landet knappast 
skulle kunna undgå att beröras vid en militär kon-
#ikt mellan Nato och Warszawapakten. Vid en sådan 
kon#ikt skulle Sverige förhålla sig neutralt. Det blev 
därför viktigt att göra sannolikt för båda sidor att 
svenskt försvar hade tillräcklig styrka för att hindra 
motståndaren från att kunna utnyttja svenskt terri-
torium för krigshandlingar. Alliansfriheten blev en 
logisk konsekvens av detta synsätt.

Undantaget gällde synen på hjälp utifrån. En neu-
tralitet upphör i samma ögonblick som man utsätts för 
krigshandlingar. Under inledningen av det kalla kriget 
gjordes det heller ingen hemlighet av att det i en sådan 
situation handlade om att vinna tid. Men i $!%&-talets 
politiska miljö blev detta omöjligt att uttala offentligt. 
I stället fortsatte Sverige i det fördolda med förbere-
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Antologin Den stora invasionen tar läsaren med på
en djupdykning i den försvarsplanering som präglat
en stor del av vår efterkrigstid.
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USS Nimitz, operativ 1975 
och fortfarande i tjänst, med 
skyddsstyrka) avsågs uppträda 
i Norska havet och ända in till 
norska kusten.

Om Sverige angreps av 
Sovjet unionen hade Nato 
intresse av att ge oss väpnat 
bistånd. Hangarfartygsbaserat 
!yg var ett tänkbart medel, 
men hjälp utifrån intecknades 
inte i den svenska operativa 
planeringen.

Hot om ett isolerat angrepp 
låg inte till grund för Sveriges 
säkerhets- och försvarspolitik 
under det kalla kriget. Landet 
riskerade däremot att dras 
in i ett krig mellan Nato och 
Warszawapakten. I och med 
att Nordatlanten, Norska havet 
och Barents hav alltmer kom 
i fokus för ett sådant kon!ikt-
scenario minskade våra 
möjlig heter att stå utanför 
kriget. Amerikanska hangar-
fartygsgrupper (på bilden 

Hot om ett isolerat angrepp
låg inte till grund för Sveriges
säkerhets- och försvarspolitik
under det kalla kriget. Landet
riskerade däremot att dras
in i ett krig mellan Nato och
Warszawapakten. I och med
att Nordatlanten, Norska havet
och Barents hav alltmer kom
i f a t s  för ett sådant konflikt-
scenario minskade våra
möjligheter att stå utanför
kriget. Amerikanska hangar-
fartygsgrupper (på bilden

USS Nimitz, operativ 1975.
och for t faranddkibst ,  med
skyddsstyrka) avsågs uppträda
i Norska havet och ända in till
norska kusten.

Om Sverige angreps av
Sovjetunionen hade Nato
intresse av att ge oss väpnat
bistånd. Hangarfartygsbaserat
flyg var ett tänkbart medel,
men hjälp utifrån intecknades
inte i den svenska operativa
planeringen.
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Det sovjetiska bombplanet 
Tupolev Tu-22M, Natobeteck-
ning Back!re, tillhörde marin-
!yget och hade som viktigaste 
uppgift att bekämpa de ame-
rikanska hangarfartygen. En 
!ottilj var baserad i Tartu i Est-
land. Det var uteslutet att en 

insats mot en hangarfartygs-
grupp t ex vid Lofoten skulle 
kunna ske utan att !yga över 
svenskt territorium.

Det sovjetiska bombplanet
Tupolev 11.1-22M, Natobeteck-
ning Backfire, tillhörde marin-
flyget och hade som viktigaste
uppgift att bekämpa de ame-
rikanska hangarfartygen. En
flottilj var baserad i Tartu i Est-
land. Det var uteslutet att en

insats mot en hangarfartygs-
grupp t ex vid Lofoten skulle
kunna ske utan att flyga över
svenskt territorium.
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Denna undersökning handlar om vad de of#cerare som 
under !$%&-talet planerade försvarsmaktens opera-
tioner vid ett eventuellt krig hade för tankar om vissa 
frågor och vad de upplevde i detta arbete. Jag kallar 
deras arbetsrelaterade tankar och upplevelser samman-
fattningsvis och som helhet för deras tankemiljö – en 
säkert begriplig men inte helt tillfredsställande beteck-
ning, som dock är den bästa jag kunnat formulera. Och 
jag tror – i likhet med FoKK-projektets ledningsgrupp 
– att ett försök att återskapa den miljön kan göra läs-
ningen mer levande och på ett djupare sätt mer begrip-
lig, när läsaren tar del av denna boks redogörelse för 
försvarsmaktens tänkesätt under perioden.

Undersökningens källmaterial utgörs uteslutande 
av vittnesbörd om förhållandena i fråga under perio-
den. Konkretare beskrivet, är det vittnesbörd som 
givits mig vid intervjuer jag gjort med vissa relevanta 
personer eller också givits mig i dessa personers skrift-
liga svar på vissa frågor jag ställt. Dessa vittnesbörd 
är i praktiken det enda källmaterial som varit tillgäng-
ligt för mig, men jag ser det också som ett i hög grad 
användbart källmaterial.

Givetvis måste det värderas källkritiskt. Som pro-
fessionell historiker är jag självfallet medveten om att 
minnesbaserade vittnesbörd har sina ofrånkomliga 
svagheter. Man kan minnas fel i detaljer, och senare 

tids upplevelser kan ha färgat eller delvis omformat 
vad man tror sig minnas. Dessutom måste vi alltid 
räkna med möjligheten av förekomsten av tendenser, 
medvetna eller omedvetna, i vittnesbörden. Dessa gene-
rella svagheter hos vittnesbörd som källor till historiska 
förhållanden har jag beaktat i fråga om de här aktu-
ella vittnesbörden, men jag har inte kunnat urskilja 
något som påtagligt förminskar deras trovärdighet 
och därmed deras användbarhet för undersökningen.

De personer som intervjuats för undersökningen 
– och som för övrigt undantagslöst även skriftligt 
har besvarat de frågor jag ställt – är general Bengt 
Gustafs son, överste Bo Hugemark och överstelöjtnant 
Anders Hjulström från armén, konteramiral Claes 
Tornberg och kommendör Herman Fältström från 
marinen samt överstarna av !. graden Gunnar Unell 
och Göran Tode från 'ygvapnet. Och jag vill här 
gärna säga att deras tillmötesgående mot mig person-
ligen och mot undersökningen har varit stort och att 
jag varmt tackar dem för deras inte obetydliga besvär 
i sammanhanget.

Vad tänkte man om sannolikheten  
för ett sovjetiskt anfall?
Här är vittnesbörden i stort samstämmiga. Ett isole-
rat sovjetiskt anfall bedömdes som osannolikt. Ett 

Den operativa planeringens tankemiljö 
i !$%&-talets Sverige

av Gunnar Artéus

!
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I
Den operativa planeringens tankemiljö
i 1980-talets Sverige

av Gunnar ArWus

Denna undersökning handlar om vad de officerare som
under 1980-talet planerade försvarsmaktens opera-
tioner vid ett eventuellt krig hade för tankar om vissa
frågor och vad de upplevde i detta arbete. Jag kallar
deras arbetsrelaterade tankar och upplevelser samman-
fattningsvis och som helhet för deras tankemiljö — en
säkert begriplig men inte helt tillfredsställande beteck-
ning, som dock är den bästa jag kunnat formulera. Och
jag tror — i likhet med FoKK-projektets ledningsgrupp
— att ett försök att återskapa den miljön kan göra läs-
ningen mer levande och på ett djupare sätt mer begrip-
lig, när läsaren tar del av denna boks redogörelse för
försvarsmaktens tänkesätt under perioden.

Undersökningens källmaterial utgörs uteslutande
av vittnesbörd om förhållandena i fråga under perio-
den. Konkretare beskrivet, är det vittnesbörd som
givits mig vid intervjuer jag gjort med vissa relevanta
personer eller också givits mig i dessa personers skrift-
liga svar på vissa frågor jag ställt. Dessa vittnesbörd
är i praktiken det enda källmaterial som varit tillgäng-
ligt för mig, men jag ser det också som ett i hög grad
användbart källmaterial.

Givetvis måste det värderas källkritiskt. Som pro-
fessionell historiker är jag självfallet medveten om att
minnesbaserade vittnesbörd har sina ofrånkomliga
svagheter. Man kan minnas fel i detaljer, och senare

tids upplevelser kan ha färgat eller delvis omformat
vad man tror sig minnas. Dessutom måste vi alltid
räkna med möjligheten av förekomsten av tendenser,
medvetna eller omedvetna, i vittnesbörden. Dessa gene-
rella svagheter hos vittnesbörd som källor till historiska
förhållanden har jag beaktat i fråga om de här aktu-
ella vittnesbörden, men jag har inte kunnat urskilja
något som påtagligt förminskar deras trovärdighet
och därmed deras användbarhet för undersökningen.

De personer som intervjuats för undersökningen
— och som för övrigt undantagslöst även skriftligt
har besvarat de frågor jag ställt — är general Bengt
Gustafsson, överste Bo Hugemark och överstelöjtnant
Anders Hjulström från armen, konteramiral Claes
Tornberg och kommendör Herman Fältström från
marinen samt överstarna av I. graden Gunnar Unell
och Göran Tode från flygvapnet. Och jag vill här
gärna säga att deras tillmötesgående mot mig person-
ligen och mot undersökningen har varit stort och att
jag varmt tackar dem för deras inte obetydliga besvär
i sammanhanget.

Vad tänkte man om sannolikheten
för ett sovjetiskt anfall?
Här är vittnesbörden i stort samstämmiga. Ett isole-
rat sovjetiskt anfall bedömdes som osannolikt. Ett
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anfall från denna makt tedde sig mer sannolikt i en 
större kontext, nämligen inom ramen för ett storkrig 
i Europa. För att ge läsaren en starkare känsla av 
autencitet i det jag har beskrivit vill jag här citera ett 
av vittnesbörden.

Så här skriver Anders Hjulström: ”Sannolikheten 
för ett isolerat sovjetiskt anfall bedömdes som mycket 
låg. Så gott som alla på den operativa ledningsnivån 
ansåg att Sovjetunionen saknade motiv för ett isolerat 
anfall mot Sverige. Risken för krig kopplades till en 
kon#ikt mellan Nato och Warszawapakten. Det torde 
ha varit omöjligt med ett krig i Nordeuropa utan att 
svenskt territorium skulle beröras […] Sannolikheten 
för ett sovjetiskt anfall mot Sverige var alltså kopp-
lad till ett krig mellan stormakterna. Med den kärn-
vapen balans som med tiden uppstod skulle utgången 
av ett krig vara så oviss, att ingen av parterna skulle 
våga starta ens ett krig med konventionella vapen. 
Inne havet av kärnvapen var alltså en fredsbevarande 
faktor som gjorde storkrig i Europa osannolikt.”

Hur såg man på sannolikheten för hjälp från Nato 
vid ett sovjetiskt anfall?
De intervjuades uppfattning i denna fråga ter sig 
väsentligen likartad. Men den är samtidigt differen-
tierad på ett sätt som jag $nner intressant. Jag vill 
belysa detta med fyra vittnesbörd.

Bo Hugemark betraktade hjälp från Nato som 
inte bara möjlig utan som ganska säker, men han såg 
också vissa problem i sammanhanget. Han skriver: 
”Jag utgick från att Nato hade stort intresse av att 
komma till vår hjälp, trots att vi inte var medlemmar 
i pakten. Alliansens positioner i Norge skulle hotas om 
Sverige underkuvades. Men det fanns två problem: 
!) Hade Nato möjlighet att ingripa, med hänsyn till 
att det fanns andra och mer avgörande hot eller krigs-
handlingar, t ex det allt avgörande #ygkriget i Central-
europa? Någon hjälp till Sverige med marktrupp var 
närmast otänkbar, med undantag för ett med Norge 
samordnat försvar allra längst i norr. %) Kanske Nato 

ville vänta med krigshandlingar till hjälp för Sverige 
till dess att man hunnit bygga upp sin styrka eller 
hade säkrat sina positioner […] Det fanns alltså viss 
risk att vi kunde få slåss ensamma en tid. Vi hade 
heller inte stor möjlighet att påverka hjälpens art. För-
beredelserna för att utnyttja hjälpen var också otill-
räckliga, eftersom det som gjorts i förväg var okänt 
för alla utom en handfull personer på central nivå.”

Herman Fältström, Göran Tode och Gunnar Unell 
– som jag valt att här citera som exempel – var mer 
skeptiska vad gällde den prospektiva hjälpen från 
Nato, även om de tveklöst såg den som möjlig. Deras 
skepsis gällde särskilt hjälpens effektivitet, om hjälp 
kom.

Så skriver t ex Herman Fältström: ”Sannolik heten 
för hjälp från Nato var mycket liten. I praktiken 
skulle den enbart inträffa, om insatsen försiggick i 
direkt integration med Natos övriga operativa verk-
samhet. Natos resurser skulle inte medge att man öpp-
nade en ny front under ett krig i centrala Europa.” 

Gunnar Unell minns mycket väl vad han ansåg 
i frågan: ”Den gängse uppfattningen i militära kretsar 
var nog att Sverige under ett storkrig i Europa knap-
past skulle kunna undgå att förr eller senare direkt 
involveras. Den form av militär hjälp som Sverige 
därvid skulle kunna erhålla var enligt min uppfatt-
ning begränsad till indirekt ’#ygunderstöd’ samt 
framtagning av underrättelseunderlag […] Det fanns 
emellertid i vida kretsar i Sverige den uppfattningen 
att vi skulle kunna få hjälp från Nato med alla former 
av militärt stöd (en övertro enligt min mening).”

Och Göran Tode skriver: ”Sannolikheten för hjälp 
utifrån ansåg vi nog vara starkt beroende av tids- och 
händelseförlopp. Skulle det komma ett begränsat och 
tidigt anfall mot Sverige – ett anfall som inte direkt 
berörde några Natoländer – kunde vi möjligen hoppas 
på viss indirekt hjälp från Nato, sannolikt begränsad 
till materiel införd på möjligt sätt, t ex via luften, via 
västkusthamnar eller via Norge. Någon överföring av 
stridskrafter till Sverige trodde vi inte på. Möjligen 
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anfall från denna makt tedde sig mer sannolikt i en
större kontext, nämligen inom ramen för ett storkrig
i Europa. För att ge läsaren en starkare känsla av
autencitet i det jag har beskrivit vill jag här citera ett
av vittnesbörden.

Så här skriver Anders Hjulström: "Sannolikheten
för ett isolerat sovjetiskt anfall bedömdes som mycket
låg. Så gott som alla på den operativa ledningsnivån
ansåg att Sovjetunionen saknade motiv för ett isolerat
anfall mot Sverige. Risken för krig kopplades till en
konflikt mellan Nato och Warszawapakten. Det torde
ha varit omöjligt med ett krig i Nordeuropa utan att
svenskt territorium skulle beröras [...] Sannolikheten
för ett sovjetiskt anfall mot Sverige var alltså kopp-
lad till ett krig mellan stormakterna. Med den kärn-
vapenbalans som med tiden uppstod skulle utgången
av ett krig vara så oviss, att ingen av parterna skulle
våga starta ens ett krig med konventionella vapen.
Innehavet av kärnvapen var alltså en fredsbevarande
faktor som gjorde storkrig i Europa osannolikt."

Hur såg man på sannolikheten for hjälp från Nato
vid ett sovjetiskt anfall?
De intervjuades uppfattning i denna fråga ter sig
väsentligen likartad. Men den är samtidigt differen-
tierad på ett sätt som jag finner intressant. Jag vill
belysa detta med fyra vittnesbörd.

Bo Hugemark betraktade hjälp från Nato som
inte bara möjlig utan som ganska säker, men han såg
också vissa problem i sammanhanget. Han skriver:
"Jag utgick från att Nato hade stort intresse av att
komma till vår hjälp, trots att vi inte var medlemmar
i pakten. Alliansens positioner i Norge skulle hotas om
Sverige underkuvades. Men det fanns två problem:
1) Hade Nato möjlighet att ingripa, med hänsyn till
att det fanns andra och mer avgörande hot eller krigs-
handlingar, t ex det allt avgörande flygkriget i Central-
europa? Någon hjälp till Sverige med marktrupp var
närmast otänkbar, med undantag för ett med Norge
samordnat försvar allra längst i norr. 2) Kanske Nato

ville vänta med krigshandlingar till hjälp för Sverige
till dess att man hunnit bygga upp sin styrka eller
hade säkrat sina positioner [...] Det fanns alltså viss
risk att vi kunde få slåss ensamma en tid. Vi hade
heller inte stor möjlighet att påverka hjälpens art. För-
beredelserna för att utnyttja hjälpen var också otill-
räckliga, eftersom det som gjorts i förväg var okänt
för alla utom en handfull personer på central nivå."

Herman Fältström, Göran Tode och Gunnar Unell
— som jag valt att här citera som exempel — var mer
skeptiska vad gällde den prospektiva hjälpen från
Nato, även om de tveklöst såg den som möjlig. Deras
skepsis gällde särskilt hjälpens effektivitet, om hjälp
kom.

Så skriver t ex Herman Fältström: "Sannolikheten
för hjälp från Nato var mycket liten. I  praktiken
skulle den enbart inträffa, om insatsen försiggick i
direkt integration med Natos övriga operativa verk-
samhet. Natos resurser skulle inte medge att man öpp-
nade en ny front under ett krig i centrala Europa."

Gunnar Unell minns mycket väl vad han ansåg
i frågan: "Den gängse uppfattningen i militära kretsar
var nog att Sverige under ett storkrig i Europa knap-
past skulle kunna undgå att förr eller senare direkt
involveras. Den form av militär hjälp som Sverige
därvid skulle kunna erhålla var enligt min uppfatt-
ning begränsad till indirekt 'flygunderstöd' samt
framtagning av underrättelseunderlag [...] Det fanns
emellertid i vida kretsar i Sverige den uppfattningen
att vi skulle kunna få hjälp från Nato med alla former
av militärt stöd (en övertro enligt min mening)."

Och Göran Tode skriver: "Sannolikheten för hjälp
utifrån ansåg vi nog vara starkt beroende av tids- och
händelseförlopp. Skulle det komma ett begränsat och
tidigt anfall mot Sverige — ett anfall som inte direkt
berörde några Natoländer — kunde vi möjligen hoppas
på viss indirekt hjälp från Nato, sannolikt begränsad
till materiel införd på möjligt sätt, t ex via luften, via
västkusthamnar eller via Norge. Någon överföring av
stridskrafter till Sverige trodde vi inte på. Möjligen
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skulle Nato i det tänkta läget ha velat förbättra skyd-
det av Östersjöutloppen och därigenom indirekt ha 
kommit att bidra till skyddet av Skåne.”

Skulle jag försöka sammanfatta det väsentligaste 
av något som inte lätt låter sig sammanfattas, vill 
jag formulera det så: nästan alla de intervjuade (och 
sanno likt även många andra) ägde den gemensamma 
tron att hjälp från Nato vid ett sovjetiskt anfall på oss 
var en ganska realistisk möjlighet. Men ingen syns ha 
trott att sådan hjälp skulle kunna komma med någon 
kraft i ett tidigt skede, d v s när den mest behövdes.

Vad trodde man om försvarsmaktens uthållighet 
vid ett sovjetiskt anfall?
Jag urskiljer i vittnesbörden en relativt omfattande 
samsyn vid bedömningen av denna fråga. Men där 
framträder också skillnader. Några av dem är ganska 
stora, och ingen saknar intresse. Jag vill därför låta alla 
de intervjuade här komma till tals med sina egna ord.

Bengt Gustafsson: ”Som gammal planerare i armén 
var jag naturligtvis starkt medveten om de mate-
riella bristerna som växte fram efterhand efter !#$%, 
t ex bristen på splitterskyddade fordon för infanteriet 
eller mörkerhjälpmedel. Däremot hade jag – trots en 
förkortad grundutbildning – en stark tilltro till värn-
pliktsförsvarets personella kvalitet […] Som militär-
befälhavare i Övre Norrland var jag orolig för Sovjets 
starka artilleri, särskilt ’Stalinorglarna’, men trodde 
på vår förmåga att genom förberedda rikliga väg-
blockeringar och eldöverfall från luften och marken 
verkligen under lång tid fördröja ett sovjetiskt anfall, 
i bästa fall t o m hejda det, om vi tillsammans med 
&nska stridskrafter kunde skapa stora förluster redan 
vid framträngandet genom Finland […] Sedan kan 
man fråga sig, om den politiska ledningen – åtmin-
stone sedan Sovjet skaffat sig kärnvapen – hade varit 
beredd att föra ett krig över ytan med ’den brända 
jordens taktik’ och de stora förluster det skulle ha 
krävt även av kvinnor och barn […] Hade det räckt 
med att Sovjet hotat att använda kärnvapen? Ja, 

sanno likt om sådana använts mot befolkningsmål nere 
på kontinenten.” 

Bo Hugemark: ”Vid ett storanfall bedömde vi att 
det i fallet kustinvasion skulle krävas en förbekämp-
ning med 'yg och robotar på minst en vecka, kanske 
två. När vi var stormmogna skulle det ta minst lika 
lång tid för motståndaren att etablera ett brohuvud, 
bryta ut och ta hamnar nödvändiga för styrketillväx-
ten. Sedan gällde det för honom att fortsätta fram-
ryckningen mot de strategiska slutmålen, 'ygbaser 
i Västsverige och till sist Sydnorge. Man kunde tänka 
sig ett samtidigt anfall över landgränsen. Där skulle 
angriparens tidsutdräkt bero på tiden för att betvinga 
eventuellt &nskt försvar, ladda upp i Finland, bryta 
upp Kalixlinjen och Luleälvslinjen. Totalt rörde 
det sig om bortåt eller mer än en månad […] Vid ett 
överraskande inlett storanfall kunde vår uthållighet 
variera mellan några dagar och oändligheten (d v s att 
angreppet misslyckades) […] Vid en strategisk kupp 
kunde avgörande bli om vår ledning var intakt och om 
Nato hann utnyttja tillfället […] Det helt avgörande 
var givetvis, om kärnvapen användes eller om det 
blev ett konventionellt krig […] Mot en obegränsad 
insats av kärnvapen mot civila mål eller stridskrafter 
fanns ingen motståndskraft. Men utformningen av det 
militära försvaret, befästningar, utspridning och rörlig 
taktik syftade till att åstadkomma att vi kunde klara 
begränsade insatser av taktiska kärnvapen. Jag trodde 
nog att vi skulle kunna hålla ut en eller 'era veckor.” 

Anders Hjulström: ”Frågan är svår att besvara. 
Förutsättningarna för vårt försvar varierade med 
olika områden, deras läge och hur vi värderade dessa. 
Vissa områden prioriterades och skulle försvaras mer 
uthålligt, andra områden påverkades av närheten till 
och betydelsen för Nato […] Med de planeringsförut-
sättningar vi hade kunde en rimlig bedömning vara, 
ansåg vi, att vi skulle kunna försvara vitala områden 
under två till fyra veckor.” 

Claes Tornberg: ”Vi skulle bara klara att stå emot 
ett överraskande inlett anfall tills militär hjälp kom, 
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skulle Nato i det tänkta läget ha velat förbättra skyd-
det av Östersjöutloppen och därigenom indirekt ha
kommit att bidra till skyddet av Skåne."

Skulle jag försöka sammanfatta det väsentligaste
av något som inte lätt låter sig sammanfattas, vil l
jag formulera det så: nästan alla de intervjuade (och
sannolikt även många andra) ägde den gemensamma
tron att hjälp från Nato vid ett sovjetiskt anfall på oss
var en ganska realistisk möjlighet. Men ingen syns ha
trott att sådan hjälp skulle kunna komma med någon
kraft i ett tidigt skede, d v s när den mest behövdes.

Vad trodde man om försvarsmaktens uthållighet
vid ett sovjetiskt anfall?
Jag urskiljer i vittnesbörden en relativt omfattande
samsyn vid bedömningen av denna fråga. Men där
framträder också skillnader. Några av dem är ganska
stora, och ingen saknar intresse. Jag vill därför låta alla
de intervjuade här komma till tals med sina egna ord.

Bengt Gustafsson: "Som gammal planerare i armen
var jag naturligtvis starkt medveten om de mate-
riella bristerna som växte fram efterhand efter 197o,
t ex bristen på splitterskyddade fordon för infanteriet
eller mörkerhjälpmedel. Däremot hade jag — trots en
förkortad grundutbildning — en stark tilltro till värn-
pliktsförsvarets personella kvalitet [...] Som militär-
befälhavare i Övre Norrland var jag orolig för Sovjets
starka artilleri, särskilt 'Stalinorglarna', men trodde
på vår förmåga att genom förberedda rikliga väg-
blockeringar och eldöverfall från luften och marken
verkligen under lång tid fördröja ett sovjetiskt anfall,
i bästa fall t o m hejda det, om vi tillsammans med
finska stridskrafter kunde skapa stora förluster redan
vid framträngandet genom Finland [...] Sedan kan
man fråga sig, om den politiska ledningen — åtmin-
stone sedan Sovjet skaffat sig kärnvapen — hade varit
beredd att föra ett krig över ytan med 'den brända
jordens taktik' och de stora förluster det skulle ha
krävt även av kvinnor och barn [...] Hade det räckt
med att Sovjet hotat att använda kärnvapen? Ja,

sannolikt om sådana använts mot befolkningsmål nere
på kontinenten."

Bo Hugemark: "Vid ett storanfall bedömde vi att
det i fallet kustinvasion skulle krävas en förbekämp-
ning med flyg och robotar på minst en vecka, kanske
två. När vi var stormmogna skulle det ta minst lika
lång tid för motståndaren att etablera ett brohuvud,
bryta ut och ta hamnar nödvändiga för styrketillväx-
ten. Sedan gällde det för honom att fortsätta fram-
ryckningen mot de strategiska slutmålen, flygbaser
i Västsverige och till sist Sydnorge. Man kunde tänka
sig ett samtidigt anfall över landgränsen. Där skulle
angriparens tidsutdräkt bero på tiden för att betvinga
eventuellt finskt försvar, ladda upp i Finland, bryta
upp Kalixlinjen och Luleälvslinjen. Totalt rörde
det sig om bortåt eller mer än en månad [...] Vid ett
överraskande inlett storanfall kunde vår uthållighet
variera mellan några dagar och oändligheten (d v s att
angreppet misslyckades) [...] Vid en strategisk kupp
kunde avgörande bli om vår ledning var intakt och om
Nato hann utnyttja tillfället [...] Det helt avgörande
var givetvis, om kärnvapen användes eller om det
blev ett konventionellt krig [...] Mot en obegränsad
insats av kärnvapen mot civila mål eller stridskrafter
fanns ingen motståndskraft. Men utformningen av det
militära försvaret, befästningar, utspridning och rörlig
taktik syftade till att åstadkomma att vi kunde klara
begränsade insatser av taktiska kärnvapen. Jag trodde
nog att vi skulle kunna hålla ut en eller flera veckor."

Anders Hjulström: "Frågan är svår att besvara.
Förutsättningarna för vårt försvar varierade med
olika områden, deras läge och hur vi värderade dessa.
Vissa områden prioriterades och skulle försvaras mer
uthålligt, andra områden påverkades av närheten till
och betydelsen för Nato [...] Med de planeringsförut-
sättningar vi hade kunde en rimlig bedömning vara,
ansåg vi, att vi skulle kunna försvara vitala områden
under två till fyra veckor."

Claes Tornberg: "Vi skulle bara klara att stå emot
ett överraskande inlett anfall tills militär hjälp kom,
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d v s några dagar. Därefter? Om kärnvapen utnyttja-
des som utpressning eller i strid skulle tiden bli mycket 
kort före kollaps.” 

Herman Fältström: ”Försvarsmaktens uthållighet 
var tillräcklig, så länge Sovjetunionen inte hade fått 
’fast fot’ på svenskt territorium. Om den ’fasta foten’ 
etablerades skulle uthålligheten inte vara tillräcklig. 
Satsningen på en stor markstridsorganisation begrän-
sade de marina stridskrafternas och #ygstridskrafter-
nas resurser och därmed deras uthållighet. Den stora 
markstridsorganisationens kostnader begränsade 
även de operativt rörliga arméförbandens resurser 
och därmed uthållighet.” 

Gunnar Unell: ”Frågan är svår att besvara gene-
rellt. Mycket berodde på omständigheterna. Kom 
kärnvapen till användning var min tro att uthållig-
heten var ytterst begränsad. Vid en massiv insats av 
kärnvapen skulle landet mycket snart kollapsa. Vid 
ett konventionellt krig var utsikterna betydligt bättre 
för att vi skulle kunna ’stå ut’ under viss tid – dock 
i veckor snarare än månader. Men de möjliga scena-
rierna är många. Avgörande skulle ytterst ha varit 
motståndarens mål för operationen.” 

Göran Tode: ”Svaret på frågan om vår uthållig-
het beror på var i landet och på vilken nivå striderna 
fördes. Reguljära förband kunde hålla ut någon 
månad […] Uthålligheten vid en kärnvapeninsats eller 
hot om en sådan trodde jag skulle ha varit mycket låg, 
men inte helt försumbar. Vid en insats mot oss med 
enbart konventionella vapen gynnades vi av en hög 
kvalitet på of$cerare och manskap inom hela försvars-
makten, av en välövad kust#otta, av ett relativt starkt 
och väl tränat #ygvapen samt av att vi skulle slåss på 
egen mark. Hur länge vi skulle ha klarat detta berodde 
helt på styrkeförhållanden och inverkan från det 
övriga världsläget.” 

De intervjuades bedömningar av försvarsmak-
tens egen uthållighet vid ett konventionellt stort krig 
varierade således betydligt – mellan några veckor och 
bortåt en månad eller mer. Men om $enden skulle göra 

massivt bruk av kärnvapen, då var allas tro att hela 
försvaret skulle kollapsa mycket snart, kanske nästan 
omedelbart.

Var det ”högt i taket” eller inte för tänkandet kring 
den operativa planeringen?
I denna fråga blev svaren mycket olika. Jag kommer 
här inte att referera hela spektrat av varierande åsik-
ter om saken utan begränsar mig till att något belysa 
frågans komplexitet genom att citera två auktoritativa 
vittnesbörd med konträrt olika innebörd.

Först Bengt Gustafsson: ”Jag har alltid upplevt att 
det var högt i tak i försvarsmakten. Man kunde fram-
föra åsikter som avvek från det som så att säga var 
’politiskt korrekt’ just vid den tiden, men man måste 
kunna motivera åsikten på ett starkt sätt. Och det är 
väl inte så konstigt? Min frispråkighet i det avseendet 
har aldrig kommit mig till last, tvärtom!”

Och i kontrast Claes Tornbergs vittnesbörd: 
”Att ifrågasätta den av ett markoperativt tänkande 
präglade operativa planeringen var som att svära i 
kyrkan. Likadant var det i frågan om möjligheterna 
och förutsättningarna för att vi skulle lyckas med vår 
mobilisering. Det var lågt beredskapstänkande över-
lag. Att kräva ökade resurser för att kunna möta ett 
överraskande inlett anfall skulle ju ta resurser från 
den långsiktiga beredskapen, d v s den stora krigs-
organisatoriska kolossen. Krav på förbättrad insats-
beredskap motarbetades på många fronter. Att hävda 
sjökrigets och sjöoperationernas speci$ka krav inom 
ramen för de gemensamma operationerna möttes med 
ett starkt ifrågasättande, om man var en integrerad 
försvarsmaktsof$cer. Denna förmenta defekt togs inte 
sällan upp – som en allvarlig belastning – vid beford-
ringsberedningar och ÖB:s högre befattningsplane-
ringssammankomster. Sådant bör knappast prägla en 
organisation som anser sig ha högt i tak.”

Som jag ser det, är frågan om graden av tolerans 
– så vill jag beskriva det – mot oortodoxa åsikter inom 
försvarsmakten under !%&'-talet en fråga som inte har 
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d v s några dagar. Därefter? Om kärnvapen utnyttja-
des som utpressning eller i strid skulle tiden bli mycket
kort före kollaps."

Herman Fältström: "Försvarsmaktens uthållighet
var tillräcklig, så länge Sovjetunionen inte hade fått
'fast fot' på svenskt territorium. Om den 'fasta foten'
etablerades skulle uthålligheten inte vara tillräcklig.
Satsningen på en stor markstridsorganisation begrän-
sade de marina stridskrafternas och flygstridskrafter-
nas resurser och därmed deras uthållighet. Den stora
markstridsorganisationens kostnader begränsade
även de operativt rörliga armsförbandens resurser
och därmed uthållighet."

Gunnar Unell: "Frågan är svår att besvara gene-
rellt. Mycket berodde på omständigheterna. Kom
kärnvapen till användning var min tro att uthållig-
heten var ytterst begränsad. Vid en massiv insats av
kärnvapen skulle landet mycket snart kollapsa. Vid
ett konventionellt krig var utsikterna betydligt bättre
för att vi skulle kunna 'stå ut' under viss tid — dock
i veckor snarare än månader. Men de möjliga scena-
rierna är många. Avgörande skulle ytterst ha varit
motståndarens mål för operationen."

Göran Tode: "Svaret på frågan om vår uthållig-
het beror på var i landet och på vilken nivå striderna
fördes. Reguljära förband kunde hålla ut någon
månad [...] Uthålligheten vid en kärnvapeninsats eller
hot om en sådan trodde jag skulle ha varit mycket låg,
men inte helt försumbar. Vid en insats mot oss med
enbart konventionella vapen gynnades vi av en hög
kvalitet på officerare och manskap inom hela försvars-
makten, av en välövad kustflotta, av ett relativt starkt
och vältränat flygvapen samt av att vi skulle slåss på
egen mark. Hur länge vi skulle ha klarat detta berodde
helt på styrkeförhållanden och inverkan från det
övriga världsläget."

De intervjuades bedömningar av försvarsmak-
tens egen uthållighet vid ett konventionellt stort krig
varierade således betydligt — mellan några veckor och
bortåt en månad eller mer. Men om fienden skulle göra

massivt bruk av kärnvapen, då var allas tro att hela
försvaret skulle kollapsa mycket snart, kanske nästan
omedelbart.

Var det "högt i taket" eller inte för tänkandet kring
den operativa planeringen?
I  denna fråga blev svaren mycket olika. Jag kommer
här inte att referera hela spektrat av varierande åsik-
ter om saken utan begränsar mig till att något belysa
frågans komplexitet genom att citera två auktoritativa
vittnesbörd med konträrt olika innebörd.

Först Bengt Gustafsson: "Jag har alltid upplevt att
det var högt i tak i försvarsmakten. Man kunde fram-
föra åsikter som avvek från det som så att säga var
'politiskt korrekt' just vid den tiden, men man måste
kunna motivera åsikten på ett starkt sätt. Och det är
väl inte så konstigt? Min frispråkighet i det avseendet
har aldrig kommit mig till last, tvärtom!"

Och i kontrast Claes Tornbergs vittnesbörd:
"Att ifrågasätta den av ett markoperativt tänkande
präglade operativa planeringen var som att svära i
kyrkan. Likadant var det i frågan om möjligheterna
och förutsättningarna för att vi skulle lyckas med vår
mobilisering. Det var lågt beredskapstänkande över-
lag. Att kräva ökade resurser för att kunna möta ett
överraskande inlett anfall skulle ju ta resurser från
den långsiktiga beredskapen, d v s den stora krigs-
organisatoriska kolossen. Krav på förbättrad insats-
beredskap motarbetades på många fronter. Att hävda
sjökrigets och sjöoperationernas specifika krav inom
ramen för de gemensamma operationerna möttes med
ett starkt ifrågasättande, om man var en integrerad
försvarsmaktsofficer. Denna förmenta defekt togs inte
sällan upp — som en allvarlig belastning — vid beford-
ringsberedningar och ÖB:s högre befattningsplane-
ringssammankomster. Sådant bör knappast prägla en
organisation som anser sig ha högt i tak."

Som jag ser det, är frågan om graden av tolerans
— så vill jag beskriva det — mot oortodoxa åsikter inom
försvarsmakten under i980-talet en fråga som inte har
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kunnat besvaras av undersökningen. Vittnesbörden är 
alltför skiljaktiga. Dock vill jag säga att jag #nner det 
sannolikt att det förhöll sig olika med den toleransen 
– eller icke-toleransen – i olika miljöer eller samman-
hang.

Hur mycket, om något, var den operativa 
planeringen in!uerad av traditioner, det som 
militärer ofta kallar arvet?
Enkelt men lite abstrakt beskriven, handlar frågan 
djupast om ”historiens” påverkande makt på olika sätt 
över det som kommer senare i tiden. De intervjuade 
såg inte denna fråga som ointressant, men omisskän-
neligt som mindre intressant än mina andra frågor. De 
som ägnade den mest intresse var Anders Hjulström 
och Bo Hugemark. 

Hjulström ansåg att den operativa planeringen 
”i mycket liten utsträckning styrdes av arvet” och 
utvecklade sin åsikt på följande sätt: ”Varje genera-
tion utvärderade inhämtade erfarenheter och försökte 
anpassa sig till nya förutsättningar. Den anpassningen 
tog som regel lite tid, varför vår taktik normalt drab-
bades av en viss eftersläpning. Men denna berodde 
alltså inte på arvet. Detta spelade dock en inte obe-
tydlig roll när våra operations- och stridsplaner skulle 
revideras. Det vanligaste var nog att man tog fram 
den ’gamla’ planen och gjorde ändringar i denna. Det 
var nog sällan man började en ny planering utan att 
snegla på tidigare plan.”

Hugemark skriver bl a att ”det operativa tänkandet 
givetvis påverkades av arvet av stridskrafter och den 
planläggning som hade samband därmed. Att ändra 
organisationen radikalt för nya strategiska eller opera-
tiva idéer var därmed något som skulle ta mycket lång 
tid”.

I detta sammanhang berättar Göran Tode en sak av 
betydande intresse. Han tror inte att tänkesätten inom 
$ygvapnet var nämnvärt påverkade av traditioner, 
eftersom ”utvecklingen inom $ygstridskrafterna var 
så dynamisk […] Snarare var det så att vi #ck skärpa 

oss att hänga med i utvecklingen”. Detta vittnesbörd 
komplet teras på ett tankeväckande sätt av Gunnar 
Unells utsaga att inom $ygvapnet ”var det, kan man 
säga, ett slags tradition att inte låta sig styras av tradi-
tioner”.

Vad gäller marinens förhållande till arvet, fram-
för Claes Tornberg en intressant uppfattning. Han 
skriver att ”arvet av ett marint tänkande förlorades 
under %&-talet. Först under ubåtskrisens '&-tal åter-
togs det traditionella sjöoperativa tänkandet inom 
marinen men kom dock inte att prägla den operativa 
ledningen”.

Slutord
Denna undersökning kan inte ge oss en full och tät 
helhetsbild av den operativa planeringens tankemiljö 
i !('&-talets Sverige. Men jag tror att den låter oss i 
varje fall se de viktigaste konturerna av en sådan bild 
och även se vad jag vill kalla för bildens grundfärg. 
Därigenom kan den sägas erbjuda – utöver vad olika 
läsare för egen del kan #nna intressant – för eventuellt 
kommande forskning ett slags karta över ett ämne av 
betydande intresse både politiskt och militärt.
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kunnat besvaras av undersökningen. Vittnesbörden är
alltför skiljaktiga. Dock vill jag säga att jag finner det
sannolikt att det förhöll sig olika med den toleransen
— eller icke-toleransen — i olika miljöer eller samman-
hang.

Hur mycket, om något, var den operativa
planeringen influerad av traditioner, det som
militärer ofta kallar arvet?
Enkelt men lite abstrakt beskriven, handlar frågan
djupast om "historiens" påverkande makt på olika sätt
över det som kommer senare i tiden. De intervjuade
såg inte denna fråga som ointressant, men omisskän-
neligt som mindre intressant än mina andra frågor. De
som ägnade den mest intresse var Anders Hjulström
och Bo Hugemark.

Hjulström ansåg att den operativa planeringen
"i mycket liten utsträckning styrdes av arvet" och
utvecklade sin åsikt på följande sätt: "Varje genera-
tion utvärderade inhämtade erfarenheter och försökte
anpassa sig till nya förutsättningar. Den anpassningen
tog som regel lite tid, varför vår taktik normalt drab-
bades av en viss eftersläpning. Men denna berodde
alltså inte på arvet. Detta spelade dock en inte obe-
tydlig roll när våra operations- och stridsplaner skulle
revideras. Det vanligaste var nog att man tog fram
den 'gamla' planen och gjorde ändringar i denna. Det
var nog sällan man började en ny planering utan att
snegla på tidigare plan."

Hugemark skriver bl a att "det operativa tänkandet
givetvis påverkades av arvet av stridskrafter och den
planläggning som hade samband därmed. Att  ändra
organisationen radikalt för nya strategiska eller opera-
tiva id6er var därmed något som skulle ta mycket lång
tid".

I  detta sammanhang berättar Göran Tode en sak av
betydande intresse. Han tror inte att tänkesätten inom
flygvapnet var nämnvärt påverkade av traditioner,
eftersom "utvecklingen inom flygstridskrafterna var
så dynamisk [...] Snarare var det så att vi fick skärpa

oss att hänga med i utvecklingen". Detta vittnesbörd
kompletteras på ett tankeväckande sätt av Gunnar
Unells utsaga att inom flygvapnet "var det, kan man
säga, ett slags tradition att inte låta sig styras av tradi-
tioner".

Vad gäller marinens förhållande till arvet, fram-
för Claes Tornberg en intressant uppfattning. Han
skriver att "arvet av ett marint tänkande förlorades
under 6o-talet. Först under ubåtskrisens 8o-tal åter-
togs det traditionella sjöoperativa tänkandet inom
marinen men kom dock inte att prägla den operativa
ledningen".

Slutord
Denna undersökning kan inte ge oss en full och tät
helhetsbild av den operativa planeringens tankemiljö
i 1980-talets Sverige. Men jag tror att den låter oss i
varje fall se de viktigaste konturerna av en sådan bild
och även se vad jag vill kalla för bildens grundfärg.
Därigenom kan den sägas erbjuda — utöver vad olika
läsare för egen del kan finna intressant — för eventuellt
kommande forskning ett slags karta över ett ämne av
betydande intresse både politiskt och militärt.
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En sovjetisk anfallsoperation 
skulle ha förutsatt noggranna 
förberedelser, från den högsta 
ledningsnivån ner till de lägsta 
förbanden. Här, i en lektionssal 
sommaren 1983, undervisas 
ett luftlandsättningsförband 
i hanteringen av de pansar-
skyttefordon som det skulle 
använda i strid. Fordonen av 
typen BMD, där ”D” står för 
desant, luftlandsättning, kunde 
fällas med fallskärm.

En sovjetisk anfallsoperation
skulle ha förutsatt noggranna
förberedelser, från den högsta
ledningsnivån ner till de lägsta
förbanden. Här, i en lektionssal
sommaren 1983, undervisas
ett luftlandsättningsförband
i hanteringen av de pansar-
skyttefordon som det skulle
använda i strid. Fordonen av
typen BMD, där "D" står för
desant, luftlandsättning, kunde
fällas med fallskärm.



Striden är kulmen på en opera-
tion. Den föregås och omges 
av många andra aktiviteter, 
bland annat för!yttning av 
stridskrafterna till stridsområ-
det, som kan ske före ett krigs-
utbrott eller när "entligheterna 
brutit ut. För arméförbanden 

användes uttrycken koncen-
trering – för!yttning till ett 
annat militärområde – och 
uppmarsch – för!yttning inom 
militärområdet. För längre för-
!yttningar eftersträvade man, 
om läget tillät, järnvägstrans-
port. Det gällde särskilt pansar-

förband. På bilden lastas ett 
förband med stridsvagn 74.

Striden är kulmen på en opera-
tion. Den föregås och omges
av många andra aktiviteter,
bland annat förflyttning av
stridskrafterna till stridsområ-
det, som kan ske före ett krigs-
utbrott eller när fientligheterna
brutit ut. För armsförbanden

användes uttrycken koncen-
trering - förflyttning till ett
annat militärområde - och
uppmarsch - förflyttning inom
militärområdet. För längre för-
flyttningar eftersträvade man,
om läget tillät, järnvägstrans-
port. Det gällde särskilt pansar-

förband. På bilden lastas ett
förband med stridsvagn 74.
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Vad är operativ verksamhet? 

av Bo Hugemark

Denna bok handlar om huvuduppgiften för det 
svenska militära försvaret som den först formulerades 
i försvarsbeslutet "#$%: Invasionsförsvar skall vara 
krigsmaktens viktigaste uppgift. Där angavs också 
huvudinriktningen av detta försvar, vilken fastlagts 
redan i "#%& års försvarsbeslut: ”Krigsmakten skall i 
det längsta kunna förhindra att en angripare får fast 
fot på svensk mark och kan utnyttja vårt land för sina 
syften.”

Det sistnämnda anvisar att försvaret ska avgöras 
senast vid kust och gräns. Orden ”i det längsta” anty-
der dock att man förutsåg att detta kunde misslyckas 
och vi tvingas att föra kriget på vårt territorium. 
Samma bild förmedlas av satsen: ”I varje del av landet 
skall kunna bjudas segt motstånd, om så erfordras 
även i form av det fria kriget.”

Det militärpolitiska och strategiska läget innebar 
att Sovjetunionen var den enda troliga angriparen. 
Sve rige kunde invaderas i olika delar, på grund av 
att möjliga strategiska mål fanns i anslutning till olika 
landsdelar och att militärgeogra'ska förutsättningar 
för invasion fanns över hela landet. Det förhållandet 
att vi hade landgränser till tre länder som, om de 
ockuperades, kunde användas som bas för en gräns-
invasion, innebar risk för kombinationen gräns- och 
kustinvasion. 

Statsmakterna insåg att det kunde uppstå lägen då 
vår försvarsförmåga inte räckte till för att avvärjande 
försvara hela landet. Det uttrycktes i satsen: ”Krigs-
makten skall kunna avvärja en stort upplagd invasion 
över havet eller landgränsen samt i samband därmed 
insatta luftlandsättningsföretag och samtidigt upprätt-
hålla ett segt försvar mot andra invasionsföretag.”

Den rimliga tolkningen av detta, i det fall det 
gällde invasion ur det rådande geostrategiska läget, 
var att kustinvasion skulle avvärjas, gränsinvasion 
fördröjas. Den sistnämnda satsen togs bort i försvars-
beslutet "#$&, sannolikt för att omöjliggöra för ÖB att 
använda den som hävstång i sina anslagsframställ-
ningar. Krigsmaktens målsättning var härmed mer en 
politisk manifestation än ett styrdokument för dess 
styrka och sammansättning.

I övrigt var målsättningarna i huvudsak oföränd-
rade över tiden. I grunden låg tanken att krigsmak-
ten genom sin operativa förmåga skulle avskräcka 
från angrepp: ”Krigsmakten skall ha sådan styrka, 
samman sättning och beredskap att anfall mot Sverige 
fordrar så stora resurser och tar så lång tid att de för-
delar, som står att vinna med anfallet, rimligen icke 
kan bedömas värda insatserna.”

En sak skiljde dock målsättningarna under de 
första två decennierna av det kalla kriget och senare: 

! 
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Vad är operativ verksamhet?
av Bo Hugemark

Denna bok handlar om huvuduppgiften för det
svenska militära försvaret som den först formulerades
i försvarsbeslutet 1964: Invasionsförsvar skall vara
krigsmaktens viktigaste uppgift. Där angavs också
huvudinriktningen av detta försvar, vilken fastlagts
redan i 1948 års försvarsbeslut: "Krigsmakten skall i
det längsta kunna förhindra att en angripare får fast
fot på svensk mark och kan utnyttja vårt land för sina
syften."

Det sistnämnda anvisar att försvaret ska avgöras
senast vid kust och gräns. Orden "i det längsta" anty-
der dock att man förutsåg att detta kunde misslyckas
och vi tvingas att föra kriget på vårt territorium.
Samma bild förmedlas av satsen: "I varje del av landet
skall kunna bjudas segt motstånd, om så erfordras
även i form av det fria kriget."

Det militärpolitiska och strategiska läget innebar
att Sovjetunionen var den enda troliga angriparen.
Sverige kunde invaderas i olika delar, på grund av
att möjliga strategiska mål fanns i anslutning till olika
landsdelar och att militärgeografiska förutsättningar
för invasion fanns över hela landet. Det förhållandet
att vi hade landgränser till tre länder som, om de
ockuperades, kunde användas som bas för en gräns-
invasion, innebar risk för kombinationen gräns- och
kustinvasion.

Statsmakterna insåg att det kunde uppstå lägen då
vår försvarsförmåga inte räckte till för att avvärjande
försvara hela landet. Det uttrycktes i satsen: "Krigs-
makten skall kunna avvärja en stort upplagd invasion
över havet eller landgränsen samt i samband därmed
insatta luftlandsättningsföretag och samtidigt upprätt-
hålla ett segt försvar mot andra invasionsföretag."

Den rimliga tolkningen av detta, i det fall det
gällde invasion ur det rådande geostrategiska läget,
var att kustinvasion skulle avvärjas, gränsinvasion
fördröjas. Den sistnämnda satsen togs bort i försvars-
beslutet 1968, sannolikt för att omöjliggöra för ÖB att
använda den som hävstång i sina anslagsframställ-
ningar. Krigsmaktens målsättning var härmed mer en
politisk manifestation än ett styrdokument för dess
styrka och sammansättning.

I  övrigt var målsättningarna i huvudsak oföränd-
rade över tiden. I grunden låg tanken att krigsmak-
ten genom sin operativa förmåga skulle avskräcka
från angrepp: "Krigsmakten skall ha sådan styrka,
sammansättning och beredskap att anfall mot Sverige
fordrar så stora resurser och tar så lång tid att de för-
delar, som står att vinna med anfallet, rimligen icke
kan bedömas värda insatserna."

En sak skiljde dock målsättningarna under de
första två decennierna av det kalla kriget och senare:
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hur frågan om främmande hjälp hanterades. År "#$% 
framförde ÖB i sin utredning Vårt framtida försvar: 
”Svensk krigföring måste vid ett &entligt anfall gå ut 
på att vinna tid så att understödsaktioner från annan 
sida hinner genomföras.” Denna faktor tonas efter 
hand ner i militära överväganden, men fort farande 
"#'% nämner ÖB betydelsen av att vinna tid för 
bistånd utifrån. I de politiska dokumenten nämndes 
fram till och med "#() möjligheten att vi om neutra-
litetspolitiken misslyckades kunde sondera om hjälp 
utifrån. I "#%* års försvarsutrednings betänkande 
hade denna passus strukits. 

Under den tid som denna bok beskriver var hjälp 
utifrån tabubelagd, samtidigt som förberedelser gjor-
des för att underlätta sådan hjälp. De operativa pla-
nerna innehöll inget därom och de operativa cheferna, 
militärbefälhavarna, var inte underkunniga om de 
hemliga förberedelserna.

Försvaret mot en invasion krävde samlade insat-
ser av mark-, sjö-, kustartilleri- och +ygstridskrafter. 
Detta benämndes operativ verksamhet eller kort och 
gott operation. Hotbilden krävde att operationer 
skulle kunna föras samtidigt i olika delar av landet. 
Detta var bakgrunden till indelningen i militärområ-
den. Militärbefälhavaren var den instans som från 
"#(( skulle leda operationer.

Syftet med denna bok är att beskriva hur Sverige 
avsåg att föra operationerna i försvaret mot ett stor-
maktsangrepp, med tonvikt på:

• de olika stridskrafternas roller,
• hur dessa avsågs samspela,
• hur samspelet skulle ledas,
• olika operativa handlingsmöjligheter inom ramen 

för valda operativa principer samt
• operativa krav på förbandstilldelning och förban-

dens taktiska förmåga.

Av särskild vikt är huruvida ledningsorganisationen 
besatt erforderlig förmåga att +exibelt möta olika 

händelse utvecklingar och huruvida förbanden skulle 
ha kunnat lösa en mångfald av uppgifter. Beskriv-
ningen gäller främst förhållandena under "#%*- och 
tidigt )*-tal och omfattar de militärområden som sågs 
som mest utsatta för invasionshot; milo ÖN, milo Ö 
och milo S.

Grundläggande förhållanden

De!nitioner
Begreppet operation de&nierades i Försvarslednings-
utredningen "#%! som: ”Sammanfattande benämning 
på en följd av för+yttningar och strider på marken till 
sjöss och i luften samt den verksamhet i övrigt inom 
försvarsmakten som syftar till att inom ett militärgeo-
gra&skt sammanhängande större område – operations-
område – nå ett bestämt mål.

[...]
Operation leds under överbefälhavaren av militär-

befälhavare.”
I BefälsB (Bestämmelser för befälsförhållanden 

inom försvarsmakten samt för militär samverkan 
med civila myndigheter i regional instans), reviderad 
utgåva "#%( av "#(( års upplaga de&nieras begreppet 
med ett syfte av hög dignitet: ”Operation syftar till att 
– genom insättande av stridskrafter – nå ett för lan-
dets försvar betydelsefullt mål.

Operation leds under överbefälhavaren av militär-
befälhavare.

Ledning av operation benämns operativ ledning 
och består i att:

• bedöma läget i stort,
• ställa uppgifter och fördela resurser,
• reglera befälsförhållanden,
• samordna stridande förbands verksamhet och 

erforderliga stödfunktioner sinsemellan och med 
det civila försvaret samt

• följa händelseutvecklingen och vid behov ändra 
uppgifter och omfördela resurser.”

22 V A D  ÄR OPERATIV VERKSAMHET?

hur frågan om främmande hjälp hanterades. År 1947
framförde ÖB i sin utredning Vårt framtida försvar:
"Svensk krigföring måste vid ett fientligt anfall gå ut
på att vinna tid så att understödsaktioner från annan
sida hinner genomföras." Denna faktor tonas efter
hand ner i militära överväganden, men fortfarande
1957 nämner ÖB betydelsen av att vinna tid för
bistånd utifrån. I  de politiska dokumenten nämndes
fram till och med 1968 möjligheten att vi om neutra-
litetspolitiken misslyckades kunde sondera om hjälp
utifrån. I  1970 års försvarsutrednings betänkande
hade denna passus strukits.

Under den tid som denna bok beskriver var hjälp
utifrån tabubelagd, samtidigt som förberedelser gjor-
des för att underlätta sådan hjälp. De operativa pla-
nerna innehöll inget därom och de operativa cheferna,
militärbefälhavarna, var inte underkunniga om de
hemliga förberedelserna.

Försvaret mot en invasion krävde samlade insat-
ser av mark-, sjö-, kustartilleri- och flygstridskrafter.
Detta benämndes operativ verksamhet eller kort och
gott operation. Hotbilden krävde att operationer
skulle kunna föras samtidigt i olika delar av landet.
Detta var bakgrunden till indelningen i militärområ-
den. Militärbefälhavaren var den instans som från
1966 skulle leda operationer.

Syftet med denna bok är att beskriva hur Sverige
avsåg att föra operationerna i försvaret mot ett stor-
maktsangrepp, med tonvikt på:

• de  olika stridskrafternas roller,
• h u r  dessa avsågs samspela,
• h u r  samspelet skulle ledas,
• o l i ka  operativa handlingsmöjligheter inom ramen

för valda operativa principer samt
• operativa krav på förbandstilldelning och förban-

dens taktiska förmåga.

Av särskild vikt är huruvida ledningsorganisationen
besatt erforderlig förmåga att flexibelt möta olika

händelseutvecklingar och huruvida förbanden skulle
ha kunnat lösa en mångfald av uppgifter. Beskriv-
ningen gäller främst förhållandena under 1970- och
tidigt 8o-tal och omfattar de militärområden som sågs
som mest utsatta för invasionshot; milo ÖN, milo Ö
och milo S.

Grundläggande förhållanden

Definitioner
Begreppet operation definierades i Försvarslednings-
utredningen 1972 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 militärgeo-
grafiskt sammanhängande större område — operations-
område — nå ett bestämt mål.

[...]
Operation leds under överbefälhavaren av militär-

befälhavare."
I  BefälsB (Bestämmelser för befälsförhållanden

inom försvarsmakten samt för militär samverkan
med civila myndigheter i regional instans), reviderad
utgåva 1976 av 1966 års upplaga definieras begreppet
med ett syfte av hög dignitet: "Operation syftar till att
— genom insättande av stridskrafter — nå ett för lan-
dets försvar betydelsefullt mål.

Operation leds under överbefälhavaren av militär-
befälhavare.

Ledning av operation benämns operativ ledning
och består i att:

• bedöma läget i stort,
• stäl la uppgifter och fördela resurser,
• reglera befälsförhållanden,
• samordna stridande förbands verksamhet och

erforderliga stödfunktioner sinsemellan och med
det civila försvaret samt

• fö l ja  händelseutvecklingen och vid behov ändra
uppgifter och omfördela resurser."
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Innan vi går vidare måste vi de#niera ett antal 
begrepp. Det handlar om en hierarki omfattande 
begrepp som avser verksamhetens innehåll, principer 
för verksamhetens utövande och ledning av verksam-
heten.

Om vi börjar med själva verksamheten #nner vi 
under operation begreppet strid. Den förekommer 
på $era nivåer, när det gäller markstrid från enskild 
soldat upp till och med fördelning/division. Striden 
sker på olika sätt, i markstriden t ex genom anfall, 
försvar, fördröjningsstrid och det fria kriget. Sjöstri-
den har en annorlunda karaktär, där sjöslag, attacker, 
blockader, sjöfartskrig och raidföretag bara är några. 
Flyginsatser kan exempelvis bestå av attackinsatser 
eller jaktstrid. 

Principer för stridens förande kallas beroende 
på nivån stridsteknik eller taktik. Gränserna är inte 
skarpa och språkbruket svävande. Det lämpliga är 
att begränsa stridsteknik till exercismässigt inövade 
förfarings sätt, medan taktik är konsten att avväga 
stridens grundelement, eld, rörlighet och skydd, något 
som kan ske på alla förbandsnivåer. Som lednings-
begrepp på denna nivå #nns stridsledning, taktisk led-
ning och i sjöstriden företagsledning. I regel förknip-
pas stridsledning med ett kortare tidsperspektiv. 

Ovanför striden #nner vi sålunda operationen 
med ovan angiven de#nition. Den var under det kalla 
krigets huvuddel i Sverige knuten till militärbefäl-
havarnivån. Det signi#kanta för begreppet var dels 
deltagande av $era olika slags stridskrafter (i regel 
från $era försvarsgrenar), dels att det handlade om ett 
relativt långt tidsförlopp (dagar–veckor), dels att det 
ingick $er ingredienser än strid – för$yttningar nämn-
des speci#kt.

Det kan tyckas oegentligt att det fanns och #nns 
begrepp som mark-, sjö- och luftoperativ verksamhet 
och motsvarande befattningshavare i milostaberna 
– chefen för markoperativa avdelningen etc. Det ska 
dock tolkas så att det var den verksamhet av mark-
stridsförband etc som ingick som en komponent i en 

operation. Det var ju heller inte uteslutet att ett ope-
rativt mål i något läge kunde nås genom insättande av 
endast en typ av stridskrafter.

Principerna för operationens förande benämns 
operations konst, ett begrepp som tillkom under sent 
%&'(-tal. Ledningen av en operation kallas operativ 
ledning.

På den högsta nivån är begreppsbilden mindre 
klar. De#nitionen antyder att operation skulle kunna 
gälla även riksnivån. Det syns emellertid lämpligare 
att helt enkelt använda termen försvar. Något enkelt 
begrepp för principerna för detta har inte använts i 
Sverige. Dock är militärstrategi det mest relevanta. 
Beträffande ledningen på denna nivå introducerades 
begreppet övergripande operativ ledning. Ett lämpli-
gare begrepp vore militärstrategisk ledning.

Skälet till att begreppet övergripande operativ 
ledning är olämpligt är att det antyder att det är ÖB 
och ingen annan som ska utöva den. I själva verket 
är detta gränssnittet mellan den politiska och mili-
tära ledningen. De beslut som fattas på ÖB-nivån om 
inriktning av operationerna måste kunna påverkas av 
den politiska ledningens säkerhetspolitiska inriktning 
– av dess Grand Strategy, för att använda ett anglo-
saxiskt begrepp. 

Ledningsorganisationen
Den högre militärterritoriella indelningen bestod 
efter beredskapstiden fram till %&)) avseende armén 
av sju militärområden: I., II., III., IV., V., VI. och VII. 
militärområdena, avseende marinen av Marindistrikt 
V, Ö, S, O, N och G samt avseende $ygvapnet av 
fem $ygbasområden, Flybo S, W, O, N och ÖN. Fem 
$ygeskadrar E %–E * var operativt rörliga förband, 
i princip inte geogra#skt knutna. Öresunds marin-
distrikt upphörde %&*% och lades som Malmö marina 
bevakningsområde, BoMö, under MD S. Flygbassta-
berna och jakteskaderstaberna slogs samman %&*' till 
eskaderstaberna E !–E +, vilket också motsvarade en 
militärterritoriell indelning. 
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Innan vi går vidare måste vi definiera ett antal
begrepp. Det handlar om en hierarki omfattande
begrepp som avser verksamhetens innehåll, principer
för verksamhetens utövande och ledning av verksam-
heten.

Om vi börjar med själva verksamheten finner vi
under operation begreppet strid. Den förekommer
på flera nivåer, när det gäller markstrid från enskild
soldat upp till och med fördelning/division. Striden
sker på olika sätt, i markstriden t ex genom anfall,
försvar, fördröjningsstrid och det fria kriget. Sjöstri-
den har en annorlunda karaktär, där sjöslag, attacker,
blockader, sjöfartskrig och raidföretag bara är några.
Flyginsatser kan exempelvis bestå av attackinsatser
eller jaktstrid.

Principer för stridens förande kallas beroende
på nivån stridsteknik eller taktik. Gränserna är inte
skarpa och språkbruket svävande. Det lämpliga är
att begränsa stridsteknik till exercismässigt inövade
förfaringssätt, medan taktik är konsten att avväga
stridens grundelement, eld, rörlighet och skydd, något
som kan ske på alla förbandsnivåer. Som lednings-
begrepp på denna nivå finns stridsledning, taktisk led-
ning och i sjöstriden företagsledning. I  regel förknip-
pas stridsledning med ett kortare tidsperspektiv.

Ovanför striden finner vi sålunda operationen
med ovan angiven definition. Den var under det kalla
krigets huvuddel i Sverige knuten till militärbefäl-
havarnivån. Det signifikanta för begreppet var dels
deltagande av flera olika slags stridskrafter (i regel
från flera försvarsgrenar), dels att det handlade om ett
relativt långt tidsförlopp (dagar—veckor), dels att det
ingick fler ingredienser än strid — förflyttningar nämn-
des specifikt.

Det kan tyckas oegentligt att det fanns och finns
begrepp som mark-, sjö- och luftoperativ verksamhet
och motsvarande befattningshavare i milostaberna
— chefen för markoperativa avdelningen etc. Det ska
dock tolkas så att det var den verksamhet av mark-
stridsförband etc som ingick som en komponent i en

operation. Det var ju heller inte uteslutet att ett ope-
rativt mål i något läge kunde nås genom insättande av
endast en typ av stridskrafter.

Principerna för operationens förande benämns
operationskonst, ett begrepp som tillkom under sent
1970-tal. Ledningen av en operation kallas operativ
ledning.

På den högsta nivån är begreppsbilden mindre
klar. Definitionen antyder att operation skulle kunna
gälla även riksnivån. Det syns emellertid lämpligare
att helt enkelt använda termen försvar. Något enkelt
begrepp för principerna för detta har inte använts i
Sverige. Dock är militärstrategi det mest relevanta.
Beträffande ledningen på denna nivå introducerades
begreppet övergripande operativ ledning. Ett lämpli-
gare begrepp vore militärstrategisk ledning.

Skälet till att begreppet övergripande operativ
ledning är olämpligt är att det antyder att det är ÖB
och ingen annan som ska utöva den. I  själva verket
är detta gränssnittet mellan den politiska och mili-
tära ledningen. De beslut som fattas på ÖB-nivån om
inriktning av operationerna måste kunna påverkas av
den politiska ledningens säkerhetspolitiska inriktning
— av dess Grand Strategy, för att använda ett anglo-
saxiskt begrepp.

Ledningsorganisationen
Den högre militärterritoriella indelningen bestod
efter beredskapstiden fram till 1966 avseende armen
av sju militärområden: I., II., III., IV., V., VI. och VII.
militärområdena, avseende marinen av Marindistrikt
V, Ö, S, 0, N och G samt avseende flygvapnet av
fem flygbasområden, Flybo S, W, 0, N och ÖN. Fem
flygeskadrar E i—E 5 var operativt rörliga förband,
i princip inte geografiskt knutna. Öresunds marin-
distrikt upphörde 1951 och lades som Malmö marina
bevakningsområde, BoMö, under MD S. Flygbassta-
berna och jakteskaderstaberna slogs samman 1957 ti l l
eskaderstaberna E 2—E 4, vilket också motsvarade en
militärterritoriell indelning.
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Efter omorganisationen #$%% bestod den högre 
militär territoriella indelningen av sex integrerade 
militärområden: Södra militärområdet (milo S), Västra 
militärområdet (milo V), Östra militärområdet (milo Ö) 
Bergslagens militärområde (milo B), Nedre Norrlands 
militärområde (milo NN) och Övre Norrlands militär-
område (milo ÖN). De hade i huvudsak samma geo-
gra&ska omfattning som tidigare I., III., IV., V., II. och 
VI. militärområdena. Det tidigare VII. militär området 
hade blivit Gotlands militärkommando (MKG), under-
ställt milo Ö. Den operativa verksamheten leddes som 
nämnts ovan av befälhavarna för dessa integre rade 
militärområden.

Denna operativa militärterritoriella ledningsstruk-
tur kom sedan att stå sig under hela det kalla kriget, 
men i början av #$$'-talet började sammanslagningar 
som innebar att de ”bakre militärområdena gick upp 
i de främre: milo B i milo O #$$#, milo V i milo S #$$( 
och milo NN i milo ÖN #$$"

Den operativa indelningen byggde på antaganden 
om möjliga invasionsriktningar: ett milo – en möjlig 
huvudinvasionsriktning. Det gällde i det rådande 
militär politiska läget främst milo S, milo Ö och milo 
ÖN. Övriga milon, milo V, milo B och milo NN, 
kunde bli invasionsriktningar efter större förändringar 
i omvärldssituationen. I rådande läge hade de viktiga 
funktioner i en övergripande strategisk försvarspla-
nering såsom säkerställande av förbindelser inom 
riket och till eventuella allierade, skydd av viktiga 
bas områden och av den högre ledningen. Deras staber 
kunde också utgöra reserver för ledning i oförutsedda 
händelseutvecklingar.

Militärområdena var i markterritoriellt avseende 
indelade i försvarsområden, i regel sammanfallande 
med den civila länsindelningen, med i fredstid funge-
rande staber, som skulle förstärkas vid mobilisering. 
Vissa försvarsområdesstaber var tillika kustartilleri-
försvarsstaber med befäl över fast kustartilleri inom 
ett område. Försvarsområdenas ledningskapacitet var, 
även efter mobilisering, inte anpassad för ledning av 

större markstrider, som dessutom kunde förutsättas 
sträcka sig över större områden. Försvarsområdenas 
uppgifter var främst genomförande av mobilisering, 
samt därefter territoriellt ansvar – markbevakning 
och markförsvar samt samordning med civila totalför-
svarsmyndigheter. Vid ett överraskande angrepp då vi 
inte hunnit genomföra mobilisering hade alla försvars-
områdesbefälhavare uppgift att försvara sitt område. 
För att förbättra ledningsmöjligheterna i de mest 
hotade riktningarna differentierades under )'-talet Fo-
staberna (kvalitets- och kvantitetsmässigt i A-, B- och 
C-staber). När de fåtaliga fördelningsstaberna mobi-
liserat sattes de in för att leda striden i kraftsamlings-
riktningen. Detta innebar att övriga Fo-staber måste 
vara beredda att leda försvaret i sekundära riktningar.

Militärbefälhavarens direkt underställda chefer 
för ledning av striden var ur armén fördelnings-
chefer och försvarsområdesbefälhavare, ur marinen 
örlogsbaschefer och chefer för kustartilleriförsvar 
och marina bevakningsområden samt ur *ygvap-
net sektor chefer. De sistnämnda ledde luftförsvaret, 
medan attack- och spaningsförbanden leddes av 
chefen för #. *ygeskadern (E #), direkt under ÖB. Vid 
insatser av E #:s enheter underställdes dessa i regel för 
viss insats eller under viss tid en militärbefälhavare. 
Attack- och spanings förbanden leddes med orderverk 
som grundades på inhämtade underrättelser om målen 
och var inte lika beroende som jakten av ledning från 
marken under uppdragens genomförande. Företagen 
övervaka des av särskilda spanings- och attacköver-
vakare i luftförsvarscentral, savak, vilka hade tillgång 
till attack- respektive spaningsorder. Savak biträdde 
med orienteringar om &entlig eller annan *ygverksam-
het och biträdde med navigeringshjälp och identi&e-
ring av hemvändande företag.

Operationens delar
De grundläggande delarna i en operation är strider. 
Stridskrafter ur olika försvarsgrenar ger en mångfald 
av olika slags stridsinsatser som tillsammans ger den 
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Efter omorganisationen 1966 bestod den högre
militärterritoriella indelningen av sex integrerade
militärområden: Södra militärområdet (milo S), Västra
militärområdet (milo V), Östra militärområdet (milo Ö)
Bergslagens militärområde (milo B), Nedre Norrlands
militärområde (milo NN) och Övre Norrlands militär-
område (milo ÖN). De hade i huvudsak samma geo-
grafiska omfattning som tidigare I., M., IV., V., II. och
VI. militärområdena. Det tidigare VII. militärområdet
hade blivit Gotlands militärkommando (MKG), under-
ställt milo Ö. Den operativa verksamheten leddes som
nämnts ovan av befälhavarna för dessa integrerade
militärområden.

Denna operativa militärterritoriella ledningsstruk-
tur kom sedan att stå sig under hela det kalla kriget,
men i början av 1990-talet började sammanslagningar
som innebar att de "bakre militärområdena gick upp
i de främre: milo B i milo 0  1991, milo V i milo S 1993
och milo NN i milo ÖN 1994

Den operativa indelningen byggde på antaganden
om möjliga invasionsriktningar: ett milo — en möjlig
huvudinvasionsriktning. Det gällde i det rådande
militärpolitiska läget främst milo S, milo Ö och milo
ÖN. Övriga milon, milo V, milo B och milo NN,
kunde bli invasionsriktningar efter större förändringar
i omvärldssituationen. I  rådande läge hade de viktiga
funktioner i en övergripande strategisk försvarspla-
nering såsom säkerställande av förbindelser inom
riket och till eventuella allierade, skydd av viktiga
basområden och av den högre ledningen. Deras staber
kunde också utgöra reserver för ledning i oförutsedda
händelseutvecklingar.

Militärområdena var i markterritoriellt avseende
indelade i försvarsområden, i regel sammanfallande
med den civila länsindelningen, med i fredstid funge-
rande staber, som skulle förstärkas vid mobilisering.
Vissa försvarsområdesstaber var tillika kustartilleri-
försvarsstaber med befäl över fast kustartilleri inom
ett område. Försvarsområdenas ledningskapacitet var,
även efter mobilisering, inte anpassad för ledning av

större markstrider, som dessutom kunde förutsättas
sträcka sig över större områden. Försvarsområdenas
uppgifter var främst genomförande av mobilisering,
samt därefter territoriellt ansvar — markbevakning
och markförsvar samt samordning med civila totalför-
svarsmyndigheter. Vid ett överraskande angrepp då vi
inte hunnit genomföra mobilisering hade alla försvars-
områdesbefälhavare uppgift att försvara sitt område.
För att förbättra ledningsmöjligheterna i de mest
hotade riktningarna differentierades under 8o-talet Fo-
staberna (kvalitets- och kvantitetsmässigt i A-, B- och
C-staber). När de fåtaliga fördelningsstaberna mobi-
liserat sattes de in för att leda striden i kraftsamlings-
riktningen. Detta innebar att övriga Fo-staber måste
vara beredda att leda försvaret i sekundära riktningar.

Militärbefälhavarens direkt underställda chefer
för ledning av striden var ur armen fördelnings-
chefer och försvarsområdesbefälhavare, ur marinen
örlogsbaschefer och chefer för kustartilleriförsvar
och marina bevakningsområden samt ur flygvap-
net sektorchefer. De sistnämnda ledde luftförsvaret,
medan attack- och spaningsförbanden leddes av
chefen för 1. flygeskadern (E t), direkt under ÖB. Vid
insatser av E Es enheter underställdes dessa i regel för
viss insats eller under viss tid en militärbefälhavare.
Attack- och spaningsförbanden leddes med orderverk
som grundades på inhämtade underrättelser om målen
och var inte lika beroende som jakten av ledning från
marken under uppdragens genomförande. Företagen
övervakades av särskilda spanings- och attacköver-
vakare i luftförsvarscentral, savak, vilka hade tillgång
till attack- respektive spaningsorder. Savak biträdde
med orienteringar om fientlig eller annan flygverksam-
het och biträdde med navigeringshjälp och identifie-
ring av hemvändande företag.

Operationens delar
De grundläggande delarna i en operation är strider.
Stridskrafter ur olika försvarsgrenar ger en mångfald
av olika slags stridsinsatser som tillsammans ger den
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operativa effekten. Här ges en översikt av de olika 
stridskrafternas möjliga stridsinsatser. Hur dessa sam-
spelar berörs längre fram i detta kapitel, i avsnittet 
”Det operativa samspelet”.

Markstridskrafter
Markstridskrafternas verksamhet sorteras i strids-
sätt, som innehåller varierande grad av elementen eld, 
rörelse och skydd. De två grundläggande stridssätten 
är anfall och försvar. Till dessa tillkom under #$%&-
taler två sammansatta stridssätt: fördröjningsstrid, 
bestående av försvar under begränsad tid och anfall 
samt avvärjningsstrid, bestående av försvar, anfall 
och i vissa fall fördröjningsstrid. 

Försvar som stridssätt gällde enbart lägre förband. 
Högre förband – som kunde vara direkt underställda 
militärbefälhavaren – fördelning och brigad, kunde 
alltså genomföra stridssätten avvärjningsstrid, för-
dröjningsstrid eller anfall. Anfallskomponenten var 
av avgörande betydelse. ”Endast genom anfall kan 
avgörande nås” var en nyckelfras i arméreglementet. 
Anfall kunde dock utföras med olika syften med olika 
ambitionsnivå såsom att störa, skydda (exempelvis 
en 'ank), ta terräng eller slå en (entlig styrka. 

Avvärjningsstriden hade olika utformning 
beroende på om den skulle ske vid kust, mot lufttrupp 
eller mot en (ende som framträngde på marken. I de 
två förstnämnda fallen gällde det att åstadkomma 
ett tidigt avgörande, hindra (enden att få fast fot på 
land på kusten eller i luftlandsättningsområdet. I sist-
nämnda fall krävdes i regel ett fördröjnings moment 
varunder (endens styrka försvagades och hans fram-
trängande ”kanaliserades” så att gynnsamma förut-
sättningar skapades att hejda honom i ett längre till-
baka liggande avvärjningsområde genom samordnade 
försvars- och anfallsinsatser.

Man skilde på stridsuppgifter och stridssätt. En 
stridsuppgift kunde ofta lösas med 'era stridssätt. 
Ett exempel var uppgiften avvärja, som i vissa lägen 
kunde lösas genom anfall.

Kärnan i markstridskrafternas strid var briga-
den. Den skulle självständigt kunna genomföra olika 
stridssätt och innehöll därför, förutom ”stridande 
enheter”, stödfunktioner för underrättelsetjänst, tung 
eld, luftvärn, fältarbeten och underhållstjänst. För 
avgörande insatser kunde den understödjas med 
sådana stödfunktioner på fördelningsnivån och från 
sidoförband. Av stor betydelse för brigadens strid var 
att försvarskomponenten kunde tillföras lokalförsvars-
förband av kompani- eller bataljonstorlek, vilka ofta 
underställdes brigadchefen. Brigader fanns av tre 
olika slag, avpassade för olika slags terräng och strids-
sätt: pansarbrigad för anfallsstrid i öppen terräng, 
infanteribrigad för anfall och avvärjningsstrid i små-
bruten och betäckt terräng, Norrlandsbrigad för anfall 
och fördröjningsstrid i Norrlandsterräng. 

Inför försvarsbeslutet #$)! förordade arméchefen 
att halva antalet infanteribrigader skulle undergå 
fortsatt modernisering, återstående nedväxlas (”stanna 
i växten”) till skytteregementen. Det politiska beslutet 
blev att skytteregementen inte skulle organiseras, de 
brigader som ”stannat i växten” skulle fortfarande 
kallas brigader och kvarstå som infanteribrigad %% M, 
huvudsakligen avsedd för avvärjningsstrid. De priori-
terade brigaderna (ck organisation )), och var mer 
lämpad för anfall. Dess materiella kvalitet höll dock 
inte takt med hotbildsutvecklingen, med brister bl a 
beträffande eldkraft och skydd. I slutet av det kalla 
kriget tillkom mekaniserad brigad för anfallsstrid i 
småbruten terräng med öppna områden och fördröj-
ningsstrid.

Som nämnts tidigare var fördelningen den nivå 
under militärbefälhavaren som samordnade brigader-
nas strider. De normala uppgifterna till en fördelning 
var avvärja, fördröja och slå.

Marina stridskrafter
De marina stridskrafternas roll i invasionsförsvaret 
inleddes redan i fredstid med att förhindra eller allvar-
ligt försvåra främmande makts undervattensverksam-
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operativa effekten. Här ges en översikt av de olika
stridskrafternas möjliga stridsinsatser. Hur dessa sam-
spelar berörs längre fram i detta kapitel, i avsnittet
"Det operativa samspelet".

Markstridskrafter
Markstridskrafternas verksamhet sorteras i strids-
sätt, som innehåller varierande grad av elementen eld,
rörelse och skydd. De två grundläggande stridssätten
är anfall och försvar. Til l dessa tillkom under 1960-
taler två sammansatta stridssätt: fördröjningsstrid,
bestående av försvar under begränsad tid och anfall
samt avvärjningsstrid, bestående av försvar, anfall
och i vissa fall fördröjningsstrid.

Försvar som stridssätt gällde enbart lägre förband.
Högre förband — som kunde vara direkt underställda
militärbefälhavaren — fördelning och brigad, kunde
alltså genomföra stridssätten avvärjningsstrid, för-
dröjningsstrid eller anfall. Anfallskomponenten var
av avgörande betydelse. "Endast genom anfall kan
avgörande nås" var en nyckelfras i armsreglementet.
Anfall kunde dock utföras med olika syften med olika
ambitionsnivå såsom att störa, skydda (exempelvis
en flank), ta terräng eller slå en fientlig styrka.

Avvärjningsstriden hade olika utformning
beroende på om den skulle ske vid kust, mot lufttrupp
eller mot en fiende som framträngde på marken. I  de
två förstnämnda fallen gällde det att åstadkomma
ett tidigt avgörande, hindra fienden att få fast fot på
land på kusten eller i luftlandsättningsområdet. I  sist-
nämnda fall krävdes i regel ett fördröjningsmoment
varunder fiendens styrka försvagades och hans fram-
trängande "kanaliserades" så att gynnsamma förut-
sättningar skapades att hejda honom i ett längre till-
baka liggande avvärjningsområde genom samordnade
försvars- och anfallsinsatser.

Man skilde på stridsuppgifter och stridssätt. En
stridsuppgift kunde ofta lösas med flera stridssätt.
Ett exempel var uppgiften avvärja, som i vissa lägen
kunde lösas genom anfall.

Kärnan i markstridskrafternas strid var briga-
den. Den skulle självständigt kunna genomföra olika
stridssätt och innehöll därför, förutom "stridande
enheter", stödfunktioner för underrättelsetjänst, tung
eld, luftvärn, fältarbeten och underhållstjänst. För
avgörande insatser kunde den understödjas med
sådana stödfunktioner på fördelningsnivån och från
sidoförband. Av stor betydelse för brigadens strid var
att försvarskomponenten kunde tillföras lokalförsvars-
förband av kompani- eller bataljonstorlek, vilka ofta
underställdes brigadchefen. Brigader fanns av tre
olika slag, avpassade för olika slags terräng och strids-
sätt: pansarbrigad för anfallsstrid i öppen terräng,
infanteribrigad för anfall och avvärjningsstrid i små-
bruten och betäckt terräng, Norrlandsbrigad för anfall
och fördröjningsstrid i Norrlandsterräng.

Inför försvarsbeslutet 1972 förordade armschefen
att halva antalet infanteribrigader skulle undergå
fortsatt modernisering, återstående nedväxlas ("stanna
i växten") till skytteregementen. Det politiska beslutet
blev att skytteregementen inte skulle organiseras, de
brigader som "stannat i växten" skulle fortfarande
kallas brigader och kvarstå som infanteribrigad 66 M,
huvudsakligen avsedd för avvärjningsstrid. De priori-
terade brigaderna fick organisation 77, och var mer
lämpad för anfall. Dess materiella kvalitet höll dock
inte takt med hotbildsutvecklingen, med brister bl a
beträffande eldkraft och skydd. I slutet av det kalla
kriget tillkom mekaniserad brigad för anfallsstrid i
småbruten terräng med öppna områden och fördröj-
ningsstrid.

Som nämnts tidigare var fördelningen den nivå
under militärbefälhavaren som samordnade brigader-
nas strider. De normala uppgifterna till en fördelning
var avvärja, fördröja och slå.

Marina stridskrafter
De marina stridskrafternas roll i invasionsförsvaret
inleddes redan i fredstid med att förhindra eller allvar-
ligt försvåra främmande makts undervattensverksam-
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het på vårt sjöterritorium, vilken kunde vara ett led 
i en operativ krigsplanering och förberedelser för ett 
angrepp. Denna roll fortsatte och intensi#erades i ett 
mobiliseringsskede.

I ett mobiliseringsskede hade marina stridskrafter 
en viktig roll att säkra transport$ödet till sjöss längs 
den svenska kusten, genom Öresund och Kalmarsund, 
längs ostkusten och till Gotland samt från Södra Kvar-
ken till Norra Kvarken. Sjötransporter var viktiga för 
försörjningen av landet med förnödenheter, bl a för 
försörjning av förbanden i Övre Norrland samt för att 
möjliggöra förstärkning av Gotland med markstrids-
krafter och försörjning med förnödenheter. Minröj-
ningsförbanden spelade här en viktig roll, liksom sam-
verkan med jakt$yg av särskilt viktiga transporter.

Genom underrättelseinhämtning, bevakning av 
viktiga inloppsleder och marina basområden liksom 
fri och bunden ubåtsjakt säkrades transport$ödet 
längs vår kust samt till och från Gotland. I denna 
verksamhet kunde $ertalet marina förband delta. 
Jagar- och fregatt$ottiljer tillsammans med heli kopt-
rar, minröjnings- och ubåtsskyddsförband genom-
förde spaningssvep. Fartygsförbanden bedrev fri 
och bunden ubåtsjakt och bekämpade främmande 
undervattensverksamhet i samverkan med kontroller-
bara mineringar. I denna verksamhet medverkade 
även minspaningsstationer, sjökontrollstationer och 
kontroller bara mineringar, signalspaningsförband och 
-fartyg samt under mobiliseringsskedet utläggning av 
okontrollerbara mineringar.

Kapaciteten att hindra ubåtsintrång nedgick kraf-
tigt i slutet av %&'(-talet till följd av att den fartygs-
burna ubåtsjakten avskaffades vid %&") års och slut-
ligen vid %&'! års försvarsbeslut, för att under slutet 
av%&)(-talet åter börja öka. 

I ett mobiliseringsskede hade marina stridskraf-
ter en viktig roll genom att skydda sjöfarten med 
förnöden heter bland annat för försörjning av förban-
den i Övre Norrland samt att möjliggöra förstärkning 
av Gotland med markstridskrafter och förnödenheter. 

Minröjningsförbanden spelade här en viktig roll, 
liksom samverkan med jakt$yg av särskilt viktiga 
transporter.

Efter krigsutbrott var de marina stridskrafternas 
huvuduppgift att försvåra invasionsförberedelser samt 
att försvåra invasionsstyrkornas rörelser mot vårt 
område och tillfoga dem om möjligt avgörande förlus-
ter. Detta skedde genom anfallsföretag med ubåtar och 
ytstridskrafter samt genom mineringar. 

Anfallsföretagen kunde riktas mot angriparens 
kusttra#k och ilastningshamnar och mot landstig-
ningsföretagen under hela deras överfart – de först-
nämnda främst med ubåtar. En förutsättning för detta 
var fortsatt skydd av de marina basområdena och 
utfarterna därifrån. Samverkan mellan ytstridsfartyg 
och attack$yg eftersträvades.

Mineringarnas syfte var i första hand att begränsa 
angriparens handlingsfrihet och tillfoga honom förlus-
ter. Därmed kunde mineringarna tjäna som gard inom 
vissa områden, vilket gjorde det möjligt att kraftsamla 
markstridskrafterna. Mineringarna innebar också att 
angriparen tvingades till minröjning. Detta indikerade 
också inom vilket område som den primära sjöburna 
insatsen avsågs ske. Sammantaget minskade detta 
angriparens tempo.

Sverige planerade för att i en krigssituation såväl 
offensivt minera vatten inom #entligt och ockuperat 
område och på internationellt vatten som defensivt 
minera på svenskt territorium (kustmineringar, strand-
försvars- och skärgårdsmineringar, kontrollerbara 
mineringar i inlopp samt hamnmineringar). Offensiva 
mineringar hade till uppgift att störa sjötra#k och 
invasionsförberedelser i anslutning till hamnar och 
områden där lastning av transportfartyg kunde ske 
samt på #entlig kust och i sund som var operativt vik-
tiga för angriparen. 

Utläggning av kontrollerbara mineringar i fred 
beslutades av överbefälhavaren. Under beredskaps-
tillstånd och i krig hade militärbefälhavarna besluts-
rätten.

26 VA D  Ä R  O P E R A T I V  V E R K S A M H E T ?

het på vårt sjöterritorium, vilken kunde vara ett led
i en operativ krigsplanering och förberedelser för ett
angrepp. Denna roll fortsatte och intensifierades i ett
mobiliseringsskede.

I  ett mobiliseringsskede hade marina stridskrafter
en viktig roll att säkra transportflödet till sjöss längs
den svenska kusten, genom Öresund och Kalmarsund,
längs ostkusten och till Gotland samt från Södra Kvar-
ken till Norra Kvarken. Sjötransporter var viktiga för
försörjningen av landet med förnödenheter, bl a för
försörjning av förbanden i Övre Norrland samt för att
möjliggöra förstärkning av Gotland med markstrids-
krafter och försörjning med förnödenheter. Minröj-
ningsförbanden spelade här en viktig roll, liksom sam-
verkan med jaktflyg av särskilt viktiga transporter.

Genom underrättelseinhämtning, bevakning av
viktiga inloppsleder och marina basområden liksom
fri och bunden ubåtsjakt säkrades transportflödet
längs vår kust samt till och från Gotland. I  denna
verksamhet kunde flertalet marina förband delta.
Jagar- och fregattflottiljer tillsammans med helikopt-
rar, minröjnings- och ubåtsskyddsförband genom-
förde spaningssvep. Fartygsförbanden bedrev fri
och bunden ubåtsjakt och bekämpade främmande
undervattensverksamhet i samverkan med kontroller-
bara mineringar. I  denna verksamhet medverkade
även minspaningsstationer, sjökontrollstationer och
kontrollerbara mineringar, signalspaningsförband och
-fartyg samt under mobiliseringsskedet utläggning av
okontrollerbara mineringar.

Kapaciteten att hindra ubåtsintrång nedgick kraf-
tigt i slutet av 1970-talet till följd av att den fartygs-
burna ubåtsjakten avskaffades vid 1968 års och slut-
ligen vid 1972 års försvarsbeslut, för att under slutet
av198o-talet åter börja öka.

I  ett mobiliseringsskede hade marina stridskraf-
ter en viktig roll genom att skydda sjöfarten med
förnödenheter bland annat för försörjning av förban-
den i Övre Norrland samt att möjliggöra förstärkning
av Gotland med markstridskrafter och förnödenheter.

Minröjningsförbanden spelade här en viktig roll,
liksom samverkan med jaktflyg av särskilt viktiga
transporter.

Efter krigsutbrott var de marina stridskrafternas
huvuduppgift att försvåra invasionsförberedelser samt
att försvåra invasionsstyrkornas rörelser mot vårt
område och tillfoga dem om möjligt avgörande förlus-
ter. Detta skedde genom anfallsföretag med ubåtar och
ytstridskrafter samt genom mineringar.

Anfallsföretagen kunde riktas mot angriparens
kusttrafik och ilastningshamnar och mot landstig-
ningsföretagen under hela deras överfart — de först-
nämnda främst med ubåtar. En förutsättning för detta
var fortsatt skydd av de marina basområdena och
utfarterna därifrån. Samverkan mellan ytstridsfartyg
och attackflyg eftersträvades.

Mineringarnas syfte var i första hand att begränsa
angriparens handlingsfrihet och tillfoga honom förlus-
ter. Därmed kunde mineringarna tjäna som gard inom
vissa områden, vilket gjorde det möjligt att kraftsamla
markstridskrafterna. Mineringarna innebar också att
angriparen tvingades ti l l  minröjning. Detta indikerade
också inom vilket område som den primära sjöburna
insatsen avsågs ske. Sammantaget minskade detta
angriparens tempo.

Sverige planerade för att i en krigssituation såväl
offensivt minera vatten inom fientligt och ockuperat
område och på internationellt vatten som defensivt
minera på svenskt territorium (kustmineringar, strand-
försvars- och skärgårdsmineringar, kontrollerbara
mineringar i inlopp samt hamnmineringar). Offensiva
mineringar hade till uppgift att störa sjötrafik och
invasionsförberedelser i anslutning till hamnar och
områden där lastning av transportfartyg kunde ske
samt på fientlig kust och i sund som var operativt vik-
tiga för angriparen.

Utläggning av kontrollerbara mineringar i fred
beslutades av överbefälhavaren. Under beredskaps-
tillstånd och i krig hade militärbefälhavarna besluts-
rätten.
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Vid utläggning av okontrollerbara mineringar 
behövdes tillstånd av regeringen. Mineringarna, såväl 
på svenskt sjöterritorium som på fritt hav, lades ut 
för att så lite som möjligt hindra svensk sjötra#k och 
egna sjöstridskrafter. Före krigstillstånd skulle utlagda 
mineringars läge offentliggöras och bevakning vara 
utsatt för att varna sjöfart. Samlingsplatser och min-
lotsning för den civila sjötra#ken måste arrangeras. 
Under beredskapstillstånd och i krig hade överbefäl-
havaren rätt att besluta om denna utläggning inom 
svenskt sjöterritorium och i krig även på fritt hav.

Utläggningen av mineringar såväl okontrollerbara 
som kontrollerbara på svenskt sjöterritorium och fritt 
hav utfördes av minfartyg, hjälpminfartyg eller större 
ytstridsfartyg samt minutläggare. Utläggningen av 
offensiva mineringar var svår och riskfylld. I huvud-
sak lades mineringarna ut med ubåtar men i undan-
tagsfall även med motortorpedbåtar. Kapaciteten att 
lägga ut okontrollerbara mineringar minskades radi-
kalt under $%"&-talet.

Insats av kontrollerbara mineringar kunde styras 
från minstationer iland och medgav därför egen sjö-
tra#k att passera över mineringen. Utläggning kunde 
därmed göras redan i fredstid. Totalt fanns under 
$%"&-talet ca $&& mineringar planerade. Nära "' pro-
cent av dessa var utlagda under $%(&-talet.

De främsta bristerna i de fasta spärrförbanden var 
det tunga artilleriets svaga eldkraft och skydd. En 
omfattande modernisering av kustartilleriet påbörja-
des under $%'&-talet och var i huvudsak genomförd 
under (&-talet. Införandet av långräckviddiga sjö-
målsrobotar på ytstridskrafter och i kustartilleriet 
under $%(&-talet förstärkte kapaciteten att bekämpa 
sjömål.

Flygstridskrafter
Flygvapnets förband förberedde redan i fredstid sin 
roll i krig genom kontinuerlig luftbevakning och en 
incidentberedskap som inte endast hade till uppgift 
att avvisa kränkningar utan även att hålla uppsikt 

över )ygverksamhet i vårt närområde. Genom )yg-
spaning följdes verksamhet på våra omgivande far-
vatten konti nuerligt upp. Nya fartygstyper och deras 
bestyckning fotograferades så fort de började öva i 
Östersjön.

Hamnar på andra sidan Östersjön kontrollerades 
då och då vad avsåg utbyggnad och beläggning genom 
beordrade spaningsinsatser.

Spanings)ygets viktigaste uppgifter var att bidra 
med underrättelser för dispositionen av våra strids-
krafter samt målbestämning för insatser av fjärr-
stridskrafter genom komplettering av detaljer i andra 
underrättelsekällors rapporter. Det kunde man göra 
genom att främst utspana och kontrollera invasions-
förberedelser i Sverige omgivande områden; spana 
mot eventuell gränsinvasion; i samverkan med FRA 
och marinstridskrafter övervaka Sverige omgivande 
vatten och hamnar; spana mot framskjutna )yg- och 
robotbaser samt radarstationer på Sverige om givande 
områden; i den mån övriga uppgifter medgav skulle 
spaningen utföras för eskaderchefer respektive militär-
befälhavare; med spaningsgrupper ur reserv)ygkåren 
utföra väder)ygningar, radiakspaning, kustövervak-
ning, ubåtsjakt (intill $%'() och )ygräddning i nära 
anslutning till kusten.

Jakt)ygets uppgifter var att luftförsvara opera-
tionsområdet; försvåra förbekämpning; bekämpa 
lufttransporter och luftlandsättningar; jaktskydda 
attackinsatser och insatser av ytstridsfartyg; jakt-
skydda arméstridskrafters omgrupperingar och anfall. 
Jaktskydd av våra stridskrafter i form av eskort och 
jaktsvep kunde endast erbjudas i ringa utsträckning, 
främst på grund av den begränsade räckvidden hos 
de aktuella jaktplanstyperna. Jaktförbanden kunde 
också, om läget så medgav, genom ombeväpning 
använ das i begränsad utsträckning för attackinsatser, 
jakt attack. I samband med en #entlig landstigning var 
planeringen att insätta jakt)yget mot landstignings-
farkoster och ansamling av trupp och materiel på 
stränderna.
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Vid utläggning av okontrollerbara mineringar
behövdes tillstånd av regeringen. Mineringarna, såväl
på svenskt sjöterritorium som på fritt hav, lades ut
för att så lite som möjligt hindra svensk sjötrafik och
egna sjöstridskrafter. Före krigstillstånd skulle utlagda
mineringars läge offentliggöras och bevakning vara
utsatt för att varna sjöfart. Samlingsplatser och min-
lotsning för den civila sjötrafiken måste arrangeras.
Under beredskapstillstånd och i krig hade överbefäl-
havaren rätt att besluta om denna utläggning inom
svenskt sjöterritorium och i krig även på fritt hav.

Utläggningen av mineringar såväl okontrollerbara
som kontrollerbara på svenskt sjöterritorium och fritt
hav utfördes av minfartyg, hjälpminfartyg eller större
ytstridsfartyg samt minutläggare. Utläggningen av
offensiva mineringar var svår och riskfylld. I  huvud-
sak lades mineringarna ut med ubåtar men i undan-
tagsfall även med motortorpedbåtar. Kapaciteten att
lägga ut okontrollerbara mineringar minskades radi-
kalt under 1970-talet.

Insats av kontrollerbara mineringar kunde styras
från minstationer iland och medgav därför egen sjö-
trafik att passera över mineringen. Utläggning kunde
därmed göras redan i fredstid. Totalt fanns under
1970-talet ca ioo mineringar planerade. Nära 75 pro-
cent av dessa var utlagda under i980-talet.

De främsta bristerna i de fasta spärrförbanden var
det tunga artilleriets svaga eldkraft och skydd. En
omfattande modernisering av kustartilleriet påbörja-
des under 1950-talet och var i huvudsak genomförd
under 8o-talet. Införandet av långräckviddiga sjö-
målsrobotar på ytstridskrafter och i kustartilleriet
under 1980-talet förstärkte kapaciteten att bekämpa
sjömål.

Flygstridskrafter
Flygvapnets förband förberedde redan i  fredstid sin
roll i krig genom kontinuerlig luftbevakning och en
incidentberedskap som inte endast hade till uppgift
att avvisa kränkningar utan även att hålla uppsikt

över flygverksamhet i vårt närområde. Genom flyg-
spaning följdes verksamhet på våra omgivande far-
vatten kontinuerligt upp. Nya fartygstyper och deras
bestyckning fotograferades så fort de började öva i
Östersjön.

Hamnar på andra sidan Östersjön kontrollerades
då och då vad avsåg utbyggnad och beläggning genom
beordrade spaningsinsatser.

Spaningsflygets viktigaste uppgifter var att bidra
med underrättelser för dispositionen av våra strids-
krafter samt målbestämning för insatser av fjärr-
stridskrafter genom komplettering av detaljer i andra
underrättelsekällors rapporter. Det kunde man göra
genom att främst utspana och kontrollera invasions-
förberedelser i Sverige omgivande områden; spana
mot eventuell gränsinvasion; i samverkan med FRA
och marinstridskrafter övervaka Sverige omgivande
vatten och hamnar; spana mot framskjutna flyg- och
robotbaser samt radarstationer på Sverige omgivande
områden; i den mån övriga uppgifter medgav skulle
spaningen utföras för eskaderchefer respektive militär-
befälhavare; med spaningsgrupper ur reservflygkåren
utföra väderflygningar, radiakspaning, kustövervak-
ning, ubåtsjakt (intill 1958) och flygräddning i nära
anslutning till kusten.

Jaktflygets uppgifter var att luftförsvara opera-
tionsområdet; försvåra förbekämpning; bekämpa
lufttransporter och luftlandsättningar; jaktskydda
attackinsatser och insatser av ytstridsfartyg; jakt-
skydda armsstridskrafters omgrupperingar och anfall.
Jaktskydd av våra stridskrafter i form av eskort och
jaktsvep kunde endast erbjudas i ringa utsträckning,
främst på grund av den begränsade räckvidden hos
de aktuella jaktplanstyperna. Jaktförbanden kunde
också, om läget så medgav, genom ombeväpning
användas i begränsad utsträckning för attackinsatser,
jaktattack. I  samband med en fientlig landstigning var
planeringen att insätta jaktflyget mot landstignings-
farkoster och ansamling av trupp och materiel på
stränderna.
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Attack#ygets mål vid kustinvasion var främst 
minröjnings företag mot vår kust; invasions#ottor 
under överfart; brohuvuden i anslutning till land-
stigningsstränder och hamnar; luftlandsatta förband. 
Insatser mot sjömål eftersträvades ske i samverkan 
med våra sjöstridskrafter. Under vissa omständig-
heter kunde även angriparens samling och ilastning 
av invasions tonnage anfallas. Vid gränsinvasion var 
målen: väg- och järnvägsförbindelser, främst broar 
och överskeppningslägen; understödsförband på 
djupet; större truppsamlingar samt staber och artilleri-
förband; framskjutna #ygbaser. Det lätta attack#yget 
kunde understödja markstriden i direkt samverkan 
med våra markstridskrafter.

Transport#yget skulle bidra med koncentrerings-
transporter till Övre Norrland och Gotland (”Guten”) 
samt vid behov av omgruppering inom landet; trans-
por  tera och fälla falskärmsjägarförband; omgrup-
pera resurser för #ygstridskrafternas behov; bidra 
till materiel tillförsel utifrån och transporter till 
utlandet.

Sambands#yget bidrog med att snabbt kunna 
överföra meddelanden och transportera nyckel-
personal.

Stridslednings- och luftbevakningssystemet hade 
vid sidan av uppgiften att följa upp luftläget och 
stridsleda våra #ygande förband också de viktiga 
uppgifterna att förse övriga stridskrafter med luft-
lägesorienteringar och ge civilförsvaret underlag för 
alarmeringstjänsten.

Det operativa samspelet
Den operativa verksamhetens kärna är samspelet 
mellan olika slags stridskrafter. Detta samspel kan 
svår ligen systematiseras i stränga modeller; det är 
därför operationskonst är ett relevant begrepp. Någon 
grov uppsortering är dock möjlig med därtill hörande 
exempli$ering. 

Ett samspel är arbetsfördelning mellan olika 
slags stridskrafter med hänsyn till deras vapenmäs-

siga styrka och svagheter, geogra$ska förhållanden 
etc. Exemplen är ofta tämligen självklara: ubåtar 
och attack#yg mot invasionsförberedelser och 
landstignings #ottor långt ute på havet, ytattackför-
band närmare kusten, kustartilleri mot inträngande 
genom skärgårds områden, avvärjningsbrigader i kust-
zonen, anfallsbrigader mot landstigen $ende etc.

En samordning av dessa insatser skapar synergi-
effekter, där effekten av insatserna blir större än 
summan av de enskilda insatserna. Landstignings-
styrkor är som mest känsliga för bekämpning innan 
de nått land. Vår strävan är att en kustinvasion helt 
kan avvärjas före landstigningen. Angriparen måste 
därför försöka nedkämpa våra #yg- och marina strids-
krafter före överfart. Det kan inte göras hundrapro-
centigt och angriparen kommer sannolikt att tillfogas 
stora förluster inledningsvis. Landstigna styrkor 
kommer därför att vara reducerade, kvalitativt och 
kvantitativt, och därmed lättare kunna slås av anfal-
lande markstridskrafter.

 Omvänt tvingar försvar med markstridskrafter 
och kustartilleri av tänkbara landstigningsstränder 
angriparen till koncentrerade landstigningsföretag, 
vilket skapar ”feta mål” för #yg- och sjöstridskrafter. 
Dessa insatser ger i sin tur effekten att angriparen 
på grund av krympande resurser för förbekämpning 
och minröjning måste koncentrera förberedelser till 
färre områden, varigenom vi får underlag för taktisk, 
opera tiv och strategisk kraftsamling. Detta problem-
komplex behandlas mer ingående i kapitel %.

En annan samordning är understöd av andra 
stridskrafter för att möjliggöra deras verkan: anfall 
med attack#yg för att slå ut angriparens minröjnings-
förband, jakt- och luftvärnsskydd av pansarbrigaders 
anfall, luftvärns- och markförsvar av marin- och 
#ygbaser eller anfall för att slå luftlandsättningar och 
återta baserna. Det kan också vara mer momentant 
samspel som när ytattack slår ut ubåtsjaktfartyg som 
skyddar en landstignings#otta, vilket ger våra ubåtar 
möjlighet att sänka luftvärnsfregatter, varigenom 
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Attackflygets mål vid kustinvasion var främst
minröjningsföretag mot vår kust; invasionsflottor
under överfart; brohuvuden i anslutning till land-
stigningsstränder och hamnar; luftlandsatta förband.
Insatser mot sjömål eftersträvades ske i samverkan
med våra sjöstridskrafter. Under vissa omständig-
heter kunde även angriparens samling och ilastning
av invasionstonnage anfallas. Vid gränsinvasion var
målen: väg- och järnvägsförbindelser, främst broar
och överskeppningslägen; understödsförband på
djupet; större truppsamlingar samt staber och artilleri-
förband; framskjutna flygbaser. Det lätta attackflyget
kunde understödja markstriden i direkt samverkan
med våra markstridskrafter.

Transportflyget skulle bidra med koncentrerings-
transporter till Övre Norrland och Gotland ("Guten")
samt vid behov av omgruppering inom landet; trans-
portera och fälla falskärmsjägarförband; omgrup-
pera resurser för flygstridskrafternas behov; bidra
till materieltillförsel utifrån och transporter till
utlandet.

Sambandsflyget bidrog med att snabbt kunna
överföra meddelanden och transportera nyckel-
personal.

Stridslednings- och luftbevakningssystemet hade
vid sidan av uppgiften att följa upp luftläget och
stridsleda våra flygande förband också de viktiga
uppgifterna att förse övriga stridskrafter med luft-
lägesorienteringar och ge civilförsvaret underlag för
alarmeringstjänsten.

Det operativa samspelet
Den operativa verksamhetens kärna är samspelet
mellan olika slags stridskrafter. Detta samspel kan
svårligen systematiseras i stränga modeller; det är
därför operationskonst är ett relevant begrepp. Någon
grov uppsortering är dock möjlig med därtill hörande
exemplifiering.

Ett samspel är arbetsfördelning mellan olika
slags stridskrafter med hänsyn till deras vapenmäs-

siga styrka och svagheter, geografiska förhållanden
etc. Exemplen är ofta tämligen självklara: ubåtar
och attackflyg mot invasionsförberedelser och
landstigningsflottor långt ute på havet, ytattackför-
band närmare kusten, kustartilleri mot inträngande
genom skärgårdsområden, avvärjningsbrigader i kust-
zonen, anfallsbrigader mot landstigen fiende etc.

En samordning av dessa insatser skapar synergi-
effekter, där effekten av insatserna blir större än
summan av de enskilda insatserna. Landstignings-
styrkor är som mest känsliga för bekämpning innan
de nått land. Vår strävan är att en kustinvasion helt
kan avvärjas före landstigningen. Angriparen måste
därför försöka nedkämpa våra flyg- och marina strids-
krafter före överfart. Det kan inte göras hundrapro-
centigt och angriparen kommer sannolikt att tillfogas
stora förluster inledningsvis. Landstigna styrkor
kommer därför att vara reducerade, kvalitativt och
kvantitativt, och därmed lättare kunna slås av anfal-
lande markstridskrafter.

Omvänt tvingar försvar med markstridskrafter
och kustartilleri av tänkbara landstigningsstränder
angriparen till koncentrerade landstigningsföretag,
vilket skapar "feta mål" för flyg- och sjöstridskrafter.
Dessa insatser ger i sin tur effekten att angriparen
på grund av krympande resurser för förbekämpning
och minröjning måste koncentrera förberedelser till
färre områden, varigenom vi får underlag för taktisk,
operativ och strategisk kraftsamling. Detta problem-
komplex behandlas mer ingående i kapitel 3.

En annan samordning är understöd av andra
stridskrafter för att möjliggöra deras verkan: anfall
med attackflyg för att slå ut angriparens minröjnings-
förband, jakt- och luftvärnsskydd av pansarbrigaders
anfall, luftvärns- och markförsvar av marin- och
flygbaser eller anfall för att slå luftlandsättningar och
återta baserna. Det kan också vara mer momentant
samspel som när ytattack slår ut ubåtsjaktfartyg som
skyddar en landstigningsflotta, vilket ger våra ubåtar
möjlighet att sänka luftvärnsfregatter, varigenom
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vägen öppnas för vårt attack#yg att angripa land-
stigningsfartygen. 

Det säger sig självt att den ledningsorganisation 
som ska kunna åstadkomma detta samspel måste 
besitta mycket stora kunskaper om de olika strids-
krafternas förmåga för att kunna åstadkomma 
samspel både momentant och på lång sikt samt ha 
tillräck ligt stabsmässiga och tekniska resurser för 
detta.

Ett samspel av särskilt slag fanns också på det 
strate giska planet vid försvar mot överraskande 
angrepp, där de tidigt insatsberedda sjö- och #yg-
stridskrafterna skapade tid för mobilisering av armé-
stridskrafterna. Detta beskrivs närmare i kapitel $.

Den operativa verksamhetens faser
I konsekvens med de%nitionerna handlar framställ-
ningen främst om milonivån, men även den del av den 
strategiska ledningen som handlar om effektuering av 
politiska beslut behandlas. 

Den operativa verksamheten kan delas upp i tre 
olika faser, som dock inte i alla lägen har tydliga grän-
ser. Den första fasen är krigsplanläggningen, planer 
för förbandens utgångsgruppering och alternativa 
grupperingar och riktlinjer för deras användande. 
I denna fas ingår också rekognoseringar och olika 
slags övningar. Den andra fasen är intagandet av plan-
lagd – eller av läget betingad förändrad – gruppering. 
I gynnsamma fall kan tiden efter intagande av krigs-
gruppering medge fältarbeten, övningar och andra 
stridsförberedelser. Den tredje fasen är genomförande 
av strider och operationer. 

Som sagt kan faserna gå i varandra. I mobilise-
ringsskedet kan det uppstå behov av att revidera plan-
läggningen, t ex på grund av att förband försenas eller 
visar sig inneha alltför stora brister. Beroende på arten 
av angrepp, på förvarning och beslutsfattning kan för-
banden behöva mobiliseras och grupperas under strid. 
Här beskrivs kortfattat den andra fasen för de olika 
stridskrafterna.

Arméstridskrafterna 
För arméstridskrafternas del brukar man tala om tre 
skeden: mobilisering, koncentrering och uppmarsch. 

Mobiliseringen byggde på långt drivna förberedel-
ser som skulle borga för att den kunde komma igång 
med stor automatik, i det mest krävande fallet på 
signa len Beredskapslarm. I armén var hela förbands-
massan hemförlovad och materielen i stor utsträck-
ning förrådsställd i kompaniförråd, väl utspridda. 
I regel övades inryckning till mobiliseringsplatserna 
i samband med krigsförbandsövningar. Ett problem 
vid mobilisering var att krigsförbands materiel låna-
des ut till grundutbildningsförbanden. Hur detta 
hante rades i olika lägen beskrivs i kapitel ".

Efter mobilisering och eventuell kompletterande 
utbildning intogs krigsgruppering, av arméstridskraf-
terna genom att förbanden transporterades bataljons-
vis per väg eller järnväg till sin krigsuppgift. Grup-
pering inom ett militärområde benämndes uppmarsch, 
för#yttning till ett annat milo koncentrering.

De marina stridskrafterna 
För sjöstridskrafterna utgjorde fasen övergång från 
fred till krigsorganisation en stor belastning. Det 
innebar också en ovisshet om huruvida landet skulle 
angripas militärt. Inledningsvis handlade det om 
fredsorganisationens fortgående utbildning inklu-
sive omedelbar beredskap men nu inom ramen för 
krigsorganisationen. Det ställdes krav på marinen att 
säkra transportleder till sjöss samt övervaka såväl den 
svenska ekonomiska zonen som svenskt territorialhav 
och inre vatten. Den långa svenska kusten innebar ett 
ständigt ökat behov av prioriteringar efter hand som 
de krigsorganiserade förbanden minskade.

Ledningsansvaret gick över från chefen för kust-
#ottan, CFK, till respektive militärbefälhavare. Freds-
rustade förband genomförde, när pågående operativ 
verksamhet gjorde detta möjligt, successivt personal-
skifte från fredsbemanning till krigsbemanning enligt 
krigsplaceringsorder. Samtidigt bemannades det fasta 
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vägen öppnas för vårt attackflyg att angripa land-
stigningsfartygen.

Det säger sig självt att den ledningsorganisation
som ska kunna åstadkomma detta samspel måste
besitta mycket stora kunskaper om de olika strids-
krafternas förmåga för att kunna åstadkomma
samspel både momentant och på lång sikt samt ha
tillräckligt stabsmässiga och tekniska resurser för
detta.

Ett samspel av särskilt slag fanns också på det
strategiska planet vid försvar mot överraskande
angrepp, där de tidigt insatsberedda sjö- och flyg-
stridskrafterna skapade tid för mobilisering av arms-
stridskrafterna. Detta beskrivs närmare i kapitel 3.

Den operativa verksamhetens faser
I  konsekvens med definitionerna handlar framställ-
ningen främst om milonivån, men även den del av den
strategiska ledningen som handlar om effektuering av
politiska beslut behandlas.

Den operativa verksamheten kan delas upp i tre
olika faser, som dock inte i alla lägen har tydliga grän-
ser. Den första fasen är krigsplanläggningen, planer
för förbandens utgångsgruppering och alternativa
grupperingar och riktlinjer för deras användande.
I  denna fas ingår också rekognoseringar och olika
slags övningar. Den andra fasen är intagandet av plan-
lagd — eller av läget betingad förändrad — gruppering.
I  gynnsamma fall kan tiden efter intagande av krigs-
gruppering medge fältarbeten, övningar och andra
stridsförberedelser. Den tredje fasen är genomförande
av strider och operationer.

Som sagt kan faserna gå i varandra. I  mobilise-
ringsskedet kan det uppstå behov av att revidera plan-
läggningen, t ex på grund av att förband försenas eller
visar sig inneha alltför stora brister. Beroende på arten
av angrepp, på förvarning och beslutsfattning kan för-
banden behöva mobiliseras och grupperas under strid.
Här beskrivs kortfattat den andra fasen för de olika
stridskrafterna.

Arm&tridskrafterna
För armsstridskrafternas del brukar man tala om tre
skeden: mobilisering, koncentrering och uppmarsch.

Mobiliseringen byggde på långt drivna förberedel-
ser som skulle borga för att den kunde komma igång
med stor automatik, i det mest krävande fallet på
signalen Beredskapslarm. I  armen var hela förbands-
massan hemförlovad och materielen i stor utsträck-
ning förrådsställd i kompaniförråd, väl utspridda.
I  regel övades inryckning till mobiliseringsplatserna
i samband med krigsförbandsövningar. Ett problem
vid mobilisering var att krigsförbands materiel låna-
des ut till grundutbildningsförbanden. Hur detta
hanterades i olika lägen beskrivs i kapitel 9.

Efter mobilisering och eventuell kompletterande
utbildning intogs krigsgruppering, av armsstridskraf-
terna genom att förbanden transporterades bataljons-
vis per väg eller järnväg till sin krigsuppgift. Grup-
pering inom ett militärområde benämndes uppmarsch,
förflyttning till ett annat milo koncentrering.

De marina stridskrafterna
För sjöstridskrafterna utgjorde fasen övergång från
fred till krigsorganisation en stor belastning. Det
innebar också en ovisshet om huruvida landet skulle
angripas militärt. Inledningsvis handlade det om
fredsorganisationens fortgående utbildning inklu-
sive omedelbar beredskap men nu inom ramen för
krigsorganisationen. Det ställdes krav på marinen att
säkra transportleder till sjöss samt övervaka såväl den
svenska ekonomiska zonen som svenskt territorialhav
och inre vatten. Den långa svenska kusten innebar ett
ständigt ökat behov av prioriteringar efter hand som
de krigsorganiserade förbanden minskade.

Ledningsansvaret gick över från chefen för kust-
flottan, CFK, till respektive militärbefälhavare. Freds-
rustade förband genomförde, när pågående operativ
verksamhet gjorde detta möjligt, successivt personal-
skifte från fredsbemanning till krigsbemanning enligt
krigsplaceringsorder. Samtidigt bemannades det fasta
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försvaret och de marina baserna samt den marina 
kustbevakningsorganisationen. Utläggning påbörja-
des av de fasta- och kontrollerbara mineringarna som 
inte var utlagda. I samband med beredskapshöjning 
ombaserades fartygsförbanden till marina baser inom 
det militärområde som förbanden var grundtill delade. 
Undantag från detta gjordes då den operativa verk-
samheten ställde krav på att fartygsförbanden var 
till sjöss oberoende av vilket militärområde de var 
grundtilldelade. Exempel på detta kan vara eskort 
av fartygs tra#k från Göteborg till Malmö eller min-
röjning i prioriterade leder.

I bl a min-, torped- och ammunitionsförråden 
påbörjades klargöring för utlämning. De rörliga 
fartygsförbanden, de som fram till $%&"-talet låg 
i malpåse rustades och från &"-talets början var depå-
förlagda bemannades, spreds till i förväg beslutade 
spridningsplatser.

Kompletterande utbildning av krigsbesättningar 
påbörjades samtidigt som de påbörjade att lösa sina 
krigsuppgifter, t ex att minröjningsavdelningarna 
påbörjade kontroll av de leder som förbanden ansva-
rade för. De rörliga spärrförbanden mobiliserade och 
ombaserades till plats i enlighet med grundtilldel-
ningen eller till annan plats med hänsyn till situatio-
nens utveckling.

Flygstridskrafterna
I 'ygvapnet bedrevs redan i fred luftbevakning 
dygnet runt och incidentberedskap med jaktför-
band med normalt rote eller rotar cirka (" procent 
av tiden under veckorna. Stril- och bassystemen var 
väl utbyggda och 'ygdivisionerna var i stort sett 
full bemannade. En betydande jakt- och spanings-
beredskap upprätthölls. Beredskap upprätthölls för 
att snabbt ombasera till krigsbaserna, som var beman-
nade med bastroppar. I övrigt var mobiliseringsti-
derna för krigsförbanden korta och efter )* timmar 
skulle 'ygvapnet i princip vara ställt på krigsfot. 
Ombasering till krigsbaser kunde ske tidigt på ÖB:s 
order Givakt med syftet att så långt som möjligt ha en 
mot #entliga angrepp skyddad utgångsgruppering.
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försvaret och de marina baserna samt den marina
kustbevakningsorganisationen. Utläggning påbörja-
des av de fasta- och kontrollerbara mineringarna som
inte var utlagda. I  samband med beredskapshöjning
ombaserades fartygsförbanden till marina baser inom
det militärområde som förbanden var grundtilldelade.
Undantag från detta gjordes då den operativa verk-
samheten ställde krav på att fartygsförbanden var
till sjöss oberoende av vilket militärområde de var
grundtilldelade. Exempel på detta kan vara eskort
av fartygstrafik från Göteborg till Malmö eller min-
röjning i prioriterade leder.

I  bl a min-, torped- och ammunitionsförråden
påbörjades klargöring för utlämning. De rörliga
fartygsförbanden, de som fram till 1980-talet låg
i malpåse rustades och från 8o-talets början var depå-
förlagda bemannades, spreds till i förväg beslutade
spridningsplatser.

Kompletterande utbildning av krigsbesättningar
påbörjades samtidigt som de påbörjade att lösa sina
krigsuppgifter, t ex att minröjningsavdelningarna
påbörjade kontroll av de leder som förbanden ansva-
rade för. De rörliga spärrförbanden mobiliserade och
ombaserades till plats i enlighet med grundtilldel-
ningen eller till annan plats med hänsyn till situatio-
nens utveckling.

Flygstridskrafterna
I  flygvapnet bedrevs redan i fred luftbevakning
dygnet runt och incidentberedskap med jaktför-
band med normalt rote eller rotar cirka 6o procent
av tiden under veckorna. Stril- och bassystemen var
väl utbyggda och flygdivisionerna var i stort sett
fullbemannade. En betydande jakt- och spanings-
beredskap upprätthölls. Beredskap upprätthölls för
att snabbt ombasera till krigsbaserna, som var beman-
nade med bastroppar. I  övrigt var mobiliseringsti-
derna för krigsförbanden korta och efter 72 timmar
skulle flygvapnet i princip vara ställt på krigsfot.
Ombasering till krigsbaser kunde ske tidigt på ÖB:s
order Givakt med syftet att så långt som möjligt ha en
mot fientliga angrepp skyddad utgångsgruppering.
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Kustinvasion bedömdes 
kunna ske främst i östra 
Mellan sverige och södra Sve-
rige, företrädesvis i anslut-
ning till hamnar som kunde 
användas för styrketillväxt. De 
första landstigningarna måste 
dock ske med specialtonnage, 
landstigningsfartyg, på strän-
der eller i färjelägen. På bilden 
landsätts pansarskyttefordon 
av typen BTR, standardfordon 
i stora delar av den sovjetiska 
krigsmakten, ur ett landstig-
ningsfartyg.

Angriparens tillgång på 
specialtonnage var begränsat, 
vilket gjorde det angeläget för 
oss att med !yg- och marin-
stridskrafter möta överskepp-
ningsföretagen tidigt och 
sänka de ilastade landstig-
ningsfartygen till havs.

Kustinvasion bedömdes
kunna ske främst i östra
Mellansverige och södra Sve-
rige, företrädesvis i anslut-
ning till hamnar som kunde
användas för styrketillväxt. De
första landstigningarna måste
dock ske med specialtonnage,
landstigningsfartyg, på strän-
der eller i färjelägen. På bilden
landsätts pansarskyttefordon
av typen BTR, standardfordon
i stora delar av den sovjetiska
krigsmakten, ur ett landstig-
ningsfartyg.

Angriparens tillgång på
specialtonnage var begränsat,
vilket gjorde det angeläget för
oss att med flyg- och marin-
stridskrafter möta överskepp-
ningsföretagen tidigt och
sänka de ilastade landstig-
ningsfartygen till havs.



Attackeskadern, E 1, var över-
befälhavarens starkaste medel 
för att tidigt möta ett landstig-
ningsföretag. Eftersom attack-
!yget kunde sättas in !exibelt 
i olika riktningar, var eskadern 
direkt underställd överbefäl-
havaren, som vid behov till-

delade militärbefälhavarna 
attackresurser. Attack!ygpla-
nen, A 32 Lansen och därefter 
AJ 37 Viggen, hade för insats 
mot sjömål robot 04, här under 
produktion vid CVA, Centrala 
Flygverkstaden Arboga.

Attackeskadern, E 1, var över-
befälhavarens starkaste medel
för att tidigt möta ett landstig-
ningsföretag. Eftersom attack-
flyget kunde sättas in flexibelt
i olika riktningar, var eskadern
direkt underställd överbefäl-
havaren, som vid behov till-

delade militärbefälhavarna
attackresurser. Attackflygpla-
nen, A 32 Lansen och därefter
AJ 37 Viggen, hade för insats
mot sjömål robot 04, här under
produktion vid CVA, Centrala
Flygverkstaden Arboga.
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ÖB:s strategiska ledning – krigsfall #

av Bo Hugemark

! 

Det militärpolitiska läget under det kalla kriget inne-
bar att det var tre områden som i första hand kunde 
utsättas för eller bli berörda vid krig i Europa: övre 
Norrland, östra Mellansverige och södra Sverige. 
I grunden låg föreställningen att svenskt territorium 
inte hade något egenvärde som strategiskt mål men att 
det behövde behärskas som ett medel för att nå andra 
mål i området eller för att förhindra motparten att nå 
sina mål. 

Angreppsriktningar och krigsfall i planeringen 
Krigsfall som skulle ligga till grund för krigsplanlägg-
ningen var ett arv från tidigt $%&&-tal, nu anpassade 
till ny maktstruktur. De krigsfall och planeringsalter-
nativ som dåvarande ÖB Helge Jung hade lanserat 
$%'( moderniserades genom ÖB Opo (# och överarbe-
tades i ÖB Opo )!. Följande krigsfall gällde enligt ÖB 
Opo (#:

• Krigsfall I: Västtyskland eller ett förenat Tysk-
land förutsätts vara angriparen.

• Krigsfall II: Sovjetunionen och förbundna stater 
(Warszawapakten) förutsätts vara angriparen.

• Krigsfall III: Nato (eller vissa av Natos huvud-
makter) förutsätts vara angriparen.

Inom försvarsmakten byttes romerska siffror i början 
av $%(&-talet till arabiska, vilka kommer att användas 
i fortsättningen i denna framställning. 

Endast krigsfall # blev föremål för krigsplanlägg-
ning under huvuddelen av det kalla kriget. Först $%*% 
gjordes en planläggning för stridskrafternas utnytt-
jande i ett neutralitetstillstånd vid krig i närområdet. 

Krigsplanläggningen i krigsfall # utgick från att 
Sovjetunionen i händelse av utbrutet eller förestående 
krig med Nato skulle kunna ha geogra+ska mål i våra 
grannländer, varvid svenskt område kunde beröras 
som genomgångs-, över,ygnings- eller basområde. 
Det var också vitalt för Sovjetunionen att hindra 
Nato att utnyttja svenskt område eller luftterritorium. 
Detta innebar att tidsfaktorn var väsentlig i angrep-
pets genomförande. Angriparen bedömdes ha resurser 
för två stort upplagda samtidiga anfall mot Sverige, 
varav ett över landgränsen. Anfallet kunde inledas 
kuppartat. Planläggningen skulle vidare utgå från att 
ABC-stridsmedel (kärnvapen, biologiska och kemiska 
stridsmedel) kunde komma att utnyttjas mot krigs-
makten och totalförsvaret i övrigt. Begränsad insats 
av sådana stridsmedel +ck dock inte på ett avgörande 
sätt hindra ett fortsatt militärt försvar.

Sovjetunionens geogra+ska mål sammanhängde 
framför allt med tre strategiska syften:
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Det militärpolitiska läget under det kalla kriget inne-
bar att det var tre områden som i första hand kunde
utsättas för eller bli berörda vid krig i Europa: övre
Norrland, östra Mellansverige och södra Sverige.
I  grunden låg föreställningen att svenskt territorium
inte hade något egenvärde som strategiskt mål men att
det behövde behärskas som ett medel för att nå andra
mål i området eller för att förhindra motparten att nå
sina mål.

Angreppsriktningar och krigsfall i planeringen
Krigsfall som skulle ligga till grund för krigsplanlägg-
ningen var ett arv från tidigt i900-tal, nu anpassade
till ny maktstruktur. De krigsfall och planeringsalter-
nativ som dåvarande ÖB Helge Jung hade lanserat
1946 moderniserades genom ÖB Opo 62 och överarbe-
tades i ÖB Opo 73. Följande krigsfall gällde enligt ÖB
Opo 62:

• Krigsfal l  I: Västtyskland eller ett förenat Tysk-
land förutsätts vara angriparen.

• Krigsfal l  II: Sovjetunionen och förbundna stater
(Warszawapakten) förutsätts vara angriparen.

• Krigsfal l  III: Nato (eller vissa av Natos huvud-
makter) förutsätts vara angriparen.

Inom försvarsmakten byttes romerska siffror i början
av 1960-talet till arabiska, vilka kommer att användas
i fortsättningen i denna framställning.

Endast krigsfall 2 blev föremål för krigsplanlägg-
ning under huvuddelen av det kalla kriget. Först 1989
gjordes en planläggning för stridskrafternas utnytt-
jande i ett neutralitetstillstånd vid krig i närområdet.

Krigsplanläggningen i krigsfall 2 utgick från att
Sovjetunionen i händelse av utbrutet eller förestående
krig med Nato skulle kunna ha geografiska mål i våra
grannländer, varvid svenskt område kunde beröras
som genomgångs-, överflygnings- eller basområde.
Det var också vitalt för Sovjetunionen att hindra
Nato att utnyttja svenskt område eller luftterritorium.
Detta innebar att tidsfaktorn var väsentlig i angrep-
pets genomförande. Angriparen bedömdes ha resurser
för två stort upplagda samtidiga anfall mot Sverige,
varav ett över landgränsen. Anfallet kunde inledas
kuppartat. Planläggningen skulle vidare utgå från att
ABC-stridsmedel (kärnvapen, biologiska och kemiska
stridsmedel) kunde komma att utnyttjas mot krigs-
makten och totalförsvaret i övrigt. Begränsad insats
av sådana stridsmedel fick dock inte på ett avgörande
sätt hindra ett fortsatt militärt försvar.

Sovjetunionens geografiska mål sammanhängde
framför allt med tre strategiska syften:
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• Att säkra överlevnaden av den ubåtsbaserade 
kärnvapenreserven, baserad på Kolahalvön. 
Det innebar i första hand att ett framskjutet luft-
försvar måste etableras i Nordnorge, men man 
måste för ett mer uthålligt skydd ha det även 
längre söderut, helst i Sydnorge. 

• Att möjliggöra bekämpning av västs sjötranspor-
ter från USA till Europa. Det skulle kunna ske 
med attackubåtar och bomb#yg. För att möjlig-
göra dessas utpassage i gapet Grönland-Island-
Norge måste #ygbaser i Sydnorge tas.

• Att möjliggöra utpassage med marina strids-
krafter och landstigningsresurser genom 
Östersjö utloppen för insatser i Nordsjöområdet, 
exempelvis mot Storbritannien eller Nordsjöns 
kontinentala kust. Det krävde kontroll över de 
danska öarna, Jylland och Sydnorge samt, i det 
fall Sverige dragits in i kriget, även svenska väst-
kusten. Om avsikten var att förena Östersjömari-
nen med Norra marinen måste operationerna 
drivas vidare till kontroll av Storbritannien med 
dess tillhörande ögrupper, Färöarna och Island.

Samtliga dessa strategiska syften innebar höga tids-
krav i betvingandet av Sverige för att Sovjetunionen 
skulle kunna hålla försteg gentemot västs motoffen-
siv med främst #yg- och sjöstridskrafter. Två sätt 
att lösa detta var kärnvapeninsats och överraskning. 
Den svenska operativa planeringen utgick från att 
inga kärnvapen skulle komma att användas i krig. 
Här föreligger en motsättning mellan å ena sidan den 
operativa planeringen och å den andra scenarierna 
i de krigsspel på strategisk nivå som genomfördes 
i dåvarande Försvarshögskolans regi under $%&'- och 
"'-talen med deltagande av höga civila och militära 
befattningshavare, även ledande politiker.1

Betydelsen av svenskt område varierade beroende 
på det aktuella scenariot men var generellt stor. 
Vår of(ciella syn var att vi genom ett starkt försvar 
skulle kunna stå utanför kriget. Samtidigt förutsat-

tes att detta syfte kunde misslyckas. Ett angrepp 
mot Sverige kunde då ske antingen före, i samband 
med eller efter ett krigsutbrott på kontinenten. Ett 
inledande angrepp mot Sverige – vilket skulle kunna 
bli framgångsrikt genom överraskning – skulle ge 
Nato tid för mobilisering och försvarsförberedelser. 
Angrepp samtidigt inne bar kraftsplittring. Angrepp 
senare gav Sverige tid att mobilisera och försvars-
gruppera. 

Antaganden om angriparens styrka och 
angreppsmetoder
Som ovan sagts var under huvuddelen av kalla kriget 
storanfallet det angreppsfall som låg till grund för 
krigsplanläggningen. Storanfallet förutsatte att våra 
stridskrafter hade mobiliserats, koncentrerats (för#yt-
tats till annat milo), uppmarscherat i aktuellt milo och 
grupperats för sina krigsuppgifter. Två huvudtyper 
av angrepp kunde tänkas, kustinvasion och gräns-
invasion. Angriparen bedömdes inte ha resurser att 
genomföra en renodlad luftinvasion. Dock bedömdes 
han använda luftlandsättningar i stor skala som stöd-
operationer i kust- och gränsinvasion.

Vid en kustinvasion bedömdes angriparen behöva 
genomföra en långvarig förbekämpning med #yg 
och robotvapen mot #yg-, sjö- och kustartilleristrids-
krafter, försvarsgrupperade förband, reserver, 
lednings  organ, kommunikationer m m. Långvarig 
innebar #era veckor, i det fall enbart konventionella 
stridsmedel användes. Att etablera ett brohuvud, föra 
in så stora styrkor att de kunde bryta ut och därefter 
framtränga mot de strategiska slutmålen, belägna 
i Norge, skulle ta ytterligare veckor. Det var en tids-
fördröjning som kunde göra ett angrepp ”olönsamt”; 
de strategiska slutmålen skulle inte nås i tid sett 
mot de övergripande krigs målen. Tiden gav givetvis 
också angriparens huvud motståndare möjligheter att 
ingripa.

Angriparens resurser bedömdes under hela det kalla 
kriget medge en, och bara en, kustinvasion i taget. Det 
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• A t t  säkra överlevnaden av den ubåtsbaserade
kärnvapenreserven, baserad på Kolahalvön.
Det innebar i första hand att ett framskjutet luft-
försvar måste etableras i Nordnorge, men man
måste för ett mer uthålligt skydd ha det även
längre söderut, helst i Sydnorge.

• A t t  möjliggöra bekämpning av västs sjötranspor-
ter från USA till Europa. Det skulle kunna ske
med attackubåtar och bombflyg. För att möjlig-
göra dessas utpassage i gapet Grönland-Island-
Norge måste flygbaser i Sydnorge tas.

• A t t  möjliggöra utpassage med marina strids-
krafter och landstigningsresurser genom
Östersjöutloppen för insatser i Nordsjöområdet,
exempelvis mot Storbritannien eller Nordsjöns
kontinentala kust. Det krävde kontroll över de
danska öarna, Jylland och Sydnorge samt, i det
fall Sverige dragits in i kriget, även svenska väst-
kusten. Om avsikten var att förena Östersjömari-
nen med Norra marinen måste operationerna
drivas vidare till kontroll av Storbritannien med
dess tillhörande ögrupper, Färöarna och Island.

Samtliga dessa strategiska syften innebar höga tids-
krav i betvingandet av Sverige för att Sovjetunionen
skulle kunna hålla försteg gentemot västs motoffen-
siv med främst flyg- och sjöstridskrafter. Två sätt
att lösa detta var kärnvapeninsats och överraskning.
Den svenska operativa planeringen utgick från att
inga kärnvapen skulle komma att användas i krig.
Här föreligger en motsättning mellan å ena sidan den
operativa planeringen och å den andra scenarierna
i de krigsspel på strategisk nivå som genomfördes
i dåvarande Försvarshögskolans regi under 1950- och
6o-talen med deltagande av höga civila och militära
befattningshavare, även ledande politiker.'

Betydelsen av svenskt område varierade beroende
på det aktuella scenariot men var generellt stor.
Vår officiella syn var att vi genom ett starkt försvar
skulle kunna stå utanför kriget. Samtidigt förutsat-

tes att detta syfte kunde misslyckas. Ett angrepp
mot Sverige kunde då ske antingen före, i samband
med eller efter ett krigsutbrott på kontinenten. Ett
inledande angrepp mot Sverige — vilket skulle kunna
bli framgångsrikt genom överraskning — skulle ge
Nato tid för mobilisering och försvarsförberedelser.
Angrepp samtidigt innebar kraftsplittring. Angrepp
senare gav Sverige tid att mobilisera och försvars-
gruppera.

Antaganden om angriparens styrka och
angreppsmetoder
Som ovan sagts var under huvuddelen av kalla kriget
storanfallet det angreppsfall som låg till grund för
krigsplanläggningen. Storanfallet förutsatte att våra
stridskrafter hade mobiliserats, koncentrerats (förflyt-
tats till annat milo), uppmarscherat i aktuellt milo och
grupperats för sina krigsuppgifter. Två huvudtyper
av angrepp kunde tänkas, kustinvasion och gräns-
invasion. Angriparen bedömdes inte ha resurser att
genomföra en renodlad luftinvasion. Dock bedömdes
han använda luftlandsättningar i stor skala som stöd-
operationer i kust- och gränsinvasion.

Vid en kustinvasion bedömdes angriparen behöva
genomföra en långvarig förbekämpning med flyg
och robotvapen mot flyg-, sjö- och kustartilleristrids-
krafter, försvarsgrupperade förband, reserver,
ledningsorgan, kommunikationer m m. Långvarig
innebar flera veckor, i det fall enbart konventionella
stridsmedel användes. Att etablera ett brohuvud, föra
in så stora styrkor att de kunde bryta ut och därefter
framtränga mot de strategiska slutmålen, belägna
i Norge, skulle ta ytterligare veckor. Det var en tids-
fördröjning som kunde göra ett angrepp "olönsamt";
de strategiska slutmålen skulle inte nås i tid sett
mot de övergripande krigsmålen. Tiden gav givetvis
också angriparens huvudmotståndare möjligheter att
ingripa.

Angriparens resurser bedömdes under hela det kalla
kriget medge en, och bara en, kustinvasion i taget. Det
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realistiska i detta antagande kan diskuteras. Under 
de första åren var angriparens invasionstonnage och 
#ygresurser mycket begränsade. Vår planeringsförut-
sättning var ändå rimlig eftersom försvarsplaneringen 
måste vara långsiktig. Mot slutet av perioden föränd-
rades förutsättningarna radikalt, bland annat genom 
attack#ygets ökade räckvidder men kanske främst 
genom att angriparen kunde utnyttja roll-on-roll-off-
tonnage för snabb lossning av mekaniserade förband 
även i förstörda hamnar. Detta borde ha gett honom 
avsevärt ökad handlingsfrihet att landstiga på #era 
platser samtidigt.

Vid en landgränsinvasion förelåg inte samma 
behov av förbekämpning, eftersom det inte fanns 
ett känsligt överskeppnings- och landstigningsskede. 
Angriparen skulle däremot behöva bryta $nskt 
motstånd innan han kunde tränga över den svenska 
landgränsen. Hur lång tid detta skulle ta och vilka 
resurser det skulle kräva var något som vi i vår 
operativa plane ring inte kunde sätta några exakta 
värden på.2 

Som nämnts var storanfallet förutsättningen för 
den grundläggande operativa planen som omsattes 
till ÖB:s operationsorder. Men det var givet att en 
angripare skulle försöka undvika de stora nackdelar 
med detta, som ovan berörts, genom anfallsmetoder 
som sammanfattningsvis gick under begreppet över-
raskande angrepp. Överraskning kunde gälla tid, rum 
och sätt, och det låg i begreppets natur att det inte 
kunde beskrivas i tydliga scenarier. I stort kunde man 
dock säga att det fanns två varianter: anfall som gick 
ut på att försvåra vår styrketillväxt genom anfall över 
stor yta (bl a slå ut ledning och störa mobilisering) och 
anfall som gick ut på att påskynda angriparens styrke-
tillväxt (slå ut våra fjärrstridskrafter innan de intagit 
krigsgruppering, ta hamnar oförstörda etc).

Det förstnämnda fallet benämndes till en början 
strategisk kupp, det sistnämnda överraskande inlett 
storanfall, senare överraskande inlett anfall, I slutet 
av perioden kom det sistnämnda att kallas anfall med 

kort militär förvarning, och den strategiska kuppen 
blev strategiskt överfall.

Planeringsproblemen beträffande det överraskande 
angreppet hanterades genom ett beredskapssystem 
som skulle fungera så att man hade en grundläggande 
beredskap inom fredsverksamhetens ram. Den skulle 
tvinga en presumtiv angripare att vidta röjande åtgär-
der. Redan vid svaga förvarningssignaler skulle vi 
vidta begränsade snabba beredskapshöjningar som 
skulle tvinga fram ytterligare röjande åtgärder. Den 
ökade förvarningen skulle så utnyttjas för ytterligare 
beredskapshöjningar, möjliggjorda genom en planering 
för att snabbt sprida sjö- och #ygstridskrafter och för 
snabb och säker mobilisering av markstrids krafterna. 
Tid för de sistnämnda skulle skapas genom att angri-
paren måste slå ut huvuddelen av de förstnämnda 
innan luftlandsättning och landstigning kunde ske.

I botten av detta beredskapssystem låg ÖB:s kupp-
försvarsorder som reglerade hur fredsorganisatio-
nens resurser skulle användas för att skapa en första 
”tröskel”. Några utarbetade planer för operationerna 
i lägen då angrepp skedde under mobilisering kunde 
rimligen inte $nnas – sådana fall kunde få oändligt 
många varianter – utan här gällde det att improvisera 
på storanfallsplaneringens grund, vilket också övades 
i olika former.

I all utbildning i operationskonst framhölls att 
i fred uppgjorda operationsplaner endast tjänade 
som grund för improvisation i de lägen som skulle 
uppkomma i verkligheten. Och scenarier som spelades 
upp i studier och övningar var inget som man antog 
skulle inträffa utan hade som främsta syfte att träna 
den mentala beredskapen och förmågan att hantera de 
opera tiva instrumenten.

Hänsyn till det överraskande angreppet började tas 
under %&'(-talet, till en början genom anpassning av 
förbandstilldelningen, därefter med studier och plane-
ring. De konkreta planerna var färdiga och testade 
bland annat i fältövningar först mot slutet av det kalla 
kriget. 
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realistiska i detta antagande kan diskuteras. Under
de första åren var angriparens invasionstonnage och
flygresurser mycket begränsade. Vår planeringsförut-
sättning var ändå rimlig eftersom försvarsplaneringen
måste vara långsiktig. Mot slutet av perioden föränd-
rades förutsättningarna radikalt, bland annat genom
attackflygets ökade räckvidder men kanske främst
genom att angriparen kunde utnyttja roll-on-roll-off-
tonnage för snabb lossning av mekaniserade förband
även i förstörda hamnar. Detta borde ha gett honom
avsevärt ökad handlingsfrihet att landstiga på flera
platser samtidigt.

Vid en landgränsinvasion förelåg inte samma
behov av förbekämpning, eftersom det inte fanns
ett känsligt överskeppnings- och landstigningsskede.
Angriparen skulle däremot behöva bryta finskt
motstånd innan han kunde tränga över den svenska
landgränsen. Hur lång tid detta skulle ta och vilka
resurser det skulle kräva var något som vi i vår
operativa planering inte kunde sätta några exakta
värden på.2

Som nämnts var storanfallet förutsättningen för
den grundläggande operativa planen som omsattes
till ÖB:s operationsorder. Men det var givet att en
angripare skulle försöka undvika de stora nackdelar
med detta, som ovan berörts, genom anfallsmetoder
som sammanfattningsvis gick under begreppet över-
raskande angrepp. Överraskning kunde gälla tid, rum
och sätt, och det låg i begreppets natur att det inte
kunde beskrivas i tydliga scenarier. I  stort kunde man
dock säga att det fanns två varianter: anfall som gick
ut på att försvåra vår styrketillväxt genom anfall över
stor yta (bl a slå ut ledning och störa mobilisering) och
anfall som gick ut på att påskynda angriparens styrke-
tillväxt (slå ut våra fjärrstridskrafter innan de intagit
krigsgruppering, ta hamnar oförstörda etc).

Det förstnämnda fallet benämndes till en början
strategisk kupp, det sistnämnda överraskande inlett
storanfall, senare överraskande inlett anfall, I  slutet
av perioden kom det sistnämnda att kallas anfall med
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kort militär förvarning, och den strategiska kuppen
blev strategiskt överfall.

Planeringsproblemen beträffande det överraskande
angreppet hanterades genom ett beredskapssystem
som skulle fungera så att man hade en grundläggande
beredskap inom fredsverksamhetens ram. Den skulle
tvinga en presumtiv angripare att vidta röjande åtgär-
der. Redan vid svaga förvarningssignaler skulle vi
vidta begränsade snabba beredskapshöjningar som
skulle tvinga fram ytterligare röjande åtgärder. Den
ökade förvarningen skulle så utnyttjas för ytterligare
beredskapshöjningar, möjliggjorda genom en planering
för att snabbt sprida sjö- och flygstridskrafter och för
snabb och säker mobilisering av markstridskrafterna.
Tid för de sistnämnda skulle skapas genom att angri-
paren måste slå ut huvuddelen av de förstnämnda
innan luftlandsättning och landstigning kunde ske.

I  botten av detta beredskapssystem låg ÖB:s kupp-
försvarsorder som reglerade hur fredsorganisatio-
nens resurser skulle användas för att skapa en första
"tröskel". Några utarbetade planer för operationerna
i lägen då angrepp skedde under mobilisering kunde
rimligen inte finnas — sådana fall kunde få oändligt
många varianter — utan här gällde det att improvisera
på storanfallsplaneringens grund, vilket också övades
i olika former.

I  all utbildning i operationskonst framhölls att
i fred uppgjorda operationsplaner endast tjänade
som grund för improvisation i de lägen som skulle
uppkomma i verkligheten. Och scenarier som spelades
upp i studier och övningar var inget som man antog
skulle inträffa utan hade som främsta syfte att träna
den mentala beredskapen och förmågan att hantera de
operativa instrumenten.

Hänsyn till det överraskande angreppet började tas
under 1980-talet, till en början genom anpassning av
förbandstilldelningen, därefter med studier och plane-
ring. De konkreta planerna var färdiga och testade
bland annat i fältövningar först mot slutet av det kalla
kriget.
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Hjälp utifrån
Det förhållandet att angrepp mot Sverige skulle vara 
ett medel att nå strategiska mål på Natos område 
innebar givetvis att alliansen hade motiv att ingripa 
till vår hjälp. Det var en faktor som i något läge kunde 
vara avgörande, och det var därför angeläget att vårt 
operativa agerande avpassades för bästa möjliga 
effekt av hjälpen. Någon planläggning på milonivå 
för detta fanns inte, som ett resultat av alliansfrihets-
doktrinen och strävan att göra neutralitetspolitiken 
trovärdig. I föreliggande studie görs några översiktliga 
re#ektioner kring hur improviserad hjälp skulle ha 
kunnat ske inom ramen för våra operationer.

Krigsplanläggning 

Omfattning
Den operativa krigsplanläggningen skedde på två 
nivåer:

$) Överbefälhavaren gav sina direkt underställda 
chefer, DUC, uppgifter och resurser. DUC var fram 
till $%&& militärbefälhavarna i I. (S) II. (NN), III. (V), 
IV. (Ö), V. (B), VI. (ÖN) och VII. (Gotland) milo samt 
chefen för marinen och chefen för #ygvapnet. 

Som en följd av omorganisationen $%&& var de 
fr o m detta år i stället militärbefälhavarna i milo S, 
V, B, Ö, NN och ÖN samt chefen för attackeskadern, 
E $. 

Den operativa planen kallades ÖB:s operations-
order. Till grund för denna låg regeringens direktiv för 
det operativa krigsförberedelsearbetet.

') Militärbefälhavaren gav sina DUC uppgifter och 
resurser. DUC var fördelningschefer, försvarsområdes-
befälhavare, kustartilleriförsvarschefer, örlogsbas-
chefer, chefer för marina bevakningsområden, sektor-
chefer samt chefer för självständiga brigader eller 
lägre förband.

Planeringen kunde naturligtvis endast omfatta 
utgångsgrupperingen. Antalet alternativa sådana 
blev givetvis allt större ju längre ner i nivåerna man 

kom: redan på den högsta nivån grenade krigsfall ' 
ut sig beroende bl a på det militärstrategiska läget i 
omvärlden. Det innebar olika förbandstilldelningar 
till en militärbefälhavare. Denne hade inom ramen för 
varje förbandstilldelning att ge sina DUC så många 
alternativa uppgifter som han ansåg nödvändigt för 
att säkerställa sin handlingsfrihet. Detta var givetvis 
en delikat avvägning: å ena sidan ville man ge DUC 
chansen att förbereda olika händelseutvecklingar, å 
andra sidan (ck man inte överbelasta deras plane-
ringsförmåga.

Planeringen omfattade indelning, uppgifter och 
gruppering för att möta ett storanfall. Försvar mot 
överraskande angrepp, tidigare benämnt kuppanfall, 
(ck, som ovan nämnts, föras genom improvisering 
på storanfallsplaneringens grund. ÖB:s kuppför-
svarsorder, som började utges $%&$, omfattade endast 
agerandet med fredsorganisationens resurser för att 
skapa en inledande tröskel och förbereda kommande 
beredskaps höjningar.

Grunden för planeringen var att (enden skulle 
mötas, hejdas och slås (MHS) tidigt innan han fått 
fast fot på svenskt territorium. Vid kustinvasion inne-
bar detta avgörande i kustområdet, vid gränsinvasion 
förutsattes strider på större djup. I samband med den 
nedgång i den operativa styrkan som inleddes i slutet 
av $%&)-talet uppstod en diskussion om en förändrad 
försvarsprincip, anslutande till den defensiva strategi 
som förordats av ÖB Helge Jung under $%*)-talet. 
Den nya principen skulle innebära försvårandeopera-
tioner (F) för att fördröja (endens framträngande mot 
hans slutmål på djupet av vårt territorium. Diskus-
sionen (ck också näring av politiska direktiv om 
att utreda försvarsstrukturer med större innehåll av 
arméstridskrafter och en begränsad omfattning av ”de 
stridskrafter som är utrustade med tekniskt avancerad 
materiel”. 

Den försvarsgrensstrid som uppstod ledde inte till 
någon förändring av de strategiska och operativa prin-
ciperna. Dock hade frågan om övergång från MHS till 
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Hjälp utifrån
Det förhållandet att angrepp mot Sverige skulle vara
ett medel att nå strategiska mål på Natos område
innebar givetvis att alliansen hade motiv att ingripa
till vår hjälp. Det var en faktor som i något läge kunde
vara avgörande, och det var därför angeläget att vårt
operativa agerande avpassades för bästa möjliga
effekt av hjälpen. Någon planläggning på milonivå
för detta fanns inte, som ett resultat av alliansfrihets-
doktrinen och strävan att göra neutralitetspolitiken
trovärdig. I  föreliggande studie görs några översiktliga
reflektioner kring hur improviserad hjälp skulle ha
kunnat ske inom ramen för våra operationer.

Krigsplanläggning

Omfattning
Den operativa krigsplanläggningen skedde på två
nivåer:

1) Överbefälhavaren gav sina direkt underställda
chefer, DUC, uppgifter och resurser. DUC var fram
till 1966 militärbefälhavarna i I. (S) II. (NN), M.  (V),
IV. (Ö), V. (B), VI. (ÖN) och VII. (Gotland) milo samt
chefen för marinen och chefen för flygvapnet.

Som en följd av omorganisationen 1966 var de
fr o m detta år i stället militärbefälhavarna i milo S,
V, B, Ö, NN och ÖN samt chefen för attackeskadern,
E 1.

Den operativa planen kallades ÖB:s operations-
order. Til l grund för denna låg regeringens direktiv för
det operativa krigsförberedelsearbetet.

2) Militärbefälhavaren gav sina DUC uppgifter och
resurser. DUC var fördelningschefer, försvarsområdes-
befälhavare, kustartilleriförsvarschefer, örlogsbas-
chefer, chefer för marina bevakningsområden, sektor-
chefer samt chefer för självständiga brigader eller
lägre förband.

Planeringen kunde naturligtvis endast omfatta
utgångsgrupperingen. Antalet alternativa sådana
blev givetvis allt större ju längre ner i nivåerna man

kom: redan på den högsta nivån grenade krigsfall 2
ut sig beroende bl a på det militärstrategiska läget i
omvärlden. Det innebar olika förbandstilldelningar
till en militärbefälhavare. Denne hade inom ramen för
varje förbandstilldelning att ge sina DUC så många
alternativa uppgifter som han ansåg nödvändigt för
att säkerställa sin handlingsfrihet. Detta var givetvis
en delikat avvägning: å ena sidan ville man ge DUC
chansen att förbereda olika händelseutvecklingar, å
andra sidan fick man inte överbelasta deras plane-
ringsförmåga.

Planeringen omfattade indelning, uppgifter och
gruppering för att möta ett storanfall. Försvar mot
överraskande angrepp, tidigare benämnt kuppanfall,
fick, som ovan nämnts, föras genom improvisering
på storanfallsplaneringens grund. ÖB:s kuppför-
svarsorder, som började utges 1961, omfattade endast
agerandet med fredsorganisationens resurser för att
skapa en inledande tröskel och förbereda kommande
beredskapshöjningar.

Grunden för planeringen var att fienden skulle
mötas, hejdas och slås (MHS) tidigt innan han fått
fast fot på svenskt territorium. Vid kustinvasion inne-
bar detta avgörande i kustområdet, vid gränsinvasion
förutsattes strider på större djup. I  samband med den
nedgång i den operativa styrkan som inleddes i slutet
av i960-talet uppstod en diskussion om en förändrad
försvarsprincip, anslutande till den defensiva strategi
som förordats av ÖB Helge Jung under 1940-talet.
Den nya principen skulle innebära försvårandeopera-
tioner (F) för att fördröja fiendens framträngande mot
hans slutmål på djupet av vårt territorium. Diskus-
sionen fick också näring av politiska direktiv om
att utreda försvarsstrukturer med större innehåll av
armsstridskrafter och en begränsad omfattning av "de
stridskrafter som är utrustade med tekniskt avancerad
materiel".

Den försvarsgrensstrid som uppstod ledde inte till
någon förändring av de strategiska och operativa prin-
ciperna. Dock hade frågan om övergång från MHS till
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F under en operations förlopp slagit rot. Det återspeg-
las bl a i #"$% års arméreglemente.

Tillgängliga stridskrafter
Ur armén, se bilaga #
Ur marinen, se bilaga %
Ur &ygvapnet, se bilaga !

Planeringen för krigsfall 2 omkring 1980
I anslutning till ett krigsutbrott med svensk allmän 
mobilisering var ÖB:s viktigaste roll att besluta om 
vilken utgångsgruppering som skulle intas med hänsyn 
till läget och dess utveckling. I värsta fall skulle ingen 
förutsedd krigsgruppering hinna intas utan allt behöva 
improviseras. Som grund för detta låg emellertid de 
grupperingar som förutsatte ett lugnare tempo.

Markstridskrafterna
Om vi inte fått säkra indikationer på var ett anfall 
väntades, intogs efter mobilisering en utgångsgrup-
pering som kallades Grundalternativ, med ett första-
handsbehov av markstridskrafter till de mest utsatta 
invasionsområdena i hela landet och de första årtion-
dena med en relativt stor strategisk reserv. Grundtill-
delningen till respektive milo skulle vara sådan att en 
angripare inte överraskande kunde etablera och hålla 
ett brohuvud som sedan skulle kunna utvecklas till en 
huvudanfallsriktning. Därigenom skulle angriparen 
tvingas att vidta sådana förberedelser inför en inva-
sion att han visade sina kort. Detta i sin tur skulle ge 
ÖB underlag för att genomföra ett av de planlagda 
förstärkningsalternativen, innebärande kraftsamling 
till det hotade militärområdet. 

Fram till slutet av #"'(-talet byggde förstärknings-
alternativen på att ca hälften av brigaderna och 
fördelnings staberna var strategiska reserver, under-
ställda ÖB, en del grupperade i de militärområden 
där de hade sina förstärkningsuppgifter, en del i andra 
militärområden. I #"'$ års operativa verk frångicks 
denna princip. Militärbefälhavarnas handlingsfri-

het ökade genom att alla förband redan från början 
var underställda och kunde sättas in i strid utan att 
avvakta ÖB:s beslut om kraftsamling. ÖB:s reserver 
utgjordes av förband från inte hotade milon.

Militärområdena ÖN, Ö och S var så utformade 
att vart och ett avsågs omfatta en )entlig huvudopera-
tionsriktning. Förstärkningsalternativen inom krigs-
 fall % var därför % Ö och % S.3 Om en riktning blev 
uppenbar redan under mobiliserings- och koncentre-
ringsskedet kunde förstärkningsalternativ intas utan 
mellanliggande grundalternativ. 

Opo #"** säger att förstärkningsalternativ inte 
gäller Gotland. Detta gällde framgent. Det hänger 
samman med att förstärkning förutsattes mycket svår 
när krig utbrutit, varför Gotland måste ha maximala 
resurser redan i grundtilldelningen.

Något förstärkningsalternativ N (förstärkning 
av milo ÖN) fanns inte heller, utan milot )ck redan 
från början hela sin tilldelning av stridskrafter för att 
avvärja ett större anfall. Skälen till detta var tre. För 
det första fanns hotet mot norra landgränsen alltid till-
städes – under förutsättning att )nskt motstånd i norr 
bröts – och kunde materialiseras samtidigt med en 
kustinvasion mot milo Ö eller milo S; gränsinvasionen 
krävde ju inget landstigningstonnage och betydligt 
mindre &ygunderstöd. För det andra såg förvarnings-
möjligheterna annorlunda ut vid en gränsinvasion än 
vid en kustinvasion. Vid en kustinvasion förutsattes 
landstigning kunna ske först efter en långvarig för-
bekämpning, som i sitt slutskede skulle ge en förvar-
ning om var landstigningen skulle ske. Vid gränsinva-
sionen kunde anfallstäterna överskrida Torne älv med 
direkt understöd av artilleri och &yg, utan föregående 
lång förbekämpning. Tiden för framträngande genom 
)nskt territorium kunde svårligen beräknas. För det 
tredje var transportvägarna till ÖN långa och sårbara.

Detta uteslöt givetvis inte att förstärkningar vid 
behov kunde komma att föras till såväl övre som 
nedre Norrland. För sistnämnda område gällde att 
hotet tilltog markant om en angripare disponerade 
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F under en operations förlopp slagit rot. Det återspeg-
las bl a i 1982 års armsreglemente.

Tillgängliga stridskrafter
Ur armen, se bilaga
Ur marinen, se bilaga 2
Ur flygvapnet, se bilaga 3

Planeringen for krigsfall 2 omkring 1980
I  anslutning till ett krigsutbrott med svensk allmän
mobilisering var ÖB:s viktigaste roll att besluta om
vilken utgångsgruppering som skulle intas med hänsyn
till läget och dess utveckling. I  värsta fall skulle ingen
förutsedd krigsgruppering hinna intas utan allt behöva
improviseras. Som grund för detta låg emellertid de
grupperingar som förutsatte ett lugnare tempo.

Markstridskrafterna
Om vi inte fått säkra indikationer på var ett anfall
väntades, intogs efter mobilisering en utgångsgrup-
pering som kallades Grundalternativ, med ett första-
handsbehov av markstridskrafter till de mest utsatta
invasionsområdena i hela landet och de första årtion-
dena med en relativt stor strategisk reserv. Grundtill-
delningen till respektive milo skulle vara sådan att en
angripare inte överraskande kunde etablera och hålla
ett brohuvud som sedan skulle kunna utvecklas till en
huvudanfallsriktning. Därigenom skulle angriparen
tvingas att vidta sådana förberedelser inför en inva-
sion att han visade sina kort. Detta i sin tur skulle ge
ÖB underlag för att genomföra ett av de planlagda
förstärkningsalternativen, innebärande kraftsamling
till det hotade militärområdet.

Fram till slutet av 1970-talet byggde förstärknings-
alternativen på att ca hälften av brigaderna och
fördelningsstaberna var strategiska reserver, under-
ställda ÖB, en del grupperade i de militärområden
där de hade sina förstärkningsuppgifter, en del i andra
militärområden. I  1978 års operativa verk frångicks
denna princip. Militärbefälhavarnas handlingsfri-
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het ökade genom att alla förband redan från början
var underställda och kunde sättas in i strid utan att
avvakta ÖB:s beslut om kraftsamling. ÖB:s reserver
utgjordes av förband från inte hotade milon.

Militärområdena ÖN, Ö och S var så utformade
att vart och ett avsågs omfatta en fientlig huvudopera-
tionsriktning. Förstärkningsalternativen inom krigs-
fall 2 var därför 2 Ö och 2 S.3 Om en riktning blev
uppenbar redan under mobiliserings- och koncentre-
ringsskedet kunde förstärkningsalternativ intas utan
mellanliggande grundalternativ.

Opo 1966 säger att förstärkningsalternativ inte
gäller Gotland. Detta gällde framgent. Det hänger
samman med att förstärkning förutsattes mycket svår
när krig utbrutit, varför Gotland måste ha maximala
resurser redan i grundtilldelningen.

Något förstärkningsalternativ N (förstärkning
av milo ÖN) fanns inte heller, utan milot fick redan
från början hela sin tilldelning av stridskrafter för att
avvärja ett större anfall. Skälen till detta var tre. För
det första fanns hotet mot norra landgränsen alltid till-
städes — under förutsättning att finskt motstånd i norr
bröts — och kunde materialiseras samtidigt med en
kustinvasion mot milo Ö eller milo S; gränsinvasionen
krävde ju inget landstigningstonnage och betydligt
mindre flygunderstöd. För det andra såg förvarnings-
möjligheterna annorlunda ut vid en gränsinvasion än
vid en kustinvasion. Vid en kustinvasion förutsattes
landstigning kunna ske först efter en långvarig för-
bekämpning, som i sitt slutskede skulle ge en förvar-
ning om var landstigningen skulle ske. Vid gränsinva-
sionen kunde anfallstäterna överskrida Torne älv med
direkt understöd av artilleri och flyg, utan föregående
lång förbekämpning. Tiden för framträngande genom
finskt territorium kunde svårligen beräknas. För det
tredje var transportvägarna till ÖN långa och sårbara.

Detta uteslöt givetvis inte att förstärkningar vid
behov kunde komma att föras till såväl övre som
nedre Norrland. För sistnämnda område gällde att
hotet tilltog markant om en angripare disponerade
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#nskt område och Ålandsförträngningen. För en 
eventuell förstärkning av milo ÖN var de första 
årtion dena en fördelning i Gävleområdet öronmärkt.

I ett senare skede av en invasion, då angriparens 
möjligheter att hålla ett trovärdigt hot mot andra 
områden än den valda operationsriktningen minska-
des eller upphörde förutsågs att ÖB skulle dra ur 
strids krafter från icke hotade milon och sätta in dem 
i de avgörande operationerna.

 Ovanstående alternativ gällde de rörliga mark-
stridskrafterna. Lokalförsvarsförbanden var lokalt 
bundna över tiden även om viss omfördelning kunde 
ske i senare skeden eller om den planlagda tilldel-
ningen rubbats av något skäl.

De marina stridskrafterna
Efter krigsslutet, sedan pansarskepp och hjälp-
fartygs$ottan avrustat, bestod marinen av % krys-
sare, &' jagare, &( motortorpedbåtar, !" minsvepare, 
( min fartyg, &) ubåtar, ("! tunga och (*! lätta fasta 
batterier, ' tunga rörliga batterier, + luftvärnskompa-
nier och (" minutläggningsdivisioner.

Fartygsförbanden hade all materiel ombord. 
Undantag från detta var rustade förband som hade 
delar av den reglementerade utrustningen i land för 
att ge plats för övningsmateriel och -ammunition.

De fasta förbanden gavs högre beredskap genom 
att all materiel, såväl utrustningsbehov som första 
ersättningsbehov och inledande underhåll, förvarades 
vid förbandet. De rörliga förbanden följde i huvudsak 
arméns modell. De hade dock en grundtilldelning av 
fordon för att kunna sprida den viktigaste materielen 
men var i övrigt beroende av mobiliserande förband. 
Av beredskapsskäl #ck också kustartilleriförbanden 
en högre tilldelning av snabbförband och därmed till-
delning av personal i de lägre beredskapsalternativen.

I grundalternativet fördelades av naturliga skäl de 
fasta marina förbanden längs hela kusten med prioritet 
till mest hotade områden. Även minröjningsavdelning-
arna var fördelade till respektive militärområde. De 

rörliga marinstridskrafterna fördelades så att de kunde 
ingripa mot invasion i de aktuella riktningarna samt 
skydda sjötransporter i Skagerack, till och från Got-
land samt längs rikets kuster. Kustartilleribataljonerna 
grupperades i första hand inom sådana områden där 
förbandet kunde nå verkan utan att sjötransporteras.

I förstärkningsalternativ ! S försköts baseringen 
så att största möjliga effekt kunde utvinnas vid insats 
mot anfall över havet som utgick från södra Östersjö-
kusten eller de danska öarna.

I förstärkningsalternativ ! Ö försköts baseringen 
så att största möjliga effekt kunde utvinnas i norra 
Öster sjön, Ålandsförträngningen och Bottenhavet.

Övergång till förstärkningsalternativ skulle kunna 
ske genom ett minimum av ombaseringar. Fartygs-
förbanden tilldelades den militärbefälhavare som #ck 
huvudansvaret för avvärjande. I de $esta fall innebar 
detta inget behov att ombasera, utan förbanden kunde 
sättas in i innehavd basering. Kustartilleribataljo-
nerna däremot behövde omgrupperas, i första hand 
mellan södra och östra militärområdena.

Flygstridskrafterna
Jakt- och attackdivisionernas utgångsbasering innebar 
i början av det kalla kriget en tydlig prioritering av 
södra halvan av Sverige i förhållande till Norrland. 
Spaningsdivisionerna hade en jämnare utgångsbase-
ring över hela landet. Successivt skedde mot (*+" en 
förskjutning av tyngdpunkten mot norr. 

I grundalternativet var tre divisioner J ,%D 
utgångs  baserade i Norrland, fyra divisioner J ,%F i 
milo S och sex divisioner i milo Ö. Jaktdivisionerna 
base rades i princip på kustnära baser för att tidigt 
kunna möta #entliga an$ygningar. Attackdivisionerna 
var ursprungligen utgångsbaserade på västgöta-
baserna men spreds från (*)"-talet även till Småland, 
Mellan sverige och övre Norrland. Genom tillfällig 
basering på andra baser kunde snabbtankning ske 
och hög operativ rörlighet nås. Spaningsdivisionerna 
hade fortfarande en förhållandevis jämn fördel-
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finskt område och Ålandsförträngningen. För en
eventuell förstärkning av milo ÖN var de första
årtiondena en fördelning i Gävleområdet öronmärkt.

I  ett senare skede av en invasion, då angriparens
möjligheter att hålla ett trovärdigt hot mot andra
områden än den valda operationsriktningen minska-
des eller upphörde förutsågs att ÖB skulle dra ur
stridskrafter från icke hotade milon och sätta in dem
i de avgörande operationerna.

Ovanstående alternativ gällde de rörliga mark-
stridskrafterna. Lokalförsvarsförbanden var lokalt
bundna över tiden även om viss omfördelning kunde
ske i senare skeden eller om den planlagda tilldel-
ningen rubbats av något skäl.

De marina stridskrafterna
Efter krigsslutet, sedan pansarskepp och hjälp-
fartygsflottan avrustat, bestod marinen av 5 krys-
sare, 27 jagare, 2' motortorpedbåtar, 4o minsvepare,

minfartyg, 26 ubåtar, 104 tunga och 194 lätta fasta
batterier, 7 tunga rörliga batterier, 8 luftvärnskompa-
nier och '0  minutläggningsdivisioner.

Fartygsförbanden hade all materiel ombord.
Undantag från detta var rustade förband som hade
delar av den reglementerade utrustningen i land för
att ge plats för övningsmateriel och -ammunition.

De fasta förbanden gavs högre beredskap genom
att all materiel, såväl utrustningsbehov som första
ersättningsbehov och inledande underhåll, förvarades
vid förbandet. De rörliga förbanden följde i huvudsak
armens modell. De hade dock en grundtilldelning av
fordon för att kunna sprida den viktigaste materielen
men var i övrigt beroende av mobiliserande förband.
Av beredskapsskäl fick också kustartilleriförbanden
en högre tilldelning av snabbförband och därmed till-
delning av personal i de lägre beredskapsalternativen.

I  grundalternativet fördelades av naturliga skäl de
fasta marina förbanden längs hela kusten med prioritet
till mest hotade områden. Även minröjningsavdelning-
arna var fördelade till respektive militärområde. De

rörliga marinstridskrafterna fördelades så att de kunde
ingripa mot invasion i de aktuella riktningarna samt
skydda sjötransporter i Skagerack, till och från Got-
land samt längs rikets kuster. Kustartilleribataljonerna
grupperades i första hand inom sådana områden där
förbandet kunde nå verkan utan att sjötransporteras.

I  förstärkningsalternativ 2 S försköts baseringen
så att största möjliga effekt kunde utvinnas vid insats
mot anfall över havet som utgick från södra Östersjö-
kusten eller de danska öarna.

I  förstärkningsalternativ 2 Ö försköts baseringen
så att största möjliga effekt kunde utvinnas i norra
Östersjön, Ålandsförträngningen och Bottenhavet.

Övergång till förstärkningsalternativ skulle kunna
ske genom ett minimum av ombaseringar. Fartygs-
förbanden tilldelades den militärbefälhavare som fick
huvudansvaret för avvärjande. I  de flesta fall innebar
detta inget behov att ombasera, utan förbanden kunde
sättas in i innehavd basering. Kustartilleribataljo-
nerna däremot behövde omgrupperas, i första hand
mellan södra och östra militärområdena.

Flygstridskrafterna
Jakt- och attackdivisionernas utgångsbasering innebar
i början av det kalla kriget en tydlig prioritering av
södra halvan av Sverige i förhållande till Norrland.
Spaningsdivisionerna hade en jämnare utgångsbase-
ring över hela landet. Successivt skedde mot 1980 en
förskjutning av tyngdpunkten mot norr.

I  grundalternativet var tre divisioner J35D
utgångsbaserade i Norrland, fyra divisioner J 35F i
milo S och sex divisioner i milo Ö. Jaktdivisionerna
baserades i princip på kustnära baser för att tidigt
kunna möta fientliga anflygningar. Attackdivisionerna
var ursprungligen utgångsbaserade på västgöta-
baserna men spreds från 1960-talet även till Småland,
Mellansverige och övre Norrland. Genom tillfällig
basering på andra baser kunde snabbtankning ske
och hög operativ rörlighet nås. Spaningsdivisionerna
hade fortfarande en förhållandevis jämn fördel-
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ning över landet.4 Flygstridskrafterna skulle med 
kort varsel kunna sättas in inom annat luftoperativt 
ansvars område än det inom vilket de utgångsbaserats, 
antingen efter ombasering eller genom insats från 
utgångs  baseringen. 

I förstärkningsalternativ ! S skulle inriktningen 
förskjutas så att största möjliga effekt kunde utvinnas 
inom Sydsverige med omgivande havsområden samt 
inom övre Norrland. 

I förstärkningsalternativ ! Ö skulle inriktningen 
förskjutas så att största möjliga effekt kunde utvinnas 
inom östra Mellansverige och mellersta Norrland med 
omgivande havsområden samt inom övre Norrland.5

Antalet baser hade byggts ut under det kalla kriget 
och omfattade drygt #$ krigs%ygbaser inklusive 
reserv vägbaser. Eftersom antalet krigs%ygplan hade 
halverats sedan det kalla krigets start innebar detta 
avsevärt mycket bättre spridningsmöjligheter än tidi-
gare. Ledningssystemet hade moderniserats avsevärt 
och hade en hög skadetålighet.

Kraftsamlingsproblemet
Beslutet om förstärkningsalternativ var kanske det 
mest ödesmättade ÖB hade att fatta när det gällde 
att avvärja kustinvasion. Ett förhastat beslut skulle 
kunna innebära att förbanden stod på fel plats. Det 
gällde i någon mån sjöstridskrafterna men fram-
för allt arméstridskrafterna med deras begränsade 
operativa rörlighet. Man kunde utgå från att angri-
paren strävade efter att hålla oss i okunnighet i det 
längsta om det blivande landstigningsområdet och 
att han skulle vidta en mängd vilseledande åtgärder. 
Dessa kunde kombineras med störande åtgärder – 
förbindelse bekämpning, sjömineringar etc – även 
om och när ÖB till sist fattat rätt förstärkningsbeslut. 
Emellertid kunde förutsättas att angriparens resur-
ser och den tid han kunde lägga på förberedelser och 
genomförande också var begränsade. Försvararen 
kunde också vidta åtgärder som tvingade angriparen 
att visa sina kort. 

I det följande diskuteras några av de faktorer 
som kunde ingå i bedömningen av förstärkningsalter-
nativ.

Fiendens tillgång till ilastningshamnar gav grova 
hållpunkter. Exempelvis kunde vissa riktningar 
uteslutas om angriparen inte disponerade vissa kust-
avsnitt. Sålunda var hotet ringa mot nedre Norrland 
om angriparen inte ockuperat Finland, fört fram trupp 
till dess västkust samt tonnage upp förbi Åland. Sär-
skilt det sistnämnda kunde vi eller eventuella allierade 
delvis påverka. Liknande gällde Skånes västkust och 
norr därom i förhållande till läget i Danmark. I båda 
dessa fall gällde att om angriparen tog respektive 
område uteslöt det inte tidigare hotriktningar utan gav 
honom bara %er, med möjlighet till vilseledande åtgär-
der. Båda riktningarna, från Finland och Danmark, 
skulle efter en tids &entlig uppladdning vara särskilt 
farliga eftersom de ligger nära svenskt territorium, 
vilket skulle ge angriparen större %yginsatsfrekvens, 
möjlighet att nå med helikoptrar och korta omlopps-
tider för invasionstonnaget.

Var angriparen sedan reellt samlade tonnage och 
ilastade gav heller inte någon klar indikation om var 
landstigningen skulle komma att ske. Dock kunde vi 
vidta åtgärder, t ex lägga ut utsjömineringar för att 
begränsa möjligheterna till vilseledning.

Förbekämpningens inriktning sade inledningsvis 
inte heller så mycket. Den bedömdes riktas främst mot 
våra %ygstridskrafter, och angriparen måste bekämpa 
dem var de än fanns i riket. Detsamma gällde i viss 
grad även sjöstridskrafter. 

I synnerhet om svensk jakt lyckades decimera 
angriparens attack%yg måste emellertid detta efter 
några dygn börja kraftsamlas närmare det blivande 
landstigningsområdet. Varken tillgång till %ygplan 
eller tid skulle räcka till för att bekämpa samtliga 
våra kustartilleriförband och rörliga arméreserver, än 
mindre samtliga landstigningsstränder. Fortfarande 
fanns dock metoder att hålla oss i osäkerhet. Exempel-
vis skulle en bekämpning av vägförbindelser mellan 
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ving över landet.4 Flygstridskrafterna skulle med
kort varsel kunna sättas in inom annat luftoperativt
ansvarsområde än det inom vilket de utgångsbaserats,
antingen efter ombasering eller genom insats från
utgångsbaseringen.

Iförstärkningsalternativ 2 S skulle inriktningen
förskjutas så att största möjliga effekt kunde utvinnas
inom Sydsverige med omgivande havsområden samt
inom övre Norrland.

Iförstärkningsalternativ 2 Ö skulle inriktningen
förskjutas så att största möjliga effekt kunde utvinnas
inom östra Mellansverige och mellersta Norrland med
omgivande havsområden samt inom övre Norrland.'

Antalet baser hade byggts ut under det kalla kriget
och omfattade drygt 8o krigsflygbaser inklusive
reservvägbaser. Eftersom antalet krigsflygplan hade
halverats sedan det kalla krigets start innebar detta
avsevärt mycket bättre spridningsmöjligheter än tidi-
gare. Ledningssystemet hade moderniserats avsevärt
och hade en hög skadetålighet.

Kraftsamlingsproblemet
Beslutet om förstärkningsalternativ var kanske det
mest ödesmättade ÖB hade att fatta när det gällde
att avvärja kustinvasion. Ett förhastat beslut skulle
kunna innebära att förbanden stod på fel plats. Det
gällde i någon mån sjöstridskrafterna men fram-
för allt armsstridskrafterna med deras begränsade
operativa rörlighet. Man kunde utgå från att angri-
paren strävade efter att hålla oss i okunnighet i det
längsta om det blivande landstigningsområdet och
att han skulle vidta en mängd vilseledande åtgärder.
Dessa kunde kombineras med störande åtgärder —
förbindelsebekämpning, sjömineringar etc — även
om och när ÖB till sist fattat rätt förstärkningsbeslut.
Emellertid kunde förutsättas att angriparens resur-
ser och den tid han kunde lägga på förberedelser och
genomförande också var begränsade. Försvararen
kunde också vidta åtgärder som tvingade angriparen
att visa sina kort.
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I  det följande diskuteras några av de faktorer
som kunde ingå i bedömningen av förstärkningsalter-
nativ.

Fiendens tillgång til l ilastningshamnar gav grova
hållpunkter. Exempelvis kunde vissa riktningar
uteslutas om angriparen inte disponerade vissa kust-
avsnitt. Sålunda var hotet ringa mot nedre Norrland
om angriparen inte ockuperat Finland, fört fram trupp
till dess västkust samt tonnage upp förbi Åland. Sär-
skilt det sistnämnda kunde vi eller eventuella allierade
delvis påverka. Liknande gällde Skånes västkust och
norr därom i förhållande till läget i Danmark. I båda
dessa fall gällde att om angriparen tog respektive
område uteslöt det inte tidigare hotriktningar utan gav
honom bara fler, med möjlighet till vilseledande åtgär-
der. Båda riktningarna, från Finland och Danmark,
skulle efter en tids fientlig uppladdning vara särskilt
farliga eftersom de ligger nära svenskt territorium,
vilket skulle ge angriparen större flyginsatsfrekvens,
möjlighet att nå med helikoptrar och korta omlopps-
tider för invasionstonnaget.

Var angriparen sedan reellt samlade tonnage och
ilastade gav heller inte någon klar indikation om var
landstigningen skulle komma att ske. Dock kunde vi
vidta åtgärder, t ex lägga ut utsjömineringar för att
begränsa möjligheterna till vilseledning.

Förbekämpningens inriktning sade inledningsvis
inte heller så mycket. Den bedömdes riktas främst mot
våra flygstridskrafter, och angriparen måste bekämpa
dem var de än fanns i riket. Detsamma gällde i viss
grad även sjöstridskrafter.

I  synnerhet om svensk jakt lyckades decimera
angriparens attackflyg måste emellertid detta efter
några dygn börja kraftsamlas närmare det blivande
landstigningsområdet. Varken tillgång till flygplan
eller tid skulle räcka till för att bekämpa samtliga
våra kustartilleriförband och rörliga armsreserver, än
mindre samtliga landstigningsstränder. Fortfarande
fanns dock metoder att hålla oss i osäkerhet. Exempel-
vis skulle en bekämpning av vägförbindelser mellan
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två möjliga invasionsområden inte säga var angrep-
pet skulle ske men det skulle försvåra intagande av 
förstärknings alternativ. 

Efter omkring en vecka torde förbekämpningen ha 
gett indikationer om att det kunde bli milo X, kanske 
också att det sannolikt skulle bli milo X, dock knap-
past att det måste bli milo X.

Andra pusselbitar kunde vara angriparens min-
röjning till sjöss. Warszawapaktens kapacitet härvid-
lag var relativt begränsad, och om vi lyckades slå ut 
en del av den med hjälp av #yg, ubåtar eller ytattack 
skulle han här tvingas visa sina kort tidigt. 

Dessa och andra strategiska och operativa indika-
tioner måste också ställas mot den övergripande stra-
tegiska situationen. Vilka är angriparens troliga slut-
mål? Hur lång tid har han på sig? Behöver han sina 
resurser i en senare operation? 

En viktig pusselbit skulle givetvis vara vilken hjälp 
vi kunde räkna med under förbekämpningsskedet eller 
senare. Några resonemang om detta förekom aldrig 
under övningar, och stabspersonal i högkvarter och 
milo stab skulle i ett verkligt läge ha varit tämligen 
otränad på att bedöma detta. 

Operationernas förande i ett inledande skede

Gränsinvasion
Som nämnts hade MB ÖN redan i grundtilldelningen 
de markstridskrafter som skulle erfordras för försva-
ret av militärområdet. Någon ytterligare förstärkning 
av större omfattning var inte trolig så länge hot om 
kustinvasion i milo Ö eller S kvarstod, annat än efter 
regeringsbeslut grundat på säkerhetspolitiska eller 
storstrategiska bedömanden. ÖB:s roll var därför 
främst att tilldela attack#ygresurser för insatser mot 
angri parens kommunikationer m m samt insatser 
av attack#yg, sjöstridskrafter och mineringar för att 
trygga milo ÖN:s sjö#ank, i främsta hand kanske 
genom att förhindra angriparens styrketillförsel sjö-
ledes till Bottniska viken.

Kustinvasion
Den övergripande operativa principen var att möta 
angriparen långt ut, under gynnsamma omständig-
heter redan under hans ilastning på egen kust, för att 
därefter bjuda ett ökande motstånd som kulminerade 
i ett avgörande vid eller på vår kust. Helst skulle $en-
den hindras att landsätta förband på svensk mark. 

Attack#yg, ubåtar och ytattackförband var strids-
krafter lämpade för offensiva insatser som skulle 
kunna omöjliggöra en kustinvasion. Det var därför 
viktigt att man var beredd att utnyttja sådana tillfäl-
len. I sjökriget är det viktigare att slå till först och hårt 
än att vara överlägsen. Detta måste dock vägas mot 
att angriparen kunde förväntas skydda sina invasions-
förberedelser med luftvärn, jakt#yg, attack#yg och 
ytattack. Eftersom denna skyddskapacitet minskade 
successivt under överfarten kunde det bli aktuellt att 
i stället satsa på anfallsföretag mot invasions#ottan 
närmare svensk kust. Detta innebar dock risken att 
våra #ygstridskrafter och ytattackförband då kunde 
vara decimerade genom $entlig förbekämpning. 
Angriparen kunde knappast vara beredd att starta 
en invasion om våra #yg- och sjöstridskrafter var 
intakta.

Insats av dessa fjärrstridskrafter krävde därmed 
#exibilitet vid val av tidpunkt och ambitionsnivå. 
Dessutom var målvalet inte inskränkt till milogränser-
nas förlängning till angriparens territorium. Ilastning 
av trupp i en viss hamn i Baltikum kunde gälla land-
stigning i såväl milo Ö som milo S. För attack#yget 
tillgodosågs denna #exibilitet genom att attackeska-
dern E % var direkt underställd ÖB, som kunde till-
dela militärbefälhavare för attackinsats, i regel genom 
att låta eskadern lyda under MB under viss tid och 
med visst antal företag. Däremot var sjöstridskraf-
terna tilldelade militärbefälhavarna genom understäl-
lande i grund- eller förstärkningsalternativ. ÖB måste 
därför fatta beslut om omfördelning av sjöstridskraf-
terna. Detta har ofta vållat diskussion. Problemet 
belyses i kapitel %&. 
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två möjliga invasionsområden inte säga var angrep-
pet skulle ske men det skulle försvåra intagande av
förstärkningsalternativ.

Efter omkring en vecka torde förbekämpningen ha
gett indikationer om att det kunde bli milo X, kanske
också att det sannolikt skulle bli milo X, dock knap-
past att det måste bli milo X.

Andra pusselbitar kunde vara angriparens min-
röjning till sjöss. Warszawapaktens kapacitet härvid-
lag var relativt begränsad, och om vi lyckades slå ut
en del av den med hjälp av flyg, ubåtar eller ytattack
skulle han här tvingas visa sina kort tidigt.

Dessa och andra strategiska och operativa indika-
tioner måste också ställas mot den övergripande stra-
tegiska situationen. Vilka är angriparens troliga slut-
mål? Hur lång tid har han på sig? Behöver han sina
resurser i en senare operation?

En viktig pusselbit skulle givetvis vara vilken hjälp
vi kunde räkna med under förbekämpningsskedet eller
senare. Några resonemang om detta förekom aldrig
under övningar, och stabspersonal i högkvarter och
milostab skulle i ett verkligt läge ha varit tämligen
otränad på att bedöma detta.

Operationernas förande i ett inledande skede

Gränsinvasion
Som nämnts hade MB ÖN redan i grundtilldelningen
de markstridskrafter som skulle erfordras för försva-
ret av militärområdet. Någon ytterligare förstärkning
av större omfattning var inte trolig så länge hot om
kustinvasion i milo Ö eller S kvarstod, annat än efter
regeringsbeslut grundat på säkerhetspolitiska eller
storstrategiska bedömanden. ÖB:s roll var därför
främst att tilldela attackflygresurser för insatser mot
angriparens kommunikationer m m samt insatser
av attackflyg, sjöstridskrafter och mineringar för att
trygga milo ÖN:s sjöflank, i främsta hand kanske
genom att förhindra angriparens styrketillförsel sjö-
ledes till Bottniska viken.

Kustinvasion
Den övergripande operativa principen var att möta
angriparen långt ut, under gynnsamma omständig-
heter redan under hans ilastning på egen kust, för att
därefter bjuda ett ökande motstånd som kulminerade
i ett avgörande vid eller på vår kust. Helst skulle fien-
den hindras att landsätta förband på svensk mark.

Attackflyg, ubåtar och ytattackförband var strids-
krafter lämpade för offensiva insatser som skulle
kunna omöjliggöra en kustinvasion. Det var därför
viktigt att man var beredd att utnyttja sådana tillfäl-
len. I sjökriget är det viktigare att slå till först och hårt
än att vara överlägsen. Detta måste dock vägas mot
att angriparen kunde förväntas skydda sina invasions-
förberedelser med luftvärn, jaktflyg, attackflyg och
ytattack. Eftersom denna skyddskapacitet minskade
successivt under överfarten kunde det bli aktuellt att
i stället satsa på anfallsföretag mot invasionsflottan
närmare svensk kust. Detta innebar dock risken att
våra flygstridskrafter och ytattackförband då kunde
vara decimerade genom fientlig förbekämpning.
Angriparen kunde knappast vara beredd att starta
en invasion om våra flyg- och sjöstridskrafter var
intakta.

Insats av dessa fjärrstridskrafter krävde därmed
flexibilitet vid val av tidpunkt och ambitionsnivå.
Dessutom var målvalet inte inskränkt till milogränser-
nas förlängning till angriparens territorium. Ilastning
av trupp i en viss hamn i Baltikum kunde gälla land-
stigning i såväl milo Ö som milo S. För attackflyget
tillgodosågs denna flexibilitet genom att attackeska-
dern E i  var direkt underställd ÖB, som kunde till-
dela militärbefälhavare för attackinsats, i regel genom
att låta eskadern lyda under MB under viss tid och
med visst antal företag. Däremot var sjöstridskraf-
terna tilldelade militärbefälhavarna genom understäl-
lande i grund- eller förstärkningsalternativ. ÖB måste
därför fatta beslut om omfördelning av sjöstridskraf-
terna. Detta har ofta vållat diskussion. Problemet
belyses i kapitel io.
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Vid utläggning av okontrollerbara mineringar 
erfordrades regeringsbeslut. Under beredskapstill-
stånd och i krig hade emellertid ÖB rätt att besluta 
om utläggning av okontrollerbara mineringar på 
svenskt sjöterritorium samt i krig på fritt hav men 
aldrig på främmande sjöterritorier.

Om angriparen ändå lyckades landstiga gällde det 
att slå honom innan han tillväxt för mycket i styrka. 
Luckan mellan de första och andra landstignings-
vågorna var en kritisk tidsrymd, och vår strävan var 
då att sätta in maximalt antal anfallsförband ur alla 
försvarsgrenar. Angriparen skulle emellertid försöka 
störa vår styrketillväxt, genom #ygbekämpning av 
kommunikationer och förband, genom luftlandsätt-
ningar, sekundära landstigningar (raider) och lokala 
utbrytningar ur brohuvud. En nästa kritisk situation 
skulle vara om $enden lyckades ta – i värsta fall oför-
störda – hamnar. 

Vi å vår sida skulle hela tiden leta efter möjligheter 
att strypa angriparens styrketillväxt över havet och 
genom luften, genom att bottenskrapa resurser av 
fartygs förband, rörligt kustartilleri och #yg. Detta i sin 
tur kunde skapa kriser i $endens operation som kunde 
utnyttjas av markstridskrafterna för att återta initia-
tivet även om $enden fått till synes fast fot på vårt 
territorium.

ÖB:s roll i detta skede var att fortlöpande göra 
erforderliga förändringar i tilldelning av stridskraf-
ter. När angriparen upprättat ett brohuvud inträdde 
snart en tidpunkt då man kunde säga att han inte 
längre kunde öppna en ny anfallsriktning. Tiden var 
då kommen att ta fältförband ur icke angripna milons 
grundtilldelning och underställa dem under den MB 
som nu utkämpade den för rikets försvar avgörande 
operationen. 

Utnyttjandet av sjöstridskrafter innebar under 
invasionsförsvaret särskilda avvägningsproblem. 
Skulle de gardera andra riktningar eller förstärka 
effekten mot den riktning som bedömts som mest 
hotad? Skulle de uppträda strategisk offensivt mot 

$endens tonnagesamlingar, lägga ut utsjömineringar 
(i båda fallen med risk att bli bekämpade) eller 
avvakta i basområdena (med risk att bli utsatta för 
förbekämpningen innan de kom till insats)?

Liknande överväganden måste göras avseende 
attack#yget. Detta var ett exklusivt vapen, samman-
hållet i %. #ygeskadern, E %, ”ÖB:s klubba”, och var 
det medel med vilket ÖB direkt kunde påverka opera-
tionerna, medan övriga stridskrafter var underställda 
militärbefälhavare. Samtidigt var det ett vapensystem 
mot vilket $enden kunde förväntas kraftsamla sin 
förbekämpning. Att $nna den optimala tidpunkten 
och det optimala målvalet för E % krävde noggranna 
överväganden.

Gotlandsproblematiken
Gotlands strategiska betydelse var stor i alla skeden 
av ett invasionsförlopp. I ett förbekämpningsskede 
skulle strilorgan på ön öka våra möjligheter att leda 
vår jakt till stridskontakt. Effekten skulle ytterligare 
öka om vi kunde basera jakt på Visby. Omvänt skulle 
angriparen med stridsledningsstationer och attack#yg 
på ön väsentligt effektivisera sin förbekämpning.

De radarstationer och andra underrättelsesystem 
på Gotland som överlevde förbekämpningen skulle 
kunna ge ökad förvarning om påbörjad överskepp-
ning och dess inriktning. Detta skulle ge tid att 
omgruppera sjöstridskrafter och arméreserver och 
lägga ut kompletterande mineringar. När ett landstig-
ningsföretag närmade sig svensk kust skulle svenska 
#yg- och marina stridskrafter på eller i anslutning till 
Gotland vara ett dödligt hot mot landstignings#ottan. 
Omvänt skulle $enden om han behärskade Gotland 
allvarligt begränsa våra #yg- och marina stridskrafters 
insatsmöjligheter. Därtill skulle han genom basering 
av helikoptrar på Gotland väsentligt öka sin styrke-
tillväxt i landstigningsskedet och eventuellt följande 
etablering av och utbrytning ur ett brohuvud. Även 
frambasering av attack#yg skulle vara fördelaktigt, 
även av äldre #ygplanstyper med måttliga räckvidder.
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Vid utläggning av okontrollerbara mineringar
erfordrades regeringsbeslut. Under beredskapstill-
stånd och i krig hade emellertid ÖB rätt att besluta
om utläggning av okontrollerbara mineringar på
svenskt sjöterritorium samt i krig på fritt hav men
aldrig på främmande sjöterritorier.

Om angriparen ändå lyckades landstiga gällde det
att slå honom innan han tillväxt för mycket i styrka.
Luckan mellan de första och andra landstignings-
vågorna var en kritisk tidsrymd, och vår strävan var
då att sätta in maximalt antal anfallsförband ur alla
försvarsgrenar. Angriparen skulle emellertid försöka
störa vår styrketillväxt, genom flygbekämpning av
kommunikationer och förband, genom luftlandsätt-
ningar, sekundära landstigningar (raider) och lokala
utbrytningar ur brohuvud. En nästa kritisk situation
skulle vara om fienden lyckades ta — i värsta fall oför-
störda — hamnar.

Vi å vår sida skulle hela tiden leta efter möjligheter
att strypa angriparens styrketillväxt över havet och
genom luften, genom att bottenskrapa resurser av
fartygsförband, rörligt kustartilleri och flyg. Detta i sin
tur kunde skapa kriser i fiendens operation som kunde
utnyttjas av markstridskrafterna för att återta initia-
tivet även om fienden fått till synes fast fot på vårt
territorium.

ÖB:s roll i detta skede var att fortlöpande göra
erforderliga förändringar i tilldelning av stridskraf-
ter. När angriparen upprättat ett brohuvud inträdde
snart en tidpunkt då man kunde säga att han inte
längre kunde öppna en ny anfallsriktning. Tiden var
då kommen att ta fältförband ur icke angripna milons
grundtilldelning och underställa dem under den MB
som nu utkämpade den för rikets försvar avgörande
operationen.

Utnyttjandet av sjöstridskrafter innebar under
invasionsförsvaret särskilda avvägningsproblem.
Skulle de gardera andra riktningar eller förstärka
effekten mot den riktning som bedömts som mest
hotad? Skulle de uppträda strategisk offensivt mot
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fiendens tonnagesamlingar, lägga ut utsjömineringar
(i båda fallen med risk att bli bekämpade) eller
avvakta i basområdena (med risk att bli utsatta för
förbekämpningen innan de kom till insats)?

Liknande överväganden måste göras avseende
attackflyget. Detta var ett exklusivt vapen, samman-
hållet i I. flygeskadern, E 1, "ÖB:s klubba", och var
det medel med vilket ÖB direkt kunde påverka opera-
tionerna, medan övriga stridskrafter var underställda
militärbefälhavare. Samtidigt var det ett vapensystem
mot vilket fienden kunde förväntas kraftsamla sin
förbekämpning. Att  finna den optimala tidpunkten
och det optimala målvalet för E i krävde noggranna
överväganden.

Gotlandsproblematiken
Gotlands strategiska betydelse var stor i alla skeden
av ett invasionsförlopp. I  ett förbekämpningsskede
skulle strilorgan på ön öka våra möjligheter att leda
vår jakt till stridskontakt. Effekten skulle ytterligare
öka om vi kunde basera jakt på Visby. Omvänt skulle
angriparen med stridsledningsstationer och attackflyg
på ön väsentligt effektivisera sin förbekämpning.

De radarstationer och andra underrättelsesystem
på Gotland som överlevde förbekämpningen skulle
kunna ge ökad förvarning om påbörjad överskepp-
ning och dess inriktning. Detta skulle ge tid att
omgruppera sjöstridskrafter och armsreserver och
lägga ut kompletterande mineringar. När ett landstig-
ningsföretag närmade sig svensk kust skulle svenska
flyg- och marina stridskrafter på eller i anslutning till
Gotland vara ett dödligt hot mot landstigningsflottan.
Omvänt skulle fienden om han behärskade Gotland
allvarligt begränsa våra flyg- och marina stridskrafters
insatsmöjligheter. Därtill skulle han genom basering
av helikoptrar på Gotland väsentligt öka sin styrke-
tillväxt i landstigningsskedet och eventuellt följande
etablering av och utbrytning ur ett brohuvud. Även
frambasering av attackflyg skulle vara fördelaktigt,
även av äldre flygplanstyper med måttliga räckvidder.
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Vårt stora operativa problem var att markstrids-
krafter till försvar av Gotland helst borde tillföras 
innan "entligheter utbrutit, på grund av transporter-
nas känslighet. De styrkor som då tillfördes kunde 
sedan knappast utan stora risker föras därifrån för att 
förstärka i andra riktningar. Befolkningsunderlaget på 
ön räckte inte till för den önskvärda förbandstilldel-
ningen. Därför förhandslagrades förbandsutrustning 
på ön och förbereddes överförande av personal med 
personlig utrustning med #yg och fartyg, bl a färjor 
(Operation ”Guten”).

När "entligheter utbrutit och angriparens 
invasions förberedelser påbörjats "ck avvägningen 
vilka #yg- och marina insatser som skulle göras för att 
öka Gotlands uthållighet stor betydelse. Å ena sidan 
skulle våra insatser medföra en nednötning av våra 
stridskrafter innan landstigningen mot fastlandet 
påbörjats. Å andra sidan kunde vi också tillfoga angri-
paren sådana förluster av invasionstonnage att hans 
handlingsmöjligheter allvarligt begränsades. Men ett 
problem för oss därvidlag var att angriparen på grund 
av det korta avståndet från Baltikum kunde använda 
"skefartyg och transporthelikoptrar mot Gotland och 
spara sina exklusiva landstigningsfartyg för fastlandet. 

Ytterst skulle säkerligen satsningen på Gotland i 
stor utsträckning ha styrts av regeringen utifrån poli-
tiska och psykologiska faktorer med hänsyn till ett 
större strategisk sammanhang. 

Operationernas förande – senare skeden 
De operativa principerna präglades av det av stats-
makterna uttalade syftet att i det längsta hindra 
"enden att få fast fot på vårt territorium. De styrketill-
växtberäkningar som gjordes pekade vad avsåg kust-
invasion på vikten av ett tidigt avgörande, framför allt 
innan "enden fått tillgång till hamnkapacitet för för-
stärkningar och underhåll. Den egna styrketillväxten 
i ett tidigt skede var svårberäknelig. Den berodde på 
faktorer som hur mobiliseringen lyckats, förbandens 
personella och materiella kvalitet efter mobilisering, 

utgången av inledande strider, kommunikationsläge, 
luftläge etc. Det innebar att operationskonsten inte 
var en fråga om att enkla styrkeberäkningar kunde 
avgöra val av tid och plats för avgörande. Ytterst 
handlade det om vilka chanser/risker som skulle tas. 
Det var bland annat beroende av möjligheten att nu 
och på sikt strypa "endens styrketillväxt till sjöss och 
i luften.

Vad gäller gränsinvasionen var den grundläggande 
tanken att angriparens förmåga att vidmakthålla 
anfallskraften skulle avta vid hans framträngande på 
djupet av våra fördröjnings- och avvärjningszoner. 
Å andra sidan skulle våra styrkor utmattas samtidigt 
som "enden hade större reserver i bakre echelonger. 
Risken för att våra styrkor skulle bli avskurna genom 
kommunikationsbekämpning och luftlandsättningar 
fanns också, liksom hotet av anfall i #anken från ett 
ockuperat Finland. Även mot gränsinvasionen var 
det därför viktigt att väga chanser mot risker. En sär-
skild aspekt av försvaret mot gränsinvasion var hur 
långt söderut i Norge angriparens mål låg och vilket 
samspelet skulle bli mellan svenskt och norskt försvar 
(mer om detta nedan).

Som nämndes i inledningen till kapitel $ antyder 
orden i krigsmaktens målsättning, ”i det längsta kunna 
förhindra”, att man förutsåg att behöva övergå till 
fördröjning. Några operativa planer för fördröjande-
operationer utarbetades inte men problemen studera-
des under fältövningar och "ck som nämnts genomslag 
i arméreglementet. 

En övergång från MHS (möta-hejda-slå) till F (för-
svårande) innebar många problem av såväl operativ 
och taktisk som psykologisk och politisk natur. En 
övergång krävde att förband i förväg förberedde för-
dröjnings- och avvärjningszoner på djupet. Det inne-
bar att styrkeinsatsen för MHS måste minskas, kanske 
så mycket att chansen till tidigt avgörande i onödan 
uppgavs. Det skulle dessutom innebära problem 
med stridsviljan i de främre förbanden om de visste 
att en reträtt förbereddes. Ett praktiskt problem var 
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Vårt stora operativa problem var att markstrids-
krafter till försvar av Gotland helst borde tillföras
innan fientligheter utbrutit, på grund av transporter-
nas känslighet. De styrkor som då tillfördes kunde
sedan knappast utan stora risker föras därifrån för att
förstärka i andra riktningar. Befolkningsunderlaget på
ön räckte inte till för den önskvärda förbandstilldel-
ningen. Därför förhandslagrades förbandsutrustning
på ön och förbereddes överförande av personal med
personlig utrustning med flyg och fartyg, bl a färjor
(Operation "Guten").

När fientligheter utbrutit och angriparens
invasionsförberedelser påbörjats fick avvägningen
vilka flyg- och marina insatser som skulle göras för att
öka Gotlands uthållighet stor betydelse. Å ena sidan
skulle våra insatser medföra en nednötning av våra
stridskrafter innan landstigningen mot fastlandet
påbörjats. Å andra sidan kunde vi också tillfoga angri-
paren sådana förluster av invasionstonnage att hans
handlingsmöjligheter allvarligt begränsades. Men ett
problem för oss därvidlag var att angriparen på grund
av det korta avståndet från Baltikum kunde använda
fiskefartyg och transporthelikoptrar mot Gotland och
spara sina exklusiva landstigningsfartyg för fastlandet.

Ytterst skulle säkerligen satsningen på Gotland i
stor utsträckning ha styrts av regeringen utifrån poli-
tiska och psykologiska faktorer med hänsyn till ett
större strategisk sammanhang.

Operationernas förande — senare skeden
De operativa principerna präglades av det av stats-
makterna uttalade syftet att i det längsta hindra
fienden att få fast fot på vårt territorium. De styrketill-
växtberäkningar som gjordes pekade vad avsåg kust-
invasion på vikten av ett tidigt avgörande, framför allt
innan fienden fått tillgång till hamnkapacitet för för-
stärkningar och underhåll. Den egna styrketillväxten
i ett tidigt skede var svårberäknelig. Den berodde på
faktorer som hur mobiliseringen lyckats, förbandens
personella och materiella kvalitet efter mobilisering,

utgången av inledande strider, kommunikationsläge,
luftläge etc. Det innebar att operationskonsten inte
var en fråga om att enkla styrkeberäkningar kunde
avgöra val av tid och plats för avgörande. Ytterst
handlade det om vilka chanser/risker som skulle tas.
Det var bland annat beroende av möjligheten att nu
och på sikt strypa fiendens styrketillväxt till sjöss och
i luften.

Vad gäller gränsinvasionen var den grundläggande
tanken att angriparens förmåga att vidmakthålla
anfallskraften skulle avta vid hans framträngande på
djupet av våra fördröjnings- och avvärjningszoner.
Å andra sidan skulle våra styrkor utmattas samtidigt
som fienden hade större reserver i bakre echelonger.
Risken för att våra styrkor skulle bli avskurna genom
kommunikationsbekämpning och luftlandsättningar
fanns också, liksom hotet av anfall i flanken från ett
ockuperat Finland. Även mot gränsinvasionen var
det därför viktigt att väga chanser mot risker. En sär-
skild aspekt av försvaret mot gränsinvasion var hur
långt söderut i Norge angriparens mål låg och vilket
samspelet skulle bli mellan svenskt och norskt försvar
(mer om detta nedan).

Som nämndes i inledningen till kapitel 2 antyder
orden i krigsmaktens målsättning, "i det längsta kunna
förhindra", att man förutsåg att behöva övergå till
fördröjning. Några operativa planer för fördröjande-
operationer utarbetades inte men problemen studera-
des under fältövningar och fick som nämnts genomslag
i armsreglementet.

En övergång från MHS (möta-hejda-slå) till F (för-
svårande) innebar många problem av såväl operativ
och taktisk som psykologisk och politisk natur. En
övergång krävde att förband i förväg förberedde för-
dröjnings- och avvärjningszoner på djupet. Det inne-
bar att styrkeinsatsen för MHS måste minskas, kanske
så mycket att chansen till tidigt avgörande i onödan
uppgavs. Det skulle dessutom innebära problem
med stridsviljan i de främre förbanden om de visste
att en reträtt förbereddes. Ett praktiskt problem var
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underhållstjänsten. Mängden av etappförband tillät 
inte samtidiga två underhållszoner, en främre och en 
bakre. Omgruppering av etappförbanden var en tids-
ödande process. Främre etappförband måste därför 
dras ur så tidigt till bakre område att främre förband 
inte kunde understödjas tillräckligt länge för att ge tid 
för etablering av bakre underhållsanstalter. 

Hänsyn till och samverkan med allierade 
Vår strategiska och operativa planläggning utgick 
som nämnts från att angriparens anfallsmål låg 
utanför Sverige. Den rationella strategin från den 
utgångspunkten skulle givetvis vara att satsa allt på 
att hindra honom att nå dessa mål eller tillfoga honom 
sådan tidsutdräkt och andra kostnader att angrep-
pet blev ”olönsamt”. Detta är också vad som sades i 
målsättningen för totalförsvaret. Å andra sidan kunde 
ingen förutse ett krigs förlopp, och det var också en 
given skyldighet för en regering att försöka säkerställa 
nationens överlevnad och politiska handlingsfrihet 
i oanade situationer.

Man kan hävda att vår planläggning var en kombi-
nation av dessa syften. Planerna utgick från angripa-
rens förmodade strategiska mål men styrdes också av 
omsorgen att försvara områden vitala för befolkning-
ens skydd och nationens överlevnad.

Under det kalla krigets första årtionde nämndes, 
framför allt i de militära övervägandena, betydelsen 
av att försvara områden viktiga för att ta emot hjälp 
utifrån. Sådana resonemang försvann som nämnts 
under #$%&-talet, och några genomslag i planerna 
'ck de inte. Man kan dock hävda att bevarandet av 
milo V, milo B, och milo NN gav en grund för att i 
ett krisläge förbereda hjälp utifrån. Dock minskades 
givetvis möjligheterna till förstärkningar sjöledes 
i och med att ubåtsjaktförmågan avskaffades.

Här är inte platsen att rekapitulera de forsknings-
resultat på senare år som visar på betydande förbere-
delser för att motta hjälp utifrån. Vad man kan kon-
statera är att dessa hölls inom en mycket begränsad 

krets. Militärbefälhavarna hade ingen information 
och kunde alltså inte i sin planläggning eller i opera-
tiva bedömande ta hänsyn till detta. Inte ens ÖB 
Bengt Gustafsson informerades av sin företrädare.

Inom det sjöoperativa området fanns det verksam-
heter som skulle haft stor betydelse vid en framtida 
kon(ikt. Det grundläggande hade varit möjligheterna 
att genomföra erforderliga sjötransporter för Sveriges 
försörjning, importsjöfart och sjötra'k längs kusten 
samt till och från Gotland. 

Härutöver fanns det ett antal områden som hade 
varit av stor betydelse. Det första var möjligheterna 
att genom norska hamnar, främst Trondheim men 
även Narvik, kunna importera, även exportera, kri-
tiska resurser, bl a drivmedel. Det andra var möjlig-
heterna att tillsammans med Danmark kontrollera 
och vid behov blockera Öresund för fartygstra'k. 
Det tredje var att, eventuellt tillsammans med Dan-
mark, genom mineringar säkra sjötra'ken söder om 
Skåne. För Danmarks del gällde detta även försörj-
ningen av Bornholm. Det fjärde var att tillsammans 
med Västtyskland, men även Danmark, indela egent-
liga Östersjön för genomförande av ubåtsoperationer. 
Det femte var att, med eller utan Finland, spärra 
infarten till Bottniska viken. Det sjätte var att möjlig-
göra för Nato (Västtyskland) att basera främst ubåtar 
i svenska marina basområden.

På det luftoperativa området fanns förutsättningar 
för samverkan grundade på planer som uppgjorts 
under #$"&-talet. Förbindelser för samverkan med 
centraler för stridsledning och luftbevakning (Stril) 
i Danmark och Norge fanns alltså, men det svenska 
luftförsvarssystemet kom i Stril )& att sakna tek-
niska gränsytor som skulle ha möjliggjort närmare 
sam verkan med Nato på taktisk och stridsteknisk 
nivå, trots att (era av systemdelarna levererades av 
Natoländer. För stridsledning av jakt skulle man ha 
varit begränsad till talstridsledning. Samverkan med 
offensiva (ygstridskrafter var inte lika beroende av 
systemtekniska kopplingar, varför begränsningen 
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underhållstjänsten. Mängden av etappförband tillät
inte samtidiga två underhållszoner, en främre och en
bakre. Omgruppering av etappförbanden var en tids-
ödande process. Främre etappförband måste därför
dras ur så tidigt till bakre område att främre förband
inte kunde understödjas tillräckligt länge för att ge tid
för etablering av bakre underhållsanstalter.

Hänsyn till och samverkan med allierade
Vår strategiska och operativa planläggning utgick
som nämnts från att angriparens anfallsmål låg
utanför Sverige. Den rationella strategin från den
utgångspunkten skulle givetvis vara att satsa allt på
att hindra honom att nå dessa mål eller tillfoga honom
sådan tidsutdräkt och andra kostnader att angrep-
pet blev "olönsamt". Detta är också vad som sades i
målsättningen för totalförsvaret. Å andra sidan kunde
ingen förutse ett krigs förlopp, och det var också en
given skyldighet för en regering att försöka säkerställa
nationens överlevnad och politiska handlingsfrihet
i oanade situationer.

Man kan hävda att vår planläggning var en kombi-
nation av dessa syften. Planerna utgick från angripa-
rens förmodade strategiska mål men styrdes också av
omsorgen att försvara områden vitala för befolkning-
ens skydd och nationens överlevnad.

Under det kalla krigets första årtionde nämndes,
framför allt i de militära övervägandena, betydelsen
av att försvara områden viktiga för att ta emot hjälp
utifrån. Sådana resonemang försvann som nämnts
under 1970-talet, och några genomslag i planerna
fick de inte. Man kan dock hävda att bevarandet av
milo V, milo B, och milo NN gav en grund för att i
ett krisläge förbereda hjälp utifrån. Dock minskades
givetvis möjligheterna till förstärkningar sjöledes
i och med att ubåtsjaktförmågan avskaffades.

Här är inte platsen att rekapitulera de forsknings-
resultat på senare år som visar på betydande förbere-
delser för att motta hjälp utifrån. Vad man kan kon-
statera är att dessa hölls inom en mycket begränsad
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krets. Militärbefälhavarna hade ingen information
och kunde alltså inte i sin planläggning eller i opera-
tiva bedömande ta hänsyn till detta. Inte ens ÖB
Bengt Gustafsson informerades av sin företrädare.

Inom det sjöoperativa området fanns det verksam-
heter som skulle haft stor betydelse vid en framtida
konflikt. Det grundläggande hade varit möjligheterna
att genomföra erforderliga sjötransporter för Sveriges
försörjning, importsjöfart och sjötrafik längs kusten
samt till och från Gotland.

Härutöver fanns det ett antal områden som hade
varit av stor betydelse. Det första var möjligheterna
att genom norska hamnar, främst Trondheim men
även Narvik, kunna importera, även exportera, kri-
tiska resurser, bl a drivmedel. Det andra var möjlig-
heterna att tillsammans med Danmark kontrollera
och vid behov blockera Öresund för fartygstrafik.
Det tredje var att, eventuellt tillsammans med Dan-
mark, genom mineringar säkra sjötrafiken söder om
Skåne. För Danmarks del gällde detta även försörj-
ningen av Bornholm. Det fjärde var att tillsammans
med Västtyskland, men även Danmark, indela egent-
liga Östersjön för genomförande av ubåtsoperationer.
Det femte var att, med eller utan Finland, spärra
infarten till Bottniska viken. Det sjätte var att möjlig-
göra för Nato (Västtyskland) att basera främst ubåtar
i svenska marina basområden.

På det luftoperativa området fanns förutsättningar
för samverkan grundade på planer som uppgjorts
under 1950-talet. Förbindelser för samverkan med
centraler för stridsledning och luftbevakning (Stril)
i Danmark och Norge fanns alltså, men det svenska
luftförsvarssystemet kom i Stril 6o att sakna tek-
niska gränsytor som skulle ha möjliggjort närmare
samverkan med Nato på taktisk och stridsteknisk
nivå, trots att flera av systemdelarna levererades av
Natoländer. För stridsledning av jakt skulle man ha
varit begränsad till talstridsledning. Samverkan med
offensiva flygstridskrafter var inte lika beroende av
systemtekniska kopplingar, varför begränsningen
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inte skulle ha varit lika kännbar vid den typen av 
sam verkan. Frånvaron av övningar på operativ och 
taktisk nivå för att befästa denna typ av samverkan 
begränsade i hög grad effektiviteten om samverkan 
skulle ha kommit att krävas. Däremot förekom under 
åtminstone den första halvan av det kalla kriget 
övningar på strategisk nivå, där kärnvapen insatta 
av Natosidan enligt svenska önskemål förekom.6

När det gäller möjligheterna att utnyttja det 
svenska #ygbassystemet så hade #era baser kunnat 
utnyttjas för nödlandning av hemvändande och ska-
dade #ygplan, men för att basera #ygstridskrafter från 
Nato fanns varken utrymme eller resurser.7

Något genomslag av tekniska samt andra stridstek-
niska och taktiska samverkansmöjligheter på de ope-
rativa bedömningarna och planerna kan inte skönjas.

En annan viktig aspekt på samverkan med allie-
rade skulle ha varit våra möjligheter att lämna under-
stöd till dessa, t ex genom anfall mot invasionstonnage 
i en sovjetisk invasion av de danska öarna. Det skulle 
ha varit ett verkningsfullt sätt att förhindra en senare 
land stigning mot Sverige. Några sådana resonemang 
fördes aldrig. Dock kan man säga att attack#yget 
direkt under ÖB gav en strategisk #exibilitet som 
skulle ha kunnat komma till pass.
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inte skulle ha varit lika kännbar vid den typen av
samverkan. Frånvaron av övningar på operativ och
taktisk nivå för att befästa denna typ av samverkan
begränsade i hög grad effektiviteten om samverkan
skulle ha kommit att krävas. Däremot förekom under
åtminstone den första halvan av det kalla kriget
övningar på strategisk nivå, där kärnvapen insatta
av Natosidan enligt svenska önskemål förekom.'

När det gäller möjligheterna att utnyttja det
svenska flygbassystemet så hade flera baser kunnat
utnyttjas för nödlandning av hemvändande och ska-
dade flygplan, men för att basera flygstridskrafter från
Nato fanns varken utrymme eller resurser.'

Något genomslag av tekniska samt andra stridstek-
niska och taktiska samverkansmöjligheter på de ope-
rativa bedömningarna och planerna kan inte skönjas.

En annan viktig aspekt på samverkan med allie-
rade skulle ha varit våra möjligheter att lämna under-
stöd till dessa, t ex genom anfall mot invasionstonnage
i en sovjetisk invasion av de danska öarna. Det skulle
ha varit ett verkningsfullt sätt att förhindra en senare
landstigning mot Sverige. Några sådana resonemang
fördes aldrig. Dock kan man säga att attackflyget
direkt under ÖB gav en strategisk flexibilitet som
skulle ha kunnat komma till pass.





Militärområdenas operationer 
påverkade varandra på olika 
sätt, bland annat genom att 
ett milo kunde försvåra angri-
parens transporter till sjöss. 
Ett exempel ges i detta kapitel 
med uppgiften till Milo Ö att 
hindra eller störa angriparens 
för!yttningar sjöledes genom 
Ålands hav och Södra Kvar-
ken norrut mot milo NN/ÖN. 
Militär områdets sjöstridskraf-
ter hade därigenom mångfal-
diga uppgifter. 

På bilden korvetten av 
Göteborg klassen HMS Gävle 
i sjörök i Stockholms södra 
skärgård. Hon sjösattes under 
kalla krigets slutskede och 
hade som huvudbeväpning 
åtta sjömålsrobotar (robot 15).

Militärområdenas operationer
påverkade varandra på olika
sätt, bland annat genom att
ett milo kunde försvåra angri-
parens transporter till sjöss.
Ett exempel ges i detta kapitel
med uppgiften till Milo Ö att
hindra eller störa angriparens
förflyttningar sjöledes genom
Ålands hav och Södra Kvar-
ken norrut mot milo NN/ÖN.
Militärområdets sjöstridskraf-
ter hade därigenom mångfal-
diga uppgifter.

På bilden korvetten av
Göteborgklassen HMS Gävle
i sjörök i Stockholms södra
skärgård. Hon sjösattes under
kalla krigets slutskede och
hade som huvudbeväpning
åtta sjömålsrobotar (robot 15).
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De större fartygen i den sov-
jetiska Östersjömarinen, här 
jagare av Kasjin-klassen, var 
specialiserade på luftför-
svar. De skulle ha ingått i en 
landstignings!ottas skydds-
skärm. Det skulle ha krävt 
en väl inövad och organise-

rad samverkan mellan våra 
sjö- och !ygstridskrafter för 
att åstadkomma förluster av 
angriparens landstignings- och 
transportfartyg framför allt 
innan de nådde svenska vatten 
och vår kust. 

De större fartygen i den sov-
jetiska Östersjömarinen, här
jagare av Kasjin-klassen, var
specialiserade på luftför-
svar. De skulle ha ingått i en
landstigningsflottas skydds-
skärm. Det skulle ha krävt
en väl inövad och organise-

rad samverkan mellan våra
sjö- och flygstridskrafter för
att åstadkomma förluster av
angriparens landstignings- och
transportfartyg framför allt
innan de nådde svenska vatten
och vår kust.
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ÖB:s operationsorder

av Bo Hugemark

# 

Med sin operationsorder styrde överbefälhavaren 
sina direkt underlydande chefers (DUC) krigsplan-
läggning. Ordern gav dessutom riktlinjer för hur för-
svaret skulle föras. Operationsordern förnyades vid 
olika tillfällen, främst som ett resultat av genomförda 
operativa studier.

De operationsorder som främst berör framställ-
ningen i följande kapitel är ÖB opo $%, ÖB opo &', 
ÖB opo &# och ÖB opo &(. Här nedan återges delar av 
innehållet i ÖB opo ")&#, i första hand uppgifterna till 
DUC. Inledningsvis återges av statsmakterna givna 
grunder, överbefälhavarens riktlinjer för försvarets 
förande samt dennes bestämmelser för krigsplanlägg-
ningen, enligt nedanstående disposition:

KAPITEL " GRUNDER

"." KRIGSFALL
".% MÅLSÄTTNING M M 

".%." Målsättning för totalförsvaret
".%.% Grundläggande direktiv för det operativa 

krigsförberedelsearbetet m m 
".' DEN STRATEGISKA GRUNDSYNEN

".'." Allmänt
".'.% Angriparens syfte samt angreppsmetoder
".'.' Grunder för krigsfall %

".# RIKTLINJER FÖR FÖRSVARETS FÖRANDE
".#." Allmänt
".#.% Försvar mot invasion
".#.' Försvar mot andra angreppsmetoder
".#.# Riktlinjer för viss verksamhet
".#.! Riktlinjer för specialfunktioner

".!  BESTÄMMELSER FÖR MB (C E ")  
KRIGSPLANLÄGGNING
".!." Allmänna riktlinjer
".!.% Bestämmelse för användning av strate-

giska reserver
".!.' Riktlinjer för planläggning för skydd av 

skyddsföremål inom totalförsvaret
".!.# Riktlinjer för planläggning av beredskaps-

höjande åtgärder före allmän mobilisering
".!.! Omfattning av krigsplanläggningen m m 

Huvudinnehållet i dessa punkter har behandlats 
i kapitel % och '. Här *nns anledning att peka på 
vad som sägs i ".!.! om planläggningens omfattning: 
Planläggning skall enligt regional chefs bestäm-
mande begränsas till förbandets huvuduppgift i 
aktuellt militär område. Planläggningen av alterna-
tiva uppgifter samt detaljplanläggningen av huvud-
uppgiften skall endast drivas så långt som oundgäng-
ligen krävs för förberedelser i fredstid (samverkan, 
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ÖB:s operationsorder
av Bo Hugemark

Med sin operationsorder styrde överbefälhavaren
sina direkt underlydande chefers (DUC) krigsplan-
läggning. Ordern gav dessutom riktlinjer för hur för-
svaret skulle föras. Operationsordern förnyades vid
olika tillfällen, främst som ett resultat av genomförda
operativa studier.

De operationsorder som främst berör framställ-
ningen i följande kapitel är ÖB opo 62, ÖB opo 73,
ÖB opo 74 och ÖB opo 78. Här nedan återges delar av
innehållet i ÖB opo 1974, i första hand uppgifterna till
DUC. Inledningsvis återges av statsmakterna givna
grunder, överbefälhavarens riktlinjer för försvarets
förande samt dennes bestämmelser för krigsplanlägg-
ningen, enligt nedanstående disposition:

KAPITEL i  GRUNDER

1.1

1.2

1.3

KRIGSFALL
MÅLSÄTTNING M M
1.2.1 Målsättning för totalförsvaret
1.2.2 Grundläggande direktiv för det operativa

krigsförberedelsearbetet m m
DEN STRATEGISKA GRUNDSYNEN
1.3.1 A l l m ä n t
1.3.2 Angriparens syfte samt angreppsmetoder
1.3.3 Grunder  för krigsfall 2

1.4 R I K T L I N J E R  FÖR FÖRSVARETS FÖRANDE
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5

Allmänt
Försvar mot invasion
Försvar mot andra angreppsmetoder
Riktlinjer för viss verksamhet
Riktlinjer för specialfunktioner

1.5 B E S T Ä M M E L S E R  FÖR MB (C E 1)
KRIGSPLANLÄGGNING
1.5.1 A l lmänna riktlinjer
1.5.2 Bestämmelse för användning av strate-

giska reserver
1.5.3 R ik t l in je r  för planläggning för skydd av

skyddsföremål inom totalförsvaret
1.5.4 Rik t l in jer  för planläggning av beredskaps-

höjande åtgärder före allmän mobilisering
1.5.5 Omfat tn ing av krigsplanläggningen m m

Huvudinnehållet i dessa punkter har behandlats
i kapitel 2 och 3. Här finns anledning att peka på
vad som sägs i 1.5.5 om planläggningens omfattning:
Planläggning skall enligt regional chefs bestäm-
mande begränsas till förbandets huvuduppgift i
aktuellt militärområde. Planläggningen av alterna-
tiva uppgifter samt detaljplanläggningen av huvud-
uppgiften skall endast drivas så långt som oundgäng-
ligen krävs för förberedelser i fredstid (samverkan,



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

samband, fältarbeten, underhållstjänst och trans-
porter).

Kapitel " är orderpunkterna till DUC, Indelning, 
gruppering/basering och uppgifter.

Här nedan återges uppgifterna för de militär-
områden som behandlas i kapitlen !–# samt attack-
eskadern.

Uppgifter till MB ÖN
Militärbefälhavaren (MB ÖN):
– avvärjer invasion av milo ÖN; vid anfall över 

gränsen mot FINLAND avvärjs framträngande 
senast i ”främre avvärjningszonen” och ”norra 
$ankzonen”: främre avvärjningszonen – ett område 
inom Fo %# i anslutning till och med huvuddelen 
ost KALIXÄLVEN; norra !ankzonen – ett område 
inom Fo %% i anslutning till TORNE (nord SVAPPA-
VAARA), TÄRENDÖ och KALIX älvar med&anknyt-
ning i syd till främre avvärjningszonen,

– hindrar eller stör angriparens för$yttningar och 
skyddar våra för$yttningar genom NORRA KVAR-
KEN,

– stör angriparens sjötra'k inom i övrigt tilldelat 
havsområde,

– luftförsvarar milo ÖN inom sektor ÖN (,
– luftförsvarar milo ÖN (med undantag av luft-

bevakning samt jakt- och lvrbförsvar) utanför sektor 
ÖN (,

– luftbevakar samt jakt- och lvrbförsvarar delarna 
av sektor ÖN ( utanför milo ÖN område (i lvrbförsvar 
innefattas inte rb %)).

Militärbefälhavaren (MB ÖN) är beredd att efter 
order:

– fördröja framträngande från ”främre avvärjnings-
zonen” och ”norra $ankzonen”,

– avvärja framträngande i ”bakre avvärjnings-
zonen”: bakre avvärjningszonen – ett område inom 
främst Fo %( och %! i anslutning till och med huvud-
delen nord och nordost STORA LULEÄLVEN-
LULEÄLVEN,

– överlämna Fo %* (södra delen) och motsvarande 
del av bo " (syd lat %() till MB NN. Efter överlämning 
lyder C bo " under MB NN beträffande ledning av 
verksamhet inom överlämnade delar.

Uppgifter till MB Ö
Militärbefälhavaren (MB Ö):
– avvärjer invasion av milo S, varvid angriparen 

hindras att ta främst områden, varifrån han kan 
tränga fram mot MÄLARDALEN och STOCK-
HOLM; om angriparen lyckats landstiga på GOT-
LAND med så överlägsna styrkor, att invasion inte 
kan avvärjas, hindras han att utnyttja ön som bas för 
sjö- och $ygstridskrafter; vid kuppanfall upptas för-
svar främst i anfallsriktningarna STOCKHOLM och 
GOTLAND,

– hindrar eller stör angriparens för$yttningar sjö-
ledes genom ÅLANDS HAV och SÖDRA KVARKEN 
samt angriparens utnyttjande av ÅLANDS och ÅBO-
LANDS skärgårdar,

– skyddar egna fartygs passage mellan EGENT-
LIGA ÖSTERSJÖN och BOTTENHAVET,

– stör angriparens sjötra'k inom i övrigt tilldelat 
havsområde, särskilt trupp- och materieltransporter 
till sydvästra ÖSTERSJÖN,

– luftförsvarar milo Ö inom sektorerna O*, O! och 
W!,

– luftförsvarar milo Ö (med undantag av luftbevak-
ning samt jakt- och lvrbförsvar) utanför sektorerna 
O*, O! och W!,

– luftbevakar samt jakt- och lvrbförsvarar delarna 
av sektorerna O*, O! och W! utanför milo Ö område,

– !ygspanar inom MB V operationsområde, så 
länge MB NN inte tilldelats lämpliga egna resurser 
härför, och inom MB B operationsområde, varvid 
omfattningen av avdelade resurser fastställs av ÖB 
medan uppgifterna fastställs av MB NN resp MB B,

– leder attackföretag inom MB B operations område, 
varvid omfattningen av avdelade resurser fastställs av 
ÖB medan uppgifterna fastställs av MB B,
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samband, fältarbeten, underhållstjänst och trans-
porter).

Kapitel 2 är orderpunkterna till DUC, Indelning,
gruppering/basering och uppgifter.

Här nedan återges uppgifterna för de militär-
områden som behandlas i kapitlen 5-7 samt attack-
eskadern.

Uppgifter till MB ÖN
Militärbefälhavaren (MB ÖN):
— avvärjer invasion av milo ÖN; vid anfall över

gränsen mot FINLAND avvärjs framträngande
senast i "främre avvärjningszonen" och "norra
flankzonen": främre avvärjningszonen — ett område
inom Fo 67 i anslutning till och med huvuddelen
ost KALIXÄLVEN; norra flankzonen — ett område
inom Fo 66 i anslutning till TORNE (nord SVAPPA-
VAARA), TÄRENDÖ och KAL IX  älvar med anknyt-
ning i syd till främre avvärjningszonen,

— hindrar eller stör angriparens förflyttningar och
skyddar våra förflyttningar genom NORRA KVAR-
KEN,

— stör angriparens sjötrafik inom i övrigt tilldelat
havsområde,

— luftförsvarar milo ÖN inom sektor ÖN 3,
— luftförsvarar milo ÖN (med undantag av luft-

bevakning samt jakt- och lvrbförsvar) utanför sektor
ÖN 3,

— luftbevakar samt jakt- och lvrbförsvarar delarna
av sektor ÖN 3 utanför milo ÖN område (i lvrbförsvar
innefattas inte rb 69).

Militärbefälhavaren (MB ÖN) är beredd att efter
order:

—fördröja framträngande från "främre avvärjnings-
zonen" och "norra flankzonen",

— avvärja framträngande i "bakre avvärjnings-
zonen": bakre avvärjningszonen — ett område inom
främst Fo 63 och 65 i anslutning till och med huvud-
delen nord och nordost STORA LULEÄLVEN-
LULEÄLVEN,

— överlämna Fo 61 (södra delen) och motsvarande
del av bo 2 (syd lat 63) till MB NN. Efter överlämning
lyder C bo 2 under MB NN beträffande ledning av
verksamhet inom överlämnade delar.

Uppgifter till MB Ö
Militärbefälhavaren (MB Ö):
— avvärjer invasion av milo S, varvid angriparen

hindras att ta främst områden, varifrån han kan
tränga fram mot MÄLARDALEN och STOCK-
HOLM; om angriparen lyckats landstiga på GOT-
LAND med så överlägsna styrkor, att invasion inte
kan avvärjas, hindras han att utnyttja ön som bas för
sjö- och flygstridskrafter; vid kuppanfall upptas för-
svar främst i anfallsriktningarna STOCKHOLM och
GOTLAND,

— hindrar eller stör angriparens förflyttningar sjö-
ledes genom ÅLANDS HAV och SÖDRA KVARKEN
samt angriparens utnyttjande av ÅLANDS och ÅBO-
LANDS skärgårdar,

— skyddar egna fartygs passage mellan EGENT-
LIGA ÖSTERSJÖN och BOTTENHAVET,

— stör angriparens sjötrafik inom i övrigt tilldelat
havsområde, särskilt trupp- och materieltransporter
till sydvästra ÖSTERSJÖN,

— luftförsvarar milo Ö inom sektorerna Oi, 05 och
W5,

— luftförsvarar milo Ö (med undantag av luftbevak-
ning samt jakt- och lvrbförsvar) utanför sektorerna
Oi, 05 och W5,

— luftbevakar samt jakt- och lvrbförsvarar delarna
av sektorerna Oi, 05 och W5 utanför milo Ö område,

—flygspanar inom MB V operationsområde, så
länge MB NN inte tilldelats lämpliga egna resurser
härför, och inom MB B operationsområde, varvid
omfattningen av avdelade resurser fastställs av ÖB
medan uppgifterna fastställs av MB NN resp MB B,

— leder attackföretag inom MB B operationsområde,
varvid omfattningen av avdelade resurser fastställs av
ÖB medan uppgifterna fastställs av MB B,
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– mottar i förstärkningsalternativ # Ö från MB B 
AVESTA och HEDEMORA kommunblock med där 
utgångsgrupperade stridskrafter.

Uppgifter till MB S
Militärbefälhavaren (MB S):
– avvärjer invasion av milo S, varvid angriparen 

hindras att ta främst SKÅNE,
– hindrar eller stör angriparens spärrning av och 

övrig verksamhet i ÖRESUND, KALMARSUND 
OCH BORNHOLMSGATTET,

– stör angriparens sjötra$k inom övriga delar av 
tilldelat havsområde,

– luftförsvarar milo S inom sektorerna S%, S# och 
W#,

– luftförsvarar milo S (med undantag av luftbevak-
ning samt jakt- och lvrbförsvar) utanför sektorerna 
S%, S# och W#,

– luftbevakar samt jakt- och lvrbförsvarar delarna 
av sektorerna S%, S# och W# utanför milo S område,

– !ygspanar inom MB V operationsområde, varvid 
omfattningen av avdelade resurser fastställs av ÖB 
medan uppgifterna fastställs av MB V,

– leder attackföretag inom MB V operations-
område, varvid omfattningen av avdelade resurser 
fastställs av ÖB medan uppgifterna fastställs av MB V.

Militärbefälhavaren (MB S) är beredd att efter 
order: 

– spärra Öresund,
– överta Fo "% från MB V.

Uppgifter till C E 1
Chefen för ". !ygeskadern (C E "):
– bekämpar i samverkan med övriga stridskrafter 

en angripare som söker invadera landet,
– håller största möjliga antal attackförband insats-

beredda,
– är beredd att med erforderliga ledningsresurser 

och hela eller delar av eskadern tilldelas MB (i första 
hand MB S, Ö, NN eller ÖN) varvid C E % underställs 

eller lyder under MB, som därvid utövar operativ led-
ning,

– är beredd underställa MB – i första hand MB S, 
Ö, NN eller ÖN – attackförband samt viss lednings-
kapacitet för att förstärka MB:s ledningsresurser,

– är väl insatt i MB operationsplaner och de önske-
mål om insats av attackförband som främst kan 
komma att framställas av resp MB,

– planlägger insats i stort av attackförbanden inom 
resp milo med hänsyn till de basresurser och övriga 
resurser som kan komma att disponeras.

Som framgår hade militärbefälhavarna i stor-milona 
uppgifter även inom de militärområden, milo NN, B 
och V, som saknade stabsresurser för vissa funktioner. 
Dessa militärbefälhavare hade också avvärjnings-
uppgift samt dessutom en del speci$ka geogra$ska 
uppgifter, såsom försvårar angriparens sjötra$k inom 
tilldelat havsområde, särskilt trupp- och materiel-
transporter från Ålands och Åbolandets skärgårdar, 
skyddar med mindre styrkor viktigare genomgående 
förbindelser till milo ÖN och Trondheim (MB NN), 
hindrar eller försvårar angriparens för&yttning sjö-
ledes genom Kattegatt, leder, kontrollerar och skyddar 
importsjöfart i Västerhavet (MB V).

För varje milo angavs efter uppgiften tilldelade 
resurser i grund- och förstärkningsalternativ vilka 
ytterligare resurser i vissa fall som skulle kunna till-
komma, samt när och vart förband skulle avtranspor-
teras ur militärområdet. 

I ÖB:s operativa verk %'() skedde en påtaglig 
förändring av uppgiftsställningen. I stället för avvärj-
ningsuppgift användes begreppet ”Försvara militär-
området”. Begreppet förklaras i opverket sålunda:

Med försvar avses i operativa sammanhang åtgärder 
för att:

• begränsa och om möjligt förhindra skador och 
förluster vid angriparens anfall.

ÖBIS OPERATIONSORDER

— mottar i förstärkningsalternativ 2 Ö från MB B
AVESTA och HEDEMORA kommunblock med där
utgångsgrupperade stridskrafter.

Uppgifter till MB S
Militärbefälhavaren (MB S):
— avvärjer invasion av milo S, varvid angriparen

hindras att ta främst SKÅNE,
— hindrar eller stör angriparens spärrning av och

övrig verksamhet i ÖRESUND, KALMARSUND
OCH BORNHOLMSGATTET,

— stör angriparens sjötrafik inom övriga delar av
tilldelat havsområde,

— luftförsvarar milo S inom sektorerna Sr, Sz och
W2,

— luftförsvarar milo S (med undantag av luftbevak-
ning samt jakt- och lvrbförsvar) utanför sektorerna
Si, S2 och W2,

— luftbevakar samt jakt- och lvrbförsvarar delarna
av sektorerna Sr, Sz och W2 utanför milo S område,

—flygspanar inom MB V operationsområde, varvid
omfattningen av avdelade resurser fastställs av ÖB
medan uppgifterna fastställs av MB V,

— leder attackföretag inom MB V operations-
område, varvid omfattningen av avdelade resurser
fastställs av ÖB medan uppgifterna fastställs av MB V.

Militärbefälhavaren (MB S) är beredd att efter
order:

— spärra Öresund,
— överta Fo 3i från MB V.

Uppgifter till C E 1
Chefen för 1. flygeskadern (C E 1):
— bekämpar i samverkan med övriga stridskrafter

en angripare som söker invadera landet,
— håller största möjliga antal attackförband insats-

beredda,
— är beredd att med erforderliga ledningsresurser

och hela eller delar av eskadern tilldelas MB (i första
hand MB S, Ö, NN eller ÖN) varvid C E i  underställs
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eller lyder under MB, som därvid utövar operativ led-
ning,

— är beredd underställa MB — i första hand MB S,
Ö, NN eller ÖN — attackförband samt viss lednings-
kapacitet för att förstärka MB:s ledningsresurser,

— är väl insatt i MB operationsplaner och de önske-
mål om insats av attackförband som främst kan
komma att framställas av resp MB,

— planlägger insats i stort av attackförbanden inom
resp milo med hänsyn till de basresurser och övriga
resurser som kan komma att disponeras.

Som framgår hade militärbefälhavarna i stor-milona
uppgifter även inom de militärområden, milo NN, B
och V, som saknade stabsresurser för vissa funktioner.
Dessa militärbefälhavare hade också avvärjnings-
uppgift samt dessutom en del specifika geografiska
uppgifter, såsom försvårar angriparens sjötrafik inom
tilldelat havsområde, särskilt trupp- och materiel-
transporter från Ålands och Åbolandets skärgårdar,
skyddar med mindre styrkor viktigare genomgående
förbindelser till milo ÖN och Trondheim (MB NN),
hindrar eller försvårar angriparens förflyttning sjö-
ledes genom Kattegatt, leder, kontrollerar och skyddar
importsjöfart i Västerhavet (MB V).

För varje milo angavs efter uppgiften tilldelade
resurser i grund- och förstärkningsalternativ vilka
ytterligare resurser i vissa fall som skulle kunna till-
komma, samt när och vart förband skulle avtranspor-
teras ur militärområdet.

I  ÖB:s operativa verk 1978 skedde en påtaglig
förändring av uppgiftsställningen. I stället för avvärj-
ningsuppgift användes begreppet "Försvara militär-
området". Begreppet förklaras i opverket sålunda:

Med försvar avses i operativa sammanhang åtgärder
för att:

• begränsa och om möjligt förhindra skador och
förluster vid angriparens anfall.
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Carl Björe man i föreliggande bok, är kritisk till 
användande av uttrycket försvar, normalt ett tak-
tiskt begrepp, och ser det som ett sätt att lägga på 
MB ytterligare planeringsuppgifter utan att tydligt ta 
ansvaret för detta. 

• möta och hejda och om möjligt slå en angripare 
som anfaller och tränger in på vårt territorium.

• försvåra angriparens operationer inom hela vårt 
territorium.

Detta ska – som Bengt Wallerfelt påvisar i boken 
Den hemliga svenska krigsplanen (#$%&) – ses i 
samman hang med diskussionen under %'($-talet 
om att planera för en alternativ strategi: att försvåra 
framträngande över territoriet. Wallerfelt, liksom 
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• möta  och hejda och om möjligt slå en angripare
som anfaller och tränger in på vårt territorium.

• försvåra angriparens operationer inom hela vårt
territorium.

Detta ska — som Bengt Wallerfelt påvisar i boken
Den hemliga svenska krigsplanen (2016) — ses i
sammanhang med diskussionen under 1970-talet
om att planera för en alternativ strategi: att försvåra
framträngande över territoriet. Wallerfelt, liksom

Carl B jöreman i föreliggande bok, är kritisk till
användande av uttrycket försvar, normalt ett tak-
tiskt begrepp, och ser det som ett sätt att lägga på
MB ytterligare planeringsuppgifter utan att tydligt ta
ansvaret för detta.





Sovjetiskt infanteri utrustat 
med pansarbandvagnar under 
avsutten strid. Det kunde 
också strida uppsuttet. Vagnen 
gav skydd mot splitter och !n-
kalibrig eld, en avgjord fördel 
i strid mot svenskt Norrlands-
infanteri. Framkomligheten 

i snö och väglös terräng var 
bättre än vad man på svenskt 
håll ofta föreställde sig. Olika 
slag av fördröjande fältarbeten 
var därför ovärderliga för för-
svararen.

Sovjetiskt infanteri utrustat
med pansarbandvagnar under
avsutten strid. Det kunde
också strida uppsuttet. Vagnen
gav skydd mot splitter och fin-
kalibrig eld, en avgjord fördel
i strid mpt svenskt Norrlands-
infanteri. Framkomligheten

i snö och väglös terräng var
bättre än vad man på svenskt
håll ofta föreställde sig. Olika
slag av fördröjande fältarbeten
var därför ovärderliga för för-
svararen.

•
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Operationer i övre Norrland 
krävde att anfallsförbanden 
kunde för!ytta sig i väglös 
terräng och i djup snö. I slutet 
av 1960-talet omvandlades 
därför tre infanteribrigader 
till Norrlandsbrigad 63 med 
bandvagnsburna trossdelar. 

Truppen för!yttades dock fort-
farande på cykel eller skidor 
eller till fots. I och med att 
den äldre bandvagnen 202 
på 1980-talet ersattes med 
bandvagn 206 (bilden) kunde 
Norrlandsskyttebataljonerna 
transporteras uppsuttna. Band-

vagnarna gav emellertid inget 
skydd mot splitter och "nkali-
brig eld – en svaghet i den ofta 
glest träd beväxta terrängen.

Operationer i övre Norrland
krävde att anfallsförbanden
kunde förflytta sig i väglös
terräng och i djup snö. I slutet
av 1960-talet omvandlades
därför tre infanteribrigader
til l Norrlandsbrigad 63 med
bandvagnsbuma trossdelar.

Truppen förflyttades dock fort-
farande på cykel eller skidor
eller till fots. I och med att
den äldre bandvagnen 202
på 1980-talet ersattes med
bandvagn 206 (bilden) kunde
Norrlandsskyttebataljonerna
transporteras uppsuttna. Band-

vagnarna gav emellertid inget
skydd mot splitter och finkali-
brig eld -  en svaghet i den ofta
glest trädbeväxta terrängen.
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Milo ÖN – #ank till  
Nordnorges avvärjningsområde

!

Övre Norrland innehåller för landets försörjning och 
näringsliv vitala resurser: vattenkraft och järnmalm. 
Det sistnämnda hade under andra världskriget stor 
strategisk betydelse, vilket bidrog till att avhålla Tysk-
land från angrepp. Under det kalla kriget $ck området 
i stället strategisk betydelse som en del i Nordkalotten-
området, vilket skapade motiv för en sovjetisk inva-
sion. De #esta förbindelser från Sovjetunionen till det 
nordnorska området gick nämligen genom Sverige 
(och Finland). De var långa och löpte genom terräng 
som ofta gynnade fördröjningsstrid. Men det ringa 
befolkningsunderlaget i landsdelen innebar att det 
kräv des tillförsel av personal och förband för att man 
skulle kunna utveckla full försvarskraft. 

I Övre Norrlands militärområde behövde vi inte 
räkna med något egentligt överraskande anfall med 
hänsyn till de få utgångsgrupperade markstridskrafter 
Sovjetunionen hade i nordvästra delen av Leningrads 
militärdistrikt och som dessutom först skulle passera 
Finland. 

De geostrategiska förhållandena
Att påbörja ett krig mot de tre nordiska länderna på 
Nordkalotten utan att först ha uppmarscherat med 
några divisioner till i höjd med norra och mellersta 
Finland hade varit till nackdel för Sovjetunionens 

möjligheter att nå avsedda mål. Man skulle i stället 
ha riskerat att få sina divisioner nedkämpade efter 
hand som de nådde krigszonen. Även om Finland med 
säkerhet hade kraftsamlat sitt försvar till den södra 
delen av landet, var det enligt min mening inte särskilt 
sannolikt att Finland hade låtit Sovjets stridskrafter 
passera genom norra delen av landet utan motstånd, 
vilket några ryska chefer räknade med liksom delar av 
den svenska försvarsstaben omkring %"&'.1

Dessutom, det viktigaste sovjetiska målet på Nord-
kalotten var Nordnorge, dels för att utöka skyddet av 
den Norra marinens basområde, dels för att effekti-
vare kunna bekämpa Natos sjö- och #ygstridskrafter 
i Atlanten. Det var mot detta mål överraskning var 
viktigast att åstadkomma. Vad gäller markstrid kan 
man förutsätta att Nato endast hade defensiva syften. 
Från %"('-talet blev den Norra marinen Sovjets star-
kaste marin med en kraftsamling av andraslagskapa-
citeten av de ubåtsburna kärnvapnen. USA:s nya 
marina strategi skulle öka hotet mot denna kapacitet. 
Bland annat övade man på %"&'-talet med hangar-
fartyg grupperade vid Lofoten. 

Om å andra sidan markstridskrafter i tillräckligt 
antal hade förts upp mot Murmanskområdet mot 
alla de tre skandinaviska länderna, hade vi, om inte 
FRA snappat upp det, blivit förvarnade av Natos 

av Bengt Gustafsson
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5
Milo ÖN — flank till
Nordnorges avvärj ningsområde

av Bengt Gustafsson

Övre Norrland innehåller för landets försörjning och
näringsliv vitala resurser: vattenkraft och järnmalm.
Det sistnämnda hade under andra världskriget stor
strategisk betydelse, vilket bidrog till att avhålla Tysk-
land från angrepp. Under det kalla kriget fick området
i stället strategisk betydelse som en del i Nordkalotten-
området, vilket skapade motiv för en sovjetisk inva-
sion. De fiesta förbindelser från Sovjetunionen till det
nordnorska området gick nämligen genom Sverige
(och Finland). De var långa och löpte genom terräng
som ofta gynnade fördröjningsstrid. Men det ringa
befolkningsunderlaget i landsdelen innebar att det
krävdes tillförsel av personal och förband för att man
skulle kunna utveckla full försvarskraft.

I  Övre Norrlands militärområde behövde vi inte
räkna med något egentligt överraskande anfall med
hänsyn till de få utgångsgrupperade markstridskrafter
Sovjetunionen hade i nordvästra delen av Leningrads
militärdistrikt och som dessutom först skulle passera
Finland.

De geostrategiska förhållandena
Att påbörja ett krig mot de tre nordiska länderna på
Nordkalotten utan att först ha uppmarscherat med
några divisioner till i höjd med norra och mellersta
Finland hade varit till nackdel för Sovjetunionens

möjligheter att nå avsedda mål. Man skulle i stället
ha riskerat att få sina divisioner nedkämpade efter
hand som de nådde krigszonen. Även om Finland med
säkerhet hade kraftsamlat sitt försvar till den södra
delen av landet, var det enligt min mening inte särskilt
sannolikt att Finland hade låtit Sovjets stridskrafter
passera genom norra delen av landet utan motstånd,
vilket några ryska chefer räknade med liksom delar av
den svenska försvarsstaben omkring 1980.1

Dessutom, det viktigaste sovjetiska målet på Nord-
kalotten var Nordnorge, dels för att utöka skyddet av
den Norra marinens basområde, dels för att effekti-
vare kunna bekämpa Natos sjö- och flygstridskrafter
i Atlanten. Det var mot detta mål överraskning var
viktigast att åstadkomma. Vad gäller markstrid kan
man förutsätta att Nato endast hade defensiva syften.
Från i970-talet blev den Norra marinen Sovjets star-
kaste marin med en kraftsamling av andraslagskapa-
citeten av de ubåtsburna kärnvapnen. USA:s nya
marina strategi skulle öka hotet mot denna kapacitet.
Bland annat övade man på 1980-talet med hangar-
fartyg grupperade vid Lofoten.

Om å andra sidan markstridskrafter i tillräckligt
antal hade förts upp mot Murmanskområ' det mot
alla de tre skandinaviska länderna, hade vi, om inte
FRA snappat upp det, blivit förvarnade av Natos
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och Finlands underrättelsetjänster. Den styrkeinsats 
på marken som hade krävts för en sådan operation 
hade – även om överraskningen lyckats i Nordnorge 
– måst uppgå till minst tio divisioner. Huvuddelen 
hade behövts mot milo ÖN, för att Sovjet skulle 
kunna räkna med att ta förstahandsmålen i Sverige 
och Norge vilka bör ha utgjorts av området Piteå- 
Sorsele-Mo i Rana för att därmed få tillgång till 
järn vägen Luleå–Narvik samt #ygbaser och norska 
hamnar norr om denna linje. Antalet genomgående 
vägar och järnvägar i nordvästra Sovjetunionen 
och norra Finland var få. En sådan uppmarsch mot 
den svenska gränsen borde därför i praktiken ha 
tagit några veckor. Det hade också krävt ett starkt 
#yg understöd, inte minst beroende på det stöd de 
nor diska länderna kunnat räkna med i luften från 
Natos stormakter.

Det kanske för övrigt ska nämnas att milona i södra 
Sverige från slutet av $%!"-talet var i ett mer utsatt 
läge för ett så kallat överraskande inlett angrepp. Det 
som i slutet av kalla kriget i stället skulle komma att 
kallas strategiskt överfall, eftersom ett angrepp i och 
med tillkomsten av Spetsnazförband i Sovjetunionen 
i första hand vände sig mot den politiska och militära 
ledningen, som angreppen $%!& på Tjeckoslovakien 
och $%'% på Afghanistan visat. Som beskrivits i 
FoKK-publikation nr $(2 avsåg dock Sovjet – från den 
$%!$ antagna inriktningen av Warszawa paktens före-
byggande anfall västerut fram till Atlanten – sanno-
likt inledningsvis att kringgå Sverige för att inte före 
det man tagit Östersjöutloppen också behöva avdela 
sjö- och #ygstridskrafter mot de svenska förban-
den av detta slag. Så långt litade de på vår of)ciella 
neutralitets politik. Risken för ett totalt överraskande 
inlett angrepp ska inte överdrivas, då detta förutsatte 
att man avsade sig möjligheten av förbekämpning 
till exempel av de KA-stridskrafter som kunde möta 
inledningen av en landstigning. Dessa kunde som 
övningar visat avge inte obetydlig eld med fredsorga-
nisationens resurser om än med begränsad uthållighet.

Förutom ett angrepp längs de fem till åtta3 genom-
gående vägarna mot Lule älv kunde landstigningar 
genomföras vid kusten, på vintern över is med meka-
niserade förband. Vidare kunde terränggående för-
band ta sig genom ”Trekanten”4 till norska dalgångar 
söder om Lyngenställningen, särskilt vintertid. 

Det möjliga tidiga hotet mot milo ÖN:s försvar 
var en landstigning direkt från Leningradområdet 
mot Norrlandskusten, stödd av luftlandsättningar, 
i syfte att skära av förbindelserna norrut, vilket skulle 
ha kunnat förhindra en koncentrering upp till eller 
allvarligt försena styrketillväxten av gränsförsvaret. 
Det var å andra sidan inte ett så troligt angrepp förrän 
Sovjetunionen disponerade förbindelserna genom Fin-
land till Bottenhavskusten för underhållstra)k. Det 
var betydligt mer sannolikt att Sovjet försökte #yg-
bekämpa i första hand de två järnvägsförbindelserna 
norrut, kanske med kraftsamling till en älvdal, där 
man också hade bekämpat alla landvägsbroar.

Det är emellertid också tveksamt om Sovjet unionen 
varit säker på att klara av att underhålla ca sju divi-
sioner i Norrbotten via de ringa kommunikationerna 
genom norra Finland, särskilt om )nnarna eller vi 
lyckats hålla vägar och särskilt järnvägen utslagna 
under långa perioder. Det kan tala för att Sovjet-
unionen ändå hade måst välja en kombination med 
också en landstigning i Bottenviken för att tidigt få 
tillgång till exempelvis Luleå hamn.5 Intill det att en 
användbar järnväg fram till den )nska kusten dispo-
nerades av Sovjet var det dock en lång transportväg 
till sjöss, som från $%'"-talets slut tidigt under angrep-
pet mot Sverige var utsatt för hotet från svenska 
sjömålsrobotar av hög kvalitet hos både marinen och 
#ygvapnet.

Endast knappt hälften av milo ÖN:s grundtill-
delade förband mobiliserade inom milot. Större delen 
av personalen skulle sålunda tillföras från Mälar dalen 
genom inryckningstransporter eller som förband. 
Även förbanden som mobiliserade i Västerbotten 
hade lång uppmarsch om de hade uppgifter upp mot 
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och Finlands underrättelsetjänster. Den styrkeinsats
på marken som hade krävts för en sådan operation
hade — även om överraskningen lyckats i Nordnorge
— måst uppgå till minst tio divisioner. Huvuddelen
hade behövts mot milo ÖN, för att Sovjet skulle
kunna räkna med att ta förstahandsmålen i Sverige
och Norge vilka bör ha utgjorts av området Piteå-
Sorsele-Mo i Rana för att därmed få tillgång till
järnvägen Luleå—Narvik samt flygbaser och norska
hamnar norr om denna linje. Antalet genomgående
vägar och järnvägar i nordvästra Sovjetunionen
och norra Finland var få. En sådan uppmarsch mot
den svenska gränsen borde därför i praktiken ha
tagit några veckor. Det hade också krävt ett starkt
flygunderstöd, inte minst beroende på det stöd de
nordiska länderna kunnat räkna med i luften från
Natos stormakter.

Det kanske för övrigt ska nämnas att milona i södra
Sverige från slutet av i960-talet var i ett mer utsatt
läge för ett så kallat överraskande inlett angrepp. Det
som i slutet av kalla kriget i stället skulle komma att
kallas strategiskt överfall, eftersom ett angrepp i och
med tillkomsten av Spetsnazförband i Sovjetunionen
i första hand vände sig mot den politiska och militära
ledningen, som angreppen 1968 på Tjeckoslovakien
och 1979 på Afghanistan visat. Som beskrivits i
FoKK-publikation nr 122 avsåg dock Sovjet — från den
1961 antagna inriktningen av Warszawapaktens före-
byggande anfall västerut fram till Atlanten — sanno-
likt inledningsvis att kringgå Sverige för att inte före
det man tagit Östersjöutloppen också behöva avdela
sjö- och flygstridskrafter mot de svenska förban-
den av detta slag. Så långt litade de på vår officiella
neutralitetspolitik. Risken för ett totalt överraskande
inlett angrepp ska inte överdrivas, då detta förutsatte
att man avsade sig möjligheten av förbekämpning
till exempel av de KA-stridskrafter som kunde möta
inledningen av en landstigning. Dessa kunde som
övningar visat avge inte obetydlig eld med fredsorga-
nisationens resurser om än med begränsad uthållighet.

Förutom ett angrepp längs de fem till åtta3 genom-
gående vägarna mot Lule älv kunde landstigningar
genomföras vid kusten, på vintern över is med meka-
niserade förband. Vidare kunde terränggående för-
band ta sig genom "Tekanten"4 till norska dalgångar
söder om Lyngenställningen, särskilt vintertid.

Det möjliga tidiga hotet mot milo ÖN:s försvar
var en landstigning direkt från Leningradområdet
mot Norrlandskusten, stödd av luftlandsättningar,
i syfte att skära av förbindelserna norrut, vilket skulle
ha kunnat förhindra en koncentrering upp till eller
allvarligt försena styrketillväxten av gränsförsvaret.
Det var å andra sidan inte ett så troligt angrepp förrän
Sovjetunionen disponerade förbindelserna genom Fin-
land till Bottenhavskusten för underhållstrafik. Det
var betydligt mer sannolikt att Sovjet försökte flyg-
bekämpa i första hand de två järnvägsförbindelserna
norrut, kanske med kraftsamling till en älvdal, där
man också hade bekämpat alla landvägsbroar.

Det är emellertid också tveksamt om Sovjetunionen
varit säker på att klara av att underhålla ca sju divi-
sioner i Norrbotten via de ringa kommunikationerna
genom norra Finland, särskilt om finnarna eller vi
lyckats hålla vägar och särskilt järnvägen utslagna
under långa perioder. Det kan tala för att Sovjet-
unionen ändå hade måst välja en kombination med
också en landstigning i Bottenviken för att tidigt få
tillgång till exempelvis Luleå hamn.5 Intill det att en
användbar järnväg fram till den finska kusten dispo-
nerades av Sovjet var det dock en lång transportväg
till sjöss, som från 1970-talets slut tidigt under angrep-
pet mot Sverige var utsatt för hotet från svenska
sjömålsrobotar av hög kvalitet hos både marinen och
flygvapnet.

Endast knappt hälften av milo ÖN:s grundtill-
delade förband mobiliserade inom milot. Större delen
av personalen skulle sålunda tillföras från Mälardalen
genom inryckningstransporter eller som förband.
Även förbanden som mobiliserade i Västerbotten
hade lång uppmarsch om de hade uppgifter upp mot
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landgränsen. Med hänsyn till hotet mot våra egna 
förbindelser anskaffade vi efter hand allt större mäng-
der av och alltmer snabbyggd krigsbromateriel, till en 
början med surplus BB #, som kvarlämnats på den 
europeiska kontinenten av västmakterna vid andra 
världskrigets slut. Den hölls av oss i förråd längs 
förbindelserna. De längsta järnvägsbroarna kunde 
endast ersättas med krigsbroar längs inlandsbanan. 
Däremot övades regelbundet övergång från järnvägs-
transport till landsvägsmarsch främst längs kustbanan 
med de förband som skulle koncentreras här till milo 
ÖN. Civila åkerier och bussbolag deltog i övningarna. 
Vad var anordnade i älvarna, en del betonglagda för 
att medge användning av hjulfordon. Vägverket och 
SJ med driftvärn övade för att kunna utföra mindre 
arbeten. Bland annat var järnvägsmateriel upplagd 
vid vissa sträckor för utbyggnad av mötesspår. Ånglok 
var uppställda som ersättning vid elbortfall och förare 
utbildade för att kunna byta till dessa lok.

Rent tekniskt – det vill säga utan bekämpning – tog 
mobilisering och koncentrering av markstridsförban-
den ca tio dygn. Med friktioner, t ex bekämpning av 
transporten, var minst två veckor nog mera realistiskt. 
Omkring "$%& snabbades processen upp genom att de 
jägar- och lokalförsvarsförband som inte i sin helhet 
kunde vara lokalrekryterade delades in i två delar – 
den lokalrekryterade A-delen och den i Mälardalen 
rekryterade B-omgången – med all förbandsmateriel 
förrådsställd i milo ÖN. B-omgången (med personlig 
utrustning) 'ögs upp det andra till tredje mobilise-
ringsdygnet. De närmast Tornedalen grupperade 
förbanden var ofta i sin helhet lokalrekryterade. Till 
exempel var ledande personal i gränsplutonerna lokal-
rekryterade poliser och tullare, som var för beredda 
att ta emot 'yktingar från Finland parallellt med 
försvarsförberedelserna. De senare prioriterades vid 
behov även före utrymning av den svenska befolk-
ningen.

Från gränsen och till och med Kalixlinjen var 
i stort sett allt förberett i fred: hemvärnsgrupper 

övade på att spränga broarna över Torne älv, vilket 
i vissa fall kunde beordras av Fo-befälhavaren; 
invasions utrymning av befolkningen samordnad 
med försvarsförberedelserna till tiden, lagerhållning 
av ammunition, spräng- och tändmedel, livsmedel 
och sjukvårdsmateriel även för kvarvarande civil-
befolkning; befästningar, som till stora delar byggts 
ut under andra världskriget m m. Bara i den egentliga 
Kalix linjen, belägen öster om älven samt från Siknäs-
fjärden upp till Bredseludden och med två mils djup, 
fanns ungefär ( &&& fort och motståndsområden för-
beredda.

Tömning av sjukhusen, för avtransport söderut, 
var planerad för att bereda plats för skadade soldater 
och kvarvarande del av befolkningen, som hade upp-
gifter i totalförsvaret. Förrådsbergrum som tömdes 
vid en mobilisering skulle ibland användas som 
sjuk hus för de skadade som kunde omhändertas vid 
främre bataljons förbandsplats. Utrymning av sjuk-
hus var förberedd också i milo NN, där % )&& platser 
var planerade för skadade soldater. Olika typer av 
transportmedel var förberedda för avtransport från 
stridsområdet. Till och med ”lasarettsfartyg” och 'yg-
plan disponerades, även om tåg, landsvägs- och räls-
bussar svarade för huvuddelen. Dessa måste byggas 
om med bårar vid en mobilisering, varför detta också 
var föremål för ombyggnad vid de stora ”miloövning-
arna”. Sedan vi från Israel och Vietnamkriget lärt oss 
betydelsen av en snabb primäroperation insåg vi att 
helikoptrar – som i första hand anskaffats för 'yg-
räddning, ubåtsjakt, transport av jägare och slutligen 
stridvagnsbekämpning – också hade måst avdelas. 
För att öka kapaciteten utökades antalet och ökades 
kvalite ten på sjukhuskompanierna på "$%&- och 
*&-talen. Ett frågetecken vintertid var risken för köld-
skador.6 

De 'ygstridskrafter som mobiliserades vid F #" 
kunde vid en beredskapshöjning inom sex–tio timmar 
vara utspridda till krigsbaserna och med fredsorga-
nisationens resurser svara för viss begränsad betjä-
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landgränsen. Med hänsyn till hotet mot våra egna
förbindelser anskaffade vi efter hand allt större mäng-
der av och alltmer snabbyggd krigsbromateriel, till en
början med surplus BB 2, som kvarlämnats på den
europeiska kontinenten av västmakterna vid andra
världskrigets slut. Den hölls av oss i förråd längs
förbindelserna. De längsta järnvägsbroarna kunde
endast ersättas med krigsbroar längs inlandsbanan.
Däremot övades regelbundet övergång från järnvägs-
transport till landsvägsmarsch främst längs kustbanan
med de förband som skulle koncentreras här till milo
ÖN. Civila åkerier och bussbolag deltog i övningarna.
Vad var anordnade i älvarna, en del betonglagda för
att medge användning av hjulfordon. Vägverket och
SJ med driftvärn övade för att kunna utföra mindre
arbeten. Bland annat var järnvägsmateriel upplagd
vid vissa sträckor för utbyggnad av mötesspår. Ånglok
var uppställda som ersättning vid elbortfall och förare
utbildade för att kunna byta till dessa lok.

Rent tekniskt — det vill säga utan bekämpning — tog
mobilisering och koncentrering av markstridsförban-
den ca tio dygn. Med friktioner, t ex bekämpning av
transporten, var minst två veckor nog mera realistiskt.
Omkring 1970 snabbades processen upp genom att de
jägar- och lokalförsvarsförband som inte i sin helhet
kunde vara lokalrekryterade delades in i två delar —
den lokalrekryterade A-delen och den i Mälardalen
rekryterade B-omgången — med all förbandsmateriel
förrådsställd i milo ÖN. B-omgången (med personlig
utrustning) flögs upp det andra till tredje mobilise-
ringsdygnet. De närmast Tornedalen grupperade
förbanden var ofta i sin helhet lokalrekryterade. Til l
exempel var ledande personal i gränsplutonerna lokal-
rekryterade poliser och tullare, som var förberedda
att ta emot flyktingar från Finland parallellt med
försvarsförberedelserna. De senare prioriterades vid
behov även före utrymning av den svenska befolk-
ningen.

Från gränsen och till och med Kalixlinjen var
i stort sett allt förberett i fred: hemvärnsgrupper

övade på att spränga broarna över Torne älv, vilket
i vissa fall kunde beordras av Fo-befälhavaren;
invasionsutrymning av befolkningen samordnad
med försvarsförberedelserna till tiden, lagerhållning
av ammunition, spräng- och tändmedel, livsmedel
och sjukvårdsmateriel även för kvarvarande civil-
befolkning; befästningar, som till stora delar byggts
ut under andra världskriget m m. Bara i den egentliga
Kalixlinjen, belägen öster om älven samt från Siknäs-
fjärden upp till Bredseludden och med två mils djup,
fanns ungefär 4 000 fort och motståndsområden för-
beredda.

Tömning av sjukhusen, för avtransport söderut,
var planerad för att bereda plats för skadade soldater
och kvarvarande del av befolkningen, som hade upp-
gifter i totalförsvaret. Förrådsbergrum som tömdes
vid en mobilisering skulle ibland användas som
sjukhus för de skadade som kunde omhändertas vid
främre bataljonsförbandsplats. Utrymning av sjuk-
hus var förberedd också i milo NN, där 7 500 platser
var planerade för skadade soldater. Olika typer av
transportmedel var förberedda för avtransport från
stridsområdet. Til l  och med "lasarettsfartyg" och flyg-
plan disponerades, även om tåg, landsvägs- och räls-
bussar svarade för huvuddelen. Dessa måste byggas
om med bårar vid en mobilisering, varför detta också
var föremål för ombyggnad vid de stora "miloövning-
arna". Sedan vi från Israel och Vietnamkriget lärt oss
betydelsen av en snabb primäroperation insåg vi att
helikoptrar — som i första hand anskaffats för flyg-
räddning, ubåtsjakt, transport av jägare och slutligen
stridvagnsbekämpning — också hade måst avdelas.
För att öka kapaciteten utökades antalet och ökades
kvaliteten på sjukhuskompanierna på 1970- och
8o-talen. Ett frågetecken vintertid var risken för köld-
skador.6

De flygstridskrafter som mobiliserades vid F 21
kunde vid en beredskapshöjning inom sex—tio timmar
vara utspridda till krigsbaserna och med fredsorga-
nisationens resurser svara för viss begränsad betjä-
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Främre avvärjningszonen
Norra !ankzonen
Bakre avvärjningszonen

Fram till 1970 skulle det sov-
jetiska framträngande hejdas 
i Kalixlinjen – Främre avvärj-
ningszonen och Norra !ank-
zonen. Om "enden ändå lycka-
des bryta igenom skulle han 
hejdas i Bakre avvärjnings-
zonen, i anslutning till Lule älv.

I och med angriparens ökade 
eldkraft och rörlighet bedöm-
des det nödvändigt att utnyttja 
ett större djup för fördröjnings-
strid. Avvärjningsområdet 
blev nu den Bakre avvärjnings-
zonen, och Kalixlinjen blev en 
del i fördröjningsområdet.
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O  Främre avvärjningszonen
O  Norra flankzonen
O  Bakre avvärjningszonen

Fram till 1970 skulle det sov-
jetiska framträngande hejdas
i Kalixlinjen - Främre avvärj-
ningszonen och Norra flank-
zonen. Om fienden ändå lycka-
des bryta igenom skulle han
hejdas i Bakre avvärjnings-
zonen, i anslutning till Lule älv.

I och med angriparens ökade
eldkraft och rörlighet bedöm-
des det nödvändigt att utnyttja
ett större djup för fördröjnings-
strid. Avvänjningsområdet
blev nu den Bakre avvärjnings-
zonen, och Kalixlinjen blev en
del i fördröjningsområdet.
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ning av de #ygande divisionerna. Ca $% procent av 
personalen skulle emellertid tillföras söderifrån, vilket 
kunde vara avslutat efter tre dygn. Den fredstida #yg-
ledningen ägde redan rum från Lfc (luftförsvarscen-
traler) och Rgc (radargruppcentraler), dock med hjälp 
av storradar, som hade begränsad låghöjdstäckning 
över Bottenviken och över land särskilt i ”Trekanten”. 

Av ÖB ställda uppgifter till MB ÖN
ÖB redovisade i sitt Operationsverk totalt fem krigs-
fall (&–" samt '.&–(). MB ÖN:s uppgifter och styr-
ketilldelning var i stort desamma, utom i '.&, i vilket 
angreppet från Sovjets sida var isolerat till milo ÖN 
och Norrlandskusten och då i förbandstilldelningen 
två fördelningar tillkom från milo Ö och S samt en 
jaktdivision.

MB ÖN
– försvarar milo ÖN, varvid angriparen främst 

hind ras att ta området intill Lule älv,7

– försvårar angriparens anfall över Kiruna i västlig 
riktning,

– bevakar gränsen mot Norge och 
– upprätthåller transportleder inom milo ÖN södra 

del i samverkan med MB NN.
I krigsfall '.&, då angriparen förutsätts ha satt in 

större styrkor mot milo ÖN, ändras den första upp-
giften till

– försvårar framträngande inom milo,
– beredd i första hand hindra angriparen att ta 

intill Lule älv (i minst '–) veckor) och 
– beredd i andra hand hindra angriparen att ta 

intill Skellefte/Byske älv,
samt tillkommer
– försvårar i det längsta angriparens framträngande 

över mellanriksvägarna och
– upprätthåller erforderliga transporter inom milo.

Bland ÖB:s anvisningar för operationernas genom-
förande anges att MB ÖN skall vara beredd över-

lämna södra delen av Fo !& (Västerbotten) till MB NN 
samt för sin del vara beredd överta ledningen av 
förband inom Fo (( (Jämtland) och Fo (" (Väster-
norrland). Vidare sägs att målet för försvaret av milo 
ÖN skall vara att angriparen hindras att ta området 
intill Lule älv och att, om detta inte visar sig möjligt, 
angriparens framträngande i sydlig riktning skall för-
svåras. 

Framrycker angriparen endast längs mellanriks-
vägen Pajala–Kiruna–Narvik och genom området 
norr därom skall del av vägen kunna återtas. Förband 
för försvar av riktningen Kiruna–Riksgränsen skall 
avdelas i sådan omfattning att en operation söder Lule 
älv med syfte att försvåra angriparens anfall i sydlig 
riktning inte äventyras genom att förband och övriga 
resurser innesluts. 

Om angriparen inte förutsätts kunna hejdas 
i anslutning till Lule älv skall säkerställas att milots 
stridskrafter inte innesluts. MB ÖN avgör var upp-
tagsställningar skall förberedas, vilken insats som 
skall göras över tiden o s v. MB skall därvid förutsätta 
att resurser utöver krigsfall '.& inte kommer att till-
delas samt att när striden förs inom Fo !& MB NN 
kommer att understödja MB ÖN, bl a genom reor-
ganisering av förband. Samordning mellan MB ÖN 
och MB NN av en eventuell försvarsoperation inom 
milo ÖN södra del sker genom att MB i samverkan 
för bereder övertagande av områden i milo gräns-
områden.

[Tilläggen i krigsfall '.& samt ovan givna anvis-
ningar tolkades av mig som MB ÖN (&*+'–+!) att 
jag bortsett från mellanriksvägen över Kiruna milot 
– efter det att försvaret av Lule älvs-linjen fått uppges 
– skulle föra en försvårandeoperation främst i inlan-
det och därvid förhindra att angriparen ,ck tillgång 
till mellanriksvägarna, i första hand över Tärnaby 
till Mo i Rana, för att i det längsta upprätthålla för-
bindelserna västerut, av vilka den över Östersund 
till Trondheim var den viktigaste i Norrland. MB 
NN kunde överta försvårandeoperationen söder om 
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ving av de flygande divisionerna. Ca 7o procent av
personalen skulle emellertid tillföras söderifrån, vilket
kunde vara avslutat efter tre dygn. Den fredstida flyg-
ledningen ägde redan rum från Lfc (luftförsvarscen-
traler) och Rgc (radargruppcentraler), dock med hjälp
av storradar, som hade begränsad låghöjdstäckning
över Bottenviken och över land särskilt i "Tekanten".

Av ÖB ställda uppgifter till MB ÖN
ÖB redovisade i sitt Operationsverk totalt fem krigs-
fall (1-5 samt 4.1-2). MB ÖN:s uppgifter och styr-
ketilldelning var i stort desamma, utom i 4.1, i vilket
angreppet från Sovjets sida var isolerat till milo ÖN
och Norrlandskusten och då i förbandstilldelningen
två fördelningar tillkom från milo Ö och S samt en
jaktdivision.

MB ÖN
— försvarar milo ÖN, varvid angriparen främst

hindras att ta området intill Lule älv,'
— försvårar angriparens anfall över Kiruna i västlig

riktning,
— bevakar gränsen mot Norge och
— upprätthåller transportleder inom milo ÖN södra

del i samverkan med MB NN.
I  krigsfall 4.I, då angriparen förutsätts ha satt in

större styrkor mot milo ÖN, ändras den första upp-
giften till

— försvårar framträngande inom milo,
— beredd i första hand hindra angriparen att ta

intill Lule älv (i minst 4-5 veckor) och
— beredd i andra hand hindra angriparen att ta

intill Skellefte/Byske älv,
samt tillkommer
— försvårar i det längsta angriparens framträngande

över mellanriksvägarna och
— upprätthåller erforderliga transporter inom milo.

Bland ÖB:s anvisningar för operationernas genom-
förande anges att MB ÖN skall vara beredd över-

lämna södra delen av Fo 61 (Västerbotten) till MB NN
samt för sin del vara beredd överta ledningen av
förband inom Fo22 (Jämtland) och Fo 23 (Väster-
norrland). Vidare sägs att målet för försvaret av milo
ÖN skall vara att angriparen hindras att ta området
intill Lule älv och att, om detta inte visar sig möjligt,
angriparens framträngande i sydlig riktning skall för-
svåras.

Framrycker angriparen endast längs mellanriks-
vägen Pajala—Kiruna—Narvik och genom området
norr därom skall del av vägen kunna återtas. Förband
för försvar av riktningen Kiruna—Riksgränsen skall
avdelas i sådan omfattning att en operation söder Lule
älv med syfte att försvåra angriparens anfall i sydlig
riktning inte äventyras genom att förband och övriga
resurser innesluts.

Om angriparen inte förutsätts kunna hejdas
i anslutning till Lule älv skall säkerställas att milots
stridskrafter inte innesluts. MB ÖN avgör var upp-
tagsställningar skall förberedas, vilken insats som
skall göras över tiden o s v. MB skall därvid förutsätta
att resurser utöver krigsfall 4.1 inte kommer att till-
delas samt att när striden förs inom Fobi MB NN
kommer att understödja MB ÖN, bl a genom reor-
ganisering av förband. Samordning mellan MB ÖN
och MB NN av en eventuell försvarsoperation inom
milo ÖN södra del sker genom att MB i samverkan
förbereder övertagande av områden i milo gräns-
områden.

[Tilläggen i krigsfall 4.1 samt ovan givna anvis-
ningar tolkades av mig som MB ÖN (1984-86) att
jag bortsett från mellanriksvägen över Kiruna milot
— efter det att försvaret av Lule älvs-linjen fått uppges
— skulle föra en försvårandeoperation främst i inlan-
det och därvid förhindra att angriparen fick tillgång
till mellanriksvägarna, i första hand över Tärnaby
till Mo i Rana, för att i det längsta upprätthålla för-
bindelserna västerut, av vilka den över Östersund
till Trondheim var den viktigaste i Norrland. MB
N N  kunde överta försvårandeoperationen söder om
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Skellef te älv längs Norrlandskusten, medan MB ÖN, 
efter det att det upprättats en ny upptagsställning norr 
om Tärna by, t ex vid Arjeplog–Slagnäs eller Horn-
avan och Skellefte älv, som kunde hållas erforderlig 
tid. I skydd av denna kunde man slå ut ett anfall 
mellan två av älvarna (t ex norr eller söder Vindel-
älven) från inlandet ner mot kusten för att stödja MB 
NN:s försvårandeoperation. Någon plan för en sådan 
samordnad operation fanns så vitt jag minns dock inte 
upprättad vid milostab ÖN.] 

Förbandstilldelning för försvar av milo ÖN
Markstridskrafter: #. $%. och $&. fördstaberna, 

tre fördartch med lednkomp, en lvsv-stab samt IB $# 
(senare NB $#), IB "#, IB "", NB $', NB #&, NB &( 
och NB &$, (motsv) tio gjkomp, fjorton jkomp, $. och 
%. strvbat, sju nskbat, nio njbat, fyra fältjbat, tre 
bandkanonbat, fyra fördhaubbat, (motsv) nio lvbat, 
(motsv) nio ingbat, en fskjbat, ett a)ygkomp, ett MP-
komp, ett signskomp, tre ISB-plut, )era fortgrp med 
mtrl, Fo-stab !$, !#, !! och !*, nio fogrpstab ÖN, sjut-
ton cskbat (en del ÖN, d v s med bandvagnar), tretton 
lfartkomp samt (motsv) "& värnkomp med )era lfför-
band,8 tio etappbat och åtta krigssjukhus. 

I krigsfall ".$, som nämnts ovan, tillkom två fördel-
ningar. (Fo !&, Jokkmokks Fo hade $'*& slagits ihop 
med Fo  !#, Bodens, tidigare Luleå Fo.)

 Marinstridskrafter: C Bo $ och % med staber, två 
kbevkomp, "$. hkpbasplut, $$. minröj)j, $(. och 
$$. vbdiv, Spärrbat HO, ". rörliga spärrbat, *. kjkomp 
samt två lätta rbbatt. ÖrlBN (Ångermanland) kunde 
lyda under MB ÖN vid insats av sjöstridskrafter i 
Bottenviken, till exempel för utläggning av tunga sjö-
mineringar. Ett stort antal sjöminor var förrådsställda 
för utläggning i Bottenviken sommartid.

Flygstridskrafter: %$$. sektorstaben med strilbat, 
en Rgc med tre Rrplut (Ps !& och !!, under ersätt-
ning till Ps +!(), ett antal Ps "$ för låghöjdsbevak-
ning främst vid kusten, tre lbevbat med lgc och totalt 
ungefär #&( ls, nio basbat, "$. och %$$. jdiv (J #&D), 

två sdiv (S #& under byte det närmsta året till S #*F 
och H), &&. sgrp, %$$. tp)yggrp, %$$. sb)yggrp, %$$. 
och %$#. hkp)yggrp samt ett par )ygverkstäder. De 
fem, senare fyra, lätta attackdiv (Sk !() ur E $ lyder 
under MB ÖN. I krigsfall ".$ tillkommer en jdiv.9

MB ÖN:s beslut i stort 
Hämtat ur generallöjtnant Karl-Gösta Lundmarks 
krigsplanläggning $'*':10

Milots stridskrafter skall utgångsgrupperas och 
försvaret föras så att framträngande fördröjs från 
landgränsen mot TORNE, TÄRENDÖ och KALIX 
älvar. Handlingsfrihet skall skapas och upprätthållas 
för att tidigt kunna slutligt hejda eller slå angriparen. 
Angriparen skall senast hejdas i Luleälvs-området. 
Om krig utbryter under eller före vår mobilisering 
skall milots samlade resurser inledningsvis inriktas på 
att säkerställa vår styrketillväxt och att störa ,endens 
styrketillväxt. Angriparen skall i det längsta hindras 
att utnyttja förbindelserna mot Norge.

Kust)anken skall skyddas genom att angriparen 
hind ras passera Norra KVARKEN och genom försvar 
av hamnar.

I inlandet skall viktiga knutpunkter och )ygfält 
försvaras. Gränsen mot Norge bevakas.

Stridskrafter skall grupperas så att större luftland-
sättning i Fyrkanten kan slås [...].

[Ett stycke är struket av sekretesskäl – antagligen 
så kallad utrikessekretess. Det handlar säkert om att 
jägarförband ska insättas i Finland för att fördröja 
,endens styrketillväxt och störa underhållstrans porter.]

Reorganisation, främst av brigadförband, skall 
förberedas i särskilda områden mellan Lule älv och 
Vindelälven. Tidpunkten bestäms av MB med hänsyn 
till bedömd tid när motanfall skall slås ut. 

Riktlinjer för försvarets förande av väsentlig betydelse
Området nordost TORNE, TÄRENDÖ och KALIX 
älvar – gränszonen – förbereds som fördröjnings-
område. Markstridskrafterna leds av Fobef (Fo-befäl-
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Skellefte älv längs Norrlandskusten, medan MB ÖN,
efter det att det upprättats en ny upptagsställning norr
om Tärnaby, t ex vid Arjeplog—Slagnäs eller Horn-
avan och Skellefte älv, som kunde hållas erforderlig
tid. I skydd av denna kunde man slå ut ett anfall
mellan två av älvarna (t ex norr eller söder Vindel-
älven) från inlandet ner mot kusten för att stödja MB
NN:s försvårandeoperation. Någon plan för en sådan
samordnad operation fanns så vitt jag minns dock inte
upprättad vid milostab ÖN.]

Förbandstilldelning för försvar au milo ÖN
Markstridskrafter: 3. 12. och 15. fördstaberna,

tre fördartch med lednkomp, en lvsv-stab samt IB 13
(senare NB 13), IB 43, IB 44, NB 19, NB 35, NB 5o
och NB 51, (motsv) tio gjkomp, fjorton jkomp, 1. och
2. strvbat, sju nskbat, nio njbat, fyra fältjbat, tre
bandkanonbat, fyra fördhaubbat, (motsv) nio lvbat,
(motsv) nio ingbat, en fskjbat, ett aflygkomp, ett MP-
komp, ett signskomp, tre ISB-plut, flera fortgrp med
mtrl, Fo-stab 61, 63, 66 och 67, nio fogrpstab ÖN, sjut-
ton cskbat (en del ÖN, d v s med bandvagnar), tretton
lfartkomp samt (motsv) 45 värnkomp med flera lfför-
band,' tio etappbat och åtta krigssjukhus.

I  krigsfall 4.1, som nämnts ovan, tillkom två fördel-
ningar. (Fo 65, Jokkmokks Fo hade 1975 slagits ihop
med Fo 63, Bodens, tidigare Luleå Fo.)

Marinstridskrafter: C Bo i  och 2 med staber, två
kbevkomp, 41. hkpbasplut, i i .  minröjflj, io. och
11. vbdiv, Spärrbat HO, 4. rörliga spärrbat, 7. kjkomp
samt två lätta rbbatt. Ör1BN (Ångermanland) kunde
lyda under MB ÖN vid insats av sjöstridskrafter i
Bottenviken, till exempel för utläggning av tunga sjö-
mineringar. Ett stort antal sjöminor var förrådsställda
för utläggning i Bottenviken sommartid.

Flygstridskrafter: 211. sektorstaben med strilbat,
en Rgc med tre Rrplut (Ps 65 och 66, under ersätt-
ning till Ps 86o), ett antal Ps 41 för låghöjdsbevak-
ning främst vid kusten, tre lbevbat med lgc och totalt
ungefär 35o ls, nio basbat, 41. och 211. jdiv (.1.3.5D),

två sdiv (S35 under byte det närmsta året till S 37F
och H), 55. sgrp, 211. tpflyggrp, 211. sbflyggrp, 211.
och 213. hkpflyggrp samt ett par flygverkstäder. De
fem, senare fyra, lätta attackdiv (Sk 6o) ur E i lyder
under MB ÖN. I  krigsfall 4.1 tillkommer en jdiv.9

MB ÖN:s beslut i stort
Hämtat ur generallöjtnant Karl-Gösta Lundmarks
krigsplanläggning 1979:10

Milots stridskrafter skall utgångsgrupperas och
försvaret föras så att framträngande fördröjs från
landgränsen mot TORNE, TÄRENDÖ och KALIX
älvar. Handlingsfrihet skall skapas och upprätthållas
för att tidigt kunna slutligt hejda eller slå angriparen.
Angriparen skall senast hejdas i Luleälvs-området.
Om krig utbryter under eller före vår mobilisering
skall milots samlade resurser inledningsvis inriktas på
att säkerställa vår styrketillväxt och att störa fiendens
styrketillväxt. Angriparen skall i det längsta hindras
att utnyttja förbindelserna mot Norge.

Kustflanken skall skyddas genom att angriparen
hindras passera Norra KVARKEN och genom försvar
av hamnar.

I  inlandet skall viktiga knutpunkter och flygfält
försvaras. Gränsen mot Norge bevakas.

Stridskrafter skall grupperas så att större luftland-
sättning i Fyrkanten kan slås [...].

[Ett stycke är struket av sekretesskäl — antagligen
så kallad utrikessekretess. Det handlar säkert om att
jägarförband ska insättas i Finland för att fördröja
fiendens styrketillväxt och störa underhållstransporter.]

Reorganisation, främst av brigadförband, skall
förberedas i särskilda områden mellan Lule älv och
Vindelälven. Tidpunkten bestäms av MB med hänsyn
till bedömd tid när motanfall skall slås ut.

Riktlinjer for försvarets förande au väsentlig betydelse
Området nordost TORNE, TÄRENDÖ och KAL IX
älvar — gränszonen — förbereds som fördröjnings-
område. Markstridskrafterna leds av Fobef (Fo-befäl-
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havaren) och under dessa av fogrpch (chef för Fo-
grupp).

Försvaret av kust#anken leds av Fobef och 
[marina] bevakningsområdeschefer i samråd. Fördel-
ningsområde kan komma att avdelas i UMEÅ- eller 
SKELLEFTE Å-området vid landstigningshot och då 
milot förstärks.

I gränszonen skall de rörliga markstridsförbanden 
i första hand utnyttjas för upprepade eldöverfall och 
så långt möjligt undvika insatser som kan innebära 
stor risk för förluster.

Inom främre manöverområden ($–!; se nedan) 
grupperas NB (Norrlandsbrigader) för att tidiga, kraft-
samlade anfall skall möjliggöras. NB %" kommer med 
hänsyn till tidsförhållandena att antingen utgångs-
grupperas öster Gällivare eller i bakre manöver-
område. IB (infanteribrigader) skall utgångsgrupperas 
i bakre manöverområde (&–%). Inom bakre manöver-
områden utgångsgrupperas från början förband till 
försvar av älvövergångar, luftlandsättningsområden 
och knutpunkter. Försvaret förtätas med tillbakaförda 
och reorganiserade förband.

IB &% kommer beroende på läget att grupperas 
inom manöverområde ' bakre del eller i Fo !&. Bri-
gaden förbereder anfall i såväl manöverområden som 
mot kust#anken. Vid strid inom främre manöver-
område måste en styrka motsvarande brigad kunna 
ingripa mot luftlandsättning i Fyrkanten inom kortare 
tid än ett dygn.

Centralt avdelad miloreserv kommer som regel 
inte att avdelas. För att skapa handlingsfrihet kommer 
MB att reglera tidpunkter då större förband skall 
reorganiseras och ställa krav på förband till MB:s för-
fogande inom viss tid. Fördelning av underhållsresur-
ser kommer även att utnyttjas i detta syfte.

Avgörande i avvärjningsstriden är inte att angri-
paren förhindras passera viss angiven linje utan att 
hans förband successivt slås inom manöverområden 
och att hans anfallskraft ebbar ut. För att skapa lämp-
liga förutsättningar för i opplanerna [op=operation] 

avsedda anfall i främre försvarsområden skall 
fram trängande kunna avvärjas i den ungefärliga 
linjen GÄLLIVARE–NATTAVAARA–VITÅFJÄR-
DEN. GÄLLIVARE-försvaret görs så starkt att angri-
paren under lång tid måste binda stridskrafter mot 
området.

Fientliga omfattningsföretag [mot kust#anken] av 
mindre storlek [kompani/bataljon] över vatten eller 
is kan ske i anslutning till angriparens framryckning 
på marken. Sådana företag måste kunna upptäckas 
tidigt och förhindras genom blockering av hamnar, 
isbrytning/spärrning, minering samt insats av rörliga 
förband, bland annat kustjägare. Försvaret mot större 
landstigning skall förberedas främst i UMEÅ-områ-
det. Rörliga arméförband utgångsgrupperas för denna 
uppgift beroende på läget.

Attack#yget inriktas mot målgrupper som utgör 
kritiska resurser för angriparens eldkraft och rörlig-
het och som vi inte framgångsrikt kan bekämpa med 
andra vapensystem. I avgörande skeden skall de lätta 
attackförbanden med god effekt kunna kraftsamlas 
för indirekt eller direkt understöd [av markstrids-
förband]. Attackinsatser på djupet av angriparens 
gruppering skall fortlöpande göras, om möjligt sam-
ordnade med jägarförbandens insatser. 

Stor vikt skall läggas vid att erhålla hög uthållig-
het i bassystemet. T-basfunktion jakt och lätt attack 
skall säkerställas på KIRUNA. Basering av lätt attack 
på GUNNARN och ÅMSELE skall förutses om 
AJ %(-div (divisioner) ombaserar söderut. Vid samt-
liga använda #ygbaser grupperas snarast ett blandat 
lvkomp (luftvärnskompanier) med lvakan [luftvärns-
automatkanoner] och -rb [luftvärnsrobot]. 

[I luftförsvaret] skall RB () tillämpa en rörlig grup-
pering nära angriparens an- och in- #ygningsvägar 
och utnyttja förrekognoserade grupperingsplatser. 
Angriparen skall bekämpas både under an- och åter-
#ygningar. För bekämpning av långsamtgående #yg 
inom av angriparen taget område skall lvrb !* utnytt-
jas. Härvid skall tills vidare lvrb !*-patruller under-
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havaren) och under dessa av fogrpch (chef för Fo-
grupp).

Försvaret av kustflanken leds av Fobef och
[marina] bevakningsområdeschefer i samråd. Fördel-
ningsområde kan komma att avdelas i UMEÅ- eller
SKELLEFTEÅ-området vid landstigningshot och då
milot förstärks.

I  gränszonen skall de rörliga markstridsförbanden
i första hand utnyttjas för upprepade eldöverfall och
så långt möjligt undvika insatser som kan innebära
stor risk för förluster.

Inom främre manöverområden (4-6; se nedan)
grupperas NB (Norrlandsbrigader) för att tidiga, kraft-
samlade anfall skall möjliggöras. NB 35 kommer med
hänsyn till tidsförhållandena att antingen utgångs-
grupperas öster Gällivare eller i bakre manöver-
område. IB (infanteribrigader) skall utgångsgrupperas
i bakre manöverområde (1-3). Inom bakre manöver-
områden utgångsgrupperas från början förband till
försvar av älvövergångar, luftlandsättningsområden
och knutpunkter. Försvaret förtätas med tillbakaförda
och reorganiserade förband.

IB 13 kommer beroende på läget att grupperas
inom manöverområde 2 bakre del eller i Fo 61. Bri-
gaden förbereder anfall i såväl manöverområden som
mot kustflanken. Vid strid inom främre manöver-
område måste en styrka motsvarande brigad kunna
ingripa mot luftlandsättning i Fyrkanten inom kortare
tid än ett dygn.

Centralt avdelad miloreserv kommer som regel
inte att avdelas. För att skapa handlingsfrihet kommer
MB att reglera tidpunkter då större förband skall
reorganiseras och ställa krav på förband till MB:s för-
fogande inom viss tid. Fördelning av underhållsresur-
ser kommer även att utnyttjas i detta syfte.

Avgörande i avvärjningsstriden är inte att angri-
paren förhindras passera viss angiven linje utan att
hans förband successivt slås inom manöverområden
och att hans anfallskraft ebbar ut. För att skapa lämp-
liga förutsättningar för i opplanerna [op=operation]

avsedda anfall i främre försvarsområden skall
framträngande kunna avvärjas i den ungefärliga
linjen GÄLLIVARE—NATTAVAARA—VITÅFJÄR-
DEN. GÄLLIVARE-försvaret görs så starkt att angri-
paren under lång tid måste binda stridskrafter mot
området.

Fientliga omfattningsföretag [mot kustflanken] av
mindre storlek [kompani/bataljon] över vatten eller
is kan ske i anslutning till angriparens framryckning
på marken. Sådana företag måste kunna upptäckas
tidigt och förhindras genom blockering av hamnar,
isbrytning/spärrning, minering samt insats av rörliga
förband, bland annat kustjägare. Försvaret mot större
landstigning skall förberedas främst i UMEÅ-områ-
det. Rörliga armsförband utgångsgrupperas för denna
uppgift beroende på läget.

Attackflyget inriktas mot målgrupper som utgör
kritiska resurser för angriparens eldkraft och rörlig-
het och som vi inte framgångsrikt kan bekämpa med
andra vapensystem. I  avgörande skeden skall de lätta
attackförbanden med god effekt kunna kraftsamlas
för indirekt eller direkt understöd [av markstrids-
förband]. Attackinsatser på djupet av angriparens
gruppering skall fortlöpande göras, om möjligt sam-
ordnade med jägarförbandens insatser.

Stor vikt skall läggas vid att erhålla hög uthållig-
het i bassystemet. T-basfunktion jakt och lätt attack
skall säkerställas på KIRUNA. Basering av lätt attack
på GUNNARN och ÅMSELE skall förutses om
AJ37-div (divisioner) ombaserar söderut. Vid samt-
liga använda flygbaser grupperas snarast ett blandat
lvkomp (luftvärnskompanier) med lvakan [luftvärns-
automatkanoner] och -rb [luftvärnsrobot].

[I luftförsvaret] skall RB 7o tillämpa en rörlig grup-
pering nära angriparens an- och in- flygningsvägar
och utnyttja förrekognoserade grupperingsplatser.
Angriparen skall bekämpas både under an- och åter-
flygningar. För bekämpning av långsamtgående flyg
inom av angriparen taget område skall lvrb 69 utnytt-
jas. Härvid skall tills vidare lvrb 69-patruller under-
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ställas jägarförband. Njbat (njkomp) [Norrlands-
jägarbataljoner respektive Norrlandsjägarkompanier] 
samordnar all [markbaserad] spaning och strid inom 
tilldelat område.

Förband grupperade öster TORNE-, TÄRNDÖ-, 
KALIX-älven skall disponera resurser för strid av 
liten omfattning under sju dygn. Förband [inom 
främre manöverområden] skall disponera resurser 
för strid av liten omfattning i sju dygn. För striden 
i anslutning till LULE älv skall förbanden disponera 
resurser för strid av medelstor omfattning i "# dygn. 
Dessa resurser skall kunna omfördelas [till främre 
manöverområden].

Av tilltransporterade etappbat (etappbataljoner) 
skall minst en kunna grupperas inom Fo !" södra del 
för understöd av förband som fördröjs på grund av 
förbindelsebekämpning. Etappregemente skall efter 
förstärkning kunna understödja anfall med $–# briga-
der m m samtidigt med att strid i syfte att hejda angri-
paren understöds.

Sekundär kirurgi skall ej bedrivas vid rörliga 
sjukhus. Helikoptrar kan komma att tilldelas Fobef 
och fördelning. Medeltunga helikoptrar skall i första 
hand utnyttjas för sjuktransport från området [öster 
TORNEÅ-, TÄRENDÖ- och KALIX-älven].

 
MB:s syn på angriparens agerande
[Styrkejämförelserna (efter tre respektive tio veckor) 
i bedömandet synes utgå ifrån genommarsch av Fin-
land utan motstånd, vilket jag i inledningen tagit 
avstånd från. Planen utgår ifrån att angriparen kan 
välja någon av följande operationsriktningar:]

A: 
Angriparen anfaller med kraftsamling över PAJALA 
(KARESUANDO), VITTANGI, KIRUNA mot 
NARVIK. För %ankskydd insättes styrkor [oläsligt]. 
Operationen är mest trolig om den utförs kuppartat 
och torde tidigt kräva samordning med operation i 
Norge. 

B: 
Angriparen anfaller inledningsvis med kraftsam-
ling mot KIRUNA och NARVIK. Operationen mot 
Sverige fullföljs dock i omedelbar anslutning härtill 
genom ett anfall kraftsamlat längs vägarna i inlandet 
mot JOKKMOKKS-området. Operationen kan even-
tuellt drivas endera mot ARVIDSJAUR och Graddis-
vägen eller mot PITEÅ i syfte att avskära och slå 
milots stridskrafter i Norrbotten.

Operationen kan innefatta större luftlandsättningar 
mot t ex JOKKMOKK eller i senare faser på större 
djup. 

[Anm. Enligt min uppfattning är Sverige inte hög-
prioriterat för insats av det begränsade antalet luft-
landsättningsdivisioner. De kan inte sättas in alltför 
långt från öppnandet av en underhållsväg på marken 
eller över havet. Nordnorge torde i detta fall vara 
priori terat och kan inledningsvis underhållas över 
havet.]

C:  
Angriparen anfaller med kraftsamling nära kusten 
för att kortaste vägen nå ett brohuvud vid LULE älv 
i Fyrkanten. Operationen lämpar sig väl för kombina-
tion för luftlandsättningar och landstigning (kringgång 
över is) i Fyrkanten.

Operationen kan från detta brohuvud utvecklas 
i sydlig och/eller västlig riktning för att slå milo strids-
krafter eller säkra genommarsch mot Norge. Operatio-
nen kan påskyndas genom fortsatta landstigningar på 
svensk kust.

Operativt sammanhang med eventuell verksamhet 
i Norge behöver inte föreligga.

D:  
Angriparen anfaller på bred front, utnyttjar alla till-
gängliga vägar i syfte att inledningsvis ta brohuvud 
intill Lule älv och förbindelser mot NARVIK. Opera-
tionen kan från detta brohuvud fullföljas i sydlig 
riktning på hela bredden eller med alternativa delmål 

66 M I L O  Ö N  -  F L A N K  T I L L  N O R D N O R G E S  A V V Ä R J N I N G S O M R Å D E

ställas jägarförband. Njbat (njkomp) [Norrlands-
jägarbataljoner respektive Norrlandsjägarkompanier]
samordnar all [markbaserad] spaning och strid inom
tilldelat område.

Förband grupperade öster TORNE-, TÄRNDÖ-,
K A L I X -älven skall disponera resurser för strid av
liten omfattning under sju dygn. Förband [inom
främre manöverområden] skall disponera resurser
för strid av liten omfattning i sju dygn. För striden
i anslutning till LULE älv skall förbanden disponera
resurser för strid av medelstor omfattning i 14 dygn.
Dessa resurser skall kunna omfördelas [till främre
manöverområden].

Av tilltransporterade etappbat (etappbataljoner)
skall minst en kunna grupperas inom Fo 61 södra del
för understöd av förband som fördröjs på grund av
förbindelsebekämpning. Etappregemente skall efter
förstärkning kunna understödja anfall med 2-4 briga-
der m m samtidigt med att strid i syfte att hejda angri-
paren understöds.

Sekundär kirurgi skall ej bedrivas vid rörliga
sjukhus. Helikoptrar kan komma att tilldelas Fobef
och fördelning. Medeltunga helikoptrar skall i första
hand utnyttjas för sjuktransport från området [öster
TORNEÅ-, TÄRENDÖ- och KALIX-älven].

MB:s syn på angriparens agerande
[Styrkejämförelserna (efter tre respektive tio veckor)
i bedömandet synes utgå ifrån genommarsch av Fin-
land utan motstånd, vilket jag i inledningen tagit
avstånd från. Planen utgår ifrån att angriparen kan
välja någon av följande operationsriktningar:]

A:
Angriparen anfaller med kraftsamling över PAJALA
(KARESUANDO), VITTANGI, KIRUNA mot
NARVIK. För flankskydd insättes styrkor [oläsligt].
Operationen är mest trolig om den utförs kuppartat
och torde tidigt kräva samordning med operation i
Norge.

B:
Angriparen anfaller inledningsvis med kraftsam-
ling mot KIRUNA och NARVIK. Operationen mot
Sverige fullföljs dock i omedelbar anslutning härtill
genom ett anfall kraftsamlat längs vägarna i inlandet
mot JOKKMOKKS-området. Operationen kan even-
tuellt drivas endera mot ARVIDSJAUR och Graddis-
vägen eller mot PITEÅ i syfte att avskära och slå
milots stridskrafter i Norrbotten.

Operationen kan innefatta större luftlandsättningar
mot t ex JOKKMOKK eller i senare faser på större
djup.

[Anm. Enligt min uppfattning är Sverige inte hög-
prioriterat för insats av det begränsade antalet luft-
landsättningsdivisioner. De kan inte sättas in alltför
långt från öppnandet av en underhållsväg på marken
eller över havet. Nordnorge torde i detta fall vara
prioriterat och kan inledningsvis underhållas över
havet.]

C:
Angriparen anfaller med kraftsamling nära kusten
för att kortaste vägen nå ett brohuvud vid LULE älv
i Fyrkanten. Operationen lämpar sig väl för kombina-
tion för luftlandsättningar och landstigning (kringgång
över is) i Fyrkanten.

Operationen kan från detta brohuvud utvecklas
i sydlig och/eller västlig riktning för att slå milo strids-
krafter eller säkra genommarsch mot Norge. Operatio-
nen kan påskyndas genom fortsatta landstigningar på
svensk kust.

Operativt sammanhang med eventuell verksamhet
i Norge behöver inte föreligga.

D:
Angriparen anfaller på bred front, utnyttjar alla till-
gängliga vägar i syfte att inledningsvis ta brohuvud
intill Lule älv och förbindelser mot NARVIK. Opera-
tionen kan från detta brohuvud fullföljas i sydlig
riktning på hela bredden eller med alternativa delmål
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Skelefteå

Luleå
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I MB ÖN:s krigsplanlägg-
ning 1979 användes begrep-
pet manöverområden, tre 
främre och tre bakre. Varje 
område skulle kunna utnytt-
jas för fördröjningsstrid eller 
avvärjnings strid eller utgöra 
bas för kraftsamlade anfall. 
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I MB ÖN:s krigsplanlägg-
ning 1979 användes begrep-
pet manöverområden, tre
främre och tre bakre. Varje
område skulle kunna utnytt-
jas för fördröjningsstrid eller
avvänjningsstrid eller utgöra
bas för kraftsamlade anfall.
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längs milo kust eller längs övriga mot Norge ledande 
vägar.

Operationen kan innefatta luftlandsättningar och 
landstigningar i syfte att innesluta och slå milots för-
band.

Operationen kan inledas kuppartat men är [sanno-
lik först efter en operation mot Nordnorge].11 Den kan 
utföras oberoende av eventuella operationer i Norge.

E: 
WP kan efter fullbordad invasion av Nordnorge 
tillföra stridskrafter så att milo ÖN hotas från [både 
#nskt och] 12 norskt territorium. Teoretiskt kan även 
lägen konstrueras med ett samtidigt hot från Nato 
i väster och WP i öster. Det senare läget torde dock 
kräva en långtgående förändring av det militärpoli-
tiska läget.

[Anm. Sannolikt en skrivning med innebörd att 
Sverige samverkar med Nato vid ett sovjetiskt anfall, 
som vid tidpunkten är känt av Lundmark och stabs-
chefen Evert Båge].

[Här följer ett avsnitt rubricerat Överraskande 
anfall, i vilket MB anser att det innehåller fördelar för 
angriparen. Jag har redan i inledningen avvisat detta. 
Däremot är det klart att angriparen genom en tidig 
$ygbekämpning av kommunikationerna från Mälar-
dalen upp mot gränsen allvarligt kunde försena milo 
ÖN:s styrketillväxt, vilket också behandlats i inled-
ningen.]

Planens så kallade manöverområden
Manöverområdena kommer att utgöra baser för 
kraftsamlade anfall eller att utnyttjas för fördröj-
ningsstrid eller som avvärjningsområden. Dessa tre 
alternativ skall förberedas i alla manöverområden. 
Varje fördområde är indelat i två manöverområden. 
De bakre områdena (%–&) har sin främre gräns från 
PORJUS cirka två mil nordost LULE älv till RÅNE-
FJÄRDEN. Manöverområde % är triangelformat 
med södra spetsen vid KÅBDALIS. Norra gränsen 

går från PORJUS till ungefär NATTAVAARA. Från 
KÅB DALIS följer södra gränsen PITE älv. Manöver-
område & utgörs sålunda av Fyrkanten och ett område 
nordost Lule älv till Råneälven.

De främre områdena ('–!) sträcker sig från norr 
GÄLLIVARE nordost väg (" och öster Kalix älven 
från strax söder KORPILOMBOLO till SIKNÄS-
FJÄRDEN. Nedre delen av älven och KALIX ligger 
sålunda öster om gränsen. De sträcker sig åt sydväst 
till den tidigare nämnda gränsen nordost LULE älv.

Gränsen mellan område % och ' respektive ) och 
* går från KÅBDALIS ungefär förbi SKRÖVEN vid 
väg (" samt mellan område ) och * respektive & och 
! går den från ÄLVSBYN ungefär över GUNNARS-
BYN till SVARTBYN öster Kalixälven.

Centralt belägna orter i områdena är i område % 
JOKKMOKK, ) HARADS, & BODEN, ' NATTA-
VAARA, * GRUNDTRÄSK samt ! VITÅFORS. 
Etappbataljoner är i utgångsläget grupperade med i 
stort sett en i varje manöverområde samt tre i Fo !&. 
Den tionde etappbataljonen understödjer förbanden 
i Västerbotten (Fo !%), dock avsedd i första hand för 
förband under koncentrering som tvingas övergå till 
landsvägsmarsch. Därutöver understöder Miloförvalt-
ningen och Miloverkstadsförvaltningen förbanden och 
i vissa fall från bergrum.

MB:s inriktning av försvaret
Utgångsgruppering och förberedelser skall inriktas 
så att ÖB och MB ges operationsfrihet i så många 
angripar utspel som möjligt och att därvid kunna 
välja tid och område för operationer som kan avgöra 
krigsförloppet. Försvaret skall utgångsgrupperas 
för angreppsalternativ D, det vill säga anfall på hela 
bredden. 

[Sålunda fortsätter först redovisningen med] en 
övergripande beskrivning av antagen opplan för 
detta försvar (D). Operationsmålet är att hejda angri-
paren i manöverområde '–! alternativt i manöver-
område %–&.
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längs milo kust eller längs övriga mot Norge ledande
vägar.

Operationen kan innefatta luftlandsättningar och
landstigningar i syfte att innesluta och slå milots för-
band.

Operationen kan inledas kuppartat men är [sanno-
lik först efter en operation mot Nordnorge]." Den kan
utföras oberoende av eventuella operationer i Norge.

E:
WP kan efter fullbordad invasion av Nordnorge
tillföra stridskrafter så att milo ÖN hotas från [både
finskt och]" norskt territorium. Teoretiskt kan även
lägen konstrueras med ett samtidigt hot från Nato
i väster och WP i öster. Det senare läget torde dock
kräva en långtgående förändring av det militärpoli-
tiska läget.

[Anm. Sannolikt en skrivning med innebörd att
Sverige samverkar med Nato vid ett sovjetiskt anfall,
som vid tidpunkten är känt av Lundmark och stabs-
chefen Evert Båge].

[Här följer ett avsnitt rubricerat Överraskande
anfall, i  vilket MB anser att det innehåller fördelar för
angriparen. Jag har redan i inledningen avvisat detta.
Däremot är det klart att angriparen genom en tidig
flygbekämpning av kommunikationerna från Mälar-
dalen upp mot gränsen allvarligt kunde försena milo
ÖN:s styrketillväxt, vilket också behandlats i inled-
ningen.]

Planens så kallade manöverområden
Manöverområdena kommer att utgöra baser för
kraftsamlade anfall eller att utnyttjas för fördröj-
ningsstrid eller som avvärjningsområden. Dessa tre
alternativ skall förberedas i alla manöverområden.
Varje fördområde är indelat i två manöverområden.
De bakre områdena (1-3) har sin främre gräns från
PORJUS cirka två mil nordost LULE älv till RÅNE-
FJÄRDEN. Manöverområde i  är triangelformat
med södra spetsen vid KÅBDALIS. Norra gränsen

går från PORJUS til l ungefär NATTAVAARA. Från
KÅBDALIS följer södra gränsen PITE älv. Manöver-
område 3 utgörs sålunda av Fyrkanten och ett område
nordost Lule älv till Råneälven.

De främre områdena (4-6) sträcker sig från norr
GÄLLIVARE nordost väg 98 och öster Kalixälven
från strax söder KORPILOMBOLO till SIKNÄS-
FJÄRDEN. Nedre delen av älven och KALIX  ligger
sålunda öster om gränsen. De sträcker sig åt sydväst
till den tidigare nämnda gränsen nordost LULE älv.

Gränsen mellan område i  och 4 respektive 2 och
5 går från KÅBDALIS ungefär förbi SKROVEN vid
väg 98 samt mellan område 2 och 5 respektive 3 och
6 går den från ÄLVSBYN ungefär över GUNNARS-
BYN till SVARTBYN öster Kalixälven.

Centralt belägna orter i områdena är i område
JOKKMOKK, 2 HARADS, 3 BODEN, 4 NATTA-
VAARA, 5 GRUNDTRÄSK samt 6 VITÅFORS.
Etappbataljoner är i utgångsläget grupperade med i
stort sett en i varje manöverområde samt tre i Fo 63.
Den tionde etappbataljonen understödjer förbanden
i Västerbotten (Fo 6 t), dock avsedd i första hand för
förband under koncentrering som tvingas övergå till
landsvägsmarsch. Därutöver understöder Miloförvalt-
ningen och Miloverkstadsförvaltningen förbanden och
i vissa fall från bergrum.

MB:s inriktning av försvaret
Utgångsgruppering och förberedelser skall inriktas
så att ÖB och MB ges operationsfrihet i så många
angriparutspel som möjligt och att därvid kunna
välja tid och område för operationer som kan avgöra
krigsförloppet. Försvaret skall utgångsgrupperas
för angreppsalternativ D, det vill säga anfall på hela
bredden.

[Sålunda fortsätter först redovisningen med] en
övergripande beskrivning av antagen opplan för
detta försvar (D). Operationsmålet är att hejda angri-
paren i manöverområde 4-6 alternativt i manöver-
område 1-3.
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Angriparens styrkeöverlägsenhet på marken kan 
vara betydande. Graden av överlägsenhet påverkar 
inte operationens utformning men väl försvarets av 
övre Norrlands uthållighet [...] våra möjligheter att 
tidigt få klarhet beträffande angriparens [...] kraft-
samling och operativa mål [...] måste försvaret av 
milot [...] inledningsvis karaktäriseras av en fördröj-
ningsoperation på stor bredd i syfte att störa angripa-
rens operationsavsikt, att tillfoga honom förluster och 
att vinna tid. Våra förband skall verka under lång tid 
och effektivt utnyttja terrängens och blockeringarnas 
fördröjande effekt.13

Om angriparen skall hejdas i främre manöver-
områden (D #) skall detta ske i den ungefärliga linjen 
GÄLLI VARE–NATTAVAARA–VITÅFJÄRDEN. MB 
beslut fattas i så god tid att förband för avvärjnings-
strid kan framgrupperas från bakre avvärjningsområ-
den och ges minst $ dygns förberedelsetid [...] NB %$ 
bör utnyttjas för fördröjningsstrid öster GÄLLI VARE 
före omgruppering till manöverområde &.

Om angriparen skall hejdas i bakre manöverområ-
den kan detta göras norr (D &) eller söder (D %) LULE 
älv. MB:s slutliga beslut om operationens utformning 
[i bakre manöverområdet] samt val av område där 
angriparen skall hejdas bör fattas senast då angripa-
rens täter passerar KALIX älv. 

Inom bakre manöverområde förs avvärjningsstrid. 
Om Lule älv inte kan utnyttjas som ett hinder bör 
avvärjningsstriden föras på höjdsträckningen norr om 
älven (D &) [...] över PORJUS-KIRTIK-HARADS-
KÖLEN-SVARTHUVUDET-BENSBYN. Om älven 
är ett hinder avvärjs framträngande söder om älven. 
Brohuvuden norr om älven [hålls] bland annat vid 
VOULLERIM, LAXEDE och BODEN.

Dammarna i LULE älv skall försvaras. Om 
avvärjnings striden förs söder om älven och MB inte 
avser hålla brohuvud norr om älven kan eventuellt 
dammbrott utnyttjas för att fördröja angriparen.

Förbindelserna över PITE och LULE älvar vid 
koncentreringsväg A, B och D försvaras och vidmakt-

hålls i det längsta. Luftlandsättningar inom manöver-
områdena längs koncentreringsväg A och B samt de 
som kan leda till hamnar eller 'ygfält tas [samt] slås 
efter hand. Övriga luftlandsättningar binds [och] slås 
först om annat vitalt försvarsobjekt hotas. IB #% kan 
komma att grupperas inom bakre manöverområde för 
att där balansera luftlandsättningshotet, men också 
utgöra MB:s reserv.

MB:s ledning kommer främst att avse samordning 
i djupled och tid, luftförsvarets inriktning, insats av 
attack'yg och understöd samt tidpunkter för reorga-
nisation av brigader. MB kan också öka sin handlings-
frihet genom att binda förband till områden där luft-
landsättnings- och landstigningshotet är stort samt 
genom att kräva att förband ställs till MB:s förfogande.

Uppgifter till direkt underställda chefer samt förbands-
tilldelning

Bef Fo !!
– fördröjer framträngande över och från gränsen 

[jämte stycke struket av sekretesskäl sannolikt om 
insatser av jägarförband i Finland]. MASUGNSBYN 
och NYTORP försvaras och får uppges först på MB:s 
order,

– fördröjer framträngande över Kiruna längs 
riksgräns banan och mellanriksvägen,

– leder och understödjer uppmarsch och koncent-
rering,

– bestrider angriparens luftoperativa handlings-
frihet samt försvårar luftlandsättningar,

– överlämnar södra delen av Fo till #&. fördelningen,
– bevakar gränsen mot Norge, 
– försvarar dammen i SUORVA,
– grupperar minst två njbat norr KAITUM-

NORSI VAARA-PELLO för spaning och verksamhet 
under lång tid.

Beredd:
– överta GÄLLIVARE-området från #&. fördel-

ningen,
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Angriparens styrkeöverlägsenhet på marken kan
vara betydande. Graden av överlägsenhet påverkar
inte operationens utformning men väl försvarets av
övre Norrlands uthållighet [...] våra möjligheter att
tidigt få klarhet beträffande angriparens [...] kraft-
samling och operativa mål [...] måste försvaret av
milot [...] inledningsvis karaktäriseras av en fördröj-
ningsoperation på stor bredd i syfte att störa angripa-
rens operationsavsikt, att tillfoga honom förluster och
att vinna tid. Våra förband skall verka under lång tid
och effektivt utnyttja terrängens och blockeringarnas
fördröjande effekt."

Om angriparen skall hejdas i främre manöver-
områden (D i) skall detta ske i den ungefärliga linjen
GÄLLIVARE—NATTAVAARA—VITÅFJÄRDEN. MB
beslut fattas i så god tid att förband för avvärjnings-
strid kan framgrupperas från bakre avvärjningsområ-
den och ges minst 5 dygns förberedelsetid [...] NB 35
bör utnyttjas för fördröjningsstrid öster GÄLLIVARE
före omgruppering till manöverområde 2.

Om angriparen skall hejdas i bakre manöverområ-
den kan detta göras norr (D 2) eller söder (D3) LULE
älv. MB:s slutliga beslut om operationens utformning
[i bakre manöverområdet] samt val av område där
angriparen skall hejdas bör fattas senast då angripa-
rens täter passerar KALIX älv.

Inom bakre manöverområde förs avvärjningsstrid.
Om Lule älv inte kan utnyttjas som ett hinder bör
avvärjningsstriden föras på höjdsträckningen norr om
älven (D 2) [...] över PORJUS-KIRTIK-HARADS-
KÖLEN-SVARTHUVUDET-BENSBYN. Om älven
är ett hinder avvärjs framträngande söder om älven.
Brohuvuden norr om älven [hålls] bland annat vid
VOULLERINI, LAXEDE och BODEN.

Dammarna i LULE älv skall försvaras. Om
avvärjningsstriden förs söder om älven och MB inte
avser hålla brohuvud norr om älven kan eventuellt
dammbrott utnyttjas för att fördröja angriparen.

Förbindelserna över PITE och LULE älvar vid
koncentreringsväg A, B och D försvaras och vidmakt-

hålls i det längsta. Luftlandsättningar inom manöver-
områdena längs koncentreringsväg A och B samt de
som kan leda till hamnar eller flygfält tas [samt] slås
efter hand. Övriga luftlandsättningar binds [och] slås
först om annat vitalt försvarsobjekt hotas. IB 13 kan
komma att grupperas inom bakre manöverområde för
att där balansera luftlandsättningshotet, men också
utgöra MB:s reserv.

MB:s ledning kommer främst att avse samordning
i djupled och tid, luftförsvarets inriktning, insats av
attackflyg och understöd samt tidpunkter för reorga-
nisation av brigader. MB kan också öka sin handlings-
frihet genom att binda förband till områden där luft-
landsättnings- och landstigningshotet är stort samt
genom att kräva att förband ställs till MB:s förfogande.

Uppgifter till direkt underställda chefer samt förbands-
tilldelning

Bef Fo 66
— fördröjer framträngande över och från gränsen

[jämte stycke struket av sekretesskäl sannolikt om
insatser av jägarförband i Finland]. MASUGNSBYN
och NYTORP försvaras och får uppges först på MB:s
order,

— fördröjer framträngande över Kiruna längs
riksgränsbanan och mellanriksvägen,

— leder och understödjer uppmarsch och koncent-
rering,

— bestrider angriparens luftoperativa handlings-
frihet samt försvårar luftlandsättningar,

— överlämnar södra delen av Fo till 12. fördelningen,
— bevakar gränsen mot Norge,
— försvarar dammen i SUORVA,
— grupperar minst två njbat norr KAITUM-

NORSIVAARA-PELLO för spaning och verksamhet
under lång tid.

Beredd:
— överta GÄLLIVARE-området från 12. fördel-

ningen,
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– sedan fördröjningsuppgiften lösts, överta 
lednings uppgift i manöverområdena,

– ställa brigad till MB:s förfogande öster GÄLLI-
VARE,

– ställa vkomp till MB:s förfogande,
– ställa njbat till #$. fördelningens förfogande.
Tilldelas bland annat förutom egen stab:
NB %& (under omorganisation från IB), tre nskbat, 

två fältjbat, fyra njbat, nio jkomp, tre ptpplut bv $"', 
fem gjkomp, #. fördkanbat, #$. fördhaubbat, en lvbat 
rb !", två lvkomp, varav ett (%. briglv, en ingbat, 
två fördingkomp, två l)ngkomp, tre fogrpstaber 
ÖN 14, fem cskbat, varav fyra ÖN, tio värnkomp, fem 
värnplut, varav två kan, fem lfhaub- och kankomp, 
en l*vbat med fyra komp, tre fortgrp med mtrl, tre 
fouhkomp, fem fouhplut, fyra sjtpbuss-förband samt 
krigssjukhuset i MALMBERGET med baktlabplut. 
Lokala markförband ur *ygvapnet lyder territoriellt 
under Fobef, bland annat basbat KIRUNA. 

Bef Fo !"
– fördröjer framträngande över och från gränsen 

[jämte samma strykning som i Fo ''],
– leder och understödjer uppmarsch och koncentre-

ring,
– bestrider angriparens luftoperativa handlings-

frihet samt försvårar luftlandsättningar,
– överlämnar västra delen av Fo till %. och #&. för-

delningarna,
– grupperar minst två njbat för spaning och stö-

rande verksamhet öster KALIX älv under lång tid.
beredd
– sedan fördröjningsuppgiften lösts, överta 

lednings uppgifter i manöverområdena eller överta 
försvaret av ett kustavsnitt,

– mottaga ett till tre lvkomp rb !" för bekämpning 
av luftfarkoster inom Fo '! västra del.

Tilldelas bland annat förutom egen stab:
#. signskomp, MP-plut (del), tre njbat, fyra nskbat, 

två fältjbat, fem jkomp, tre gjkomp, fyra ptpplut 

bv $"', tre fördhaubbat, ((. briglvkomp, två ning-
bat, två l)ngkomp, tre fogrpstab ÖN, en cskbat, fem 
cskbat ÖN, tjugofem värnplut, varav åtta kan, fem 
lfhaub- och kankomp, två l*vplut, fem fortgrp med 
mtrl, tre fouhkomp, tre fotpplut, tre sjtpbussgrp. 

Marina förband: !. kustjkomp; ##. kustbevkomp 
(del) lyder territoriellt under Fobef.

#$. fördelningen
– fördröjer framträngande inom tilldelat område, 

beredd avvärja framträngande, alternativt
– över GÄLLIVARE-NATTAVAARA-(BÖN-

TRÄS KET) eller
– över PORJUS-KIRTIK eller
– över PURKIJAUR-SUBBATTRÄSKET, varvid 

höjdpartiet NO VUOLLERIM försvaras och får 
uppges först på MB:s order,

– försvarar GÄLLIVARE som får uppges först på 
MB:s order,

– bekämpar luftfarkoster, beredd skydda omgrup-
peringar och anfall.

Beredd:
– överta Fo '':s område NO och N fördelningen,
– avskära angriparens förbindelser mellan 

SVAPPA VAARA och VITTANGI enligt opplan A #,
– slå angriparen inom manöverområde ( eller # 

enligt opplan B $ resp B %,
– ställa ett–tre lvkomp RB !" och ett lvkomp 

cig !'" till MB:s förfogande,
– motta ett–tre lvkomp RB !",
– motta njbat från Bef Fo ''.
Tilldelas bland annat utöver egen stab:
fördartch med lednkomp, $%. MP-komp (utom 

två plut), som MB:s reserv, NB &#, en skbat F, två 
fogrpstab, tre cskbat, två cskkomp, fyra värn- och 
kspkomp, fyra värnplut, fyra lfkan- och haubkomp 
en lvbat, en l*vbat, ett vägkomp, en ISB-plut, ett 
tpkomp. 

Lokala markförband ur *ygvapnet lyder 
terri toriellt under fördch, bland annat basbat 
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— sedan fördröjningsuppgiften lösts, överta
ledningsuppgift i manöverområdena,

— ställa brigad till MB:s förfogande öster GÄLLI-
VARE,

— ställa vkomp till MB:s förfogande,
— ställa njbat till 12. fördelningens förfogande.
Tilldelas bland annat förutom egen stab:
NB 35 (under omorganisation från IB), tre nskbat,

två fältjbat, fyra njbat, nio jkomp, tre ptpplut bv 206,
fem gjkomp, i .  fördkanbat, 12. fördhaubbat, en lvbat
rb 7o, två lvkomp, varav ett 43. briglv, en ingbat,
två fördingkomp, två lfingkomp, tre fogrpstaber
ÖN 14, fem cskbat, varav fyra ÖN, tio värnkomp, fem
värnplut, varav två kan, fem lfhaub- och kankomp,
en lflvbat med fyra komp, tre fortgrp med mtrl, tre
fouhkomp, fem fouhplut, fyra sjtpbuss-förband samt
krigssjukhuset i MALMBERGET med baktlabplut.
Lokala markförband ur flygvapnet lyder territoriellt
under Fobef, bland annat basbat KIRUNA.

Bef Fo 67
— fördröjer framträngande över och från gränsen

[jämte samma strykning som i Fo 66],
— leder och understödjer uppmarsch och koncentre-

ring,
— bestrider angriparens luftoperativa handlings-

frihet samt försvårar luftlandsättningar,
— överlämnar västra delen av Fo till 3. och 15. för-

delningarna,
— grupperar minst två njbat för spaning och stö-

rande verksamhet öster KAL IX  älv under lång tid.
beredd
— sedan fördröjningsuppgiften lösts, överta

ledningsuppgifter i manöverområdena eller överta
försvaret av ett kustavsnitt,

— mottaga ett till tre lvkomp rb 7o för bekämpning
av luftfarkoster inom Fo 67 västra del.

Tilldelas bland annat förutom egen stab:
. signskomp, MP-plut (del), tre njbat, fyra nskbat,

två fältjbat, fem jkomp, tre gjkomp, fyra ptpplut

bv 206, tre fördhaubbat, 44. briglvkomp, två ning-
bat, två lfingkomp, tre fogrpstab ÖN, en cskbat, fem
cskbat ÖN, tjugofem värnplut, varav åtta kan, fem
lfhaub- och kankomp, två lfivplut, fem fortgrp med
mtrl, tre fouhkomp, tre fotpplut, tre sjtpbussgrp.

Marina förband: 7. kustjkomp; i i .  kustbevkomp
(del) lyder territoriellt under Fobef.

12. fördelningen
— fördröjer framträngande inom tilldelat område,

beredd avvärja framträngande, alternativt
— över GÄLLIVARE-NATTAVAARA-(BÖN-

TRÄSKET) eller
— över PORJUS-KIRTIK eller
— över PURKIJAUR-SUBBATTRÄSKET, varvid

höjdpartiet NO VUOLLERIM försvaras och får
uppges först på MB:s order,

— försvarar GÄLLIVARE som får uppges först på
MB:s order,

— bekämpar luftfarkoster, beredd skydda omgrup-
peringar och anfall.

Beredd:
— överta Fo 66:s område NO och N fördelningen,
— avskära angriparens förbindelser mellan

SVAPPAVAARA och VITTANGI enligt opplan A f,
— slå angriparen inom manöverområde 4 eller

enligt opplan B 2 resp B 3,
— ställa ett—tre lvkomp RB 7o och ett lvkomp

cig 76o till MB:s förfogande,
— motta ett—tre lvkomp RB 7o,
— motta njbat från Bef Fo 66.
Tilldelas bland annat utöver egen stab:
fördartch med lednkomp, 23. MP-komp (utom

två plut), som MB:s reserv, NB 51, en skbat F, två
fogrpstab, tre cskbat, två cskkomp, fyra värn- och
kspkomp, fyra värnplut, fyra lfkan- och haubkomp
en lvbat, en lflvbat, ett vägkomp, en ISB-plut, ett
tpkomp.

Lokala markförband ur flygvapnet lyder
territoriellt under fördch, bland annat basbat
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GÄLLIVARE och JOKKMOKK. [En rad oläslig. 
Flygvst?]

!. fördelningen
– fördröjer framträngande inom tilldelat område, 

beredd avvärja framträngande, alternativt
– över BÖNTRÄSKET-TJÄRUTRÄSKET eller
– över (KIRTIK)-HARALDSKÖLEN-SVART-

HUVUD eller
– över SUBBATTRÄSKET-SLYTRÄSKET varvid 

brohuvud öster LAXEDE försvaras och får uppges 
först på MB:s order,

– bekämpa luftfarkoster, beredd skydda omgrup-
peringar och anfall.

Beredd:
– överta Fo #! öster om fördelningen,
– understödja, alternativt beredd leda anfall enligt 

operationsplanerna A ", B $, B %, C $ och C %,
– motta brigad m m,
– ställa ett–tre lvkomp RB !& till MB:s förfogande.
Tilldelas bland annat utöver egen stab:
fördartch med lednkomp, MP-plut, IB '% (utom 

lvkomp), NB (&, en skbat F, tre cskbat, två cskkomp 
ÖN, ett värnkomp, tre värn- och bevplut, fördkanbat, 
haubkomp, lfkanbat (motsv), två lvbat, en ingbat, en 
ingbatstab, ett fördingkomp, två vägkomp, ett l)ng-
komp, två lbtrakplut, en ISB-plut, en perstpplut buss, 
ett tpkomp, en trfplut. 

Lokala markförband ur *ygvapnet lyder territo-
riellt under fördch.

"#. fördelningen
– fördröjer framträngande inom tilldelat område, 

beredd avvärja framträngande, alternativt
– över TJÄRUTRÄSK-VITÅFJÄRDEN eller
– över SVARTHUVUDET-BENSBYN eller
– över SLYTRÄSKET-ERNÄSFJÄRDEN 

varvid BODEN försvaras och får uppges först på 
MB:s order,

– avvärjer landstigning,

– avvärjer framträngande över inloppen till Luleå, 
understödjer våra sjöstridskrafters verksamhet samt 
skyddar våra sjömineringar,

– bekämpar luftfarkoster, beredd skydda omgrup-
peringar och anfall.

Beredd: 
– överta Fo #! öster om fördelningen,
– slå angriparen inom manöverområde # eller % 

enligt operationsplan C $ respektive C %,
– motta "–$ brigader m m samt en rörlig spärr- 

bat,
– motta lvbat RB !& samt ett–tre lvkomp RB !&,
– ställa ett–tre lvkomp RB !& till MB förfogande,
– ställa lvbatstab och ett–två lvkomp (cig !#&) till 

MB:s förfogande.
Tilldelas bland annat utöver egen stab:

fördartch med lednkomp, IB '' (utom lvkomp), 
NB "+, två strvbat ÖN, Grpstab Boden, Lednstab 
Luleå, två cskbat, en cskbat ÖN, fyra värn- och ksp-
komp, tretton värn- och värnkanplut, en fördkanbat, 
en fortkanbat, en lfkanbat, ett lfkankomp, en lvbat 
RB !&, en lvbat (cig !#&), två l*vplut, en ingbat, två 
fördingkomp, en lbtrakplut, ISB-plut, ett tpkomp, en 
tpplut, en perstpplut buss. 

Marina förband: '. spärrbat, "". kustbevkomp 
(del), ett uhkomp. Bo " stab med stabskomp samt lokala 
markförband ur *ygvapnet lyder territoriellt under 
fördch, bland annat basbat KALLAX och HEDEN.

Bef Fo $!
– försvarar HARAHOLMEN, beredd avvärja 

landstigning i PITEÅ-området och luftlandsättning 
i PITE älvs-området,

– skyddar och vidmakthåller förbindelserna genom 
Fo med kraftsamling till A- och B-vägen, Inlands-
banan och PITE älv,

– leder och understödjer uppmarsch och koncentre-
ring,

– överlämnar östra delen av Fo till "$., %. och 
"(. för delningarna,
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GÄLLIVARE och JOKKMOKK. [En rad oläslig.
Flygvst?]

3. fördelningen
— fördröjer framträngande inom tilldelat område,

beredd avvärja framträngande, alternativt
— över BÖNTRÄSKET-TJÄRUTRÄSKET eller
— över (KIRTIK)-HARALDSKÖLEN-SVART-

HUVUD eller
— över SUBBATTRÄSKET-SLYTRÄSKET varvid

brohuvud öster LAXEDE försvaras och får uppges
först på MB:s order,

— bekämpa luftfarkoster, beredd skydda omgrup-
peringar och anfall.

Beredd:
— överta Fo 67 öster om fördelningen,
— understödja, alternativt beredd leda anfall enligt

operationsplanerna A i ,  B2, B 3, C2 och C3,
— motta brigad m m,
— ställa ett—tre lvkomp RB 7o till MB:s förfogande.
Tilldelas bland annat utöver egen stab:
fördartch med lednkomp, MP-plut, IB 43 (utom

lvkomp), NB 5o, en skbat F, tre cskbat, två cskkomp
ÖN, ett värnkomp, tre värn- och bevplut, fördkanbat,
haubkomp, lfkanbat (motsv), två lvbat, en ingbat, en
ingbatstab, ett fördingkomp, två vägkomp, ett lfing-
komp, två lbtrakplut, en ISB-plut, en perstpplut buss,
ett tpkomp, en trfplut.

Lokala markförband ur flygvapnet lyder territo-
riellt under fördch.

15. fördelningen
— fördröjer framträngande inom tilldelat område,

beredd avvärja framträngande, alternativt
— över TJÄRUTRÄSK-VITÅFJÄRDEN eller
— över SVARTHUVUDET-BENSBYN eller
— över SLYTRÄSKET-ERNÄSFJÄRDEN

varvid BODEN försvaras och får uppges först på
MB:s order,

— avvärjer landstigning,

— avvärjer framträngande över inloppen till Luleå,
understödjer våra sjöstridskrafters verksamhet samt
skyddar våra sjömineringar,

— bekämpar luftfarkoster, beredd skydda omgrup-
peringar och anfall.

Beredd:
— överta Fo 67 öster om fördelningen,
— slå angriparen inom manöverområde 6 eller 3

enligt operationsplan C 2 respektive C 3,
— motta 1-2 brigader m m samt en rörlig spärr-

bat,
— motta lvbat RB 7o samt ett—tre lvkomp RB 7o,
— ställa ett—tre lvkomp RB 7o till MB förfogande,
— ställa lvbatstab och ett—två lvkomp (cig 76o) till

MB:s förfogande.
Tilldelas bland annat utöver egen stab:

fördartch med lednkomp, IB 44 (utom lvkomp),
NB 19, två strvbat ÖN, Grpstab Boden, Lednstab
Luleå, två cskbat, en cskbat ÖN, fyra värn- och ksp-
komp, tretton värn- och värnkanplut, en fördkanbat,
en fortkanbat, en lfkanbat, ett lfkankomp, en lvbat
RB 7o, en lvbat (cig 76o), två lflvplut, en ingbat, två
fördingkomp, en lbtrakplut, ISB-plut, ett tpkomp, en
tpplut, en perstpplut buss.

Marina förband: 4. spärrbat, I I .  kustbevkomp
(del), ett uhkomp. Bo I stab med stabskomp samt lokala
markförband ur flygvapnet lyder territoriellt under
fördch, bland annat basbat KALLAX och HEDEN.

Bef Fo 63
— försvarar HARAHOLMEN, beredd avvärja

landstigning i PITEÅ-området och luftlandsättning
i PITE älvs-området,

— skyddar och vidmakthåller förbindelserna genom
Fo med kraftsamling till A- och B-vägen, Inlands-
banan och PITE älv,

— leder och understödjer uppmarsch och koncentre-
ring,

— överlämnar östra delen av Fo till 12., 3. och
15. fördelningarna,
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– understödjer våra sjöstridskrafters verksamhet 
samt skyddar våra sjömineringar,

– bekämpar luftfarkoster, främst #ygplan som 
an#yger mot #ygbaser, kommunikationer samt för-
band under koncentrering,

– samordnar och understödjer reorganisation inom 
Fo samt understödjer inom fördelningsområde,

– bevakar gränsen mot Norge.
Beredd:
– motta brigad,
– ställa rörlig spärrbat till MB:s förfogande,
– ställa lvbat till MB:s förfogande,
– motta lvkomp RB !$ och bestrida angriparens 

luftoperativa handlingsfrihet.
Tilldelas bland annat utöver egen stab:
en skbat, ett haubkomp och ett luhkomp ur IB %&, 

ett MP-komp (utom två plut), en fallskärmsbat, två 
gjplut, ett cskkomp ÖN, två värnkomp, två värnplut, 
ett bevkomp, ett lfhaubkomp, en lvbat RB !$, en l#v-
bat, sju fortgrp med mtrl, två fospeckomp15, två krigs-
rätter och en fånglägerstab, ARVIDSJAUR depå, ett 
fouhkomp, tre fouhplut, en baktlabplut, två tpkomp. 
ett trfkomp, motsv fyra sjtp- och rälsbussplut, fem 
sjtp tåg samt sju krigssjukhus.

Under Bef Fo '& lyder territoriellt MB:s lednings-
organ, Hkvförband samt ur marinen (. rörliga spärr-
bat och %%.kustbevkomp (del) samt lokala markför-
band ur #ygvapnet, bland annat basbat VIDSEL och 
#ygvstbat ARVIDSJAUR.

Bef Fo !"
– försvarar HOLMSUND och HOLMÖGADD, 

beredd avvärja landstigning mot SKELLEFTE-, 
UMEÅ- och NORDMALINGS-områdena,

– skyddar och vidmakthåller förbindelser genom 
Fo med kraftsamling till A- och B-vägen, Inlands-
banan och VINDELÄLVEN, 

– skyddar bron vid SLAGNÄS,
– leder och understödjer uppmarsch och koncentre-

ring,

– försvårar )entliga sjöstridskrafters passage av 
NORRA KVARKEN inom KA-förbandens räckvidd, 
avvärjer framträngande mot och genom inloppen till 
UMEÅ, understödjer våra sjöstridskrafters verksam-
het samt skyddar våra sjömineringar,

– bekämpar luftfarkoster, främst #ygplan som 
an#yger mot #ygbaser, kommunikationer samt mot 
förband under koncentrering,

– samordnar och understödjer reorganisation 
inom Fo,

– bevakar gränsen mot Norge.
Beredd: 
– motta brigad, rörlig spärrbat m m,
– ställa lvbat till MB:s förfogande,
– motta vkomp RB !$ och bestrida angriparens 

luft operativa handlingsfrihet inom tilldelat område.
Tilldelas bland annat utöver Fobef stab:

IB %& (utom en skbat m m), (en skbat F och ett foförst-
komp kan komma att tillföras), MP-plut, ett gjkomp, 
nio värnkomp, sex värn-, värnkan- och bevplut, ett 
bevkomp, en lvbat RB !$, en lvbat, en l#vbat, en 
jvgbat, en l)ngbat, ett fördingkomp, en lbandtrplut, 
två bromtlkomp, tre fortgrp med mtrl, ett fospec-
komp, två krigsrätter och en fånglägerstab.

Under Bef Fo '% lyder territoriellt ur marinen Bo 
[bevakningsområde] " med stab och kustbevkomp, 
spärrbat HOLMSUND, ett uhkomp, en minröj#j 
samt lokala markförband ur #ygvapnet, bland annat 
basbat VINDELN, GUNNARN, ÅMSELE, UMEÅ 
och FÄLLFORS samt #ygvstbat STENSELE

C Bo "
– övervakar bevakningsområdet,
– stör angriparens fartygsrörelser i anslutning till 

vår kust främst mot LULE- och PITEÅ- området,
– leder, kontrollerar och skyddar sjötra)ken,
– försvårar framryckning över skärgårdsisen 

genom isbrytning.
Beredd:
– utlägga mineringar,
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— understödjer våra sjöstridskrafters verksamhet
samt skyddar våra sjömineringar,

— bekämpar luftfarkoster, främst flygplan som
anflyger mot flygbaser, kommunikationer samt för-
band under koncentrering,

— samordnar och understödjer reorganisation inom
Fo samt understödjer inom fördelningsområde,

— bevakar gränsen mot Norge.
Beredd:
— motta brigad,
— ställa rörlig spärrbat till MB:s förfogande,
— ställa lvbat till MB:s förfogande,
— motta lvkomp RB 7o och bestrida angriparens

luftoperativa handlingsfrihet.
Tilldelas bland annat utöver egen stab:
en skbat, ett haubkomp och ett luhkomp ur IB 13,

ett MP-komp (utom två plut), en fallskärmsbat, två
gjplut, ett cskkomp ÖN, två värnkomp, två värnplut,
ett bevkomp, ett lfhaubkomp, en lvbat RB 7o, en lflv-
bat, sju fortgrp med mtrl, två fospeckomp", två krigs-
rätter och en fånglägerstab, ARVIDSJAUR depå, ett
fouhkomp, tre fouhplut, en baktlabplut, två tpkomp.
ett trfkomp, motsv fyra sjtp- och rälsbussplut, fem
sjtptåg samt sju krigssjukhus.

Under Bef Fo 63 lyder territoriellt MB:s lednings-
organ, Hkvförband samt ur marinen 4. rörliga spärr-
bat och ii.kustbevkomp (del) samt lokala markför-
band ur flygvapnet, bland annat basbat VIDSEL och
flygvstbat ARVIDSJAUR.

Bef Fo 61
— försvarar HOLMSUND och HOLMÖGADD,

beredd avvärja landstigning mot SKELLEFTE-,
UMEÅ- och NORDMALINGS-områdena,

— skyddar och vidmakthåller förbindelser genom
Fo med kraftsamling till A- och B-vägen, Inlands-
banan och VINDELÄLVEN,

— skyddar bron vid SLAGNÄS,
— leder och understödjer uppmarsch och koncentre-

ring,

— försvårar fientliga sjöstridskrafters passage av
NORRA KVARKEN inom KA-förbandens räckvidd,
avvärjer framträngande mot och genom inloppen till
UMEÅ, understödjer våra sjöstridskrafters verksam-
het samt skyddar våra sjömineringar,

— bekämpar luftfarkoster, främst flygplan som
anflyger mot flygbaser, kommunikationer samt mot
förband under koncentrering,

— samordnar och understödjer reorganisation
inom Fo,

— bevakar gränsen mot Norge.
Beredd:
— motta brigad, rörlig spärrbat m m,
— ställa lvbat till MB:s förfogande,
— motta vkomp RB 7o och bestrida angriparens

luftoperativa handlingsfrihet inom tilldelat område.
Tilldelas bland annat utöver Fobef stab:

IB 13 (utom en skbat m m), (en skbat F och ett foförst-
komp kan komma att tillföras), MP-plut, ett gjkomp,
nio värnkomp, sex värn-, värnkan- och bevplut, ett
bevkomp, en lvbat RB 7o, en lvbat, en lflvbat, en
jvgbat, en lfingbat, ett fördingkomp, en lbandtrplut,
två bromtlkomp, tre fortgrp med mtrl, ett fospec-
komp, två krigsrätter och en fånglägerstab.

Under Bef Fob' lyder territoriellt ur marinen Bo
[bevakningsområde] 2 med stab och kustbevkomp,
spärrbat HOLMSUND, ett uhkomp, en minröjflj
samt lokala markförband ur flygvapnet, bland annat
basbat VINDELN, GUNNARN, ÅMSELE, UMEÅ
och FÄLLFORS samt flygvstbat STENSELE

C Bo
— övervakar bevakningsområdet,
— stör angriparens fartygsrörelser i anslutning till

vår kust främst mot LULE- och PITEÅ- området,
— leder, kontrollerar och skyddar sjötrafiken,
— försvårar framryckning över skärgårdsisen

genom isbrytning.
Beredd:
— utlägga mineringar,
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– motta en isbrytare,
– motta och basera transportfartyg (färjor).
Till delas utöver egen stab:
##. kustbevkomp, #$. vbdiv, #%. uhkomp, 

m FD #$%, isbr Atle, ##.–#&. kustposteringen. 

C Bo !
– övervakar bevakningsområdet,
– försvårar angriparens passage av NORRA 

KVARKEN,
– stör angriparens fartygsrörelser i anslutning till 

vår kust främst mot området HOLMSUND-DEGER-
FJÄRDEN samt SKELLEFTEÅ-bukten,

– leder, kontrollerar och skyddar sjötra'k,
– skyddar och reglerar 'ske.
Beredd:
– utlägga mineringar,
– motta ptrbdiv och en isbrytare,
– motta och basera transportfartyg (färjor).
Tilldelas utöver egen stab:
(#. kustbevkomp, ##. vbdiv med Hanö och Tärnö, 

##. mröj)j HM #*, (% uhkomp, &#. hkpbasplut, isbr 
Frej.

C se ÖN " (från #$%# C se ÖN)
– luftbevakar sektor ÖN " och därutöver främst 

området öster sektorn,
– luftförsvarar sektor ÖN " med tilldelade jdiv,
– genomför luftförsvarsinsatser med beaktande av 

låg egen förlustrisk, under koncentreringsskedet skall 
hög initialeffekt kunna utvecklas,

– bekämpar luftlandsättningsföretag med hög prio-
ritet,

– leder transport- och sambands)ygförbandens 
verksamhet. 

Beredd:
– )ygspana inom området,
– motta två jdiv,
– kraftsamla jaktförsvaret i första hand till området 

GÄLLIVARE-PITEÅ-ÖVERKALIX,

– leda attack)yg,
– insätta attack)yg i luftförsvaret,
– insätta jakt)yg i attackuppdrag,
– )ygtransportera fallskärmsjägare,
– spärra och blockera )ygfält vid vilka basbat 

utgångsgrupperas.
Tilldelas en för stor del – varav många små – 

en heter för att tas upp här. Däremot utgångsgrup-
peringen av )ygsamverkansgrupper lätt attack (LA): 
(##. och (#(. med bef Fo +!, (#". och (#&. med bef 
Fo ++, (#%. med chefen ". fördelningen samt (#+. med 
chefen #%. fördelningen.

C E #
 Bekämpar under fördröjningsskedet:

– ingenjörförband, främst väg-, röj- och brobygg-
nadsförband,

– krigsbroar,
– terrängrörliga förband som kringgår våra strids-

krafter,
– artilleri- och salvpjäsförband,
– mål i direkt samverkan med arméstridskrafter, 

varvid kraftsamling skall kunna ske till en genom-
gående väg.

Bekämpar under avgörande operationsfas:
– angriparens tilltransporter och kommunikationer 

till stridsområdet,
– mål i direkt samverkan med fördelning.
Beredd bekämpa:
– luftlandsättningsföretag i direkt samverkan med 

fördelning,
– hakpåsar16 och högre stabsplatser,
– företag som över havet försöker nå milots kust.

#. fskjbat
– spanar inom område enligt särskild order [i Fin-

land],
– biträder milostaben med bearbetning av under-

rättelser.
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— motta en isbrytare,
— motta och basera transportfartyg (färjor).
Tilldelas utöver egen stab:

kustbevkomp, 10. vbdiv, 15. uhkomp,
m FD 105, isbr Atle, 11.-14. kustposteringen.

C Boa
— övervakar bevakningsområdet,
— försvårar angriparens passage av NORRA

KVARKEN,
— stör angriparens fartygsrörelser i anslutning till

vår kust främst mot området HOLMSUND-DEGER-
FJÄRDEN samt SKELLEFTEÅ-bukten,

— leder, kontrollerar och skyddar sjötrafik,
— skyddar och reglerar fiske.
Beredd:
— utlägga mineringar,
— motta ptrbdiv och en isbrytare,
— motta och basera transportfartyg (färjor).
Tilldelas utöver egen stab:
21. kustbevkomp, i  i. vbdiv med Hanö och Tärnö,
mröjflj HM18, 25 uhkomp, 41. hkpbasplut, isbr

Frej.

C se ÖN 3 (från 1981 C se ÖN)
— luftbevakar sektor ÖN3 och därutöver främst

området öster sektorn,
— luftförsvarar sektor ÖN3 med tilldelade jdiv,
— genomför luftförsvarsinsatser med beaktande av

låg egen förlustrisk, under koncentreringsskedet skall
hög initialeffekt kunna utvecklas,

— bekämpar luftlandsättningsföretag med hög prio-
ritet,

— leder transport- och sambandsflygförbandens
verksamhet.

Beredd:
— flygspana inom området,
— motta två jdiv,
— kraftsamla jaktförsvaret i första hand till området

GÄLLIVARE-PITEÅ-ÖVERKALIX,
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— leda attackflyg,
— insätta attackflyg i luftförsvaret,
— insätta jaktflyg i attackuppdrag,
— flygtransportera fallskärmsjägare,
— spärra och blockera flygfält vid vilka basbat

utgångsgrupperas.
Tilldelas en för stor del — varav många små —

enheter för att tas upp här. Däremot utgångsgrup-
peringen av flygsamverkansgrupper lätt attack (LA):
211. och 212. med bef Fo 67, 213. och 214. med bef
Fo 66, 215. med chefen 3. fördelningen samt 216. med
chefen 15. fördelningen.

C E
Bekämpar under fördröjningsskedet:

— ingenjörförband, främst väg-, röj- och brobygg-
nadsförband,

— krigsbroar,
— terrängrörliga förband som kringgår våra strids-

krafter,
— artilleri- och salvpjäsförband,
— mål i direkt samverkan med armsstridskrafter,

varvid kraftsamling skall kunna ske till en genom-
gående väg.

Bekämpar under avgörande operationsfas:
— angriparens tilltransporter och kommunikationer

till stridsområdet,
— mål i direkt samverkan med fördelning.
Beredd bekämpa:
— luftlandsättningsföretag i direkt samverkan med

fördelning,
— hakpå'sar16 och högre stabsplatser,
— företag som över havet försöker nå milots kust.

1. fskjbat
— spanar inom område enligt särskild order [i Fin-

land],
— biträder milostaben med bearbetning av under-

rättelser.
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C !". lvsvstaben
– samverkar med C ÖN # och C E $,
– samverkar med $%., #. och $&. förd, Bef Fo '$, 

'#, '' och '!, C Bo $ och & samt $. armé(ygbat,
– genomför luftvärnstjänst.
Gruppering av lvledavd: '$. (och staben själv) 

Fo '#, '&. avd Fo '$ och '#. avd Fo ''. 
Flygförband och enstaka (ygplan (helikoptrar) 

uppträder i regel utanför luftvärnsområde. 
Rött lvomr: Luftvärn skall normalt ha före-

träde [till eldgivning]. MB avgör om särskilda 
regler skall gälla vid insättande av attack, spaning 
och jaktattack. Tillstånd lämnas av luftsamverkans-
chef:

Grönt lvomr: Attack, spaning och jaktattack 
har normalt företräde och får genom(yga då fördel 
bedöms uppnås.

Gult lvomr: Genom(ygning med attack, spaning 
och jaktattack som har tillslagen och fungerande IK 
får planläggas och genomföras om avsevärt högre 
effekt eller annan avsevärd taktisk fördel härigenom 
bedöms föreligga. Detta tillstånd kan inskränkas tids-
mässigt och/eller geogra)skt av lvsvch.

". armé#ygbat
– understödjer Bef Fo '$, '' och '! samt förd med 

främst sjtp,
– sambands(yger för MB,
– leder (ygsäkerhets- och vädertjänsten samt (yg-, 

drivmedels- och (ygmaterieltjänsten vid artilleriets 
(ygplut.

Beredd:
– (ygtp fjärrspaningsförband,
– understödja Bef Fo '#.

MF [materielförvaltningen] ÖN
– upprättar och betjänar enheter enligt under-

bilaga $",
– understödjer lägre regionala chefer, förd samt 

etappreg (etbat), 

– samordnar gasförsörjningen inom milo,
– förbereder omgruppering [söderut].
Grupperingen i detalj redovisas ej här, men det kan 

nämnas att t o m ett tvättåg ingår.

VF [verkstadsförvaltningen] ÖN
 – upprättar och betjänar miloverkstäder enligt 

underbilaga $",
– understödjer lägre regionala chefer, förd samt 

etappreg (etbat),
– förbereder omgruppering [söderut].

Ej heller här redovisas utgångsgrupperingen.

". etappreg
– understödjer Bef Fo '! samt #. och $%. fördelning-

arna,
– upprättar och betjänar i samråd med Bef Fo '! 

etapplatser inom Fo '!:s bakre områden,
– förbereder rörlig amres [ammunitionsreserv],
– understödjer reorganisation inom fördområden 

samt i senare skede inom Fo '$ och '#.

$. etappreg
– understödjer Bef Fo '' och $&. Fördelningen,
– avdelar särskilda uhres [underhållsreserv] för 

GÄLLIVARE-gruppen,
– upprättar och betjänar i samråd med Bef Fo '' 

etapplats inom Fo '':s område,
– förbereder rörlig amres,
– understödjer reorganisation inom fördområden 

samt i senare skede inom Fo '$ och '#. 
Etappbataljonernas ungefärliga utgångsgruppering 

har tidigare redovisats.

Fördelningarnas gränser till Fo

"$. fördelningen
från Fo '': SJAUNAJAÄTNO utlopp-GÄLLIVARE 
kommungräns till p #*! ($& km OSO MURJEK-
knäet) GÄLLIVARE kommungräns ($+ km SSO 
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C 61. lvsvstaben
— samverkar med C ÖN3 och C E
— samverkar med 15., 3. och 12. förd, Bef Fob',

63, 66 och 67, C Bo i och 2 samt i. armalygbat,
— genomför luftvärnstjänst.
Gruppering av lvledavd: 61. (och staben själv)

Fo 63, 62. avd Fob' och 63. avd Fo 66.
Flygförband och enstaka flygplan (helikoptrar)

uppträder i regel utanför luftvärnsområde.
Rött lvomr: Luftvärn skall normalt ha före-

träde [till eldgivning]. MB avgör om särskilda
regler skall gälla vid insättande av attack, spaning
och jaktattack. Tillstånd lämnas av luftsamverkans-
chef:

Grönt lvomr: Attack, spaning och jaktattack
har normalt företräde och får genomflyga då fördel
bedöms uppnås.

Gult lvomr: Genomflygning med attack, spaning
och jaktattack som har tillslagen och fungerande IK
får planläggas och genomföras om avsevärt högre
effekt eller annan avsevärd taktisk fördel härigenom
bedöms föreligga. Detta tillstånd kan inskränkas tids-
mässigt och/eller geografiskt av lvsvch.

1. armeflygbat
— understödjer Bef Fob', 66 och 67 samt förd med

främst sjtp,
— sambandsflyger för MB,
— leder flygsäkerhets- och vädertjänsten samt flyg-,

drivmedels- och flygmaterieltjänsten vid artilleriets
flygplut.

Beredd:
— flygtp fjärrspaningsförband,
— understödja Bef Fo 63.

MF [materielförvaltningen] ÖN
— upprättar och betjänar enheter enligt under-

bilaga 14,
— understödjer lägre regionala chefer, förd samt

etappreg (etbat),

— samordnar gasförsörjningen inom milo,
— förbereder omgruppering [söderut].
Grupperingen i detalj redovisas ej här, men det kan

nämnas att t o m ett tvättåg ingår.

VF [verkstadsförvaltningen] ÖN
— upprättar och betjänar miloverkstäder enligt

underbilaga 14,
— understödjer lägre regionala chefer, förd samt

etappreg (etbat),
— förbereder omgruppering [söderut].

Ej heller här redovisas utgångsgrupperingen.

I. etappreg
— understödjer Bef Fo 67 samt 3. och 15. fördelning-

arna,
— upprättar och betjänar i samråd med Bef Fo 67

etapplatser inom Fo 67:s bakre områden,
— förbereder rörlig amres [ammunitionsreserv],
— understödjer reorganisation inom fördområden

samt i senare skede inom Fob' och 63.

2. etappreg
— understödjer Bef Fo 66 och 12. Fördelningen,
— avdelar särskilda uhres [underhållsreserv] för

GÄLLIVARE-gruppen,
— upprättar och betjänar i samråd med Bef Fo 66

etapplats inom Fo 66:s område,
— förbereder rörlig amres,
— understödjer reorganisation inom fördområden

samt i senare skede inom Fob' och 63.
Etappbataljonernas ungefärliga utgångsgruppering

har tidigare redovisats.

Fördelningarnas gränser till Fo

12. fördelningen
från Fo 66: SJAUNAJAÄTNO utlopp-GÄLLIVARE
kommungräns till P397 (12 km OSO MURJEK-
knäet) GÄLLIVARE kommungräns (to km SSO
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SKRÖVEN)-NORSIVAARA-VUOSKINJAURE 
(#$ km NO GÄLLIVARE)-AJJAVAARE by.

!". fördelningen
från Fo %&: SAUKES (" km V LUSPEBRYGGAN)-
JOUVAARE-TJUOMAK ('" km NV TROLL-
FORSEN)-KOPPONIS (#$ km SV VUOLLERIM)-
p &(! ('# km OSO MURJEK).

#. fördelningen 
från Fo %!: p &(!-knäet GÄLLIVARE kommungräns-
NORSIVAARA-LIMINKOJÄRVI by-MJÖTRÄSK 
by-TRÅNGÅNS norra inlopp-HOVLÖSSJÖNS 
sydspets-NORRA ALTERRVATTNET (#$ km 
N Boden).

#. fördelningen 
från Fo %&: TJUOM-ÅBERGET by-ÖSTRA 
IS LIDEN (#$ km NNV ÄLVSBYN)-STOCKFORS 
by-NORRA ALTERVATTNET-p &(!-KOPPONIS.

!$. fördelningen
från Fo %!: RÅNÖN (#$ km SSV KALIX)-TÖRE-
FORS-MJÖTRÄSK by-TRÅNGÅNS norra 
inlopp-HOVLÖSSJÖNS sydspets-NORRA ALTER-
VATTNET-Fo-gränsen till HARAFJÄRDEN.

!$. fördelningen
från Fo %&: NORRA ALTERVATTNET-STOCK-
FORS ('' km N ÄLVSBYN)-MJÖVATTNET-
NÄSUDDEN(" km N PITEÅ)-KLUNTARNA.

Gräns mellan främre och bakre manöverom-
råde är kommungränsen mellan GÄLLIVARE och 
JOKKMOK KS kommuner till KROKTRÄSK-DEGER-
VATTNET-nedre FLÅSJÖN-SUNDOMSFJÄRDEN. 

 
I övrigt planerade operationer 
Från denna utgångsgruppering planläggs motanfall 
i olika riktningar beroende på vilket alternativ (A–G) 
angriparen faktiskt väljer:

A ': 
Eget anfall med NB "' och NB &" ()ankskydd österut) 
från NILIVAARA-mot och för att avskära vägen 
SVAPPAVAARA–VITTANGI. Operationen leds av 
'#. förd.

En framryckning [av angriparen] mot Norge 
norr TORNETRÄSK, t ex över SOPPERO bör i 
gynnsamma  lägen kunna försvåras med attack)yg 
samt insats av markstridskrafter av begränsad omfatt-
ning.

A #: 
Ovanstående anfall utsträcks till SOPPERO om 
styrke förhållandena är gynnsamma. (Planeras t v 
endast av MB.)

B ': 
Anfaller angriparen förutom mot NARVIK jämväl 
i sydlig riktning skall angriparen slås om styrkeförhål-
landena så medger. (Planeras t v endast av MB.)

B #:
Angriparen skall hindras ta området intill LULE älv 
genom att han hejdas i manöverområde " och % samt 
slås i manöverområde *. 

B &: 
Angriparen skall hejdas i manöverområde # och & 
samt slås i manöverområde '.

C ': 
Angriparen skall om han kraftsamlar nära kusten 
och tids- och styrkeförhållandena är gynnsamma slås 
i manöverområdet &. (Planeras t v endast av MB.)

C #: 
Angriparen skall hindras ta området intill LULE älv 
genom att han hejdas i manöverområde * och " samt 
slås i manöverområde %.
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SKRÖVEN)-NORSIVAARA-VUOSKINJAURE
(zo km NO GÄLLIVARE)-AJJAVAARE by.

12. fördelningen
från Fo63: SAUKES (5 km V LUSPEBRYGGAN)-
JOUVAARE-TJUOMAK (15 km NV TROLL-
FORSEN)-KOPPONIS (zo km SV VUOLLERIM)-
p397 (12 km OSO MURJEK).

3. fördelningen
från Fo 67: p 397-knäet GÄLLIVARE kommungräns-
NORSIVAARA-LIMINKOJÄRVI by-MJÖTRÄSK
by-TRÅNGÅNS norra inlopp-HOVLÖSSJÖNS
sydspets-NORRA ALTERRVATTNET (zo km
N Boden).

3. fördelningen
från Fo63: TJUOM-ÅBERGET by-ÖSTRA
ISLIDEN (zo km NNV ÄLVSBYN)-STOCKFORS
by-NORRA ALTERVATTNET-p 397-KOPPONIS.

15. fördelningen
från Fo 67: RÅNÖN (zo km SSV KALIX)-TÖRE-
FORS-MJÖTRÄSK by-TRÅNGÅNS norra
inlopp-HOVLÖSSJÖNS sydspets-NORRA ALTER-
VATTNET-Fo-gränsen till HARAFJÄRDEN.

15. fördelningen
från Fo63: NORRA ALTERVATTNET-STOCK-
FORS ( I I  km N ÄLVSBYN)-MJÖVATTNET-
NÄSUDDEN(5 km N PITEÅ)-KLUNTARNA.

Gräns mellan främre och bakre manöverom-
råde är kommungränsen mellan GÄLLIVARE och
JOKKMOKKS kommuner till KROKTRÄSK-DEGER-
VATTNET-nedre FLÅSJÖN-SUNDOMSFJÄRDEN.

I övrigt planerade operationer
Från denna utgångsgruppering planläggs motanfall
i olika riktningar beroende på vilket alternativ (A—G)
angriparen faktiskt väljer:
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A 1:
Eget anfall med NB 51 och NB 35 (flankskydd österut)
från NILIVAARA-mot och för att avskära vägen
SVAPPAVAARA—VITTANGI. Operationen leds av
12. förd.

En framryckning [av angriparen] mot Norge
norr TORNETRÄSK, t ex över SOPPERO bör i
gynnsamma lägen kunna försvåras med attackflyg
samt insats av markstridskrafter av begränsad omfatt-
ning.

Az:
Ovanstående anfall utsträcks till SOPPERO om
styrkeförhållandena är gynnsamma. (Planeras t v
endast av MB.)

B 1:
Anfaller angriparen förutom mot NARVIK jämväl
i sydlig riktning skall angriparen slås om styrkeförhål-
landena så medger. (Planeras t v endast av MB.)

B2:
Angriparen skall hindras ta området intill LULE älv
genom att han hejdas i manöverområde 5 och 6 samt
slås i manöverområde 4.

B3:
Angriparen skall hejdas i manöverområde 2 och 3
samt slås i manöverområde 1.

C 1:
Angriparen skall om han kraftsamlar nära kusten
och tids- och styrkeförhållandena är gynnsamma slås
i manöverområdet 3. (Planeras t v endast av MB.)

C 2 :

Angriparen skall hindras ta området intill LULE älv
genom att han hejdas i manöverområde 4 och 5 samt
slås i manöverområde 6.
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C #: 
Angriparen skall hindras ta området intill LULE älv 
genom att han hejdas i manöverområde $ och % samt 
slås i manöverområde # väster LULE älv.

C &: 
Kan angriparen inte hejdas i anslutning till LULE älv 
skall hans framträngande i sydlig riktning försvåras. 
(Planeras t v endast av MB.)

D: 
Framrycker angriparen på stor bredd utan markerad 
kraftsamling krävs en utgångsgruppering som ger MB 
en möjlighet att utjämna styrkerelationerna genom en 
inledande fördröjande operation samt därefter hejda 
eller slå angriparen.

E: 
Behärskar angriparen [struket avsnitt med sannolik 
betydelse: hela eller norra Finland samt norra Norge] 
hotas milo från tre riktningar. (T v utförs ingen plane-
ring.)

F: 
MB ÖN kan under vissa förutsättningar erhålla 
huvuduppgifter att försvåra framträngande inom 
milo. MB ÖN kan härvid räkna med ytterligare resur-
ser samt att MB NN kan komma att överta ledning 
i milo södra del. (Planeras t v endast av MB.)

G: 
Landstiger angriparen i syfte att ta brohuvud i Väster-
botten skall han slås eller bindas. (Planeras t v endast 
av MB i samråd med MB NN.)

Fördch upprättar stridsplaner med följande innehåll:
– Bedömande
– Beslut i stort för utgångsgruppering
– Order för utgångsgruppering
I bilageform redovisas stridsplaner för:

– att avvärja framträngande i främre manöver-
område

– att avvärja framträngande i bakre manöver-
område

– de anfallsoperationer som fördch skall leda.

Av MB ledda eller direkt inriktade spanings- och 
underrättelseorgan i utgångsläget
Leds: "'$. milosäkkomp, fångförhörsplut, fotogrp A $ 
och $. fskjbat (ett komp). Inriktas: s(ygdiv, undplut, 
undto och s(yggrp, mtrlundto ur (ygvst, span/attack-
dyk (under utredning), $. signskomp, jägarförband, 
kustbev, luftbev, samt FRA/radet ! och & N, FOA/
forskndet ÖN och Fst/specdet. 

Anm: $. signskomp underställs inledningsvis Bef 
Fo "!, berett underställas fördch. Komp kan komma 
att grupperas med delar inom (era fördelningar. Det 
skall vara berett att kvarlämna UK-spaningsenheter 
vid fördelning och att i samverkan med personal ur 
FRA bedriva KV-spaning under MB direkta ledning.

[Här slutar den rena citeringen av Lundmarks opo. 
Följande text är en blandning av den och mina kun-
skaper.]

Gruppering av markstridskrafter i förstärknings-
alternativ
I krigsfall &.$ tillfördes från milo Ö och S två för-
delningar och ytterligare lokalförsvarsförband [sanno-
likt alternativt för att avvärja landstigning i Väster-
botten, förstärkning av det avvärjande försvaret i Lule 
älvs-linjen eller ett tidigt upprättande av en upptag-
ningsställning längre söderut].

Gruppering av kustartilleriförband
Den fasta spärrbataljonen var, som framgår av 
beteckningen HO, grupperad för försvar av hamnen 
vid infarten till Umeå. Holmsundsbataljonen skulle 
försvåra framträngande genom Norra Kvarken. Den 
rörliga &. spärrbataljonen var utgångsgrupperad för 
försvar av Lule hamn, medan !. kustjägarkompaniet 
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C3:
Angriparen skall hindras ta området intill LULE älv
genom att han hejdas i manöverområde i  och 2 samt
slås i manöverområde 3 väster LULE älv.

C4:
Kan angriparen inte hejdas i anslutning till LULE älv
skall hans framträngande i sydlig riktning försvåras.
(Planeras t v endast av MB.)

D:
Framrycker angriparen på stor bredd utan markerad
kraftsamling krävs en utgångsgruppering som ger MB
en möjlighet att utjämna styrkerelationerna genom en
inledande fördröjande operation samt därefter hejda
eller slå angriparen.

E:
Behärskar angriparen [struket avsnitt med sannolik
betydelse: hela eller norra Finland samt norra Norge]
hotas milo från tre riktningar. (T v utförs ingen plane-
ring.)

F:
MB ÖN kan under vissa förutsättningar erhålla
huvuduppgifter att försvåra framträngande inom
milo. MB ÖN kan härvid räkna med ytterligare resur-
ser samt att MB NN kan komma att överta ledning
i milo södra del. (Planeras t v endast av MB.)

G:
Landstiger angriparen i syfte att ta brohuvud i Väster-
botten skall han slås eller bindas. (Planeras t v endast
av MB i samråd med MB NN.)

Fördch upprättar stridsplaner med följande innehåll:
— Bedömande
— Beslut i stort för utgångsgruppering
— Order för utgångsgruppering
I  bilageform redovisas stridsplaner för:

— att avvärja framträngande i främre manöver-
område

— att avvärja framträngande i bakre manöver-
område

— de anfallsoperationer som fördch skall leda.

Av MB ledda eller direkt inriktade spanings- och
underrättelseorgan i utgångsläget
Leds: 6oi. milosäkkomp, fångförhörsplut, fotogrp A
och I. fskjbat (ett komp). Inriktas: sflygdiv, undplut,
undto och sflyggrp, mtrlundto ur flygvst, span/attack-
dyk (under utredning), I. signskomp, jägarförband,
kustbev, luftbev, samt FRA/radet 7 och 4 N, FOA/
forskndet ÖN och Fst/specdet.

Anm: I. signskomp underställs inledningsvis Bef
Fo 67, berett underställas fördch. Komp kan komma
att grupperas med delar inom flera fördelningar. Det
skall vara berett att kvarlämna UK-spaningsenheter
vid fördelning och att i samverkan med personal ur
FRA bedriva KV-spaning under MB direkta ledning.

[Här slutar den rena citeringen av Lundmarks opo.
Följande text är en blandning av den och mina kun-
skaper.]

Gruppering av markstridskrafter i förstärknings-
alternativ
I  krigsfall 4.1 tillfördes från milo Ö och S två för-
delningar och ytterligare lokalförsvarsförband [sanno-
likt alternativt för att avvärja landstigning i Väster-
botten, förstärkning av det avvärjande försvaret i Lule
älvs-linjen eller ett tidigt upprättande av en upptag-
ningsställning längre söderut].

Gruppering av kustartilleriförband
Den fasta spärrbataljonen var, som framgår av
beteckningen HO, grupperad för försvar av hamnen
vid infarten till Umeå. Holmsundsbataljonen skulle
försvåra framträngande genom Norra Kvarken. Den
rörliga 4. spärrbataljonen var utgångsgrupperad för
försvar av Lule hamn, medan 7. kustjägarkompaniet
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(ev med ett lätt kustrobotbatteri) var grupperat för att 
skydda Töre hamn och skulle i övrigt vara berett att 
ingripa mot öarna i norra Bottenviken. 
Utgångsgruppering av sjöstridskrafter
C Bo " svarade för bevakning av Norrbottens kust 
och C Bo # för Västerbottens, bägge med var sitt bev-
komp, bland annat med en kedja av bemannande 
kustsrr. Vidare fanns en $". hkpbasplut, som kunde 
betjäna ubåtsjakthelikoptrar om de insattes i milot, 
t ex för sjuktp.

Vidare underställdes "". minröj%j med "". minröj-
laget för minröjning samt "&. och "". vedettbåtdivi-
sionerna (med ianspråktagna civila båtar) för utlägg-
ning av strandförsvarsmineringar samt personal- och 
logistik transporter till förband i övärlden och längs 
kusten.

Flygbaser och gruppering av !ygstridskrafter
Nio basbataljoner skulle betjäna förband som grup-
perades på %ygfälten Kiruna (senare reducerat till 
kompani), Jokkmokk (jaktdivision), Vidsel (spanings-
division), Heden, Kallax (%ygverkstad), Fällfors 
(jakt  division), Åmsel (spaningsdivision), Umeå samt 
Gunnarn, som var obas för tunga attacken med bas-
bataljon från F "'.

Civila reserv%ygfält fanns i Piteå och Skel-
lefteå, som dock saknade militär personal och andra 
resurser.

Milot var i utgångsläget tilldelade lätta attacken 
(fem, som minskade till fyra, div Sk (&). Flygsam-
verkansgrupper lätt attack fanns inledningsvis vid 
Fo (( och (! samt två av fördelningarna.17 Den lätta 
attacken var grupperad i inlandet, utom en division, 
som var grupperad på Heden. 

Två jaktdivisioner (J )'D) och två spaningsdivi-
sioner (S )' under byte till S )!F och H) disponera-
des. I krigsfall $." tillkom en jaktdivision. Jaktdivi-
sionerna var utgångsgrupperade mer kustnära och 
utförde bland annat regelbundet jakt i patrullbana/
beredskaps läge över ”Fyrkanten”.

Spaningsdivisionerna skulle tillsammans med 
jägarförbanden skapa underlag för att bedöma de 
sovjetiska förbandens framryckningsriktningar och 
tidsförhållanden, lokalisera mål för lätt och tung 
attack eller artilleri samt kontrollera resultaten av 
den svenska bekämpningen av kommunikationer och 
sovjetiska förband. Spanings- och attackförbanden 
utnyttjade sin räckvidd även vid företag österut, d v s 
till drygt halva Finlands djup. SH )!, som tillkom 
"*+&, bedrev havsövervakning i Botten viken och söder 
om Holmsund i samverkan med MB NN.

Därutöver disponerades ''. spaningsgruppen 
främst för havsövervakning, #"". transport%yggrup-
pen, #"". sambands%yggruppen samt #"". och #"). 
helikopter%yggruppen främst för %ygräddning. 

Ytterligare viktiga förhållanden vid operationernas 
genomförande
Den egentliga Kalixlinjens befästningar var utbyggda 
öster om Kalixälven och utom räckhåll för ,endens 
"*$&-talsartilleri, grupperade öster om Torne älv.18 
Den sträckte sig från kusten till ett par mil norr om 
Överkalix och omgavs under det kalla kriget av ett 
sammanhängande skyddsområde. Avsikten var att 
angriparens tät av markbundna förband, om möjligt 
och i varje fall temporärt, skulle hejdas här för att 
möjliggöra en intensiv bekämpning av hans hop-
packade förband som kommit över Torne älv. Detta 
skulle ske med eld från vårt artilleri, bl a från lång-
skjutande ”marina pjäser” och bandkanoner, lätta 
attacken samt i samspel med överfall av terrängrörliga 
bataljoner, som rörde sig mellan de genomgående 
vägarna.19

Gränsjägar- och övriga lokalförsvarsförband 
som utgångsgrupperades från Torne älv hade i stor 
utsträckning också tillgång till i fred utbyggda befäst-
ningar och hade i uppgift att fördröja ,enden mot 
Kalixlinjen. Broar och vägbankar över myrar var 
förberedda för förstöring. Efter hand förbereddes allt 
%er laddningsrum i fred för att korta ner tiden för 
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(ev med ett lätt kustrobotbatteri) var grupperat för att
skydda Töre hamn och skulle i övrigt vara berett att
ingripa mot öarna i norra Bottenviken.
Utgångsgruppering av sjöstridskrafter
C Bo i svarade för bevakning av Norrbottens kust
och C Bo 2 för Västerbottens, bägge med var sitt bev-
komp, bland annat med en kedja av bemannande
kustsrr. Vidare fanns en 41. hkpbasplut, som kunde
betjäna ubåtsjakthelikoptrar om de insattes i milot,
t ex för sjuktp.

Vidare underställdes i  i. minröjflj med i  i. minröj-
laget för minröjning samt io. och i i .  vedettbåtdivi-
sionerna (med ianspråktagna civila båtar) för utlägg-
ning av strandförsvarsmineringar samt personal- och
logistiktransporter till förband i övärlden och längs
kusten.

Flygbaser och gruppering av flygstridskrafter
Nio basbataljoner skulle betjäna förband som grup-
perades på flygfälten Kiruna (senare reducerat till
kompani), Jokkmokk (jaktdivision), Vidsel (spanings-
division), Heden, Kallax (flygverkstad), Fällfors
(jaktdivision), Åmsel (spaningsdivision), Umeå samt
Gunnarn, som var obas för tunga attacken med bas-
bataljon från F 15.

Civila reservflygfält fanns i Piteå och Skel-
lefteå, som dock saknade militär personal och andra
resurser.

Milot var i utgångsläget tilldelade lätta attacken
(fem, som minskade til l fyra, div Sk 6o). Flygsam-
verkansgrupper lätt attack fanns inledningsvis vid
Fo 66 och 67 samt två av fördelningarna." Den lätta
attacken var grupperad i inlandet, utom en division,
som var grupperad på Heden.

Två jaktdivisioner (J35D) och två spaningsdivi-
sioner (S 35 under byte till S 37F och H) disponera-
des. I krigsfall 4.I tillkom en jaktdivision. Jaktdivi-
sionerna var utgångsgrupperade mer kustnära och
utförde bland annat regelbundet jakt i patrullbana/
beredskapsläge över "Fyrkanten".
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Spaningsdivisionerna skulle tillsammans med
jägarförbanden skapa underlag för att bedöma de
sovjetiska förbandens framryckningsriktningar och
tidsförhållanden, lokalisera mål för lätt och tung
attack eller artilleri samt kontrollera resultaten av
den svenska bekämpningen av kommunikationer och
sovjetiska förband. Spanings- och attackförbanden
utnyttjade sin räckvidd även vid företag österut, d v s
till drygt halva Finlands djup. SH37, som tillkom
1980, bedrev havsövervakning i Bottenviken och söder
om Holmsund i samverkan med MB NN.

Därutöver disponerades 55. spaningsgruppen
främst för havsövervakning, 211. transportflyggrup-
pen, 211. sambandsflyggruppen samt 211. och 213.
helikopterflyggruppen främst för flygräddning.

Ytterligare viktiga förhållanden vid operationernas
genomförande
Den egentliga Kalixlinjens befästningar var utbyggda
öster om Kalixälven och utom räckhåll för fiendens
i94o-talsartilleri, grupperade öster om Torne älv.18
Den sträckte sig från kusten till ett par mil norr om
Överkalix och omgavs under det kalla kriget av ett
sammanhängande skyddsområde. Avsikten var att
angriparens tät av markbundna förband, om möjligt
och i varje fall temporärt, skulle hejdas här för att
möjliggöra en intensiv bekämpning av hans hop-
packade förband som kommit över Torne älv. Detta
skulle ske med eld från vårt artilleri, bl a från lång-
skjutande "marina pjäser" och bandkanoner, lätta
attacken samt i samspel med överfall av terrängrörliga
bataljoner, som rörde sig mellan de genomgående
vägarna.19

Gränsjägar- och övriga lokalförsvarsförband
som utgångsgrupperades från Torne älv hade i stor
utsträckning också tillgång till i fred utbyggda befäst-
ningar och hade i uppgift att fördröja fienden mot
Kalixlinjen. Broar och vägbankar över myrar var
förberedda för förstöring. Efter hand förbereddes allt
fler laddningsrum i fred för att korta ner tiden för
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genomförande. Jägarförbanden skulle till del vara 
för beredda att in#ltrera in i Finland. Övriga förband 
skulle till del, bland annat gränsjägarförbanden och 
några Norrlandsskyttebataljoner, stanna kvar i områ-
det för att bedriva det fria kriget. För stöd av detta 
var rikligt med ammunition, spräng- och tändmedel, 
livsmedel och sjukvårdsmateriel upplagd i gömda 
förråd.

På djupet skulle utöver in#ltrerade jägarförband 
den tunga attacken bekämpa broar på de järnvägar 
och landsvägar som användes av angriparen för upp-
marsch och underhåll samt viktiga delar av de sovje-
tiska förbanden. I bekämpningen på hela djupet, både 
väster och öster om Torneälven, var det viktigt att alla 
våra stridsmedel inriktades mot samma typ av mål, 
t ex ”Stalinorglar”, arbetsmaskiner och broläggare, 
eller förnödenheter, t ex ammunition och drivmedel. 
Arbetsmaskiner, broläggare och drivmedelsfordon var 
lämpliga att inrikta sig emot, då de var lätta att identi-
#era. Viktiga mål för attackförbanden både väster och 
öster om Tornedalen var angriparens högre lednings-
förband.

Jakt$yget kraftsamlades – förutom för att luft-
försvara ”Fyrkanten” – till att skydda egna $ygbaser 
samt tilltransporterna söderifrån, särskilt vid mobili-
sering samt koncentrering och uppmarsch.

Kalix- och Lule älvs-linjerna kunde kringgås och 
angripas i sin sjö$ank, särskilt vintertid och då även 
med mekaniserade förband. Själva rörelsen över den 
inre delen av Bottenviken behövde endast ta några 
få timmar. Det var därför väsentligt att man hade 
utgångsgrupperat underrättelseorgan för att upptäcka 
sådana försök samt markstridskrafter i reserv för att 
möta en sådan $ankoperation. Havsövervakning med 
$yg var ytterligare en möjlighet. Eld mot sådana före-
tag kunde avges också av KA-förbanden. Efter det att 
en större del av norra Finland besatts kunde angri-
paren genomföra en $ankoperation längre söderut, 
särskilt sommartid om han hade tillgång till lämpligt 
tonnage. Isen var vintertid ofta svår att passera även 

med stridsfordon på grund av de isvallar som byggdes 
upp vid stormar.

Skogsterrängen i Norrbotten innehåller mycket 
sankmarker. Vilket hinder de utgör vintertid beror på 
när kölden börjar hålla i sig respektive hur tidigt, i 
förhållande till det, ymniga snöfall kommer till stånd. 
Tjocka snölager isolerar blötmarken samtidigt som de 
är ett hinder för fordon. Det ska också konstateras att 
ett angrepp på Nordkalotten kunde inträffa när som 
helst på året, då detta främst var beroende på hur de 
båda supermakterna bedömde situationen vid aktuellt 
tillfälle. Ljusförhållanden och framkomlighet kunde 
därför växla kraftigt beroende på årstid, temperatur-
växlingar och nederbörd framför allt under den höst 
som föregått ett eventuellt vinterkrig. 

Någon plan eller några förberedelser för en fort-
satt försvårandeoperation söderut fanns så vitt jag 
vet inte. En rekognosering var sålunda nödvändig 
att påbörja snarast för att med BRB (Byggnads- och 
reparationsberedskapen) kunna bygga ut befästningar 
i de områden där upptagsställningar skulle etableras. 
En särskild plan för hur tillbakaryckningen skulle 
genom föras måste vara klar i god tid för att börja 
$ytta tillbaks de logistikförband och förnödenheter 
som skulle behövas för genomförandet. 

Det diskuterades vid olika tillfällen om man som 
en sista nödåtgärd skulle spränga de fjällnära dam-
marna i Lule älv och låta en stormvåg dra ner i älv-
dalen. Som vi sett kunde general Lundmark tänka sig 
att detta utnyttjades som fördröjande åtgärd om vi 
dragit oss tillbaka söder om älven.

Värdering av de olika stridskrafternas kvalitet och 
förmåga att genomföra dessa operationer
Särskilt de svenska Norrlandsbrigaderna var väl 
utrustade och utbildade för strid i den norrländska 
terrängen. Det har någon gång sagts att de visat dålig 
utbildningsnivå vid övningar bl a gällande använd-
ningen av sina många pansarvärnsvapen.20 Enligt 
min uppfattning berodde det mera på ”lathet” vid 
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genomförande. Jägarförbanden skulle till del vara
förberedda att infiltrera in i Finland. Övriga förband
skulle till del, bland annat gränsjägarförbanden och
några Norrlandsskyttebataljoner, stanna kvar i områ-
det för att bedriva det fria kriget. För stöd av detta
var rikligt med ammunition, spräng- och tändmedel,
livsmedel och sjukvårdsmateriel upplagd i gömda
förråd.

På djupet skulle utöver infiltrerade jägarförband
den tunga attacken bekämpa broar på de järnvägar
och landsvägar som användes av angriparen för upp-
marsch och underhåll samt viktiga delar av de sovje-
tiska förbanden. I  bekämpningen på hela djupet, både
väster och öster om Torneälven, var det viktigt att alla
våra stridsmedel inriktades mot samma typ av mål,
t ex "Stalinorglar", arbetsmaskiner och broläggare,
eller förnödenheter, t  ex ammunition och drivmedel.
Arbetsmaskiner, broläggare och drivmedelsfordon var
lämpliga att inrikta sig emot, då de var lätta att identi-
fiera. Viktiga mål för attackförbanden både väster och
öster om Tornedalen var angriparens högre lednings-
förband.

Jaktflyget kraftsamlades — förutom för att luft-
försvara "Fyrkanten" — till att skydda egna flygbaser
samt tilltransporterna söderifrån, särskilt vid mobili-
sering samt koncentrering och uppmarsch.

Kalix- och Lule älvs-linjerna kunde kringgås och
angripas i sin sjöflank, särskilt vintertid och då även
med mekaniserade förband. Själva rörelsen över den
inre delen av Bottenviken behövde endast ta några
få timmar. Det var därför väsentligt att man hade
utgångsgrupperat underrättelseorgan för att upptäcka
sådana försök samt markstridskrafter i reserv för att
möta en sådan flankoperation. Havsövervakning med
flyg var ytterligare en möjlighet. Eld mot sådana före-
tag kunde avges också av KA-förbanden. Efter det att
en större del av norra Finland besatts kunde angri-
paren genomföra en flankoperation längre söderut,
särskilt sommartid om han hade tillgång till lämpligt
tonnage. Isen var vintertid ofta svår att passera även

med stridsfordon på grund av de isvallar som byggdes
upp vid stormar.

Skogsterrängen i Norrbotten innehåller mycket
sankmarker. Vilket hinder de utgör vintertid beror på
när kölden börjar hålla i sig respektive hur tidigt, i
förhållande till det, ymniga snöfall kommer till stånd.
Tjocka snölager isolerar blötmarken samtidigt som de
är ett hinder för fordon. Det ska också konstateras att
ett angrepp på Nordkalotten kunde inträffa när som
helst på året, då detta främst var beroende på hur de
båda supermakterna bedömde situationen vid aktuellt
tillfälle. Ljusförhållanden och framkomlighet kunde
därför växla kraftigt beroende på årstid, temperatur-
växlingar och nederbörd framför allt under den höst
som föregått ett eventuellt vinterkrig.

Någon plan eller några förberedelser för en fort-
satt försvårandeoperation söderut fanns så vitt jag
vet inte. En rekognosering var sålunda nödvändig
att påbörja snarast för att med BRB (Byggnads- och
reparationsberedskapen) kunna bygga ut befästningar
i de områden där upptagsställningar skulle etableras.
En särskild plan för hur tillbakaryckningen skulle
genomföras måste vara klar i god tid för att börja
flytta tillbaks de logistikförband och förnödenheter
som skulle behövas för genomförandet.

Det diskuterades vid olika tillfällen om man som
en sista nödåtgärd skulle spränga de fjällnära dam-
marna i Lule älv och låta en stormvåg dra ner i älv-
dalen. Som vi sett kunde general Lundmark tänka sig
att detta utnyttjades som fördröjande åtgärd om vi
dragit oss tillbaka söder om älven.

Värdering av de olika stridskrafternas kvalitet och
förmåga att genomfora dessa operationer
Särskilt de svenska Norrlandsbrigaderna var väl
utrustade och utbildade för strid i den norrländska
terrängen. Det har någon gång sagts att de visat dålig
utbildningsnivå vid övningar bl a gällande använd-
ningen av sina många pansarvärnsvapen.2° Enligt
min uppfattning berodde det mera på "lathet" vid
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övningar utan skarp ammunition, och då hos såväl 
den enskilde soldaten som hans närmaste befäl och 
stridsdomarna. Som bataljonchef två år vid I #$ och 
repövningsledare fann jag att de yngre statbefälen inte 
var konsekventa i sin utbildning: de såg inte efter att 
soldaterna vid de fältmässiga övningarna betedde sig 
som de lärt dem i de formella grundläggande övning-
arna. Det gick naturligtvis att korrigera detta, då 
det i första hand rörde sig om just lättja och inte var 
okunskap hos vare sig befäl eller soldater.

Infanteribrigadernas lägre förband hade i upp-
gift att försvara motståndsområden och -linjer samt 
genomföra korta anfall inom ramen för strid i anslut-
ning till dessa. Även jägarförbanden av olika typer och 
cykelskytteförbanden ÖN var utrustade och tränade 
för strid i denna typ av terräng och klimat. Kvaliteten 
på personalen var oftast hög.

Avsaknaden av splitterskyddade fordon var 
naturligt vis en allvarlig brist, som måste mötas med 
att förbanden hade tillgång till splitterskydd eller hölls 
utspridda på avstånd från %endeförband och snabbt 
kunde samlas för stridsinsats och senare spridas igen. 
Också i detta avseende kunde man se brister vid tilläm-
pade övningar, men det fungerade i regel vid övning 
i marscher. För de rörliga förbanden mellan vägarna 
var inga splitterskydd utbyggda och skulle sannolikt ej 
heller kommit till stånd efter en mobilisering då BRB:s 
resurser behövdes för att förbereda befästningsarbeten 
på djupet. Också här måste skyddet bygga på utsprid-
ning, enkla skyddsgropar och maskering.

Våra stridsvagnsbataljoners och bandkanoners 
besättningar var alla utbildade i Bodenområdet och 
väl skickade att uppträda vid strid i Norrbotten. 
Bandkanonerna hade en skottvidd på drygt &$ kilo-
meter. Eldställningar förbereddes för att de snabbt 
skulle kunna växla plats efter eldgivning. Samman-
taget innebar det att de var särskilt användbara för 
artilleribekämpning. Stridsvagnsbesättningarna hade 
god kännedom framför allt om Norrbottens kustland 
och framkomligheten där såväl sommar som vinter.

Fasta mål för attack'yget var rekognoserade i fred 
och den lätta attacken deltog under senare delen av 
kalla kriget regelbundet vid större övningar i milo ÖN. 
Dess färdigheter i Norrbottens luftrum prövades mot 
”%entligt luftvärn” vid en särskild övning21 i mitten av 
#"()-talet med ett resultat som snarast väckte positiv 
förvåning, främst beroende på piloternas skicklighet 
i att 'yga lågt och följa terrängens låglinjer. Det var 
viktigt att de medförde rätt ving balkar och ammuni-
tion som svarade mot de uppgifter de skulle lösa. En 
blandning i varje division kunde vara en fördel. 

Först sedan kustradartroppar mobiliserats funge-
rade luftbevakningen på låg höjd över Bottenviken 
samt över land under dygnets ljusa timmar när luft-
bevakningskompanier var mobiliserade och utgångs-
grupperade, och helst också övade. Egna 'ygföretag 
som saknade IK (igenkänningsutrustning), som med 
lätt attack och helikoptrar, måste vara kända i förväg 
om vådabeskjutningar skulle kunna undvikas. 

Det jag personligen såg som det största hotet hos 
de sovjetiska styrkorna var deras bomb'yg och talrika 
artilleri, särskilt de så kallade Stalinorglarna. Detta 
inte minst på grund av vår stora avsaknad av splitter-
skyddande fordon, vilket stundtals hade lett till stora 
förluster och ansträngningar för sjukvården, särskilt 
de stridsnära transporterna. Detta hade sannolikt 
krävt att helikoptrar fått omprioriteras till denna 
funktion.

Sovjets beväpnade helikoptrar kunde dyka upp 
oväntat på låg höjd. Fältförbanden disponerade dock 
målsökande luftvärnsrobotar från början av #"!)-
talet och i allt större omfattning vid andra förband, 
då i och med tillförseln av lvrb !) ett större antal 
lvrb *" tillfördes Övre Norrlands försvar. Sett till den 
totalt väldigt stora ytan var det naturligtvis ändå glest 
mellan lvrb-förbanden. Tillförseln av Viggen i början 
av #"()-talet till jdiv innebar en förbättring, då de 
kunde lokalisera rotorerna på helikoptrarna.

Före och efter ett par olyckor i början av #"!)-talet, 
som åtgärdades med ny ammunition, samövades det 
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övningar utan skarp ammunition, och då hos såväl
den enskilde soldaten som hans närmaste befäl och
stridsdomarna. Som bataljonchef två år vid 115 och
repövningsledare fann jag att de yngre statbefälen inte
var konsekventa i sin utbildning: de såg inte efter att
soldaterna vid de fältmässiga övningarna betedde sig
som de lärt dem i de formella grundläggande övning-
arna. Det gick naturligtvis att korrigera detta, då
det i första hand rörde sig om just lättja och inte var
okunskap hos vare sig befäl eller soldater.

Infanteribrigadernas lägre förband hade i upp-
gift att försvara motståndsområden och -linjer samt
genomföra korta anfall inom ramen för strid i anslut-
ning till dessa. Även jägarförbanden av olika typer och
cykelskytteförbanden ÖN var utrustade och tränade
för strid i denna typ av terräng och klimat. Kvaliteten
på personalen var oftast hög.

Avsaknaden av splitterskyddade fordon var
naturligtvis en allvarlig brist, som måste mötas med
att förbanden hade tillgång till splitterskydd eller hölls
utspridda på avstånd från fiendeförband och snabbt
kunde samlas för stridsinsats och senare spridas igen.
Också i detta avseende kunde man se brister vid tilläm-
pade övningar, men det fungerade i regel vid övning
i marscher. För de rörliga förbanden mellan vägarna
var inga splitterskydd utbyggda och skulle sannolikt ej
heller kommit till stånd efter en mobilisering då BRB:s
resurser behövdes för att förbereda befästningsarbeten
på djupet. Också här måste skyddet bygga på utsprid-
ning, enkla skyddsgropar och maskering.

Våra stridsvagnsbataljoners och bandkanoners
besättningar var alla utbildade i Bodenområdet och
väl skickade att uppträda vid strid i Norrbotten.
Bandkanonerna hade en skottvidd på drygt 25 kilo-
meter. Eldställningar förbereddes för att de snabbt
skulle kunna växla plats efter eldgivning. Samman-
taget innebar det att de var särskilt användbara för
artilleribekämpning. Stridsvagnsbesättningarna hade
god kännedom framför allt om Norrbottens kustland
och framkomligheten där såväl sommar som vinter.
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Fasta mål för attackflyget var rekognoserade i fred
och den lätta attacken deltog under senare delen av
kalla kriget regelbundet vid större övningar i milo ÖN.
Dess färdigheter i Norrbottens luftrum prövades mot
"fientligt luftvärn" vid en särskild övning" i mitten av
1980-talet med ett resultat som snarast väckte positiv
förvåning, främst beroende på piloternas skicklighet
i att flyga lågt och följa terrängens låglinjer. Det var
viktigt att de medförde rätt vingbalkar och ammuni-
tion som svarade mot de uppgifter de skulle lösa. En
blandning i varje division kunde vara en fördel.

Först sedan kustradartroppar mobiliserats funge-
rade luftbevakningen på låg höjd över Bottenviken
samt över land under dygnets ljusa timmar när luft-
bevakningskompanier var mobiliserade och utgångs-
grupperade, och helst också övade. Egna flygföretag
som saknade IK (igenkänningsutrustning), som med
lätt attack och helikoptrar, måste vara kända i förväg
om vådabeskjutningar skulle kunna undvikas.

Det jag personligen såg som det största hotet hos
de sovjetiska styrkorna var deras bombflyg och talrika
artilleri, särskilt de så kallade Stalinorglarna. Detta
inte minst på grund av vår stora avsaknad av splitter-
skyddande fordon, vilket stundtals hade lett till stora
förluster och ansträngningar för sjukvården, särskilt
de stridsnära transporterna. Detta hade sannolikt
krävt att helikoptrar fått omprioriteras till denna
funktion.

Sovjets beväpnade helikoptrar kunde dyka upp
oväntat på låg höjd. Fältförbanden disponerade dock
målsökande luftvärnsrobotar från början av 1970-
talet och i allt större omfattning vid andra förband,
då i och med tillförseln av lvrb 7o ett större antal
lvrb 69 tillfördes Övre Norrlands försvar. Sett till den
totalt väldigt stora ytan var det naturligtvis ändå glest
mellan lvrb-förbanden. Tillförseln av Viggen i början
av 1980-talet till jdiv innebar en förbättring, då de
kunde lokalisera rotorerna på helikoptrarna.

Före och efter ett par olyckor i början av 1970-talet,
som åtgärdades med ny ammunition, samövades det
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svenska artilleriet regelbundet med skarp ammunition 
av artilleriregementsstaberna. Så också de i milo ÖN. 
Förutsättningen för att artilleriammunitionen skulle 
räcka till för att fullfölja avvärjningsstriden i Norr-
botten var att krigsproduktionen kom igång tidigt och 
att transporterna av ammunition från Mellansverige 
fungerade utan allt för långa avbrott. 

Även inom #ygvapnet krävdes omfördelning av 
ammunition och reservdelar över landet. För detta 
ändamål fanns en central ledningsenhet knuten 
till ÖB:s högkvarter, som bland annat disponerade 
transport #ygplanen Hercules.

Bristen på mörkerhjälpmedel $ck mindre konse-
kvenser sommartid i Norrbotten på grund av de korta 
nätterna samt vintertid med snötäcke och dess vanliga 
kombination med klara nätter med norr- och månsken 
eller stjärnljus. 

I inledningen nämns tillkomsten av Spetsnaz-
förband. Angriparens avsikt var att sätta in dem så 
att de när andra stridshandlingar påbörjas redan 
var plats och kunde agera mot sina mål, som i första 
hand var Natos lednings- och kärnvapenkapacitet. 
Naturligtvis kunde sådan förband från Leningrads 
front ingå i ett angrepp också på Sverige även om de 
behövdes bättre på andra håll. Tänkbara mål förutom 
den högre stats- och militärledningarna var till exem-
pel infrastrukturen för vår el- och teleförsörjning eller 
våra militära #ygförare, som fanns i begränsat antal.22

Hemvärnet, som kunde inriktas mot att skydda 
sådana objekt, räckte endast till för att skydda den 
större mobilisering som kanske samtidigt ägde rum. 
För skydd av våra #ygbaser infördes – väl sent – på 
%&!"-talet !ygbasjägare med kort mobiliseringstid för 
att skydda de vid ”Givakt” till krigsbaserna spridda 
planen med förare. Försöket i slutet av %&!"-talet av 
dåvarande arméchefen Erik G Bengtsson och mig att 
införa ett tillräckligt skydd av infrastrukturobjekt 
förhindrades av den politiska ledningen, detta trots 
att den samtidigt förkortade grundutbildningen av 
de fasta bevakningsförbanden ingick i saneringen 

av arméns budget tillsammans med nedläggning av 
de omoderna IB '' M. Allt skedde i syfte att höja 
andelen av materielbudgeten från drygt en femtedel 
till ungefär en tredjedel av den totala budgeten och 
därmed arméns kvalitet. Den politiska ledningen var 
i sitt negativa beslut inte opåverkad av krafter inom 
armén, krafter som kanske blev förvånade när det 
i stället medförde att efter hand en allt mindre del 
av de värnpliktiga $ck någon grundutbildning över 
huvud taget. Av denna tilltänkta skyddsorganisation 
för så kallade ”skyddsobjekt” i infrastrukturen åter-
står i dag endast det särskilda of$cersförband som 
%&&( sattes upp i Karlsborg och som under senare år 
varit insatt i Kongo och Afghanistan.

Det talrikt planerade förstörandet av broar och 
vägbanker över våtmarker i kombination med 
inriktningen av jägarförbandens samt artilleriets och 
attack#ygets bekämpning av specialfordon av bety-
delse för angripares rörlighet hade allvarligt försvårat 
dennes framryckning. Ett räkneexempel kan belysa 
detta. Om varje grupp i en jägarbataljon under en 
natt lyckades bekämpa ett fordon, så var )*" fordon 
utslagna. Om detta fortsatte varje natt var en hel divi-
sions fordon utslagna efter tjugo dygn. Till detta ska 
läggas vad artilleri och attack#yg slog ut, som mer än 
väl kunde täcka det antal som föll bort på grund av 
förluster i förbanden. Varje $entlig division mötte #era 
rörliga bataljoner redan före Kalix älv som var inrik-
tade på att slå ut samma typer av mål, vilket hade 
påverkat $endens rörlighet och eldkraft. Det hade 
inte varit en promenad ens för en stormakt. Så kanske 
generallöjtnanten Mohlin hade rätt när han höll fast 
vid att man skulle försöka avvärja i Kalixlinjen även 
under sista delen av kalla kriget. 

Sammantaget var de #esta svenska förbanden rela-
tivt väl skickade att lösa stridsuppgifter i terrängen 
i Norrbotten och då också vintertid, men rörliga 
strider hade säkerligen kunnat leda till stora förlus-
ter på grund av bristen på splitterskyddande fordon, 
vilket i värsta fall kunde ha lett till psykisk kollaps 
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svenska artilleriet regelbundet med skarp ammunition
av artilleriregementsstaberna. Så också de i milo ÖN.
Förutsättningen för att artilleriammunitionen skulle
räcka till för att fullfölja avvärjningsstriden i Norr-
botten var att krigsproduktionen kom igång tidigt och
att transporterna av ammunition från Mellansverige
fungerade utan allt för långa avbrott.

Även inom flygvapnet krävdes omfördelning av
ammunition och reservdelar över landet. För detta
ändamål fanns en central ledningsenhet knuten
till ÖB:s högkvarter, som bland annat disponerade
transportflygplanen Hercules.

Bristen på mörkerhjälpmedel fick mindre konse-
kvenser sommartid i Norrbotten på grund av de korta
nätterna samt vintertid med snötäcke och dess vanliga
kombination med klara nätter med norr- och månsken
eller stjärnljus.

I  inledningen nämns tillkomsten av Spetsnaz-
förband. Angriparens avsikt var att sätta in dem så
att de när andra stridshandlingar påbörjas redan
var plats och kunde agera mot sina mål, som i första
hand var Natos lednings- och kärnvapenkapacitet.
Naturligtvis kunde sådan förband från Leningrads
front ingå i ett angrepp också på Sverige även om de
behövdes bättre på andra håll. Tänkbara mål förutom
den högre stats- och militärledningarna var till exem-
pel infrastrukturen för vår el- och teleförsörjning eller
våra militära flygförare, som fanns i begränsat antal."

Hemvärnet, som kunde inriktas mot att skydda
sådana objekt, räckte endast till för att skydda den
större mobilisering som kanske samtidigt ägde rum.
För skydd av våra flygbaser infördes -  väl sent - på
I 98o-taletflygbasjägare med kort mobiliseringstid för
att skydda de vid "Givakt" till krigsbaserna spridda
planen med förare. Försöket i slutet av 1980-talet av
dåvarande armschefen Erik G Bengtsson och mig att
införa ett tillräckligt skydd av infrastrukturobjekt
förhindrades av den politiska ledningen, detta trots
att den samtidigt förkortade grundutbildningen av
de fasta bevakningsförbanden ingick i saneringen

av armens budget tillsammans med nedläggning av
de omoderna IB 66 M. All t  skedde i syfte att höja
andelen av materielbudgeten från drygt en femtedel
till ungefär en tredjedel av den totala budgeten och
därmed armens kvalitet. Den politiska ledningen var
i sitt negativa beslut inte opåverkad av krafter inom
armen, krafter som kanske blev förvånade när det
i stället medförde att efter hand en allt mindre del
av de värnpliktiga fick någon grundutbildning över
huvud taget. Av denna tilltänkta skyddsorganisation
för så kallade "skyddsobjekt" i infrastrukturen åter-
står i dag endast det särskilda officersförband som
1994 sattes upp i Karlsborg och som under senare år
varit insatt i Kongo och Afghanistan.

Det talrikt planerade förstörandet av broar och
vägbanker över våtmarker i kombination med
inriktningen av jägarförbandens samt artilleriets och
attackflygets bekämpning av specialfordon av bety-
delse för angripares rörlighet hade allvarligt försvårat
dennes framryckning. Ett räkneexempel kan belysa
detta. Om varje grupp i en jägarbataljon under en
natt lyckades bekämpa ett fordon, så var 35o fordon
utslagna. Om detta fortsatte varje natt var en hel divi-
sions fordon utslagna efter tjugo dygn. Ti l l  detta ska
läggas vad artilleri och attackflyg slog ut, som mer än
väl kunde täcka det antal som föll bort på grund av
förluster i förbanden. Varje fientlig division mötte flera
rörliga bataljoner redan före Kalix älv som var inrik-
tade på att slå ut samma typer av mål, vilket hade
påverkat fiendens rörlighet och eldkraft. Det hade
inte varit en promenad ens för en stormakt. Så kanske
generallöjtnanten Mohlin hade rätt när han höll fast
vid att man skulle försöka avvärja i Kalixlinjen även
under sista delen av kalla kriget.

Sammantaget var de flesta svenska förbanden rela-
tivt väl skickade att lösa stridsuppgifter i terrängen
i Norrbotten och då också vintertid, men rörliga
strider hade säkerligen kunnat leda till stora förlus-
ter på grund av bristen på splitterskyddande fordon,
vilket i värsta fall kunde ha lett till psykisk kollaps
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om striden inte varit framgångsrik. Också "#!$-talets 
%ygchefer för Sektor ÖN har en positiv syn på den 
luft operativa förmågan. De fördelningschefer och 
artilleriregementschefer som jag remitterat min text 
till har deklarerat en stor tilltro till våra möjligheter 
att lösa givna uppgifter.

Vad jag kan minnas genomförde de krigsförband 
som var tilldelade milo ÖN också sina repetitions-
övningar, i varje fall på "#!$-talet, kanhända vissa 
i förkortad form. Den dåvarande chefen för A ! minns 
att samtliga artilleri- och kanonförband repetitions-
utbildades under "#!$-talet, hela Bodens fästning för 
sista gången "#!&. 

Värdering av förmågan till operativt samspel 
I mitten av "#!$- och början av #$-talen genomfördes 
två stora miloövningar i ÖN:s inland med gott resultat 
vad gällde förbandens tilltransport och markstrids-
förbandens samverkan i inlandet. Den lätta attacken 
deltog vid bägge övningarna. Några stridsfartyg var 
inte tilldelade milo ÖN, så något sådant operativt 
samspel övades inte och kan ej värderas. Däremot 
övades naturligtvis samverkan mellan KA-enheterna 
och artilleriet, liksom mellan kustjägarna och de 
arméenheter som hade uppgifter i Töreområdet.

Det speciella för milo ÖN var i stället i slutet av 
kalla kriget att samövningar ägde rum mellan den 
lätta attacken och artilleriet, även KA, vilket var 
möjligt tack vare att vi hade tillgång till %ygsam-
verkansgrupper. Det medgav att den lätta attacken 
om så var önskvärt kunde tillämpa låg%ygning över 
anfallande arméförband och till och med i bästa fall 
svara för del av närunderstödet. Som alltid hade luft-
värnsförbanden tillfälligt eldförbud i %ygområden. 
För att det skulle fungera krävdes mycket övning 
mellan lätta attacken, LA, och förbanden på marken 
så att inte vådabeskjutningar inträffade. Så vitt jag 
kunde bedöma under besök vid en övning var det inte 
omöjligt att bekämpa ett målområde för de främre två 
bataljonerna i en brigad under anfall om det fanns en 

tydlig säkerhetsgräns, t ex en skogsbilväg, som skilde 
dem från målet. Varje %ygplanförare hade också stöd 
av en navigatör bredvid sig. Den lätta attacken kunde 
ha markstridsförbandens fasta grupperingar inlagda 
på sina kartor (i ":'$-tusendels skala) och genom %yg-
samverkansgruppens närvaro vid en av arméförban-
dens staber få underrättelseresultat i realtid från våra 
jägarförband om grupperingen av en sovjetisk stab 
eller ett artilleriförband, ofta lokaliserade genom fjärr-
spaning från hög terräng på långt avstånd.

 
Stort förtroende
Sammanfattningsvis kände jag som MB stort för-
troende för det försvar av vår nordöstra landgräns 
som prioriterats sedan "#($-talet och trots arméns 
penningbekymmer materiellt väsentligen förstärkts. 
Blandningen av värnpliktiga från Övre Norrland och 
Mälardalen visade sig ge en bra personalkombina-
tion. Det var en landsända vilken jag som ÖB ofta tog 
mina utländska gäster till. För Nordkalotten var ju 
också en från "#($-talet säkerhetspolitiskt intressant 
del av Sverige med en ny amerikansk marin strategi 
och närheten till Sovjets Norra marin och dess bety-
delse för unionens andraslagsförmåga. 
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om striden inte varit framgångsrik. Också 980-talets
flygchefer för Sektor ÖN har en positiv syn på den
luftoperativa förmågan. De fördelningschefer och
artilleriregementschefer som jag remitterat min text
till har deklarerat en stor tilltro till våra möjligheter
att lösa givna uppgifter.

Vad jag kan minnas genomförde de krigsförband
som var tilldelade milo ÖN också sina repetitions-
övningar, i varje fall på 980-talet, kanhända vissa
i förkortad form. Den dåvarande chefen för A8 minns
att samtliga artilleri- och kanonförband repetitions-
utbildades under I980-talet, hela Bodens fästning för
sista gången 1984.

Värdering av förmågan till operativt samspel
I  mitten av 198o- och början av go-talen genomfördes
två stora miloövningar i ÖN:s inland med gott resultat
vad gällde förbandens tilltransport och markstrids-
förbandens samverkan i inlandet. Den lätta attacken
deltog vid bägge övningarna. Några stridsfartyg var
inte tilldelade milo ÖN, så något sådant operativt
samspel övades inte och kan ej värderas. Däremot
övades naturligtvis samverkan mellan KA-enheterna
och artilleriet, liksom mellan kustjägarna och de
armenheter som hade uppgifter i Töreområdet.

Det speciella för milo ÖN var i stället i slutet av
kalla kriget att samövningar ägde rum mellan den
lätta attacken och artilleriet, även KA, vilket var
möjligt tack vare att vi hade tillgång till flygsam-
verkansgrupper. Det medgav att den lätta attacken
om så var önskvärt kunde tillämpa lågflygning över
anfallande armsförband och till och med i bästa fall
svara för del av närunderstödet. Som alltid hade luft-
värnsförbanden tillfälligt eldförbud i flygområden.
För att det skulle fungera krävdes mycket övning
mellan lätta attacken, LA, och förbanden på marken
så att inte vådabeskjutningar inträffade. Så vitt jag
kunde bedöma under besök vid en övning var det inte
omöjligt att bekämpa ett målområde för de främre två
bataljonerna i en brigad under anfall om det fanns en

tydlig säkerhetsgräns, t ex en skogsbilväg, som skilde
dem från målet. Varje flygplanförare hade också stöd
av en navigatör bredvid sig. Den lätta attacken kunde
ha markstridsförbandens fasta grupperingar inlagda
på sina kartor (i i:50-tusendels skala) och genom flyg-
samverkansgruppens närvaro vid en av armsförban-
dens staber få underrättelseresultat i realtid från våra
jägarförband om grupperingen av en sovjetisk stab
eller ett artilleriförband, ofta lokaliserade genom fjärr-
spaning från hög terräng på långt avstånd.

Stort fortroende
Sammanfattningsvis kände jag som MB stort för-
troende för det försvar av vår nordöstra landgräns
som prioriterats sedan I970-talet och trots armens
penningbekymmer materiellt väsentligen förstärkts.
Blandningen av värnpliktiga från Övre Norrland och
Mälardalen visade sig ge en bra personalkombina-
tion. Det var en landsända vilken jag som ÖB ofta tog
mina utländska gäster till. För Nordkalotten var ju
också en från I970-talet säkerhetspolitiskt intressant
del av Sverige med en ny amerikansk marin strategi
och närheten ti l l  Sovjets Norra marin och dess bety-
delse för unionens andraslagsförmåga.



Den sovjetiska Östersjömari-
nen genomförde återkom-
mande stora övningar utanför 
de stora öarna i den Estniska 
Sovjetrepubliken, något drygt 
tiotal mil från Sverige. Den 
här marinövningen ägde rum 
i september 1988. Landstig-
ningsoperationer övades av det 

sovjetiska marininfanteriet, 
men bara i begränsad skala. 
Vid en större övning övades 
landstigning i nordvästviken 
på Ösel, vilket från svenskt håll 
tolkades som en förövning för 
landstigning i Kappelshamns-
viken på Gotland, som hade 
samma kon!guration.
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Den sovjetiska Östersjömari-
nen genomförde återkom-
mande stora övningar utanför
de stora öarna i den Estniska
Sovjetrepubliken, något drygt
tiotal mil från Sverige. Den
här marinövningen ägde rum
i september 1988. Landstig-
ningsoperationer övades av det
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sovjetiska marininfanteriet,
men bara i begränsad skala.
Vid en större övning övades
landstigning i nordvästviken
på Ösel, vilket från svenskt håll
tolkades som en förövning för
landstigning i Kappelshamns-
viken på Gotland, som hade
samma konfiguration.
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Striden mot en i milo Ö land-
stigen !ende krävde både 
infanteribrigader och pansar-
brigader. Infanteribrigaderna, 
som utgjorde huvuddelen 
av arméns förband, kunde 
genomföra fördröjningsstrid, 
avvärjningsstrid och anfall 

i småbruten och betäckt ter-
räng, pansarförbanden anfall 
och fördröjningsstrid i öppen 
terräng. Under 1970-talet blev 
hälften av infanteribriga-
derna motoriserade. De hade 
där igenom god taktisk och 
operativ rörlighet, något som 

var värdefullt i operationer i 
milo Ö. Svagheten var bristen 
på skydd, vilket var allvarligt 
i och med att "yghotet ökade. 
I samband med motorise-
ringen tillfördes också band-
gående pansar värn, infanteri-
kanonvagnen IKV 91 (bilden).

Striden mot en i milo Ö land-
stigen fiende krävde både
infanteribrigader och pansar-
brigader. Infanteribrigaderna,
som utgjorde huvuddelen
av a r m s  förband, kunde
genomföra fördröjningsstrid,
avvänjningsstrid och anfall

i småbruten och betäckt ter-
räng, pansarförbanden anfall
och fördröjningsstrid i öppen
terräng. Under 1970-talet blev
hälften av infanteribriga-
derna motoriserade. De hade
därigenom god taktisk och
operativ rörlighet, något som

var värdefullt i operationer i
milo Ö. Svagheten var bristen
på skydd, vilket var allvarligt
i och med att flyghotet ökade.
I samband med motorise-
ringen tillfördes också band-
gående pansarvärn, infanteri-
kanonvagnen IKV 91 (bilden).
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med mekaniserade förband #nns främst i mellersta 
Uppland och norra Östergötland. Södermanland är 
rikt på större och mindre sjöar, som gynnar ett kana-
liserande knutpunktsförsvar.

Så gott som hela fastlandet ligger innanför en 
skyd dande skärgård med över trettiotusen större och 
mindre öar. Skärgården gynnar våra sjöstridskrafters 
för $yttningar och rörlig basering. De klippiga och 
branta stränderna försvårar större landstigningsföre-
tag. Det #nns ett fåtal långrunda sandstränder, främst i 
Gävleområdet. Från havet kan man via tre större leder 
nå Stockholms hamnar. Från norr kommer man via 
Simpnäs eller via Söderarm till Kapellskär. Därifrån 
går Furusundsleden via Saxar fjärden och Oxdjupet till 
Stockholm. Från öster går Sandhamnsleden och från 
söder Dalaröleden, vilka går ihop vid Kanholmsfjär-
den, varifrån man kommer till Saxarfjärden. Alla tre 
lederna till Stockholm passerar Oxdjupet. De största 
hamnarna efter Stockholm är Norrköping med en lång 
och smal insegling i Bråviken och Gävle, som ligger 
norr om Ålandsförträngningen. Två stora hamnar med 
omfattande frakt- och färjetra#k är Nynäshamn och 
Oxelösund, båda lättåtkomliga genom närheten till 
öppet hav och goda förbindelser in i landet.

Gotland ligger centralt i Östersjön nästan lika 
nära den baltiska kusten som det svenska fastlandet. 

Östra militärområdet (milo Ö) omfattade den östra 
delen av Mellansverige från och med Gävleområdet i 
norr intill Smålandsgränsen i söder samt Gotland. För-
svaret av militärområdet var av avgörande betydelse 
för landets överlevnad. Det innehöll huvudstaden med 
huvuddelen av rikets administrativa funktioner samt 
den befolkningstäta och ekonomiskt betydelse fulla 
Mälardalen. Ett mycket stort antal befäl och värnplik-
tiga som skulle bemanna krigsförband i andra delar 
av landet, bland annat i övre Norrland, arbetade och 
bodde i Mälardalen. Milots komplicerade struktur 
medförde såväl många operativa problem som möjlig-
heter och ställde höga krav på $exibilitet i operationer-
nas förande.

Militärgeogra!n
Terrängen i milo Ö är mestadels betäckt och kuperad, 
men utan större höjder. Området delas av Mälaren 
och dess förlängning Hjälmaren. Vägnätet är rikt, men 
förbindelserna över sjöpassen är begränsade. Ett antal 
broar #nns koncentrerade till Stockholmsområdet. 
Längre västerut #nns bara en broförbindelse Sträng-
näs–Enköping och en Eskilstuna–Västerås. Utanför 
milots gräns #nns en bro över Hjälmaresund mellan 
Katrineholm och Kungsör. Stora områden med öppen 
terräng lämpliga för större luftlandsättningar och strid 

av Anders Hjulström

Milo Ö – vitalt och komplicerat
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Milo Ö — vitalt och komplicerat
av Anders Hjulström

Östra militärområdet (milo Ö) omfattade den östra
delen av Mellansverige från och med Gävleområdet i
norr intill Smålandsgränsen i söder samt Gotland. För-
svaret av militärområdet var av avgörande betydelse
för landets överlevnad. Det innehöll huvudstaden med
huvuddelen av rikets administrativa funktioner samt
den befolkningstäta och ekonomiskt betydelsefulla
Mälardalen. Ett mycket stort antal befäl och värnplik-
tiga som skulle bemanna krigsförband i andra delar
av landet, bland annat i övre Norrland, arbetade och
bodde i Mälardalen. Milots komplicerade struktur
medförde såväl många operativa problem som möjlig-
heter och ställde höga krav på flexibilitet i operationer-
nas förande.

Militärgeografin
Terrängen i milo Ö är mestadels betäckt och kuperad,
men utan större höjder. Området delas av Mälaren
och dess förlängning Hjälmaren. Vägnätet är rikt, men
förbindelserna över sjöpassen är begränsade. Ett antal
broar finns koncentrerade till Stockholmsområdet.
Längre västerut finns bara en broförbindelse Sträng-
näs—Enköping och en Eskilstuna—Västerås. Utanför
milots gräns finns en bro över Hjälmaresund mellan
Katrineholm och Kungsör. Stora områden med öppen
terräng lämpliga för större luftlandsättningar och strid

med mekaniserade förband finns främst i mellersta
Uppland och norra Östergötland. Södermanland är
rikt på större och mindre sjöar, som gynnar ett kana-
liserande knutpunktsförsvar.

Så gott som hela fastlandet ligger innanför en
skyddande skärgård med över trettiotusen större och
mindre öar. Skärgården gynnar våra sjöstridskrafters
förflyttningar och rörlig basering. De klippiga och
branta stränderna försvårar större landstigningsföre-
tag. Det finns ett fåtal långrunda sandstränder, främst i
Gävleområdet. Från havet kan man via tre större leder
nå Stockholms hamnar. Från norr kommer man via
Simpnäs eller via Söderarm till Kapellskär. Därifrån
går Furusundsleden via Saxarfjärden och Oxdjupet till
Stockholm. Från öster går Sandhamnsleden och från
söder Dalaröleden, vilka går ihop vid Kanholmsfjär-
den, varifrån man kommer till Saxarfjärden. Alla tre
lederna till Stockholm passerar Oxdjupet. De största
hamnarna efter Stockholm är Norrköping med en lång
och smal insegling i Bråviken och Gävle, som ligger
norr om Ålandsförträngningen. Två stora hamnar med
omfattande frakt- och färjetrafik är Nynäshamn och
Oxelösund, båda lättåtkomliga genom närheten till
öppet hav och goda förbindelser in i landet.

Gotland ligger centralt i Östersjön nästan lika
nära den baltiska kusten som det svenska fastlandet.
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Under det kalla kriget var Baltikum det närmaste sov-
jetiska området. Milots operations- och underrättelse-
område omfattade södra Finland och Estland samt 
norra Lettland. 

Krigsfall och försvarsplaner
Med det kalla kriget och bildandet av Nato och 
Warszawa pakten kunde vi i Sverige anta att huvud-
delen av stormakternas resurser skulle binda var-
andra i Centraleuropa. Vi hade begreppet ”marginal-
doktrinen”, vilken innebar bedömningen att endast 
begränsade sovjetiska styrkor kunde avdelas mot 
Sverige. ÖB bedömde dock att #$%! års avtal om vän-
skap, sam arbete och bistånd mellan Sovjet unionen 
och Finland, VSB-pakten, gjorde det möjligt för 
Sovjet unionen att på kort tid &ytta fram resurser och 
utnyttja 'nskt territorium för angrepp mot Sverige. 
Den operativa slutsatsen av detta blev att ett angrepp 
kunde inledas med mycket starka markförband inte 
bara mot övre Norrland utan även med större land-
stigningsoperationer över Bottenhavet mot Norrlands-
kusten. 

Vår bedömning av sannolika och möjliga angrepps-
riktningar var oförändrad, och svenska försvarsplaner 
behöll därför i huvudsak samma inriktning fram till 
mitten av #$()-talet. De tre krigsfallen hade redan 
#$*! kompletterats med ”+ SN”, vilket utgick från att 
Sovjet skulle kunna inleda angrepp i två riktningar 
samtidigt, d v s angrepp över landgräns i norr och 
en kustinvasion i söder. En ökad sovjetisk kapacitet 
för större landstigningsföretag över Östersjön gjorde 
angrepp även mot östra Mellansverige mera sanno-
lika. Försvarsbeslutet #$"# byggde vidare på detta 
antagande och #$"+ års försvarsplaner resulterade i 
två krigsfall med en gränsinvasion i norr och en kust-
invasion, mot antingen östra eller södra Sverige. 

Vi utgick från att vi kunde få en sådan förvarning 
att vi hunnit genomföra allmän mobilisering och inta 
en utgångsgruppering enligt plan ”Grundalternativet”. 
Detta innehöll dels grundtilldelade förband, dels stra-
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Östra militärområdets ope-
rations- och tillika underrät-
telseområde. I milots uppgift 
ingick också !ygspaning inom 
milo NN:s operationsområde, 
luftbevakning och jaktförsvar 
av milo B samt ledning av 
!ygspaning och attackföretag 
inom milo B:s operations-
område.
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Östra militärområdets ope-
rations- och til l ika underrät-
telseområde. I milots uppgift
ingick också flygspaning inom
milo NN:s operationsområde,
luftbevakning och jaktförsvar
av milo B samt ledning av
flygspaning och attackföretag
inom milo B:s operations-
område.

M I L O  Ö  —  V I T A L T  O C H  K O M P L I C E R A T

Under det kalla kriget var Baltikum det närmaste sov-
jetiska området. Milots operations- och underrättelse-
område omfattade södra Finland och Estland samt
norra Lettland.

Krigsfall och försvarsplaner
Med det kalla kriget och bildandet av Nato och
Warszawapakten kunde vi i Sverige anta att huvud-
delen av stormakternas resurser skulle binda var-
andra i Centraleuropa. Vi hade begreppet "marginal-
doktrinen", vilken innebar bedömningen att endast
begränsade sovjetiska styrkor kunde avdelas mot
Sverige. ÖB bedömde dock att 1948 års avtal om vän-
skap, samarbete och bistånd mellan Sovjetunionen
och Finland, VSB-pakten, gjorde det möjligt för
Sovjetunionen att på kort tid flytta fram resurser och
utnyttja finskt territorium för angrepp mot Sverige.
Den operativa slutsatsen av detta blev att ett angrepp
kunde inledas med mycket starka markförband inte
bara mot övre Norrland utan även med större land-
stigningsoperationer över Bottenhavet mot Norrlands-
kusten.

Vår bedömning av sannolika och möjliga angrepps-
riktningar var oförändrad, och svenska försvarsplaner
behöll därför i huvudsak samma inriktning fram till
mitten av 1970-talet. De tre krigsfallen hade redan
1958 kompletterats med "2 SN", vilket utgick från att
Sovjet skulle kunna inleda angrepp i två riktningar
samtidigt, d v s angrepp över landgräns i norr och
en kustinvasion i söder. En ökad sovjetisk kapacitet
för större landstigningsföretag över Östersjön gjorde
angrepp även mot östra Mellansverige mera sanno-
lika. Försvarsbeslutet 1961 byggde vidare på detta
antagande och 1962 års försvarsplaner resulterade i
två krigsfall med en gränsinvasion i norr och en kust-
invasion, mot antingen östra eller södra Sverige.

Vi utgick från att vi kunde få en sådan förvarning
att vi hunnit genomföra allmän mobilisering och inta
en utgångsgruppering enligt plan "Grundalternativet".
Detta innehöll dels grundtilldelade förband, dels stra-
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rativa delar. Resultatet påverkade utkastet till ÖB:s 
Opverk med operationsorder, vilket remitterades till 
milostaberna. 

ÖB:s tolkning av hotbilden mötte viss kritik från 
MB Ö. Genom informella samtal vid det of#ciella 
besöksutbytet med Finland hade man fått en bra bild 
av synen på hotet från öster. Militärbefälhavaren i 
Sydvästra Finlands militärlän övertygade oss i milo-
stab Ö om att Finland ville och kunde försvara sig mot 
ett sovjetiskt angrepp. Ett ikraftträdande av VSB-
pakten krävde båda parters samtycke och ett sådant 
skulle aldrig bli aktuellt i praktiken. Därmed kunde 
MB Ö svara ÖB att ”Finland ville och kunde försvara 
sig” så länge att vårt försvar mot en kustinvasion över 
Bottenhavet kunde ges mycket låg prioritet. Aktions-
radier för taktiskt $yg och transport helikoptrar (från 
de närmaste baserna i Baltikum) samt svårig heter att 
uppträda med stora landstigningsföretag i Ålands-
för trängningen gjorde att en kustinvasion norr om 
Dal älven måste bedömas som osannolik. ÖB gav med 
sig och ”hotet $yttades” från Norrlandskusten till 
söder om Ålandsförträngningen. Utöver behovet att 
förbättra samordningen inom total försvaret kan detta 
ha varit ett av skälen för att grän sen mellan milo NN 
(Nedre Norrland) och milo Ö %&!' ändrades så att 
hela Gävleborgs län kom att ingå i milo NN som en 
del av Fo '%. 

Operativa studier 
Milostabens chefer och handläggare deltog i årligen 
återkommande seminarier och möten för att få del av 
och studera senaste nytt om bl a möjliga motstånda-
res, främst Sovjetunionens, organisation, utrustning 
och taktik. Som underlag för vår krigsplanläggning 
analyserades olika krigsfall under operativa studier. 
Milostaben deltog i studier avseende angrepp mot det 
egna milot, men också mot grannmilona, främst S och 
NN. De operativa delarna av staben deltog vissa år i 
upp till två månaders studier. Under andra halvan av 
%&"(-talet genomfördes Operationsstudie (Opstudie) ', 

tegiska reserver i mellersta och södra Sverige, inled-
ningsvis grupperade för försvar mot stora luftland-
sättningar på djupet. Kustinvasionshotet från Finland 
resulterade i att några brigader utgångsgrupperades 
för försvar av främst Gävle- respektive Härnösands-
Sundsvallsområdena. Under angriparens nödvändiga 
förbekämpning skulle vi få underlag för att kraftsamla 
de strategiska reserverna till aktuellt område enligt 
förstärkningsalternativ ”' Ö” eller ”' S”. Syftet med 
vår strid var att hindra angriparen att få fast fot på 
svenskt territorium och om detta inte lyckades föra 
en seg fördröjningsstrid genom landet.

Hotbilden på 1970-talet
Inför försvarsplaneringen %&"" hade vi fått oroande 
signaler om hotet från öster. Sovjet hade genomfört 
en omfattande upprustning av de militära styrkorna. 
Bland annat hade lufttrupperna fått rörliga, eldkraf-
tiga strids fordon som kunde fällas med fallskärm. 
Landstigningsfartygen var större och kunde transpor-
tera kompletta förband med stridsfordon och artilleri 
över Östersjön. Luftlandsättning och landstigning 
kunde kompletteras med transporthelikoptrar och 
stora svävare. Nya civila fartygstyper möjliggjorde 
en snabb styrketillväxt trots förstörda eller blockerade 
hamnar. Bilfärjor och andra fartyg av typ ro-ro (roll 
on-roll off) med långa lastramper ersatte äldre teknik 
som t ex läktring eller $ytande kajelement. De ökade 
resurserna för angrepp över Östersjön kunde under-
stödjas av moderna bomb- och attack$ygplan med 
större lastkapacitet och längre aktionsradier. Som 
komplement till en mera ”oprecis” bombfällning dis-
ponerade Sovjet särskilda elitförband, Spetsnaz, som 
kunde in#ltreras före ett angrepp och med stor preci-
sion sabotera vitala mål i Sverige. 

Under tiden hade svensk ekonomi framtvingat 
nedskärningar i vårt försvar. Förutsättningarna för att 
”hindra #enden få fast fot” analyserades bl a genom 
operativa studier, vilka leddes av försvarsstaben med 
deltagande av representanter för milostabernas ope-
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tegiska reserver i mellersta och södra Sverige, inled-
ningsvis grupperade för försvar mot stora luftland-
sättningar på djupet. Kustinvasionshotet från Finland
resulterade i att några brigader utgångsgrupperades
för försvar av främst Gävle- respektive Härnösands-
Sundsvallsområdena. Under angriparens nödvändiga
förbekämpning skulle vi få underlag för att kraftsamla
de strategiska reserverna till aktuellt område enligt
förstärkningsalternativ "2 Ö" eller "2 S". Syftet med
vår strid var att hindra angriparen att få fast fot på
svenskt territorium och om detta inte lyckades föra
en seg fördröjningsstrid genom landet.

Hotbilden på 1970-talet
Inför försvarsplaneringen 1977 hade vi fått oroande
signaler om hotet från öster. Sovjet hade genomfört
en omfattande upprustning av de militära styrkorna.
Bland annat hade lufttrupperna fått rörliga, eldkraf-
tiga stridsfordon som kunde fällas med fallskärm.
Landstigningsfartygen var större och kunde transpor-
tera kompletta förband med stridsfordon och artilleri
över Östersjön. Luftlandsättning och landstigning
kunde kompletteras med transporthelikoptrar och
stora svävare. Nya civila fartygstyper möjliggjorde
en snabb styrketillväxt trots förstörda eller blockerade
hamnar. Bilfärjor och andra fartyg av typ ro-ro (roll
on-roll of) med långa lastramper ersatte äldre teknik
som t ex läktring eller flytande kajelement. De ökade
resurserna för angrepp över Östersjön kunde under-
stödjas av moderna bomb- och attackflygplan med
större lastkapacitet och längre aktionsradier. Som
komplement till en mera "oprecis" bombfällning dis-
ponerade Sovjet särskilda elitförband, Spetsnaz, som
kunde infiltreras före ett angrepp och med stor preci-
sion sabotera vitala mål i Sverige.

Under tiden hade svensk ekonomi framtvingat
nedskärningar i vårt försvar. Förutsättningarna för att
"hindra fienden få fast fot" analyserades bl a genom
operativa studier, vilka leddes av försvarsstaben med
deltagande av representanter för milostabernas ope-
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rativa delar. Resultatet påverkade utkastet till ÖB:s
Opverk med operationsorder, vilket remitterades till
milostaberna.

ÖB:s tolkning av hotbilden mötte viss kritik från
MB Ö. Genom informella samtal vid det officiella
besöksutbytet med Finland hade man fått en bra bild
av synen på hotet från öster. Militärbefälhavaren i
Sydvästra Finlands militärlän övertygade oss i milo-
stab Ö om att Finland ville och kunde försvara sig mot
ett sovjetiskt angrepp. Ett ikraftträdande av VSB-
pakten krävde båda parters samtycke och ett sådant
skulle aldrig bli aktuellt i praktiken. Därmed kunde
MB Ö svara ÖB att "Finland ville och kunde försvara
sig" så länge att vårt försvar mot en kustinvasion över
Bottenhavet kunde ges mycket låg prioritet. Aktions-
radier för taktiskt flyg och transporthelikoptrar (från
de närmaste baserna i Baltikum) samt svårigheter att
uppträda med stora landstigningsföretag i Ålands-
förträngningen gjorde att en kustinvasion norr om
Dalälven måste bedömas som osannolik. ÖB gav med
sig och "hotet flyttades" från Norrlandskusten till
söder om Ålandsförträngningen. Utöver behovet att
förbättra samordningen inom totalförsvaret kan detta
ha varit ett av skälen för att gränsen mellan milo NN
(Nedre Norrland) och milo Ö 1982 ändrades så att
hela Gävleborgs län kom att ingå i milo NN som en
del av Fo2i.

Operativa studier
Milostabens chefer och handläggare deltog i årligen
återkommande seminarier och möten för att få del av
och studera senaste nytt om bl a möjliga motstånda-
res, främst Sovjetunionens, organisation, utrustning
och taktik. Som underlag för vår krigsplanläggning
analyserades olika krigsfall under operativa studier.
Milostaben deltog i studier avseende angrepp mot det
egna milot, men också mot grannmilona, främst S och
NN. De operativa delarna av staben deltog vissa år i
upp till två månaders studier. Under andra halvan av
1970-talet genomfördes Operationsstudie (Opstudie) 2,
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långa svängbara ramper lossa hundratals fordon 
på några timmar. Fienden kunde utnyttja inte bara 
våra hamnar utan även större kajer med anknyt-
ning till en bra väg, t ex färjelägen längs inloppen till 
Stockholm. Behovet av specialtonnage hade därmed 
minskat, även beroende på att de moderna och större 
fartygen krävde större djup. Detta innebar att den 
sedan länge etablerade tekniken att landstiga på 
öppen kust med långgrunda sandstränder "ck stora 
begränsningar. Icke am"biska fordon, t ex artilleri-
pjäser, kunde inte längre ta sig iland. Det kunde i 
framtiden vara fördelaktigare att utnyttja djupa leder 
med vindskyddade lossningslägen än att landstiga på 
öppen kust. 

Nästa stora fråga var hur man skulle hantera de 
stora luftlandsättningarna av eldkraftiga, pansar-
skyddade och terrängrörliga förband. För att tidigt 
kunna ingripa mot av "enden tagna hamnar och 
lossnings lägen måste en anfallsbrigad eller #era grup-
peras kustnära innanför möjliga luftlandsättnings-
områden. Om luftlandsatta förband "ck tid att orga-
nisera sig kunde de effektivt skära av alla förbindelser 
mot kusten så att våra efter hand tillförda reserver 
inte kunde ingripa i tid mot de fortsatta landstigning-
arna. För oss var det nödvändigt att både tillfoga 
luftlandsatta förband stora förluster och hålla vägar 
öppna mot kusten. MB valde att satsa både kustnära 
och i sanno lika luftland sättningsområden. Inga briga-
der grupperades på djupet som reserver.

Ytterligare en viktig fråga rörde valet av opera-
tionsavsikt, ”möta, hejda och slå” eller ”försvåra fram-
trängande”. Erfarenheterna visade att de förband som 
först mötte angriparen skulle utnyttja möjligheten till 
avgörande framgångar mot inledande luftlandsätt-
ningar och landstigningar. I praktiken skulle utgångs-
grupperade förband påbörja operationerna med avsik-
ten att ”möta, hejda och slå” (MHS) med risk för att 
ett beslut om övergång till en ”försvårande operation” 
(F-op) inte skulle fattas vid en optimal tidpunkt. Om 
beslutet fattades ännu senare, t ex när även MB:s 

som behandlade storanfall mot ett i förväg mobili-
serat svenskt försvar. Försvarsstaben spelade upp 
olika lägen, milostaben analyserade och redovisade 
åtgärder. Efter avdömning gjorde spelledarna nya 
utspel o s v. 

Det var inga dåliga resurser som angriparen till-
delades. Trots att Warszawapaktens huvudstyrkor 
avdelats för Centraleuropa kunde ett tusental offen-
siva #yganfall insättas varje dag under #era veckor. 
Kustinvasionen inleddes med att tre–fyra luftland-
sättningsdivisioner fälldes på två dygn, varefter två 
marininfanteribrigader landsteg på vår kust under 
ytterligare något dygn. Den stora styrketillväxten 
skedde med ett ”aldrig sinande antal” divisioner som 
tillfördes på roro- och andra handelsfartyg. Våra 
resurser var inte heller så dåliga. MB Ö kunde inled-
ningsvis tilldelas bl a ett tiotal armébrigader, varefter 
ytterligare ett antal kunde tillföras. 

Staben satte sig snabbt in i spelmetodiken. Av 
förbekämpningen kunde "endens val av invasions-
område förutsägas och våra brigader var, visserligen 
reducerade av förbekämpningen, ofta i tid på väg 
till rätt plats. Ibland kunde förbekämpningen vara 
för omfattande eller också hejdades våra anfall mot 
kusten av en fjärde luftlandsättningsdivision. När 
vi inte lyckades påverka styrketillväxten i tagna 
lossnings lägen kunde "enden tillföra nya förband 
varje dygn och vi tvingades att övergå till en försvå-
randeoperation, d v s angriparens anfall skulle för-
dröjas på djupet långt in i milo V eller B. De operativa 
studier som genomfördes fram till $%!&-talet behand-
lade huvudsakligen en storanfallssituation. 

Erfarenheterna från studierna hade en direkt 
in verkan på MB Ö:s operativa planering. Den vik-
tigaste var kanske att nya fartygstyper gjorde det 
möjligt att lossa mekaniserade förband trots för-
störda hamnkajer och lyftkranar. Tidigare räknade 
vi med att det skulle ta några dygn för "enden att 
hjälpligt återställa förstörda hamnar eller bygga nya 
provisoriska hamnar. Bilfärjor typ roro kunde via 
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som behandlade storanfall mot ett i förväg mobili-
serat svenskt försvar. Försvarsstaben spelade upp
olika lägen, milostaben analyserade och redovisade
åtgärder. Efter avdömning gjorde spelledarna nya
utspel o s v.

Det var inga dåliga resurser som angriparen till-
delades. Trots att Warszawapaktens huvudstyrkor
avdelats för Centraleuropa kunde ett tusental offen-
siva flyganfall insättas varje dag under flera veckor.
Kustinvasionen inleddes med att tre—fyra luftland-
sättningsdivisioner fälldes på två dygn, varefter två
marininfanteribrigader landsteg på vår kust under
ytterligare något dygn. Den stora styrketillväxten
skedde med ett "aldrig sinande antal" divisioner som
tillfördes på roro- och andra handelsfartyg. Våra
resurser var inte heller så dåliga. MB Ö kunde inled-
ningsvis tilldelas bl a ett tiotal armsbrigader, varefter
ytterligare ett antal kunde tillföras.

Staben satte sig snabbt in i spelmetodiken. Av
förbekämpningen kunde fiendens val av invasions-
område förutsägas och våra brigader var, visserligen
reducerade av förbekämpningen, ofta i tid på väg
till rätt plats. Ibland kunde förbekämpningen vara
för omfattande eller också hejdades våra anfall mot
kusten av en fjärde luftlandsättningsdivision. När
vi inte lyckades påverka styrketillväxten i tagna
lossningslägen kunde fienden tillföra nya förband
varje dygn och vi tvingades att övergå till en försvå-
randeoperation, d v s angriparens anfall skulle för-
dröjas på djupet långt in i milo V eller B. De operativa
studier som genomfördes fram till 1980-talet behand-
lade huvudsakligen en storanfallssituation.

Erfarenheterna från studierna hade en direkt
inverkan på MB Ö:s operativa planering. Den vik-
tigaste var kanske att nya fartygstyper gjorde det
möjligt att lossa mekaniserade förband trots för-
störda hamnkajer och lyftkranar. Tidigare räknade
vi med att det skulle ta några dygn för fienden att
hjälpligt återställa förstörda hamnar eller bygga nya
provisoriska hamnar. Bilfärjor typ roro kunde via

långa svängbara ramper lossa hundratals fordon
på några timmar. Fienden kunde utnyttja inte bara
våra hamnar utan även större kajer med anknyt-
ning till en bra väg, t ex färjelägen längs inloppen till
Stockholm. Behovet av specialtonnage hade därmed
minskat, även beroende på att de moderna och större
fartygen krävde större djup. Detta innebar att den
sedan länge etablerade tekniken att landstiga på
öppen kust med långgrunda sandstränder fick stora
begränsningar. Icke amfibiska fordon, t ex artilleri-
pjäser, kunde inte längre ta sig iland. Det kunde i
framtiden vara fördelaktigare att utnyttja djupa leder
med vindskyddade lossningslägen än att landstiga på
öppen kust.

Nästa stora fråga var hur man skulle hantera de
stora luftlandsättningarna av eldkraftiga, pansar-
skyddade och terrängrörliga förband. För att tidigt
kunna ingripa mot av fienden tagna hamnar och
lossningslägen måste en anfallsbrigad eller flera grup-
peras kustnära innanför möjliga luftlandsättnings-
områden. Om luftlandsatta förband fick tid att orga-
nisera sig kunde de effektivt skära av alla förbindelser
mot kusten så att våra efter hand tillförda reserver
inte kunde ingripa i tid mot de fortsatta landstigning-
arna. För oss var det nödvändigt att både tillfoga
luftlandsatta förband stora förluster och hålla vägar
öppna mot kusten. MB valde att satsa både kustnära
och i sannolika luftlandsättningsområden. Inga briga-
der grupperades på djupet som reserver.

Ytterligare en viktig fråga rörde valet av opera-
tionsavsikt, "möta, hejda och slå" eller "försvåra fram-
trängande". Erfarenheterna visade att de förband som
först mötte angriparen skulle utnyttja möjligheten till
avgörande framgångar mot inledande luftlandsätt-
ningar och landstigningar. I  praktiken skulle utgångs-
grupperade förband påbörja operationerna med avsik-
ten att "möta, hejda och slå" (MHS) med risk för att
ett beslut om övergång till en "försvårandeoperation"
(F-op) inte skulle fattas vid en optimal tidpunkt. Om
beslutet fattades ännu senare, t ex när även MB:s
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egna reserver redan påbörjat anfallen med operations-
avsikten MHS, kunde våra strids krafter vara starkt 
förslitna vid övergången till försvårande operationen. 
Därmed skulle möjligheterna till ett uthål ligt försvar 
minska avsevärt. 

Militärgeogra!ska studier

Kustinventering
Vid sidan av teoretiska studier och krigsspel utgjorde 
militärgeogra#ska rekognoseringar en mycket väsent-
lig del av stabens krigsförberedelser. Rekognosering 
från bil, båt och helikopter genomfördes nästan varje 
sommar, inledningsvis i regi av markoperativa och 
fältarbetsavdelningarna. Eftersom syftet i första hand 
var att utvärdera en angripares landstigningsmöjlig-
heter gick ansvaret för de populära rekognoserings-
veckorna efter hand över till underrättelse- och 
säker hetsavdelningen med stöd av sjöoperativa avdel-
ningen. 

För angriparens fortsatta styrketillväxt var stora 
lättillgängliga hamnar (även enstaka lossningslägen 
för rorofartyg) betydligt viktigare än stränder för 
special byggda landstigningsfartyg. Kustinventeringen 
inriktades därför på att hitta möjliga lossningslägen 
för snabb urlastning från fartyg och färjor av typen 
roro med $% meter långa lastramper. Därmed ökade 
antalet möjliga urlastningsplatser för angriparen. 
Den gamla metoden att förstöra ordinarie hamn ar 
skulle inte längre ge avsedd effekt.

 Innanför de kustnära hamnarna i Oxelösund 
och Kapellskär fanns områden för stora luftland-
sättningar som bedömdes kunna hindra våra briga-
ders anfall mot tagna hamnar och lossningslägen. 
Landstigningshotet ”&yttades” i slutet av '"(%-talet 
från Gävle- till Norrtäljeområdet och från Vikbo-
landet till Sörmlandskusten med de betydande hamn-
områdena Kapellskär respektive Oxelösund. Risken 
för stora luftlandsättningar i Östergötland kvarstod 
dock.

Som underlag för krigs-
planläggningen gjordes en 
sammanställning av antalet 
möjliga ytor för fällning av fall-
skärmsregementen och antalet 
möjliga stränder för landstig-
ning inom olika kuststräckor.
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FORSVARSIPLAN 1 OpL K H 310 : 320egna reserver redan påbörjat anfallen med operations-
avsikten MHS, kunde våra stridskrafter vara starkt
förslitna vid övergången till försvårandeoperationen.
Därmed skulle möjligheterna till ett uthålligt försvar
minska avsevärt.

Militärgeografiska studier

Kustinventering
Vid sidan av teoretiska studier och krigsspel utgjorde
militärgeografiska rekognoseringar en mycket väsent-
lig del av stabens krigsförberedelser. Rekognosering
från bil, båt och helikopter genomfördes nästan varje
sommar, inledningsvis i regi av markoperativa och
fältarbetsavdelningarna. Eftersom syftet i första hand
var att utvärdera en angripares landstigningsmöjlig-
heter gick ansvaret för de populära rekognoserings-
veckorna efter hand över till underrättelse- och
säkerhetsavdelningen med stöd av sjöoperativa avdel-
ningen.

För angriparens fortsatta styrketillväxt var stora
lättillgängliga hamnar (även enstaka lossningslägen
för rorofartyg) betydligt viktigare än stränder för
specialbyggda landstigningsfartyg. Kustinventeringen
inriktades därför på att hitta möjliga lossningslägen
för snabb urlastning från fartyg och färjor av typen
roro med zo meter långa lastramper. Därmed ökade
antalet möjliga urlastningsplatser för angriparen.
Den gamla metoden att förstöra ordinarie hamnar
skulle inte längre ge avsedd effekt.

Innanför de kustnära hamnarna i Oxelösund
och Kapellskär fanns områden för stora luftland-
sättningar som bedömdes kunna hindra våra briga-
ders anfall mot tagna hamnar och lossningslägen.
Landstigningshotet "flyttades" i slutet av 1970-talet
från Gävle- till Norrtäljeområdet och från Vikbo-
landet till Sörmlandskusten med de betydande hamn-
områdena Kapellskär respektive Oxelösund. Risken
för stora luftlandsättningar i Östergötland kvarstod
dock.
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Som underlag för krigs-
planläggningen gjordes en
sammanställning av antalet
möjliga ytor för fällning av fall-
skärmsregementen och antalet
möjliga stränder för landstig-
ning inom olika kuststräckor.
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Försvar mot storanfall

MB Ö:s försvarsplaner
I slutet av #!$"-talet reviderades MB Ö Opverk. 
År #!$! fastställdes ”MB Ö operationsplan för för-
svaret av milo Ö i nuvarande militärpolitiska läge 
(opplan #) ”, grundad på ÖB:s operationsplan # och 
operationsorder. Förutsättningen var att ”vår mobili-
sering, koncentrering och uppmarsch är genomförd, 
men att anfall kan ha inletts dessförinnan”. Detta 
tolka des som att vår utgångsgruppering i huvudsak 
var intagen innan luftlandsättning och landstigning 
inleddes, varför angriparen tvingades till ett s k stor-
anfall med bl a en omfattande förbekämpning under 
%era veckor.

MB Ö:s operationsplan innehöll dels bedömande 
och beslut i stort samt riktlinjer för utgångsgruppe-
ring av stridskrafter enligt ÖB:s resursfördelnings-
alternativ S + Ö samt för verksamheten intill dess 
beslut om kraftsamling fattats, dels fyra alternativa 
deloperations planer för försvarets förande med mål-
sättning att:

 – hejda och slå en angripare söder MÄLAREN – 
delopplan # ÖHS,

– hejda och slå en angripare norr MÄLAREN – 
del opplan # ÖHN,

– försvåra en angripares framträngande söder 
MÄLAREN – delopplan # ÖFS,

– försvåra en angripares framträngande norr 
MÄLAREN – delopplan # ÖFN. 

Varje deloperationsplan innehöll antaganden 
om angriparen och beslutssituationen samt beslut 
i stort för planen. Den tyngsta delen utgjordes av 
anvisningar för operationernas genomförande  
med:

 – mål i stort med delmål för olika faser,
 – exempel på angriparens och vår verksamhet 

under de olika faserna,
 – underlag för tjänstegrensvisa order till under-

ställda chefer.

I milostaben sammanställdes en lättöverskådlig 
kartbild som visade tänkbara landstignings- och luft-
landsättningsområden. För angriparen gynnsamma 
områden var inlagda med grönt, möjliga med gult och 
svåra med rött. En sammanvägd bild av viktiga luft-
landsättnings- och landstigningsområden redovisades 
i MB:s underrättelsebedömande. 

Förbindelserna över Mälaren
Så gott som hela milo Ö delas på mitten av de stora 
sjöarna Mälaren-Hjälmaren. Bedömt hot ställde 
krav på en utgångsgruppering av arméförband både 
norr och söder om denna linje. Vid en invasion mot 
ettdera av dessa områden måste i första hand milots 
egna trupper och i andra hand från andra milon till-
förda förband för%yttas över sjöpassen. Det var också 
nödvändigt att kunna hålla förbindelserna öppna för 
konti nuerliga underhållstransporter.

Totalt &nns sex landsvägsförbindelser över Mäla-
ren. Fyra av dessa går genom Stockholm, varav tre 
även genom Södertälje. Alla dessa broar ligger relativt 
kustnära, vilket ökade risken för att omgrupperande 
förband skulle anfallas av taktiskt %yg. Hjulsta- och 
Kvicksundsbroarna mellan Strängnäs–Enköping 
respek tive Eskilstuna–Västerås ligger tiotalet mil in 
i landet, vilket minskade risken för bekämpning av 
taktiskt %yg. Möjligheterna till förvarning genom 
Lufor samt skydd av egen jakt ökade. Väster om 
Mälaren och med ytterligare mindre risk för bekämp-
ning går en broförbindelse mellan Katrineholm och 
Kungsör. Det var inte bara risken för att marsche-
rande förband skulle anfallas av %yg som måste beak-
tas. Alternativt kunde broarna bombas (sprängas av 
sabo törer) och bli obrukbara. Förbindelserna bedöm-
des ha stor betydelse för milots operativa handlings-
frihet, varför det krävdes reserver bl a i form av 
utplacerad krigsbromateriel. T ex var det i Södertälje-
området förberett att snabbt kunna bygga en ny bro 
över kanalen, och en reservförbindelse var förberedd 
vid Brandals sund. 
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I  milostaben sammanställdes en lättöverskådlig
kartbild som visade tänkbara landstignings- och luft-
landsättningsområden. För angriparen gynnsamma
områden var inlagda med grönt, möjliga med gult och
svåra med rött. En sammanvägd bild av viktiga luft-
landsättnings- och landstigningsområden redovisades
i MB:s underrättelsebedömande.

Förbindelserna över Mälaren
Så gott som hela milo Ö delas på mitten av de stora
sjöarna Mälaren-Hjälmaren. Bedömt hot ställde
krav på en utgångsgruppering av armsförband både
norr och söder om denna linje. Vid en invasion mot
ettdera av dessa områden måste i första hand milots
egna trupper och i andra hand från andra milon till-
förda förband förflyttas över sjöpassen. Det var också
nödvändigt att kunna hålla förbindelserna öppna för
kontinuerliga underhållstransporter.

Totalt finns sex landsvägsförbindelser över Mäla-
ren. Fyra av dessa går genom Stockholm, varav tre
även genom Södertälje. Alla dessa broar ligger relativt
kustnära, vilket ökade risken för att omgrupperande
förband skulle anfallas av taktiskt flyg. Hjulsta- och
Kvicksundsbroarna mellan Strängnäs—Enköping
respektive Eskilstuna—Västerås ligger tiotalet mil in
i landet, vilket minskade risken för bekämpning av
taktiskt flyg. Möjligheterna till förvarning genom
Lufor samt skydd av egen jakt ökade. Väster om
Mälaren och med ytterligare mindre risk för bekämp-
ning går en broförbindelse mellan Katrineholm och
Kungsör. Det var inte bara risken för att marsche-
rande förband skulle anfallas av flyg som måste beak-
tas. Alternativt kunde broarna bombas (sprängas av
sabotörer) och bli obrukbara. Förbindelserna bedöm-
des ha stor betydelse för milots operativa handlings-
frihet, varför det krävdes reserver bl a i form av
utplacerad krigsbromateriel. T ex var det i Södertälje-
området förberett att snabbt kunna bygga en ny bro
över kanalen, och en reservförbindelse var förberedd
vid Brandalssund.

Försvar mot storanfall

MB Ö:s försvarsplaner
I  slutet av ioo-talet  reviderades MB Ö Opverk.
År 109 fastställdes "MB Ö operationsplan för för-
svaret av milo Ö i nuvarande militärpolitiska läge
(opplan 1) ", grundad på ÖB:s operationsplan o c h
operationsorder. Förutsättningen var att "vår mobili-
sering, koncentrering och uppmarsch är genomförd,
men att anfall kan ha inletts dessförinnan". Detta
tolkades som att vår utgångsgruppering i huvudsak
var intagen innan luftlandsättning och landstigning
inleddes, varför angriparen tvingades till ett s k stor-
anfall med bl a en omfattande förbekämpning under
flera veckor.

MB Ö:s operationsplan innehöll dels bedömande
och beslut i stort samt riktlinjer för utgångsgruppe-
ring av stridskrafter enligt ÖB:s resursfördelnings-
alternativ S + Ö samt för verksamheten intill dess
beslut om kraftsamling fattats, dels fyra alternativa
deloperationsplaner för försvarets förande med mål-
sättning att:

— hejda och slå en angripare söder MÄLAREN —
delopplan Ö H S ,

— hejda och slå en angripare norr MÄLAREN —
delopplan 1 ÖHN,

— försvåra en angripares framträngande söder
MÄLAREN — delopplan Ö F S ,

— försvåra en angripares framträngande norr
MÄLAREN — delopplan Ö F N .

Varje deloperationsplan innehöll antaganden
om angriparen och beslutssituationen samt beslut
i stort för planen. Den tyngsta delen utgjordes av
anvisningar för operationernas genomförande
med:

— mål i stort med delmål för olika faser,
— exempel på angriparens och vår verksamhet

under de olika faserna,
— underlag för tjänstegrensvisa order till under-

ställda chefer.
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– försvårar angriparens utnyttjande av ÅLANDS 
och ÅBO skärgårdar.

MB Ö skall på särskild order genomföra operatio-
ner i angränsande delar av milo S och milo B.

Förbandstilldelning
Territoriella chefer ingående i Milo Ö fredsorgani-

sation [min komplettering]:
MKG (militärkommando Gotland), Fo #", Fo #$, 

Fo ##, Fo #%, Fo #& (ej i fred) och Fo #!.

Resursfördelningsalternativet S + Ö
Grundtilldelade och/eller alternativplanerade för- 
band:

Arméförband: #., "#., '#. och $#. fördstaberna, IB ", 
IB ', IB #, IB "#, IB "%, IB $$, IB $&, IB #(, PB ), PB ! 
och PB "*, sex fördstrvkomp, tre skbat Ö, skbat F, 
'' cskbat samt vkomp med +era lfförband. [PB ) och 
PB "* växlades ner till ). pgrp och ett antal fristående 
mekbat].

Marinförband: C ÖrlB O med stab, Örlogsbas NO, 
tio kbevkomp, två ytattack+j, tre jag, två tbdiv, två 
min+j, två ub+j, två mröjavd, ". hkpdiv, Bef Fo #)/C 
SK med stab, KAB ", KAB ', KAB $ (sex spärrbat 
m m), lfförb ur armén, sex spärrbat (Gävle, Roten, 
Brå viken), åtta rbbatt, sex kjkomp m m.

Flygvapenförband: "'. +jledstaben, två sektor-
staber, fyra jdiv, två sdiv, tio basbat m m. 

MKG 
Arméförband: Brig G, lfförb m m. 
Marinförband: '(. mröj+j, '(. mröjlaget, ). mtb-

laget, två kbevkomp, C GK med stab, %. kabatt, fem 
spärrbat m m. 

Flygvapenförband:"$$. basbat, "$). rrkomp m m.

Vid förstärkningsalternativet Ö 
Tillkommer i första hand:
Arméförband: ". och "$. fördstaberna, PB % och 

PB & samt fyra IB %%.

Anvisningarna beskrev bl a våra fördelningars 
uppgifter och förbandstilldelning. De avsåg att tjäna 
som underlag för fortsatt planläggning i fred samt 
för order i krig. ÖB:s operationsplan hade ett mot-
svarande upplägg, d v s underlag för operationsorder 
samt anvisningar för operationernas planläggning 
med tider och resurser i olika riktningar och vid olika 
målsättning. 

 Utgångsvärden var MB Ö:s huvuduppgift med 
förbandstilldelning enligt resursfördelningsalternati-
vet S + Ö. Uppgifterna nedan är ordagrant återgivna, 
medan vissa för studien mindre betydelsefulla förband 
ingår i begreppet ”med +era” eller ”m m”.

Huvuduppgifter
MB Ö
– försvarar milo Ö varvid betydelsen av STOCK-

HOLM och GOTLAND beaktas, 
– upprätthåller transportleder till och från milo NN 

i samverkan med MB NN och MB B,
– försvårar i det längsta angriparens utnyttjande 

av GOTLAND som bas för sjö- och +ygstridskrafter,
– skyddar våra sjöstridskrafters och vår sjö-

tra,ks passage mellan egentliga ÖSTERSJÖN och 
BOTTEN  HAVET samt transporter till och från 
GOT LAND,

– luftbevakar och jaktförsvarar milo B, 
– leder attackföretag inom milo B operations-

område varvid omfattningen av avdelade resurser 
fastställs av ÖB medan uppgifterna ställs av MB B, 

– +ygspanar inom milo NN operationsområde, så 
länge MB NN inte tilldelats egna resurser härför, och 
inom MB B operationsområde varvid omfattningen 
av avdelade resurser fastställs av ÖB medan uppgif-
terna fastställs av MB NN och MB B. 

Särskilda uppgifter i opplan 1
MB Ö 
– försvårar angriparens passage sjöledes i 

ÅLANDS hav och södra KVARKEN, 
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Anvisningarna beskrev bl a våra fördelningars
uppgifter och förbandstilldelning. De avsåg att tjäna
som underlag för fortsatt planläggning i fred samt
för order i krig. ÖB:s operationsplan hade ett mot-
svarande upplägg, d v s underlag för operationsorder
samt anvisningar för operationernas planläggning
med tider och resurser i olika riktningar och vid olika
målsättning.

Utgångsvärden var MB Ö:s huvuduppgift med
förbandstilldelning enligt resursfördelningsalternati-
vet S + Ö. Uppgifterna nedan är ordagrant återgivna,
medan vissa för studien mindre betydelsefulla förband
ingår i begreppet "med flera" eller "m m".

Huvuduppgifter
MB Ö
— försvarar milo Ö varvid betydelsen av STOCK-

HOLM och GOTLAND beaktas,
— upprätthåller transportleder till och från milo NN

i samverkan med MB NN och MB B,
— försvårar i det längsta angriparens utnyttjande

av GOTLAND som bas för sjö- och flygstridskrafter,
— skyddar våra sjöstridskrafters och vår sjö-

trafiks passage mellan egentliga ÖSTERSJÖN och
BOTTENHAVET samt transporter till och från
GOTLAND,

— luftbevakar och jaktförsvarar milo B,
— leder attackföretag inom milo B operations-

område varvid omfattningen av avdelade resurser
fastställs av ÖB medan uppgifterna ställs av MB B,

— flygspanar inom milo NN operationsområde, så
länge MB NN inte tilldelats egna resurser härför, och
inom MB B operationsområde varvid omfattningen
av avdelade resurser fastställs av ÖB medan uppgif-
terna fastställs av MB NN och MB B.

Särskilda uppgifter i opplan 1
MB Ö
— försvårar angriparens passage sjöledes i

ÅLANDS hav och södra KVARKEN,
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— försvårar angriparens utnyttjande av ÅLANDS
och ÅBO skärgårdar.

MB Ö skall på särskild order genomföra operatio-
ner i angränsande delar av milo S och milo B.

Förbandstilldelning
Territoriella chefer ingående i Milo Ö fredsorgani-

sation [min komplettering]:
MKG (militärkommando Gotland), Fo 41, F043,

Fo44, Fo47, Fo48 (ej i fred) och F049.

Resursfördelningsalternativet S + Ö
Grundtilldelade och/eller alternativplanerade för-
band:

Armeförband: 4., 14., 24. och 34. fördstaberna, IB 1,
IB 2, IB 4, IB 14, IB 17, IB33, IB38, IB45, PB6, PB 9
och PB io, sex fördstrvkomp, tre skbat Ö, skbat F,
22 cskbat samt vkomp med flera lfförband. [PB 6 och
PB io växlades ner till 6. pgrp och ett antal fristående
mekbat].

Marinförband: C ÖrIB 0  med stab, Örlogsbas NO,
tio kbevkomp, två ytåttackflj, tre jag, två tbdiv, två
minflj, två ubflj, två mröjavd, 1. hkpdiv, Bef Fo46/C
SK med stab, KAB 1, KAB 2, KAB 3 (sex spärrbat
m m), lfförb ur armen, sex spärrbat (Gävle, Roten,
Bråviken), åtta rbbatt, sex kjkomp m m.

Flygvapenförband: 12. fljledstaben, två sektor-
staber, fyra jdiv, två sdiv, tio basbat m m.

MKG
Arm0örband: Brig G, lfförb m m.
Marinförband: 25. mröjflj, 25. mröjlaget, 6. mtb-

laget, två kbevkomp, C GK med stab, 7. kabatt, fem
spärrbat m m.

Flygvapenförband:133. basbat, 136. rrkomp m m.

Vid förstärkningsalternativet Ö
Tillkommer i första hand:
Arm0örband: 1. och 13. fördstaberna, PB 7 och

PB 8 samt fyra IB 77.
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ten”. Dessa var också reglerade till tiden genom 
förutsättningen att vi hade hunnit mobilisera och 
utgångs gruppera våra förband när invasionen 
inleddes. Angriparen hann genomföra en omfat-
tande mobilisering och framgruppering av arméför-
band under den tid förbekämpningen varade. Även 
om de primära målen i Skandinavien bedömdes 
vara att vinna kontroll över Östersjöutloppen och 
Nord kalotten skulle Warszawa pakten inlednings-
vis kunna undgå motverkan från Nato genom att 
utnyttja Mellan sverige för att nå strategiska slutmål 
i västra Skandi navien. Väderförhållandena för kust-
invasion i norra och mellersta Östersjön är gynn-
samma under maj–augusti. Under övriga månader 
bedöms storanfall mindre sannolikt. Isförhållandena 
gör normalt kust invasion omöjlig under februari–
mars.

Direkt från Baltikum bedömdes kustinvasion 
i första hand kunna ske mot milo Ö:s mellersta eller 
södra delar med i första hand styrkor ur Baltiska 
militärdistriktet (milot) förstärkta med mobiliserade 
enheter ur bakre milon, främst Moskvas och Vitryska 
milot. Om Sovjet samtidigt anföll på Nordkalotten 
skulle inga enheter ur Leningrads milo kunna använ-
das mot milo Ö. En större kustinvasion torde inne-
hålla Baltiska milots marininfanteriregemente (MIR) 
och två luftlandsättningsdivisioner (LLD) samt even-
tuellt även ytterligare en LLD. För anfall ur taget 
brohuvud skulle angriparen kunna disponera minst 
tre pansardivisioner (PD) och ett tiotal motoriserade 
skyttedivisioner (MD). Utöver särskilda ockupations-
trupper torde ytterligare fem MD kunna avdelas för 
fortsatt anfall på djupet.

Det militära transport#yget medgav fällning av en 
reducerad luftlandsättningsdivision i en omgång. Med 
två omgångar skulle upp till fem fallskärmsjägarrege-
menten (FR) kunna fällas på ett dygn. Helikoptrar 
för trupptransport kunde av räckviddsskäl bara nå 
kustområdet och då med extratankar för bensin, vilket 
reducerade den medförda förbandsstyrkan. Upp till 

ÖB:s anvisningar för operationernas planläggning vid 
invasion söder respektive norr Mälaren
Operationsplanerna förutsatte att fördelningsalter-
nativ S + Ö var intaget. Hot om gränsinvasion mot 
milo ÖN samt kustinvasion endera mot milo S eller 
Ö förelåg. Försvaret skulle föras med syfte att tidigt 
möta och hejda samt om möjligt slå angriparen. Vitala 
områden skulle försvaras. Huvuddelen av rikets opera-
tivt rörliga stridskrafter skulle kunna förstärka inva-
derat milo, varvid övriga milon som inte direkt berör-
des skulle kunna lämna understöd (reorganisation, 
basering) samt överta ledning i sekundära riktningar. 
ÖB:s beslut om omfattande omgrupperingar bedömdes 
inte kunna fattas enbart med stöd av bekämpningens 
inriktning. Tillräcklig säkerhet om område för kust-
invasion torde i sämsta fall föreligga när minröjningen 
påbör jades (ca ett–två dygn före landstigning) eller när 
luftlandsättningar inleddes. Om inte förutsättningar 
fanns för att hejda och slå angriparen skulle hans fort-
satta framträngande försvåras. Genom kanalisering av 
hans anfallstäter skulle tid skapas för att om möjligt 
övergå till anfall för att återta ockuperade områden.

De allmänna anvisningarna kompletterades med 
särskilda milovisa krav på utgångsgrupperingen för 
att säkerställa möjligheterna att genomföra kraft-
samling till olika områden samt att övergå till annan 
operationsplan. Därvid skulle förband inom milo Ö 
som ingick i förstärkningsalternativ S i huvudsak vara 
utgångsgrupperade söder om Mälaren (sjöstridskraf-
ter söder om och inom Ålandsförträngningen). En 
brigad skulle vara utgångsgrupperad i norra delen av 
milo Ö för snabb insats mot Gävleområdet eller inom 
milo NN. En brigad inom milo S skulle utgångsgrup-
peras i Småland för snabb förstärkning av milo Ö.

 
MB Ö:s bedömande

Angriparens resurser och handlingsmöjligheter
ÖB hade dimensionerat storleken på angriparens 
resurser med hänsyn tagen till ”marginaleffek-
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ÖB:s anvisningar för operationernas planläggning vid
invasion söder respektive norr Mälaren
Operationsplanerna förutsatte att fördelningsalter-
nativ S + Ö var intaget. Hot om gränsinvasion mot
milo ÖN samt kustinvasion endera mot milo S eller
Ö förelåg. Försvaret skulle föras med syfte att tidigt
möta och hejda samt om möjligt slå angriparen. Vitala
områden skulle försvaras. Huvuddelen av rikets opera-
tivt rörliga stridskrafter skulle kunna förstärka inva-
derat milo, varvid övriga milon som inte direkt berör-
des skulle kunna lämna understöd (reorganisation,
basering) samt överta ledning i sekundära riktningar.
ÖB:s beslut om omfattande omgrupperingar bedömdes
inte kunna fattas enbart med stöd av bekämpningens
inriktning. Tillräcklig säkerhet om område för kust-
invasion torde i sämsta fall föreligga när minröjningen
påbörjades (ca ett—två dygn före landstigning) eller när
luftlandsättningar inleddes. Om inte förutsättningar
fanns för att hejda och slå angriparen skulle hans fort-
satta framträngande försvåras. Genom kanalisering av
hans anfallstäter skulle tid skapas för att om möjligt
övergå till anfall för att återta ockuperade områden.

De allmänna anvisningarna kompletterades med
särskilda milovisa krav på utgångsgrupperingen för
att säkerställa möjligheterna att genomföra kraft-
samling till olika områden samt att övergå till annan
operationsplan. Därvid skulle förband inom milo Ö
som ingick i förstärkningsalternativ S i huvudsak vara
utgångsgrupperade söder om Mälaren (sjöstridskraf-
ter söder om och inom Ålandsförträngningen). En
brigad skulle vara utgångsgrupperad i norra delen av
milo Ö för snabb insats mot Gävleområdet eller inom
milo NN. En brigad inom milo S skulle utgångsgrup-
peras i Småland för snabb förstärkning av milo Ö.

MB Ö:s bedömande

Angriparens resurser och handlingsmöjligheter
ÖB hade dimensionerat storleken på angriparens
resurser med hänsyn tagen till "marginaleffek-

ten". Dessa var också reglerade till tiden genom
förutsättningen att vi hade hunnit mobilisera och
utgångsgruppera våra förband när invasionen
inleddes. Angriparen hann genomföra en omfat-
tande mobilisering och framgruppering av armsför-
band under den tid förbekämpningen varade. Även
om de primära målen i Skandinavien bedömdes
vara att vinna kontroll över Östersjöutloppen och
Nordkalotten skulle Warszawapakten inlednings-
vis kunna undgå motverkan från Nato genom att
utnyttja Mellansverige för att nå strategiska slutmål
i västra Skandinavien. Väderförhållandena för kust-
invasion i norra och mellersta Östersjön är gynn-
samma under maj—augusti. Under övriga månader
bedöms storanfall mindre sannolikt. Isförhållandena
gör normalt kustinvasion omöjlig under februari—
mars.

Direkt från Baltikum bedömdes kustinvasion
i första hand kunna ske mot milo Ö:s mellersta eller
södra delar med i första hand styrkor ur Baltiska
militärdistriktet (milot) förstärkta med mobiliserade
enheter ur bakre milon, främst Moskvas och Vitryska
milot. Om Sovjet samtidigt anföll på Nordkalotten
skulle inga enheter ur Leningrads milo kunna använ-
das mot milo Ö. En större kustinvasion torde inne-
hålla Baltiska milots marininfanteriregemente (MIR)
och två luftlandsättningsdivisioner (LLD) samt even-
tuellt även ytterligare en LLD. För anfall ur taget
brohuvud skulle angriparen kunna disponera minst
tre pansardivisioner (PD) och ett tiotal motoriserade
skyttedivisioner (MD). Utöver särskilda ockupations-
trupper torde ytterligare fem MD kunna avdelas för
fortsatt anfall på djupet.

Det militära transportflyget medgav fällning av en
reducerad luftlandsättningsdivision i en omgång. Med
två omgångar skulle upp till fem fallskärmsjägarrege-
menten (FR) kunna fällas på ett dygn. Helikoptrar
för trupptransport kunde av räckviddsskäl bara nå
kustområdet och då med extratankar för bensin, vilket
reducerade den medförda förbandsstyrkan. Upp till
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riserade skytteregementen (MR). Övriga hamnar av 
betydelse på fastlandet var Kapellskär, Nynäshamn 
och Södertälje med kapacitet för vardera # MR. Intill 
dess blockerade hamnar hade återställts var angri-
paren främst hänvisad till landstigningstonnage och 
provisoriska hamnar. För landstigning över strand 
disponerades specialtonnage för ett MIR, den dubbla 
styrkan om de polska resurserna kunde utnyttjas. 
Omloppstiden för specialtonnaget var "$–"% timmar 
beroende på valt område. För fortsatt styrketillväxt 
disponerades civilt handelstonnage, bl a av typen roro-
fartyg, för lossning av &era MD per dygn. 

Före landstigningen måste angriparen även ned-
kämpa kustartilleriet samt påbörja minröjning i 
planerad invasionsriktning. Om angriparen hade för 
avsikt att vilseleda oss om vald riktning måste bety-
dande resurser avsättas för att hålla oss i ovisshet 
genom förbekämpning även i den andra riktningen. 

Med hänsyn till möjlig styrketillväxt genom 
luftlandsättning och landstigning och på längre 
sikt tillgång till hamnar bedömdes Bråviken- och 
Norrtälje riktningarna mest fördelaktiga för en angri-
pare. Invasion i Valdemarsviksområdet kunde bara 
ge begränsad styrketillväxt liksom i Gävleområdet, 
som ligger långt från Baltikum och svåråtkomligt 
norr Ålandsförträngningen. Anfall mot Gotland och 
öns betydelse vid en invasion mot svenska fastlandet 
behandlas i ett särskilt avsnitt om Gotland. 

Våra resurser och handlingsmöjligheter
MB Ö:s resurser, grundtilldelade och ingående i för-
stärkningsalternativ Ö, framgår av förbandstilldel-
ningen ovan. Sedan hotet från 'nskt territorium mot 
Norrlandskusten prioriterats ner även av ÖB kunde 
MB Ö inrikta sig på att försvara områdena söder 
Ålandsförträngningen, d v s Upplandskusten, Stock-
holmsområdet samt Bråviken. Stockholms djupa skär-
gård bedömdes som ofarligast med hänsyn till svårig-
heterna att uppträda med större landstigningsförband 
i de långa och trånga lederna. 

åtta lätt utrustade skyttebataljoner skulle kunna land-
sättas kustnära i en omgång. 

Även det taktiska &yget, främst eskorterande jakt, 
kunde av samma skäl bara uppehålla sig några minu-
ter över svenska fastlandet om an&ygningen skulle ske 
på låg höjd. Möjligheterna till jaktskydd begränsade 
både luftlandsättningar och attack&ygets insatser på 
djupet så länge svensk jakt inte var helt nedkämpad.

För att reducera vårt luftförsvar disponerade 
Sovjet två taktiska &ygarméer med framskjuten 
base ring i Baltikum. Dessa kunde förstärkas med 
ca hundra bomb&ygplan ur det strategiska &yget. För 
fort satt förbekämpning av bl a våra sjöstridskrafter 
samt armé- och kustartilleriförband (KA-förband i 
första hand inom blivande invasionsområde) kunde 
ytterligare förstärkning ske med ett hundratal plan ur 
Östersjömarinen. Under ett dygn kunde upp till %$$ 
attackinsatser och #$$ bombinsatser sättas in mot ett 
invasionsområde. Detta skulle innebära att exempel-
vis ()$ punktmål (motståndsnästen, stabsplatser m m) 
och #$ ytmål (batteriplatser, stridsvagnskompanier 
m m) kunde anfallas under ett dygn. Den totala tiden 
för att reducera milo Ö:s rörliga fältförband samt 
kvali 'cerade sjöstridskrafter till två tredjedelars 
stridsvärde beräknades uppgå till två á tre veckor 
utöver den tid det skulle ta att reducera luftförsvaret.

Genom en kraftsamling av Östersjömarinens resur-
ser kunde de första landstigningsomgångarna ges ett 
tillfredsställande skydd mot svenska &yg- och sjö-
stridskrafter. Hotet från våra ubåtar och vårt attack-
&yg krävde kontinuerlig eskort under överfarten. 
Om möjligt borde vår attack ha nedkämpats under 
den &era veckor långa förbekämpningen. Angriparen 
måste dock alltid räkna med att bli anfallen av våra 
ubåtar även under fortsatt styrketillförsel till tagna 
hamnar.

Milo Ö hade en betydande hamnkapacitet. Den 
teoretiska styrketillväxten per dygn var vid oförstörda 
hamnar i Stockholm " MD, därnäst Norrköping och 
Gävle med vardera # MD och Oxelösund med * moto-
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åtta lätt utrustade skyttebataljoner skulle kunna land-
sättas kustnära i en omgång.

Även det taktiska flyget, främst eskorterande jakt,
kunde av samma skäl bara uppehålla sig några minu-
ter över svenska fastlandet om anflygningen skulle ske
på låg höjd. Möjligheterna till jaktskydd begränsade
både luftlandsättningar och attackflygets insatser på
djupet så länge svensk jakt inte var helt nedkämpad.

För att reducera vårt luftförsvar disponerade
Sovjet två taktiska flygarméer med framskjuten
basering i Baltikum. Dessa kunde förstärkas med
ca hundra bombflygplan ur det strategiska flyget. För
fortsatt förbekämpning av bl a våra sjöstridskrafter
samt arme- och kustartilleriförband (KA-förband i
första hand inom blivande invasionsområde) kunde
ytterligare förstärkning ske med ett hundratal plan ur
Östersjömarinen. Under ett dygn kunde upp till boo
attackinsatser och zoo bombinsatser sättas in mot ett
invasionsområde. Detta skulle innebära att exempel-
vis 150 punktmål (motståndsnästen, stabsplatser m m)
och 20 ytmål (batteriplatser, stridsvagnskompanier
m m) kunde anfallas under ett dygn. Den totala tiden
för att reducera milo Ö:s rörliga fältförband samt
kvalificerade sjöstridskrafter till två tredjedelars
stridsvärde beräknades uppgå till två å tre veckor
utöver den tid det skulle ta att reducera luftförsvaret.

Genom en kraftsamling av Östersjömarinens resur-
ser kunde de första landstigningsomgångarna ges ett
tillfredsställande skydd mot svenska flyg- och sjö-
stridskrafter. Hotet från våra ubåtar och vårt attack-
flyg krävde kontinuerlig eskort under överfarten.
Om möjligt borde vår attack ha nedkämpats under
den flera veckor långa förbekämpningen. Angriparen
måste dock alltid räkna med att bli anfallen av våra
ubåtar även under fortsatt styrketillförsel till tagna
hamnar.

Milo Ö hade en betydande hamnkapacitet. Den
teoretiska styrketillväxten per dygn var vid oförstörda
hamnar i Stockholm 3 MD, därnäst Norrköping och
Gävle med vardera 2 MD och Oxelösund med 4 moto-
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riserade skytteregementen (MR). Övriga hamnar av
betydelse på fastlandet var Kapellskär, Nynäshamn
och Södertälje med kapacitet för vardera 2 MR. Intil l
dess blockerade hamnar hade återställts var angri-
paren främst hänvisad till landstigningstonnage och
provisoriska hamnar. För landstigning över strand
disponerades specialtonnage för ett MIR, den dubbla
styrkan om de polska resurserna kunde utnyttjas.
Omloppstiden för specialtonnaget var 30-36 timmar
beroende på valt område. För fortsatt styrketillväxt
disponerades civilt handelstonnage, bl a av typen roro-
fartyg, för lossning av flera MD per dygn.

Före landstigningen måste angriparen även ned-
kämpa kustartilleriet samt påbörja minröjning i
planerad invasionsriktning. Om angriparen hade för
avsikt att vilseleda oss om vald riktning måste bety-
dande resurser avsättas för att hålla oss i ovisshet
genom förbekämpning även i den andra riktningen.

Med hänsyn till möjlig styrketillväxt genom
luftlandsättning och landstigning och på längre
sikt tillgång till hamnar bedömdes Bråviken- och
Norrtäljeriktningarna mest fördelaktiga för en angri-
pare. Invasion i Valdemarsviksområdet kunde bara
ge begränsad styrketillväxt liksom i Gävleområdet,
som ligger långt från Baltikum och svåråtkomligt
norr Ålandsförträngningen. Anfall mot Gotland och
öns betydelse vid en invasion mot svenska fastlandet
behandlas i ett särskilt avsnitt om Gotland.

Våra resurser och handlingsmöjligheter
MB Ö:s resurser, grundtilldelade och ingående i för-
stärkningsalternativ Ö, framgår av förbandstilldel-
ningen ovan. Sedan hotet från finskt territorium mot
Norrlandskusten prioriterats ner även av ÖB kunde
MB Ö inrikta sig på att försvara områdena söder
Ålandsförträngningen, d v s Upplandskusten, Stock-
holmsområdet samt Bråviken. Stockholms djupa skär-
gård bedömdes som ofarligast med hänsyn till svårig-
heterna att uppträda med större landstigningsförband
i de långa och trånga lederna.
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tog ett tag innan chefen för Stockholms kustartilleri-
försvar accepterade att ”hans” #. brigad (KAB #) 
skulle underställas ". fördelningen. MB:s motiv var 
att samma chef som skulle anfalla inom kustområdet 
även skulle försvara detsamma. 

Vid mobilisering skulle grundtilldelade förband 
inta en utgångsgruppering som försvårade en angri-
pares anfallsplanering. Utgångsgrupperingen skulle 
skapa gynnsamma förutsättningar att möta en kust-
invasion oavsett vilken riktning en angripare valde. 
Vid anfall mot milot skulle MB så snart som möjligt 
välja den deloperationsplan enligt vilken striderna 
skulle genomföras. Strävan var att fatta detta beslut 
innan luftlandsättning och landstigning inletts.

Erfarenheterna från de operativa studierna visade 
på betydelsen av att bevara stridsvärdet under för-
bekämpningen. KA och lokalförsvar disponerade 
befästningar med hög skyddsnivå. Fördelningarnas 
brigader grupperades kustnära i fältbefästningar och 
utspridda i anslutning till viktiga luftlandsättnings-
områden för att tidigt kunna bekämpa inledande 
luftlandsättningar. Det primära målet var att skapa 
goda möjligheter för tidiga anfall mot en landstigande 
angripare samt att hindra denne att ta och utnyttja 
hamnar och lossningslägen. En viktig förutsättning för 
detta var att omgående kunna slå eller begränsa angri-
parens luftlandsatta förband i och runt ett bedömt 
brohuvud. 

MB Ö:s reserver utgjordes av brigaderna på andra 
sidan Mälaren. Dessa skulle tillsammans med tillförda 
förband från andra milon kunna möta, hejda och slå 
angriparen (MHS-operation) eller insättas för att för-
svåra fortsatt framträngande på djupet (F-operation). 
Lösningen krävde särskilda åtgärder för att möjlig-
göra omgruppering över de sårbara Mälarförbindel-
serna. I deloperationsplanerna för en MHS-operation 
antingen norr eller söder om Mälaren samt att om 
detta inte lyckades för en F-operation på djupet i 
endera riktningen ingick också planer för hur förband 
från andra milon skulle utnyttjas. 

För att kompensera urtunningen av försvaret längs 
Norrlandskusten $ck MB Ö två särskilda uppgifter, 
dels att försvåra angriparens passage (t ex landstig-
ningsföretag) sjöledes genom Ålands hav och södra 
Kvarken, dels att försvåra angriparens utnyttjande 
av Ålands och Åbo skärgårdar. Den första uppgiften 
bedömdes kunna lösas med främst attack%yg och 
minor. Den andra $ck låg prioritet. Bortsett från att 
man skulle inhämta underrättelser innehöll opverket 
inga planer på att ingripa med svensk trupp. Enligt 
muntliga uppgifter fanns det dock en mycket hemlig 
plan att sätta in förband med fallskärmsjägare eller 
kustjägare. Svenska militära ambitioner från #!&'-
talet att stödja Finland genom anfall in på $nskt terri-
torium med upp till fyra fördelningar blev före andra 
världskriget inaktuella.

Planen för försvar mot storanfall fastställdes efter 
viss oenighet inom staben. Vissa hävdade att ”man 
inte kan vara stark överallt” och förordade en kraft-
samling av det tiotal tilldelade armébrigaderna till 
området söder om Mälaren. Andra betonade att vår 
utgångsgruppering måste vara krigsavhållande. Alltså 
$ck vi inte underlätta en angripares planering genom 
att inbjuda till någon svagare riktning. Till slut valdes 
en balanserad utgångsgruppering (av belackare kallad 
balanserad kraftsamling) med lika många brigader 
norr som söder om Mälaren. I de mest hotade rikt-
ningarna, Bråviken och Norrtälje, skulle försvaret 
ledas av en fördelningschef. För att försvåra luftland-
sättning i kustområdet och möjliggöra tidiga anfall 
mot en landstigande angripare avdelades till varje 
fördelning två brigader. 

Huvuduppgiften var att avvärja luftlandsättning 
och landstigning inom fördelningsområdet. Inom 
övriga områden skulle striden ledas av försvarsområ-
desbefälhavarna (fobef), vilkas främsta uppgifter var 
att bekämpa luftlandsättning och upprätthålla förbin-
delser. De skulle även svara för underhåll och reorga-
nisation samt för den territoriella samordningen inom 
sina områden. För fobef var detta inget nytt, men det 
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För att kompensera urtunningen av försvaret längs
Norrlandskusten fick MB Ö två särskilda uppgifter,
dels att försvåra angriparens passage (t ex landstig-
ningsföretag) sjöledes genom Ålands hav och södra
Kvarken, dels att försvåra angriparens utnyttjande
av Ålands och Åbo skärgårdar. Den första uppgiften
bedömdes kunna lösas med främst attackflyg och
minor. Den andra fick låg prioritet. Bortsett från att
man skulle inhämta underrättelser innehöll opverket
inga planer på att ingripa med svensk trupp. Enligt
muntliga uppgifter fanns det dock en mycket hemlig
plan att sätta in förband med fallskärmsjägare eller
kustjägare. Svenska militära ambitioner från 1930-
talet att stödja Finland genom anfall in på finskt terri-
torium med upp till fyra fördelningar blev före andra
världskriget inaktuella.

Planen för försvar mot storanfall fastställdes efter
viss oenighet inom staben. Vissa hävdade att "man
inte kan vara stark överallt" och förordade en kraft-
samling av det tiotal tilldelade armsbrigaderna till
området söder om Mälaren. Andra betonade att vår
utgångsgruppering måste vara krigsavhållande. Alltså
fick vi inte underlätta en angripares planering genom
att inbjuda till någon svagare riktning. Til l  slut valdes
en balanserad utgångsgruppering (av belackare kallad
balanserad kraftsamling) med lika många brigader
norr som söder om Mälaren. I  de mest hotade rikt-
ningarna, Bråviken och Norrtälje, skulle försvaret
ledas av en fördelningschef. För att försvåra luftland-
sättning i kustområdet och möjliggöra tidiga anfall
mot en landstigande angripare avdelades till varje
fördelning två brigader.

Huvuduppgiften var att avvärja luftlandsättning
och landstigning inom fördelningsområdet. Inom
övriga områden skulle striden ledas av försvarsområ-
desbefälhavarna (fobef), vilkas främsta uppgifter var
att bekämpa luftlandsättning och upprätthålla förbin-
delser. De skulle även svara för underhåll och reorga-
nisation samt för den territoriella samordningen inom
sina områden. För fobef var detta inget nytt, men det

tog ett tag innan chefen för Stockholms kustartilleri-
försvar accepterade att "hans" 1. brigad (KAB 1)
skulle underställas 4. fördelningen. MB:s motiv var
att samma chef som skulle anfalla inom kustområdet
även skulle försvara detsamma.

Vid mobilisering skulle grundtilldelade förband
inta en utgångsgruppering som försvårade en angri-
pares anfallsplanering. Utgångsgrupperingen skulle
skapa gynnsamma förutsättningar att möta en kust-
invasion oavsett vilken riktning en angripare valde.
Vid anfall mot milot skulle MB så snart som möjligt
välja den deloperationsplan enligt vilken striderna
skulle genomföras. Strävan var att fatta detta beslut
innan luftlandsättning och landstigning inletts.

Erfarenheterna från de operativa studierna visade
på betydelsen av att bevara stridsvärdet under för-
bekämpningen. KA och lokalförsvar disponerade
befästningar med hög skyddsnivå. Fördelningarnas
brigader grupperades kustnära i fältbefästningar och
utspridda i anslutning till viktiga luftlandsättnings-
områden för att tidigt kunna bekämpa inledande
luftlandsättningar. Det primära målet var att skapa
goda möjligheter för tidiga anfall mot en landstigande
angripare samt att hindra denne att ta och utnyttja
hamnar och lossningslägen. En viktig förutsättning för
detta var att omgående kunna slå eller begränsa angri-
parens luftlandsatta förband i och runt ett bedömt
brohuvud.

MB Ö:s reserver utgjordes av brigaderna på andra
sidan Mälaren. Dessa skulle tillsammans med tillförda
förband från andra milon kunna möta, hejda och slå
angriparen (MHS-operation) eller insättas för att för-
svåra fortsatt framträngande på djupet (F-operation).
Lösningen krävde särskilda åtgärder för att möjlig-
göra omgruppering över de sårbara Mälarförbindel-
serna. I  deloperationsplanerna för en MHS-operation
antingen norr eller söder om Mälaren samt att om
detta inte lyckades för en F-operation på djupet i
endera riktningen ingick också planer för hur förband
från andra milon skulle utnyttjas.
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vidtas i passen Vättern–Hjälmaren–Mälaren samt 
i höjd med Kolbäcksån. 

Riktlinjerna för den operativa planläggningen 
angav att deloperationsplaner skulle utarbetas för 

 – grundalternativet och i tid tillförda stridskrafter 
kraftsamlade med uppgift att hejda och slå en angri-
pares landstigning S Mälaren eller N Mälaren,

 – grundalternativet och sent tillförda stridskrafter 
kraftsamlade med uppgift att försvåra angriparens 
framträngande på djupet S Mälaren eller N Mälaren.

Operationernas förande
Operationernas förande belyses med ett applikatoriskt 
exempel som till tid, rum och styrkeinsats ansluter 
till en av MB Ö:s deloperationsplaner med en möjlig 
händelseutveckling vid en sovjetisk invasion norr 
om Mälaren. Den bygger på förutsättningarna för 
MB Ö Opplan #, där allmän mobilisering (A-mob) 
har anbefallts och utgångsgruppering intagits då för-
bekämpningen inleds. Fiendens bekämpning med $yg 
och sabotage pågår i två veckor innan minröjning 
och luftlandsättningar inleds. MB Ö beordrar kraft-
samling norr om Mälaren och ÖB anbefaller förstärk-
ningsalternativ Ö. 

Deloperationsplanerna var utformade för att möta 
ett bedömt sannolikt, benämnt styrande, angreppsfall. 
Därmed skulle våra förband snabbt kunna inleda 
striden utan att avvakta nya order. Planen skulle dock 
kunna tillämpas på andra lägen än det ursprungliga. 

Det applikatoriska exemplet i kartan på nedan 
avser att belysa en tillämpning av MB deloperations-
plan # ÖHN. Tids- och styrkeförhållanden följer MB 
planeringsunderlag, men angriparen anfallsmål är 
något annorlunda. 

För att göra målsättningen ”hejda och slå” tro-
värdig med de styrkeförhållanden som redovisas i 
MB delopplan # ÖHN har antagits att våra $yg- och 
sjöstridstridskrafter kunnat tillfoga luftlandsättnings- 
och landstigningsstyrkorna betydande förluster under 
tilltransporten. Om förutsättningarna för att hejda och 

Beslut i stort (utdrag) med riktlinjer
Militärområdets stridskrafter skall vid mobilisering 
inta en utgångsgruppering som försvårar en angripa-
res anfallsplanläggning och som skapar gynnsamma 
förutsättningar för att möta och hejda en kustinvasion 
oavsett vilken riktning angriparen väljer. 

Härvid skall stridskrafterna utgångsgrupperas med 
kraftsamling söder Ålandsförträngningen. Resurser 
skall avdelas för att fördröja ett invasionsföretag 
genom denna mot området norr därom. Luftförsva-
ret skall från början sättas in med full kraft för att 
skydda våra övriga stridskrafters grupperings- och 
baseringsområden. Uppträdandet skall snabbt kunna 
förändras så att uthålligheten bibehålls. Sjöstridskraf-
terna skall omgående kraftsamlas till utläggning av 
sjömineringar i Ålands hav, vid Gotland samt i andra 
prioriterade områden. De skall vara beredda att i sam-
verkan med $ygattackförband ingripa mot %entliga 
invasionsföretag oavsett invasionsriktning. Verksam-
heten skall vid behov skyddas av kraftsamlad insats 
av luftförsvaret. Markstridskrafter skall grupperas 
i både Bråviken- och Norrtäljeriktningen i sådan 
omfattning att angriparen inte utan mycket stora för-
luster kan luftlandsätta trupp och materiel i för strid 
om bro huvud väsentliga områden. Härigenom skall 
angriparen tvingas till en omfattande förbekämpning 
som bör avslöja hans planer eller tvinga honom att 
välja en annan, ogynnsammare riktning. 

Så snart säkra indikationer på angriparens val 
av invasionsriktning föreligger skall militärområ-
dets grundtilldelade och efter hand tillförda förband 
omgrupperas och sättas in för att med all kraft hejda 
och slå angriparen. För att säkerställa MB handlings-
frihet vid omgrupperingar skall förband utgångsgrup-
peras för att hålla viktiga förbindelser öppna. Om 
tids- och styrkeförhållandena inte medger att angripa-
ren hejdas och slås skall hans fortsatta styrketillväxt, 
utbrytning ur brohuvudet samt framträngande på 
djupet av milo försvåras. Försvarsförberedelser i form 
av fältarbeten skall i samverkan med milo B tidigt 
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Beslut i stort (utdrag) med riktlinjer
Militärområdets stridskrafter skall vid mobilisering
inta en utgångsgruppering som försvårar en angripa-
res anfallsplanläggning och som skapar gynnsamma
förutsättningar för att möta och hejda en kustinvasion
oavsett vilken riktning angriparen väljer.

Härvid skall stridskrafterna utgångsgrupperas med
kraftsamling söder Ålandsförträngningen. Resurser
skall avdelas för att fördröja ett invasionsföretag
genom denna mot området norr därom. Luftförsva-
ret skall från början sättas in med full kraft för att
skydda våra övriga stridskrafters grupperings- och
baseringsområden. Uppträdandet skall snabbt kunna
förändras så att uthålligheten bibehålls. Sjöstridskraf-
terna skall omgående kraftsamlas till utläggning av
sjömineringar i Ålands hav, vid Gotland samt i andra
prioriterade områden. De skall vara beredda att i sam-
verkan med flygattackförband ingripa mot fientliga
invasionsföretag oavsett invasionsriktning. Verksam-
heten skall vid behov skyddas av kraftsamlad insats
av luftförsvaret. Markstridskrafter skall grupperas
i både Bråviken- och Norrtäljeriktningen i sådan
omfattning att angriparen inte utan mycket stora för-
luster kan luftlandsätta trupp och materiel i för strid
om brohuvud väsentliga områden. Härigenom skall
angriparen tvingas till en omfattande förbekämpning
som bör avslöja hans planer eller tvinga honom att
välja en annan, ogynnsammare riktning.

Så snart säkra indikationer på angriparens val
av invasionsriktning föreligger skall militärområ-
dets grundtilldelade och efter hand tillförda förband
omgrupperas och sättas in för att med all kraft hejda
och slå angriparen. För att säkerställa MB handlings-
frihet vid omgrupperingar skall förband utgångsgrup-
peras för att hålla viktiga förbindelser öppna. Om
tids- och styrkeförhållandena inte medger att angripa-
ren hejdas och slås skall hans fortsatta styrketillväxt,
utbrytning ur brohuvudet samt framträngande på
djupet av milo försvåras. Försvarsförberedelser i form
av fältarbeten skall i samverkan med milo B tidigt

vidtas i passen Vättern—Hjälmaren—Mälaren samt
i höjd med Kolbäcksån.

Riktlinjerna för den operativa planläggningen
angav att deloperationsplaner skulle utarbetas för

— grundalternativet och i tid tillförda stridskrafter
kraftsamlade med uppgift att hejda och slå en angri-
pares landstigning S Mälaren eller N Mälaren,

— grundalternativet och sent tillförda stridskrafter
kraftsamlade med uppgift att försvåra angriparens
framträngande på djupet S Mälaren eller N Mälaren.

Operationernas förande
Operationernas förande belyses med ett applikatoriskt
exempel som till tid, rum och styrkeinsats ansluter
till en av MB Ö:s deloperationsplaner med en möjlig
händelseutveckling vid en sovjetisk invasion norr
om Mälaren. Den bygger på förutsättningarna för
MB Ö Opplan 1, där allmän mobilisering (A-mob)
har anbefallts och utgångsgruppering intagits då för-
bekämpningen inleds. Fiendens bekämpning med flyg
och sabotage pågår i två veckor innan minröjning
och luftlandsättningar inleds. MB Ö beordrar kraft-
samling norr om Mälaren och ÖB anbefaller förstärk-
ningsalternativ Ö.

Deloperationsplanerna var utformade för att möta
ett bedömt sannolikt, benämnt styrande, angreppsfall.
Därmed skulle våra förband snabbt kunna inleda
striden utan att avvakta nya order. Planen skulle dock
kunna tillämpas på andra lägen än det ursprungliga.

Det applikatoriska exemplet i kartan på nedan
avser att belysa en tillämpning av MB deloperations-
plan I  ÖHN. Tids- och styrkeförhållanden följer MB
planeringsunderlag, men angriparen anfallsmål är
något annorlunda.

För att göra målsättningen "hejda och slå" tro-
värdig med de styrkeförhållanden som redovisas i
MB delopplan I  ÖHN har antagits att våra flyg- och
sjöstridstridskrafter kunnat tillfoga luftlandsättnings-
och landstigningsstyrkorna betydande förluster under
tilltransporten. Om förutsättningarna för att hejda och
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slå #enden inte förelåg skulle MB tvingas övergå till 
att försvåra framträngande enligt deloperationsplan $ 
ÖFN.

Kustinvasion inleds norr om Mälaren
Fiendens förbekämpning inleddes med sabotage mot 
lednings- och underrättelseanläggningar samt %yg-
anfall mot %ygbaser. Attack- och bomb%ygplan an%ög 
med jaktskydd på låg höjd i två till tre vågor om 
dagen. Vår jakt insattes inledningsvis med full kraft. 
Efter hand anpassades vår taktik till att oregelbundet 
möta och anfalla enstaka vågor med kraftsamlade 
insatser av jakt%yget. Övriga vågor skulle störas med 
ett fåtal plan. Genom taktikanpassning skulle vi bibe-
hålla luftförsvarets effekt så länge som möjligt. Våra 
ordinarie %ygbaser bekämpades kontinuerligt, men 
genom banreparationer och utnyttjande av vägbaser 
kunde vår jakt upprätthålla ett påtagligt hot mot #en-
dens offensiva företag. Attackplanen var utspridda på 
djupet bl a inom Milo V och #ck begränsade förluster.

Förutom några ubåtar sattes %ottans enheter inte in 
öster om Gotland. Planerade sjömineringar lades ut i 
prioriterade områden under starkt jaktskydd. I övrigt 
bevarades stridsvärdet genom ett rörligt och avvak-
tande uppträdande i skärgårdsområdet.

Fienden utsatte vårt kustförsvar för en ihållande 
%ygbekämpning. Kustartilleriet och lokalförsvaret 
bekämpades både norr och söder om Mälaren, men 
efter hand med allt större insatser mot KAB $ och 
lokalförsvaret i Roslagen, där våra förluster blev 
stora. De utspridda och nedgrävda anfallsbrigaderna 
i &. och $&. fördelningarna bekämpades i begränsad 
omfattning.

Striderna på svensk mark inleddes efter två 
veckors förbekämpning under dagen före #endens 
landstigning, D-$, med luftlandsättning av ett fall-
skärmsregemente norr och söder om Uppsala samt ett 
runt Arlanda. Fällningen föregicks av en våg attack- 
och bomb%yg mot kvarvarande jaktbaser samt mot de 
delar av '. infanteribrigaden (IB ') och (. pansargrup-

Angriparalternativ östra Upp-
land var styrande för planering 
av operationerna norr om 
Mälaren.
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slå fienden inte förelåg skulle MB tvingas övergå till
att försvåra framträngande enligt deloperationsplan
ÖFN.

Kustinvasion inleds norr om Mälaren
Fiendens förbekämpning inleddes med sabotage mot
lednings- och underrättelseanläggningar samt flyg-
anfall mot flygbaser. Attack- och bombflygplan anflög
med jaktskydd på låg höjd i två till tre vågor om
dagen. Vår jakt insattes inledningsvis med full kraft.
Efter hand anpassades vår taktik till att oregelbundet
möta och anfalla enstaka vågor med kraftsamlade
insatser av jaktflyget. Övriga vågor skulle störas med
ett fåtal plan. Genom taktikanpassning skulle vi bibe-
hålla luftförsvarets effekt så länge som möjligt. Våra
ordinarie flygbaser bekämpades kontinuerligt, men
genom banreparationer och utnyttjande av vägbaser
kunde vår jakt upprätthålla ett påtagligt hot mot fien-
dens offensiva företag. Attackplanen var utspridda på
djupet bl a inom Milo V och fick begränsade förluster.

Förutom några ubåtar sattes flottans enheter inte in
öster om Gotland. Planerade sjömineringar lades ut i
prioriterade områden under starkt jaktskydd. I  övrigt
bevarades stridsvärdet genom ett rörligt och avvak-
tande uppträdande i skärgårdsområdet.

Fienden utsatte vårt kustförsvar för en ihållande
flygbekämpning. Kustartilleriet och lokalförsvaret
bekämpades både norr och söder om Mälaren, men
efter hand med allt större insatser mot KAB i och
lokalförsvaret i Roslagen, där våra förluster blev
stora. De utspridda och nedgrävda anfallsbrigaderna
i 4. och 14. fördelningarna bekämpades i begränsad
omfattning.

Striderna på svensk mark inleddes efter två
veckors förbekämpning under dagen före fiendens
landstigning, D-i ,  med luftlandsättning av ett fall-
skärmsregemente norr och söder om Uppsala samt ett
runt Arlanda. Fällningen föregicks av en våg attack-
och bombflyg mot kvarvarande jaktbaser samt mot de
delar av 2. infanteribrigaden (IB 2) och 6. pansargrup-

;a"-f.
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Angriparalternativ östra Upp-
land var styrande för planering
av operationerna norr om
Mälaren.
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efter middagen påbörja lossning av tre rorofartyg i 
hamnarna. Senare på eftermiddagen luftlandsattes 
ett fallskärmsregemente väster om Norrtälje och en 
skytte bataljon med helikoptrar vid vardera färje-
lägena Övernäs, Furusund och Östanå.

Mot bakgrund av de senaste dygnens #ygbekämp-
ning blev det i milostaben allt tydligare att en invasion 
norr om Mälaren var nära förestående. När luftland-
sättningarna inleddes D-$ fattade MB beslut om att 
genomföra delopplan $ ÖHN. Tillförda brigader från 
andra delar av milo Ö beräknades kunna nå strids-
områdena i Uppland redan under dagen D. Målet 
i stort var att: 

 – återta landstigningsstränder och hamnar,
 – isolera och efter hand slå landstigen och luft-

landsatt %ende,
 – avvärja förnyad landstigning.
ÖB fattade samtidigt beslut om kraftsamling till 

milo Ö samt beordrade förstärkningsalternativ Ö. 
Förbanden från milo S beräknades nå milo Ö:s gräns 
norr om Mälaren tidigast D+&. 

Utnyttjande av !yg- och marinstridskrafter 
Huvudinriktningen var att #ygattacken och sjö-
stridskrafterna skulle bekämpa och reducera land-
stigningstonnaget, medan jakt#yget skulle operera 
över stora ytor för att i första hand försvåra %endens 
#ygbekämp ning och luftlandsättningar. Beslut måste 
tidigt fattas om jakt#yget skulle utnyttjas optimalt de 
första dagarna för att reducera %endens attack- och 
bombresurser så att effekten av förbekämpningen 
minimerades. Nackdelen blev då främst att vi inte 
skulle kunna räkna med att ha någon jakt kvar för 
bekämpning av de kommande luftlandsättningarna. 
Motsatt gällde att om vi försökte spara vår jakt till 
luftlandsättningarna var risken stor att %enden under 
tiden bombat sönder våra start- och landningsbanor 
samt i värsta fall slagit ut vårt jakt#yg. Inget alterna-
tiv var i planeringssituationen det optimala. Valet av 
alternativ måste göras genom taktikanpassning sedan 

pen ('. pgrp) som var utgångsgrupperade närmast fäll-
ningsområdena. Vår kvarvarande jakt hade tillfogat 
transportplanen stora förluster före fällningen. De 
fällda förbanden utsattes omgående för kraftsamlade 
anfall med huvuddelen av attackeskadern E $:s resur-
ser. Våra anfallsbrigader i området anföll under dagen 
de landsatta förbanden som inte lyckades organisera 
sig och %ck ytterligare förluster. Fiendens försök att ta 
de blockerade #ygfälten norr om Uppsala och Arlanda 
misslyckades. 

Efter ytterligare en våg med attack- och bomb-
#yg fälldes huvuddelen av ett fallskärmsregemente 
i området Norrtälje-Erken. Samtidigt landsattes sex 
lätt utrustade skyttebataljoner med helikopter vid 
och innanför hamnarna i Kapellskär och Grisslehamn 
samt tre bataljoner på Väddö, där de genast kom i 
strid med i området grupperade lokalförsvarsförband. 
Fallskärmsförbanden bands i strid med delar av IB (" 
och IB $ (reducerad). Striderna blev stående under 
natten.

På eftermiddagen D-$ lämnade två stora #ottstyr-
kor den baltiska kusten med kurs mot Roslagen. Den 
första styrkan bestod av ett stort antal minröjnings-
fartyg och den andra av ett marininfanteriregemente 
(MIR) på landstigningsfartyg och fyra rorofartyg med 
vardera en bataljonsstridsgrupp. Trots skydd av stark 
eskort tillfogades styrkorna trettio procents förluster 
under överfarten då de anfölls av fyra ubåtar norr 
om Gotska Sandön samt huvuddelen av E $ och två 
ytattack #ottiljer innan de nådde svenska territorial-
havsgränsen. 

Tidigt på morgonen kompletterades de %entliga 
luftlandsättningarna i kustområdet med ytterligare 
sex lätta skyttebataljoner med helikoptrar. Längre 
in i Uppland fälldes två nya fallskärmsregementen 
i området Uppsala-Arlanda. På eftermiddagen land-
steg ett marininfanteriregemente med huvuddelen 
i Kapellskär och med mindre del i Grisslehamn. 
Trots mot verkan från kvarvarande lokalförsvar och 
bekämpning med artilleri (KA) kunde %enden under 
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pen (6. pgrp) som var utgångsgrupperade närmast fäll-
ningsområdena. Vår kvarvarande jakt hade tillfogat
transportplanen stora förluster före fällningen. De
fällda förbanden utsattes omgående för kraftsamlade
anfall med huvuddelen av attackeskadern E I:s resur-
ser. Våra anfallsbrigader i området anföll under dagen
de landsatta förbanden som inte lyckades organisera
sig och fick ytterligare förluster. Fiendens försök att ta
de blockerade flygfälten norr om Uppsala och Arlanda
misslyckades.

Efter ytterligare en våg med attack- och bomb-
flyg fälldes huvuddelen av ett fallskärmsregemente
i området Norrtälje-Erken. Samtidigt landsattes sex
lätt utrustade skyttebataljoner med helikopter vid
och innanför hamnarna i Kapellskär och Grisslehamn
samt tre bataljoner på Väddö, där de genast kom i
strid med i området grupperade lokalförsvarsförband.
Fallskärmsförbanden bands i strid med delar av IB 38
och IB i (reducerad). Striderna blev stående under
natten.

På eftermiddagen D- i  lämnade två stora flottstyr-
kor den baltiska kusten med kurs mot Roslagen. Den
första styrkan bestod av ett stort antal minröjnings-
fartyg och den andra av ett marininfanteriregemente
(MIR) på landstigningsfartyg och fyra rorofartyg med
vardera en bataljonsstridsgrupp. Trots skydd av stark
eskort tillfogades styrkorna trettio procents förluster
under överfarten då de anfölls av fyra ubåtar norr
om Gotska Sandön samt huvuddelen av E i och två
ytattackflottiljer innan de nådde svenska territorial-
havsgränsen.

Tidigt på morgonen kompletterades de fientliga
luftlandsättningarna i kustområdet med ytterligare
sex lätta skyttebataljoner med helikoptrar. Längre
in i Uppland fälldes två nya fallskärmsregementen
i området Uppsala-Arlanda. På eftermiddagen land-
steg ett marininfanteriregemente med huvuddelen
i Kapellskär och med mindre del i Grisslehamn.
Trots motverkan från kvarvarande lokalförsvar och
bekämpning med artilleri (KA) kunde fienden under

eftermiddagen påbörja lossning av tre rorofartyg i
hamnarna. Senare på eftermiddagen luftlandsattes
ett fallskärmsregemente väster om Norrtälje och en
skyttebataljon med helikoptrar vid vardera färje-
lägena Övernäs, Furusund och Östanå.

Mot bakgrund av de senaste dygnens flygbekämp-
ning blev det i milostaben allt tydligare att en invasion
norr om Mälaren var nära förestående. När luftland-
sättningarna inleddes D- i  fattade MB beslut om att
genomföra delopplan I  ÖHN. Tillförda brigader från
andra delar av milo Ö beräknades kunna nå strids-
områdena i Uppland redan under dagen D. Målet
i stort var att:

— återta landstigningsstränder och hamnar,
— isolera och efter hand slå landstigen och luft-

landsatt fiende,
— avvärja förnyad landstigning.
ÖB fattade samtidigt beslut om kraftsamling till

milo Ö samt beordrade förstärkningsalternativ Ö.
Förbanden från milo S beräknades nå milo Ö:s gräns
norr om Mälaren tidigast D+2.

Utnyttjande au flyg- och marinstridskrafter
Huvudinriktningen var att flygattacken och sjö-
stridskrafterna skulle bekämpa och reducera land-
stigningstonnaget, medan jaktflyget skulle operera
över stora ytor för att i första hand försvåra fiendens
flygbekämpning och luftlandsättningar. Beslut måste
tidigt fattas om jaktflyget skulle utnyttjas optimalt de
första dagarna för att reducera fiendens attack- och
bombresurser så att effekten av förbekämpningen
minimerades. Nackdelen blev då främst att vi inte
skulle kunna räkna med att ha någon jakt kvar för
bekämpning av de kommande luftlandsättningarna.
Motsatt gällde att om vi försökte spara vår jakt till
luftlandsättningarna var risken stor att fienden under
tiden bombat sönder våra start- och landningsbanor
samt i värsta fall slagit ut vårt jaktflyg. Inget alterna-
tiv var i planeringssituationen det optimala. Valet av
alternativ måste göras genom taktikanpassning sedan
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Flygfoton över t ex sovjetiska hamnar hade tagits 
av svenskt spanings"yg. Även tänkbara attackmål 
på svenskt territorium var inlagda. Med tanke på det 
starka luftförsvaret bedömdes anfall mot den baltiska 
kusten alltför riskabla. Vidare visste vi ju inte vilka 
fartyg i hamnarna som var avsedda för invasionen 
mot Sverige. Den informationen #ck vi först när far-
tygen var till havs och då även oddsen ökade till vår 
förmån.

För sjöstridskrafterna gällde ungefär samma 
förut sättningar som för attack"yget, d v s att bevara 
tillräckliga resurser för att möta landstigningen på 
fastlandet. Möjligheterna att undgå bekämpning 
genom täta omgrupperingar i skärgårdsområdet 
bedömdes som relativt goda. Öster om Gotland 
skulle endast våra ubåtar uppträda med uppgift att 
spana, lägga ut minor och bekämpa landstignings-
företag, men även utnyttja gynnsamma tillfällen att 
sänka andra priori terade mål. Övriga sjöstridskrafter 
skulle skydda utläggning av våra sjömineringar samt 
vid behov skydda sjötransporter till och från Got-
land samt genom Ålandsförträngningen och endast 
undantags vis upp träda på öppet hav.

Samverkan mellan sjö- och "ygstridskrafter 
bedömdes i första hand behöva ske vid en kraftsamlad 
insats mot större minröjnings- eller landstigningsföre-
tag. Samordningen skulle främst avse insatser till 
tid och rum, t ex mot viss del av målet. MB fast-
ställde omfattning och inriktning av attack"yget och 
ytattacken. För den taktiska ledningen krävdes en 
företags ledare ur örlogsbasen och en samverkans-
grupp ur E $. Eftersom insatserna med såväl attack-
"yg som ytattack kunde behöva jaktskydd borde 
samordnad ledning ske från sektorstabens lednings-
central, där det redan fanns en samverkansgrupp från 
örlogsbasen.

Tanken var att alla "yg- och sjöstridskrafter skulle 
utnyttjas till det yttersta för att avslå landstignings- 
och luftlandsättningsföretag. Med ovan beskrivna 
utnyttjande av "yg- och sjöstridskrafterna #ck sam-

krigshandlingarna inletts. Viktigt var dock att känna 
till de långsiktiga konsekvenserna av vald metod. 

Det kunde också #nnas andra alternativ, där man 
utnyttjade möjligheterna till taktikanpassning bättre. 
Genom att möta de första vågorna med en kraftsam-
lad jaktinsats skulle vi kunna tillfoga #endens bomb- 
och attack"yg stora initiala förluster och tvinga fram 
ett försiktigare uppträdande. Deras anfallsvågor 
måste åtföljas av en omfattande jaktinsats. Genom 
att vi därefter avstod från att möta bomb- och 
attack  företagen varje gång skulle vi kunna skapa en 
osäker het hos #enden, som måste gardera sig med ett 
försiktigare uppträdande. Han kunde aldrig veta om 
vi avsåg att möta vågen eller inte. För att göra det 
ytterligare svårt för honom skulle vi så gott som varje 
gång starta några enstaka plan för att hålla #enden i 
ovisshet om vår avsikt. Med detta förfarande skulle vi 
dels kunna minska effekten av "ygbekämpningen och 
tillfoga #endens "yg betydande förluster, dels behålla 
viss kapacitet till kommande luftlandsättningar. 

Vi räknade med att de svenska piloterna skulle 
hålla mycket högre klass än de sovjetiska, som fått 
hårt reglerade och få "ygtimmar i veckan. Goda 
möjlig heter till stridsledning, längre "ygtid i strids-
området samt närheten till alternativa landningsbanor 
utgjorde svenska fördelar vilka kunde kompensera 
under lägsenhet i antal "ygplan.

Beträffande attack"yget var valet enklare. 
Attacken skulle så långt möjligt sparas för att i första 
hand bekämpa landstigningsföretag och i andra hand 
luftlandsättningar. En förutsättning härför var dock 
att det fanns några baser kvar för attack"yget. Ett 
förhållande som skulle kunna påverka attackens 
utnyttjande var om #enden tidigt försökte landstiga 
på Gotland. Attacken skulle då kunna utnyttja gynn-
samma tillfällen att reducera det landstigningstonnage 
som senare skulle kunna användas mot fastlandet. 
Det fanns vid milostaben och "ygförbanden särskilda 
målpärmar med detaljerat underlag för möjliga anfall 
med attack"yget.
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krigshandlingarna inletts. Viktigt var dock att känna
till de långsiktiga konsekvenserna av vald metod.

Det kunde också finnas andra alternativ, där man
utnyttjade möjligheterna till taktikanpassning bättre.
Genom att möta de första vågorna med en kraftsam-
lad jaktinsats skulle vi kunna tillfoga fiendens bomb-
och attackflyg stora initiala förluster och tvinga fram
ett försiktigare uppträdande. Deras anfallsvågor
måste åtföljas av en omfattande jaktinsats. Genom
att vi därefter avstod från att möta bomb- och
attackföretagen varje gång skulle vi kunna skapa en
osäkerhet hos fienden, som måste gardera sig med ett
försiktigare uppträdande. Han kunde aldrig veta om
vi avsåg att möta vågen eller inte. För att göra det
ytterligare svårt för honom skulle vi så gott som varje
gång starta några enstaka plan för att hålla fienden i
ovisshet om vår avsikt. Med detta förfarande skulle vi
dels kunna minska effekten av flygbekämpningen och
tillfoga fiendens flyg betydande förluster, dels behålla
viss kapacitet till kommande luftlandsättningar.

Vi räknade med att de svenska piloterna skulle
hålla mycket högre klass än de sovjetiska, som fått
hårt reglerade och få flygtimmar i veckan. Goda
möjligheter till stridsledning, längre flygtid i strids-
området samt närheten till alternativa landningsbanor
utgjorde svenska fördelar vilka kunde kompensera
underlägsenhet i antal flygplan.

Beträffande attackflyget var valet enklare.
Attacken skulle så långt möjligt sparas för att i första
hand bekämpa landstigningsföretag och i andra hand
luftlandsättningar. En förutsättning härför var dock
att det fanns några baser kvar för attackflyget. Ett
förhållande som skulle kunna påverka attackens
utnyttjande var om fienden tidigt försökte landstiga
på Gotland. Attacken skulle då kunna utnyttja gynn-
samma tillfällen att reducera det landstigningstonnage
som senare skulle kunna användas mot fastlandet.
Det fanns vid milostaben och flygförbanden särskilda
målpärmar med detaljerat underlag för möjliga anfall
med attackflyget.
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Flygfoton över t ex sovjetiska hamnar hade tagits
av svenskt spaningsflyg. Även tänkbara attackmål
på svenskt territorium var inlagda. Med tanke på det
starka luftförsvaret bedömdes anfall mot den baltiska
kusten alltför riskabla. Vidare visste vi ju inte vilka
fartyg i hamnarna som var avsedda för invasionen
mot Sverige. Den informationen fick vi först när far-
tygen var till havs och då även oddsen ökade till vår
förmån.

För sjöstridskrafterna gällde ungefär samma
förutsättningar som för attackflyget, d v s att bevara
tillräckliga resurser för att möta landstigningen på
fastlandet. Möjligheterna att undgå bekämpning
genom täta omgrupperingar i skärgårdsområdet
bedömdes som relativt goda. Öster om Gotland
skulle endast våra ubåtar uppträda med uppgift att
spana, lägga ut minor och bekämpa landstignings-
företag, men även utnyttja gynnsamma tillfällen att
sänka andra prioriterade mål. Övriga sjöstridskrafter
skulle skydda utläggning av våra sjömineringar samt
vid behov skydda sjötransporter till och från Got-
land samt genom Ålandsförträngningen och endast
undantagsvis uppträda på öppet hav.

Samverkan mellan sjö- och flygstridskrafter
bedömdes i första hand behöva ske vid en kraftsamlad
insats mot större minröjnings- eller landstigningsföre-
tag. Samordningen skulle främst avse insatser till
tid och rum, t ex mot viss del av målet. MB fast-
ställde omfattning och inriktning av attackflyget och
ytattacken. För den taktiska ledningen krävdes en
företagsledare ur örlogsbasen och en samverkans-
grupp ur E I. Eftersom insatserna med såväl attack-
flyg som ytattack kunde behöva jaktskydd borde
samordnad ledning ske från sektorstabens lednings-
central, där det redan fanns en samverkansgrupp från
örlogsbasen.

Tanken var att alla flyg- och sjöstridskrafter skulle
utnyttjas till det yttersta för att avslå landstignings-
och luftlandsättningsföretag. Med ovan beskrivna
utnyttjande av flyg- och sjöstridskrafterna fick sam-
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#ck redan D-! order att omgruppera över Dalälven 
till Östhammar för att underställas $. fördelningen. 
Briga den insattes dagen D mot luftlandsättningen 
öster om Erken. KAB ! samt på Väddö och Rådmansö 
grupperade lokalförsvarsförband bekämpade land-
stigningarna och helikopterluftlandsatta #ender. 

!$. fördelningen påbörjade söderifrån omgruppe-
ringen över Mälaren på eftermiddagen D-!. Samtliga 
förbindelser över Mälaren #ck utnyttjas. Uppgiften 
var att ta utgångsläge Uppsala-Åkersberga och vara 
beredd att slå den luftlandsatta och landstigna #en-
den i Norrtäljeområdet. För att hålla förbindelserna 
öppna mot kusten #ck fördelningen %. pansargruppen 
(Arlanda) underställd. IB && framryckte över Stock-
holm och täten nådde dagen D utan strid i höjd med 
Vallentuna-Åkersberga. Under kvällen påbörjades 
anfall mot helikopterlandsättningarna vid Östanå. 
IB $' gick över Mälaren, dels väg '' över Strängnäs, 
dels väg '% över Kvicksund och nådde på eftermid-
dagen Arlandaområdet. Delar av brigaden lyckades 
i samverkan med %. pansargruppen kringgå den vid 
Arlanda luftlandsatta #enden och fortsatte söder om 
Märsta mot Norrtälje. Marscherande förband anfölls 
under dagen av #entligt attack(yg. Vissa förseningar 
uppstod, och främst IB && #ck kännbara förluster 
när Stockholm passerades. Under D+! anföll PB ), 
som omgrupperats från Fo $! och underställts Fo $*, 
luftlandsättningarna norr Uppsala. Övriga försvars-
områden inom milot skyddade omgrupperings- och 
transport vägar, beredda att avdela resurser till och 
stödja anfallsförbanden norr om Mälaren.

D+!–D++ fortsatte striden i brohuvudet, där 
kustförsvaret med bl a stora delar av IB &, och IB ! 
inneslutits av de luftlandsatta förbanden. Under de 
tre första dygnen hade #enden tillfört delar av ett 
marininfanteri- och fem motoriserade skytteregemen-
ten på landstignings- och rorofartyg. Förbanden hade 
under överfarten fått stora förluster. Den fortsatta 
#entliga styrketillväxten begränsades allvarligt av 
att ett antal fartyg skadade av våra minor och vårt 

verkan med förband ur armén mycket låg prioritet och 
hade knappast övats. När arméförbanden skulle sättas 
in mot luftlandsatta eller landstigna #ender räknade 
vi med att (ygets och (ottans kapacitet skulle vara 
mycket begränsad. Eventuellt kvarvarande enheter 
skulle främst utnyttjas för att reducera fortsatt styrke-
tillväxt i hamnar och andra lossningslägen.

MHS-operation norr om Mälaren (delopplan 1 ÖHN)
MB:s beslut om kraftsamling för att hejda och slå 
#enden norr om Mälaren innebar bl a att under fas ! 
(D-!–D++) skall grundtilldelade stridskrafter: 

 – hålla omgrupperingsvägar mot kusten öppna,
 – begränsa #endens styrketillväxt i brohuvudet.
Under fas + (D+&–D+$) skall grundtilldelade och 

enligt Förstärkningsalternativ Ö steg ! tillförda strids-
krafter:

 – ta/återta för operationernas fullföljande viktig 
terräng,

 – begränsa #endens styrketillväxt i brohuvudet.
Under fas & (D+'–D+!+) skall grundtilldelade och 

enligt Förstärkningsalternativ Ö steg ! och + tillförda 
stridskrafter:

– fullfölja målet att slå #enden norr Mälaren,
– påbörja och genomföra reorganisation av inled-

ningsvis insatta stridskrafter.
 Över tiden skall kvarvarande luftförsvar försvåra 

fortsatt #entlig styrketillväxt genom luften och kvar-
varande sjöstridskrafter och attack(yg försvåra hans 
fortsatta styrketillväxt över havet.

Fienden hejdas och slås
I Uppland bekämpade Fo $$ med bl a %. pansargrup-
pen de #entliga luftlandsättningarna kring Arlanda 
samt försvarade förbindelserna genom Södertälje 
och Stockholm. Fo $* bekämpade med bl a IB + luft-
landsättningarna i Uppsalaområdet samt skyddade 
omgrupperingsvägar mot Norrtälje. I kustområdet 
var huvuddelen av IB &, och IB ! (reducerad) bundna 
i strid med delar av två fallskärmsregementen. IB !$ 
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verkan med förband ur armen mycket låg prioritet och
hade knappast övats. När armsförbanden skulle sättas
in mot luftlandsatta eller landstigna fiender räknade
vi med att flygets och flottans kapacitet skulle vara
mycket begränsad. Eventuellt kvarvarande enheter
skulle främst utnyttjas för att reducera fortsatt styrke-
tillväxt i hamnar och andra lossningslägen.

MHS-operation norr om Mälaren (delopplan 1 ÖNN)
MB:s beslut om kraftsamling för att hejda och slå
fienden norr om Mälaren innebar bl a att under fas
(D-I—D+2) skall grundtilldelade stridskrafter:

— hålla omgrupperingsvägar mot kusten öppna,
— begränsa fiendens styrketillväxt i brohuvudet.
Under fas 2 (D+3—D+4) skall grundtilldelade och

enligt Förstärkningsalternativ Ö steg i  tillförda strids-
krafter:

— ta/återta för operationernas fullföljande viktig
terräng,

— begränsa fiendens styrketillväxt i brohuvudet.
Under fas 3 (D+5—D+12) skall grundtilldelade och

enligt Förstärkningsalternativ Ö steg i  och 2 tillförda
stridskrafter:

— fullfölja målet att slå fienden norr Mälaren,
— påbörja och genomföra reorganisation av inled-

ningsvis insatta stridskrafter.
Över tiden skall kvarvarande luftförsvar försvåra

fortsatt fientlig styrketillväxt genom luften och kvar-
varande sjöstridskrafter och attackflyg försvåra hans
fortsatta styrketillväxt över havet.

Fienden hejdas och slås
I  Uppland bekämpade Fo 44 med bl a 6. pansargrup-
pen de fientliga luftlandsättningarna kring Arlanda
samt försvarade förbindelserna genom Södertälje
och Stockholm. Fo 47 bekämpade med bl a IB 2 luft-
landsättningarna i Uppsalaområdet samt skyddade
omgrupperingsvägar mot Norrtälje. I  kustområdet
var huvuddelen av IB 38 och IB i (reducerad) bundna
i strid med delar av två fallskärmsregementen. IB 14

fick redan D- i  order att omgruppera över Dalälven
till Östhammar för att underställas 4. fördelningen.
Brigaden insattes dagen D mot luftlandsättningen
öster om Erken. KAB i samt på Väddö och Rådmansö
grupperade lokalförsvarsförband bekämpade land-
stigningarna och helikopterluftlandsatta fiender.

14. fördelningen påbörjade söderifrån omgruppe-
ringen över Mälaren på eftermiddagen D-i .  Samtliga
förbindelser över Mälaren fick utnyttjas. Uppgiften
var att ta utgångsläge Uppsala-Åkersberga och vara
beredd att slå den luftlandsatta och landstigna fien-
den i Norrtäljeområdet. För att hålla förbindelserna
öppna mot kusten fick fördelningen 6. pansargruppen
(Arlanda) underställd. IB 33 framryckte över Stock-
holm och täten nådde dagen D utan strid i höjd med
Vallentuna-Åkersberga. Under kvällen påbörjades
anfall mot helikopterlandsättningarna vid Östanå.
IB 45 gick över Mälaren, dels väg 55 över Strängnäs,
dels väg 56 över Kvicksund och nådde på eftermid-
dagen Arlandaområdet. Delar av brigaden lyckades
i samverkan med 6. pansargruppen kringgå den vid
Arlanda luftlandsatta fienden och fortsatte söder om
Märsta mot Norrtälje. Marscherande förband anfölls
under dagen av fientligt attackflyg. Vissa förseningar
uppstod, och främst IB 33 fick kännbara förluster
när Stockholm passerades. Under D+I anföll PB 9,
som omgrupperats från Fo 41 och underställts Fo 47,
luftlandsättningarna norr Uppsala. Övriga försvars-
områden inom milot skyddade omgrupperings- och
transportvägar, beredda att avdela resurser till och
stödja anfallsförbanden norr om Mälaren.

D+ I—D+2 fortsatte striden i brohuvudet, där
kustförsvaret med bl a stora delar av IB 38 och IB
inneslutits av de luftlandsatta förbanden. Under de
tre första dygnen hade fienden tillfört delar av ett
marininfanteri- och fem motoriserade skytteregemen-
ten på landstignings- och rorofartyg. Förbanden hade
under överfarten fått stora förluster. Den fortsatta
fientliga styrketillväxten begränsades allvarligt av
att ett antal fartyg skadade av våra minor och vårt
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Deloperationsplan 1 ÖHN beor-
dras för att möta inledande 
luftlandsättningar och land-
stigningar norr om Mälaren.
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återta lossningslägena vid Kapellskär. Därmed kunde 
$. fördelningen dras ur för reorganisation söder om 
Mälaren. Från D+% skedde ingen &entlig tillväxt på 
Roslagskusten.

Fienden hade fortfarande betydande styrkor i cen-
trala Uppland, men förbanden led stora förluster och 
var bundna i strid. De kunde isoleras och slås efter 
hand. Då !!. fördelningen inledde anfallet för att slå 
&enden på Rådmansölandet kunde även !$. fördel-
ningen dras ur för reorganisation. D+!" var samtliga 
lossningslägen återtagna och rensningsoperationer 
pågick vid såväl Roslagskusten som i centrala Upp-
land. 

Analys av händelseutvecklingen
En kustinvasion är i mycket stor utsträckning ett 
transportföretag. Man måste anta att angriparen 
anser sig kunna avdela så stora styrkor att han kan 
för väntas nå önskad framgång. Gränssättande är 
främst disponibla transportresurser och invasions-
områdets mottagningskapacitet. Styrke tillväxten 
påverkas naturligtvis också av försvararens åtgärder. 
En jämförelse av antalet mer eller mindre direkt 
insatta soldater inom stridsområdet kan lätt ge en fel-
aktig bild av de faktiska styrkeförhållandena. Det är 
ungefär dubbelt så många soldater i en svensk skytte-
bataljon som i en sovjetisk motoriserad bataljon, men 
den senare besitter väl så hög eldkraft. En svensk 
brigad och ett sovjetiskt regemente strider normalt 
i tre förstärkta bataljoner (bataljonsstridsgrupper). 
Övriga förband som artilleri, underhåll m m är inräk-
nade i bataljonerna nedan. Man måste vara med-
veten om att aktuella tids- och terrängförhållandena 
i mycket hög grad avgör förbandens effekt. Exempel-
vis kan ett svenskt lokalförsvarsförband i förberedda 
försvarsställningar uppväga den generellt högre 
eldkraften hos en motsvarande anfallande sovje tisk 
motoriserad styrka. Styrkejämförelser inom ett större 
område och under 'era dygn kan därför inte tas för 
sanna, men likväl indikera ett möjligt utfall.

attack'yg blockerade inloppsleder och lossningslägen. 
I skydd av luftlandsättningarna kunde dock regemen-
tena organiseras och påbörja anfall västerut. Delar av 
två motoriserade skytteregementen anföll över Rimbo 
mot Knivsta. Deras utbredning söderut hejdades 
under D+# av IB $( öster Kårsta. Längs kustvägen 
från Norrtälje hejdades &enden av IB )) i höjd med 
Bergshamra. 

Fiendens brohuvud i Roslagen försvarades av ett 
marininfanteriregemente och två reducerade fall-
skärmsregementen samt ett stort antal lätt utrustade 
helikopterlandsatta infanteribataljoner med mycket 
stora förluster. Den fortsatta styrketillväxten begrän-
sades allvarligt av vår motverkan till havs och kring 
lossningslägena. De offensiva resurserna i området 
utgjordes D+# av fyra motoriserade skytteregemen-
ten (reducerade), vilka inte räckte till en utbrytning 
på stor bredd. Fienden tvingades prioritera ett smalt 
anfall på djupet för att få kontakt med de stora luft-
landsatta styrkorna i centrala Uppland. Därmed &ck 
han svagt skyddade 'anker, vilket utnyttjades av 
MB som kunde anfalla kustnära både från norr och 
söder.

!$. fördelningen, förstärkt med IB $, anföll D+) 
söderifrån mot Norrtälje-Penningby, beredd att ta 
Rådmansölandet. D+) anföll även den söderifrån 
kommande !). fördelningen med PB % och PB * norr 
om den redan insatta PB + i strid med de luftlandsatta 
styrkorna vid Uppsala och tog med delar Alunda-
Almunge, beredd att fortsätta mot Söderby-Karl-
Svanberga-Rimbo. D+( anföll den likaledes från söder 
tillkommande !. fördelningen med två infanteribriga-
der norr om !). fördelningen över Gimo mot Hallsta-
vik-Älmsta. Från D+, kunde man med artillerield 
störa fortsatt lossning i området Grisslehamn-Väddö. 
Då MB bedömde att &enden saknade ytterligare 
resurser för stora luftlandsättningar på djupet prio-
riterades fortsatt anfall mot kusten. !!. fördelningen 
med bl a två infanteribrigader &ck D+, till uppgift att 
fullfölja !$. fördelningens anfall mot Rådmansö för att 
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attackflyg blockerade inloppsleder och lossningslägen.
I  skydd av luftlandsättningarna kunde dock regemen-
tena organiseras och påbörja anfall västerut. Delar av
två motoriserade skytteregementen anföll över Rimbo
mot Knivsta. Deras utbredning söderut hejdades
under D+2 av IB 45 öster Kårsta. Längs kustvägen
från Norrtälje hejdades fienden av IB 33 i höjd med
Bergshamra.

Fiendens brohuvud i Roslagen försvarades av ett
marininfanteriregemente och två reducerade fall-
skärmsregementen samt ett stort antal lätt utrustade
helikopterlandsatta infanteribataljoner med mycket
stora förluster. Den fortsatta styrketillväxten begrän-
sades allvarligt av vår motverkan till havs och kring
lossningslägena. De offensiva resurserna i området
utgjordes D+2 av fyra motoriserade skytteregemen-
ten (reducerade), vilka inte räckte till en utbrytning
på stor bredd. Fienden tvingades prioritera ett smalt
anfall på djupet för att få kontakt med de stora luft-
landsatta styrkorna i centrala Uppland. Därmed fick
han svagt skyddade flanker, vilket utnyttjades av
MB som kunde anfalla kustnära både från norr och
söder.

14. fördelningen, förstärkt med IB 4, anföll D+3
söderifrån mot Norrtälje-Penningby, beredd att ta
Rådmansölandet. D+3 anföll även den söderifrån
kommande 13. fördelningen med PB 7 och PB 8 norr
om den redan insatta PB 9 i strid med de luftlandsatta
styrkorna vid Uppsala och tog med delar Alunda-
Almunge, beredd att fortsätta mot Söderby-Karl-
Svanberga-Rimbo. D+5 anföll den likaledes från söder
tillkommande 1. fördelningen med två infanteribriga-
der norr om 13. fördelningen över Gimo mot Hallsta-
vik-Älmsta. Från D+6 kunde man med artillerield
störa fortsatt lossning i området Grisslehamn-Väddö.
Då MB bedömde att fienden saknade ytterligare
resurser för stora luftlandsättningar på djupet prio-
riterades fortsatt anfall mot kusten. i i .  fördelningen
med bl a två infanteribrigader fick D+6 till uppgift att
fullfölja 14. fördelningens anfall mot Rådmansö för att

återta lossningslägena vid Kapellskär. Därmed kunde
4. fördelningen dras ur för reorganisation söder om
Mälaren. Från D+7 skedde ingen fientlig tillväxt på
Roslagskusten.

Fienden hade fortfarande betydande styrkor i cen-
trala Uppland, men förbanden led stora förluster och
var bundna i strid. De kunde isoleras och slås efter
hand. Då I i. fördelningen inledde anfallet för att slå
fienden på Rådmansölandet kunde även 14. fördel-
ningen dras ur för reorganisation. D+ o  var samtliga
lossningslägen återtagna och rensningsoperationer
pågick vid såväl Roslagskusten som i centrala Upp-
land.

Analys au händelseutvecklingen
En kustinvasion är i mycket stor utsträckning ett
transportföretag. Man måste anta att angriparen
anser sig kunna avdela så stora styrkor att han kan
förväntas nå önskad framgång. Gränssättande är
främst disponibla transportresurser och invasions-
områdets mottagningskapacitet. Styrketillväxten
påverkas naturligtvis också av försvararens åtgärder.
En jämförelse av antalet mer eller mindre direkt
insatta soldater inom stridsområdet kan lätt ge en fel-
aktig bild av de faktiska styrkeförhållandena. Det är
ungefär dubbelt så många soldater i en svensk skytte-
bataljon som i en sovjetisk motoriserad bataljon, men
den senare besitter väl så hög eldkraft. En svensk
brigad och ett sovjetiskt regemente strider normalt
i tre förstärkta bataljoner (bataljonsstridsgrupper).
Övriga förband som artilleri, underhåll m m är inräk-
nade i bataljonerna nedan. Man måste vara med-
veten om att aktuella tids- och terrängförhållandena
i mycket hög grad avgör förbandens effekt. Exempel-
vis kan ett svenskt lokalförsvarsförband i förberedda
försvarsställningar uppväga den generellt högre
eldkraften hos en motsvarande anfallande sovjetisk
motoriserad styrka. Styrkejämförelser inom ett större
område och under flera dygn kan därför inte tas för
sanna, men likväl indikera ett möjligt utfall.
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Tänkbart läge dagen D+6 
norr om Mälaren vid angrepp 
i Roslagen. Tre fördelningar 
har inlett anfallet för att slå 
landstigen !ende. Luftland-

sättningarna i Uppland binds, 
4. fördelningen dras ur för 
reorganisation. 
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Södertälje

Tänkbart läge dagen D+6 s ä t t n i n g a m a  i Uppland binds,
norr om Mälaren vid angrepp 4 .  fördelningen dras ur för
i Roslagen. Tre fördelningar r e o r g a n i s a t i o n .
har inlett anfallet för att slå
landstigen fiende. Luftland-
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avbröt fortsatt landstigning i Grisslehamn.
De närmast följande dygnen anföll ytterligare 

en fördelning mot Rådmansölandet. Eftersom inga 
nya sovjetiska förband tillfördes kunde i brohuvudet 
kvarvarande styrkor splittras och slås efter hand. 
Totalt uppgick de svenska anfallsförbanden till ca $" 
bataljon stridsgrupper (efter förluster under omgrup-
peringarna drygt $% """ soldater) mot lossningslägena, 
som försvarades av ett tjugotal starkt reducerade 
bataljoner (högst !% """ man). 

Om man bortser från alla tusentals män som betjä-
nade angriparens sjö- och &ygstridskrafter bedöms 
angriparen fram t o m D+' när invasionen avbröts ha 
satt in totalt '" """ man för markoperationerna mot 
milo Ö norr om Mälaren. För att avvärja invasionen 
disponerade MB Ö totalt (" """ man (inkl stöd- och 
underhållsförband) för striderna på marken. Av dessa 
var drygt )% """ utgångsgrupperade i det blivande 
strids området, ytterligare )% """ tillförda från milo Ö:s 
södra del och $" """ från andra militärområden. 

Med andra förutsättningar än de ovan redovisade 
kunde ÖB/MB redan efter något dygn ha tvingats 
övergå till en försvårande (F)-operation. Faktorer som 
kunde ha varit avgörande för valet av operations-
avsikt bedöms i första hand vara följande:

 Det vi inte kunde påverka var främst hur stora 
resurser *enden hade avdelat för operationen. Med 
en insats av &er &ygföretag under en längre tid kunde 
våra möjligheter att reducera luftlandsättnings- och 
landstigningsföretagen blivit minimal. Om *enden 
disponerat ytterligare en luftlandsättningsdivision i 
centrala Uppland eller &er helikopterburna bataljoner 
i Roslagen torde våra anfallsbrigader aldrig ha nått 
kuststområdet. I MB Ö:s planeringsunderlag antogs 
att *endens styrketillväxt de två första dygnen kunde 
uppgå till åtta regementen med stort antal stridsfor-
don och två lätt utrustade infanteriregementen. Det 
är osannolikt att vi skulle kunna slå dessa med inled-
ningsvis tio brigader och efter förstärkningar ytter-
ligare sex.

I exemplet ovan satte angriparen under de två 
första dygnen (D-!–D) in tolv fallskärmsjägarbataljo-
ner i centrala Uppland. Fällningsområdena försvara-
des av lokalförsvarsförband, hemvärn och basförband 
ur &ygvapnet vilka tillsammans med IB ) och '. pgrp 
uppgick till ett tiotal bataljoner av skiftande kvalitet. 
Såväl försvararna som angriparens förband hade fått 
stora förluster (ca $" procent) under förbekämpningen 
respektive tilltransporten före och under fällningen. 
Uppskattningsvis kunde de drygt !" """ försvararna 
i området binda och förhindra de ca # """ fällda fall-
skärmsjägarnas utbredning.

Under samma tid fälldes ca )% bataljoner med 
fallskärm och helikoptrar samt landsattes + (med 
stora förluster under överfarten) bataljoner marin-
infanteri och motoriserat skytteinfanteri vid och 
innanför kusten norr och söder om Norrtälje. Det 
aktuella området försvarades av KAB !, IB $( och IB ! 
(reducerad) samt lokalförsvarsförband och hemvärn. 
Angri parens förbekämpning hade reducerat antalet 
stridande försvarare med $" procent (KA %" procent). 
Ca !% """ lätt utrustade svenska soldater ingående i ett 
femtontal bataljoner av varierande slag och kvalitet 
skulle de första två dygnen möta nästan lika många 
(varav hälften i pansrade stridsfordon) *endesoldater.

De följande tre–fyra dygnen anföll tre fördelningar 
med sammanlagt nio brigader (varav tre PB) luftland-
sättningarna i centrala Uppland och brohuvudet på 
Upplandskusten. Angriparen hade under samma tid 
tillfört ytterligare sex MR, starkt reducerade under 
tilltransporten, på rorofartyg.

De i centrala Uppland bundna fallskärmsförban-
den anfölls av !$. fördelningen – bl a PB , med tre 
pansarbataljoner – och splittrades, varefter anfallet 
mot kusten kunde fortsätta. Där hade nio skyttebatal-
joner ur !#. fördelningen hejdat angriparens utbred-
ning mot sydväst och påbörjat anfall ut mot lossnings-
lägena på Rådmansö, vilka även kunde bekämpas 
med artillerield. Från nordväst anföll tre bataljoner ur 
IB !# och senare sex bataljoner ur !. fördelningen och 
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I  exemplet ovan satte angriparen under de två
första dygnen (D- i —D) in tolv fallskärmsjägarbataljo-
ner i centrala Uppland. Fällningsområdena försvara-
des av lokalförsvarsförband, hemvärn och basförband
ur flygvapnet vilka tillsammans med IB 2 och 6. pgrp
uppgick till ett tiotal bataljoner av skiftande kvalitet.
Såväl försvararna som angriparens förband hade fått
stora förluster (ca 3o procent) under förbekämpningen
respektive tilltransporten före och under fällningen.
Uppskattningsvis kunde de drygt 10 00o försvararna
i området binda och förhindra de ca 4 000 fällda fall-
skärmsjägarnas utbredning.

Under samma tid fälldes ca 25 bataljoner med
fallskärm och helikoptrar samt landsattes 7 (med
stora förluster under överfarten) bataljoner marin-
infanteri och motoriserat skytteinfanteri vid och
innanför kusten norr och söder om Norrtälje. Det
aktuella området försvarades av KAB 1, IB 38 och IB
(reducerad) samt lokalförsvarsförband och hemvärn.
Angriparens förbekämpning hade reducerat antalet
stridande försvarare med 3o procent (KA 5o procent).
Ca 15 000 lätt utrustade svenska soldater ingående i ett
femtontal bataljoner av varierande slag och kvalitet
skulle de första två dygnen möta nästan lika många
(varav hälften i pansrade stridsfordon) fiendesoldater.

De följande tre—fyra dygnen anföll tre fördelningar
med sammanlagt nio brigader (varav tre PB) luftland-
sättningarna i centrala Uppland och brohuvudet på
Upplandskusten. Angriparen hade under samma tid
tillfört ytterligare sex MR, starkt reducerade under
tilltransporten, på rorofartyg.

De i centrala Uppland bundna fallskärmsförban-
den anfölls av 13. fördelningen — bl a PB 9 med tre
pansarbataljoner — och splittrades, varefter anfallet
mot kusten kunde fortsätta. Där hade nio skyttebatal-
joner ur 14. fördelningen hejdat angriparens utbred-
ning mot sydväst och påbörjat anfall ut mot lossnings-
lägena på Rådmansö, vilka även kunde bekämpas
med artillerield. Från nordväst anföll tre bataljoner ur
IB 14 och senare sex bataljoner ur 1. fördelningen och

avbröt fortsatt landstigning i Grisslehamn.
De närmast följande dygnen anföll ytterligare

en fördelning mot Rådmansölandet. Eftersom inga
nya sovjetiska förband tillfördes kunde i brohuvudet
kvarvarande styrkor splittras och slås efter hand.
Totalt uppgick de svenska anfallsförbanden till ca 3o
bataljonstridsgrupper (efter förluster under omgrup-
peringarna drygt 35 000 soldater) mot lossningslägena,
som försvarades av ett tjugotal starkt reducerade
bataljoner (högst 15 000 man).

Om man bortser från alla tusentals män som betjä-
nade angriparens sjö- och flygstridskrafter bedöms
angriparen fram t o m D+6 när invasionen avbröts ha
satt in totalt 6o 000 man för markoperationerna mot
milo Ö norr om Mälaren. För att avvärja invasionen
disponerade MB Ö totalt 8o 000 man (inkl stöd- och
underhållsförband) för striderna på marken. Av dessa
var drygt 25 000 utgångsgrupperade i det blivande
stridsområdet, ytterligare 25 000 tillförda från milo Ö:s
södra del och 3o 000 från andra militärområden.

Med andra förutsättningar än de ovan redovisade
kunde ÖB/MB redan efter något dygn ha tvingats
övergå till en försvårande (F)-operation. Faktorer som
kunde ha varit avgörande för valet av operations-
avsikt bedöms i första hand vara följande:

Det vi inte kunde påverka var främst hur stora
resurser fienden hade avdelat för operationen. Med
en insats av fler flygföretag under en längre tid kunde
våra möjligheter att reducera luftlandsättnings- och
landstigningsföretagen blivit minimal. Om fienden
disponerat ytterligare en luftlandsättningsdivision i
centrala Uppland eller fler helikopterburna bataljoner
i Roslagen torde våra anfallsbrigader aldrig ha nått
kuststområdet. I  MB Ö:s planeringsunderlag antogs
att fiendens styrketillväxt de två första dygnen kunde
uppgå till åtta regementen med stort antal stridsfor-
don och två lätt utrustade infanteriregementen. Det
är osannolikt att vi skulle kunna slå dessa med inled-
ningsvis tio brigader och efter förstärkningar ytter-
ligare sex.
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styrkor delades, vilket dock kunde ha varit en fördel 
vid val av anfallsmål. Även tra$ksituationen för t ex 
underhåll av våra förband torde ha gynnats. De stora 
kraven på vår ledning kvarstod dock. Förstärkning av 
stabsresurser fanns i form av extra fördelningsstaber, 
medan våra sambandssystem sannolikt blivit avgö-
rande för nödvändig samordning av %era fördelning-
ars anfall och efter hand urdragning för reorganisa-
tion. 

Redovisade styrkeförhållanden antyder att 
utgången av striderna skulle varit oviss. Om någon 
eller några av faktorerna ovan vänts till angriparens 
fördel hade MB Ö tvingats övergå till en försvårande-
operation. Tidsförhållandena var ogynnsamma för 
att organisera fördröjningsstriden genom milo Ö och 
därefter avvärjningsstrid i milo B och V. Inom ett 
bakre avvärjningsområde kunde minst ett femtontal 
brigader disponeras, varav dock %era med stora förlus-
ter eller reorganisationsbehov. Enligt erfarenheterna 
från Opstudie & skulle ett sent beslut att övergå till en 
F-operation ha minskat möjligheterna till ett uthål-
ligt försvar. Våra möjligheter att vinna några avgö-
rande framgångar genom större anfallsföretag torde 
ha begränsats till att utgöra ett hot mot $endens allt 
längre %anker. För att öppna och upprätthålla en säker 
korri dor genom mellersta Sverige mot Norge torde 
Sovjet uppskattningsvis ha behövt tillföra ytterligare 
minst tio MD samt betydande ockupationstrupper.

Nya orosmoln

Ökade spänningar i Östersjöområdet
På !'("-talet orsakade Sovjets invasion av Afghani-
stan ökade spänningar mellan stormakterna. Inom 
närområdet upplevde vi ett ökat antal allvarliga 
kränk ningar och incidenter. För vår del blev de 
många rapporterna om ubåtar och de spektakulära 
jakterna en väckarklocka. Rapporter om dykare och 
försvunna minor tydde på att hotet fått högre aktuali-
tet även för det alliansfria Sverige. Tillsammans med 

Effekten hos våra sjö- och %ygstridskrafter när 
luftlandsättningarna och landstigningen inleddes 
var därför av största betydelse. Kraven var stora på 
taktisk ledning, taktikanpassning samt uthålliga bas-
system för att kunna bevara tillräckliga resurser under 
förbekämpningen.

Handlingsfrihet med våra markstridskrafter var 
nödvändig när luftlandsättningarna och landstig-
ningen inleddes. Anfallsförbanden måste vara grup-
perade kustnära. Stridsvärdet måste upprätthållas 
genom spridd utgångsgruppering samt maskering 
och skydd i befästningar. Öppna transportvägar 
var nödvändiga för att få fram reserverna, i första 
hand funge rande broar över Mälaren. En kringgång 
väster om Mälaren hade försenat !). fördelningens 
anfall mot kusten med minst ett dygn. Det hade också 
kunnat uppstå allvarliga tra$kstockningar när briga-
derna från andra militärområden (!*., !. och !!. för-
delningarna) anlände.

Att anfalla med fyra fördelningar mot ett begrän-
sat brohuvud ställer stora krav på MB:s ledning. 
Om rådet mellan Dalälven och Mälaren är relativt 
smalt med ett fåtal förbindelser mot kusten. Stora 
$entliga luftlandsättningar i centrala Uppland begrän-
sade ytterligare vårt manöverutrymme. Ett samordnat 
och koncentrerat anfall mot brohuvudet hade sanno-
likt lett till hårda och långvariga frontalstrider. Vid ett 
frontalanfall skulle våra brigader erbjuda stora och 
tätt grupperade mål för $endens %yg. Nackdelarna 
kunde minimeras genom att anfalla brohuvudets %an-
ker kustnära från två håll. Därmed kunde den av $en-
den utnyttjade kuststräckan minskas snabbare, vilket 
borde ha resulterat i en lägre styrketillväxt. 

Om $enden hade ambitioner att tidigt bryta ut ur 
brohuvudet för att t ex få kontakt med sina luftland-
satta styrkor inne i landet torde det inte ha varit till 
vår nackdel. Fiendens styrka i brohuvudet skulle bli 
svagare och våra möjligheter att anfalla de utbrytande 
styrkorna i %ankerna öka. Att kanalisera $endens 
framryckning på detta sätt skulle leda till att våra 
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Effekten hos våra sjö- och flygstridskrafter när
luftlandsättningarna och landstigningen inleddes
var därför av största betydelse. Kraven var stora på
taktisk ledning, taktikanpassning samt uthålliga bas-
system för att kunna bevara tillräckliga resurser under
förbekämpningen.

Handlingsfrihet med våra markstridskrafter var
nödvändig när luftlandsättningarna och landstig-
ningen inleddes. Anfallsförbanden måste vara grup-
perade kustnära. Stridsvärdet måste upprätthållas
genom spridd utgångsgruppering samt maskering
och skydd i befästningar. Öppna transportvägar
var nödvändiga för att få fram reserverna, i första
hand fungerande broar över Mälaren. En kringgång
väster om Mälaren hade försenat 14. fördelningens
anfall mot kusten med minst ett dygn. Det hade också
kunnat uppstå allvarliga trafikstockningar när briga-
derna från andra militärområden (13., 1. och i  i. för-
delningarna) anlände.

Att anfalla med fyra fördelningar mot ett begrän-
sat brohuvud ställer stora krav på MB:s ledning.
Området mellan Dalälven och Mälaren är relativt
smalt med ett fåtal förbindelser mot kusten. Stora
fientliga luftlandsättningar i centrala Uppland begrän-
sade ytterligare vårt manöverutrymme. Ett samordnat
och koncentrerat anfall mot brohuvudet hade sanno-
likt lett till hårda och långvariga frontalstrider. Vid ett
frontalanfall skulle våra brigader erbjuda stora och
tätt grupperade mål för fiendens flyg. Nackdelarna
kunde minimeras genom att anfalla brohuvudets flan-
ker kustnära från två håll. Därmed kunde den av fien-
den utnyttjade kuststräckan minskas snabbare, vilket
borde ha resulterat i en lägre styrketillväxt.

Om fienden hade ambitioner att tidigt bryta ut ur
brohuvudet för att t ex få kontakt med sina luftland-
satta styrkor inne i landet torde det inte ha varit till
vår nackdel. Fiendens styrka i brohuvudet skulle bli
svagare och våra möjligheter att anfalla de utbrytande
styrkorna i flankerna öka. Att kanalisera fiendens
framryckning på detta sätt skulle leda till att våra

styrkor delades, vilket dock kunde ha varit en fördel
vid val av anfallsmål. Även trafiksituationen för t ex
underhåll av våra förband torde ha gynnats. De stora
kraven på vår ledning kvarstod dock. Förstärkning av
stabsresurser fanns i form av extra fördelningsstaber,
medan våra sambandssystem sannolikt blivit avgö-
rande för nödvändig samordning av flera fördelning-
ars anfall och efter hand urdragning för reorganisa-
tion.

Redovisade styrkeförhållanden antyder att
utgången av striderna skulle varit oviss. Om någon
eller några av faktorerna ovan vänts till angriparens
fördel hade MB Ö tvingats övergå till en försvårande-
operation. Tidsförhållandena var ogynnsamma för
att organisera fördröjningsstriden genom milo Ö och
därefter avvärjningsstrid i milo B och V. Inom ett
bakre avvärjningsområde kunde minst ett femtontal
brigader disponeras, varav dock flera med stora förlus-
ter eller reorganisationsbehov. Enligt erfarenheterna
från Opstudie 2 skulle ett sent beslut att övergå till en
F-operation ha minskat möjligheterna till ett uthål-
ligt försvar. Våra möjligheter att vinna några avgö-
rande framgångar genom större anfallsföretag torde
ha begränsats till att utgöra ett hot mot fiendens allt
längre flanker. För att öppna och upprätthålla en säker
korridor genom mellersta Sverige mot Norge torde
Sovjet uppskattningsvis ha behövt tillföra ytterligare
minst tio MD samt betydande ockupationstrupper.

Nya orosmoln

Ökade spänningar i Östersjöområdet
På I980-talet orsakade Sovjets invasion av Afghani-
stan ökade spänningar mellan stormakterna. Inom
närområdet upplevde vi ett ökat antal allvarliga
kränkningar och incidenter. För vår del blev de
många rapporterna om ubåtar och de spektakulära
jakterna en väckarklocka. Rapporter om dykare och
försvunna minor tydde på att hotet fått högre aktuali-
tet även för det alliansfria Sverige. Tillsammans med
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specialtonnage för en reducerad marininfanteribrigad. 
Övrigt transporttonnage var främst rorofartyg för tre 
motoriserade skytteregementen med en omloppstid om 
$"–$# timmar. Om erforderligt antal lossningslägen 
disponerades skulle tillväxten kunnat bli ca två meka-
niserade divisioner per dygn.

I samband med krigsutbrottet bedömdes minst 
hundra sabotagegrupper ha kunnat in%ltreras för att 
inleda angreppet genom sabotage mot viktiga anlägg-
ningar samt likvidering av nyckelpersonal. 

Nya operativa studier
Under !&'"-talet prioriterades försvar mot ett över-
raskande inlett angrepp. De operativa studierna inrik-
tades på hur våra beredskapsalternativ skulle se ut 
samt hur de efter hand mobiliserade förbanden skulle 
tillföras och utnyttjas. Den gamla svenska rättvisan 
medförde till en början svårigheter att kunna göra 
kraftfulla prioriteringar och skapade ibland underliga 
situationer.

I de lägsta beredskapsalternativen tilldelades i ett 
spel de tre stora milona S, Ö och ÖN vardera !( """ 
man, medan övriga milon %ck $ """ vardera. När 
milonas representanter redovisade vilka förband som 
skulle kallas in hade MB Ö (utöver för ledning och 
underrättelseinhämtning) utnyttjat alla !( """ man till 
att ”hålla igång” de rörliga enheterna ur )ygvapnet och 
marinen. Tilldelningen räckte inte till några arméför-
band. Däremot hade milo B och V, dit inte angriparens 
attack)yg kunde nå så länge Milo Ö:s luftförsvar 
fungerade, råd att inkalla var sin luftvärnsbataljon 
och ingenjörbataljon för att bl a skydda och reparera 
broar. Med tiden ledde emellertid våra minskade mili-
tära resurser till en alltmer uttalad kraftsamling till 
östra Mellansverige och Storstockholmsområdet, vilket 
återspeglades i vår planering från mitten av '"-talet.

Erfarenheterna från Opstudie * gällde fortfarande, 
men nu var förutsättningarna helt andra. Angriparen 
disponerade redan från början tillräckligt stora resur-
ser för att utan förvarning kunna inleda en kustinva-

andra incidenter indikerade detta ett ökat intresse för 
svenska förhållanden och även mera målinriktade 
krigsförbere delser. 

Inför hotet om ett förestående storkrig mot Nato 
skulle Warszawapakten kunna vinna betydande stra-
tegiska fördelar genom att överraskande anfalla och 
ta stora delar av svenskt territorium. De sovjetiska 
förutsättningarna för att inleda ett angrepp i Östersjö-
området utan omfattande och röjande förberedelser var 
numera goda. Av de stående förbanden i Baltiska milot 
var inte så många insatsberedda, men de torde ha räckt 
till för att inleda ett angrepp mot ett icke mobiliserat 
svenskt försvar. Materielen var modern och vissa för-
band hade samövat under stora landstigningsövningar, 
t ex Zapad och Taga. Den svenska planläggningen 
kom alltmer att inriktas på försvar mot överraskande 
angrepp, vilket enligt de%nitionen ”inleds mot oss innan 
vi mobiliserat och utgångsgrupperat huvuddelen av det 
militära försvaret och vidtagit motsvarande åtgärder 
inom de civila delarna av totalförsvaret”. 

Den nya hotbilden
Direkt gripbara för att inleda ett överraskande 
angrepp mot milo Ö var i första hand de förband 
som i fred var grupperade/baserade inom baltiska 
militärdistriktet. Därutöver bedömdes även fjärr)yg 
och, efter frambasering/gruppering, taktiskt )yg samt 
enstaka armédivisioner från bakre militärområden 
kunna utnyttjas. 

För minröjning och understöd av landstignings-
operationer kunde under kortare tid huvuddelen av 
Östersjömarinens operativa enheter inkl marin)yget 
avdelats. Utan röjande förberedelser kunde två–tre 
luftlandsättningsdivisioner och en–två luftburna 
brigader inleda luftlandsättningar inom Milo Ö:s 
kustområde. Transportresurserna medgav att två 
fallskärmsregementen och åtta–tio lätta skyttebataljo-
ner kunde fällas i en omgång. Omloppstiden fem–sju 
timmar medgav två omgångar per dygn. För landstig-
ning och säkring av lossningsområden disponerades 
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andra incidenter indikerade detta ett ökat intresse för
svenska förhållanden och även mera målinriktade
krigsförberedelser.

Inför hotet om ett förestående storkrig mot Nato
skulle Warszawapakten kunna vinna betydande stra-
tegiska fördelar genom att överraskande anfalla och
ta stora delar av svenskt territorium. De sovjetiska
förutsättningarna för att inleda ett angrepp i Östersjö-
området utan omfattande och röjande förberedelser var
numera goda. Av de stående förbanden i Baltiska milot
var inte så många insatsberedda, men de torde ha räckt
till för att inleda ett angrepp mot ett icke mobiliserat
svenskt försvar. Materielen var modern och vissa för-
band hade samövat under stora landstigningsövningar,
t ex Zapad och Taga. Den svenska planläggningen
kom alltmer att inriktas på försvar mot överraskande
angrepp, vilket enligt definitionen "inleds mot oss innan
vi mobiliserat och utgångsgrupperat huvuddelen av det
militära försvaret och vidtagit motsvarande åtgärder
inom de civila delarna av totalförsvaret".

Den nya hotbilden
Direkt gripbara för att inleda ett överraskande
angrepp mot milo Ö var i första hand de förband
som i fred var grupperade/baserade inom baltiska
militärdistriktet. Därutöver bedömdes även fjärrflyg
och, efter frambasering/gruppering, taktiskt flyg samt
enstaka armsdivisioner från bakre militärområden
kunna utnyttjas.

För minröjning och understöd av landstignings-
operationer kunde under kortare tid huvuddelen av
Östersjömarinens operativa enheter inkl marinflyget
avdelats. Utan röjande förberedelser kunde två—tre
luftlandsättningsdivisioner och en—två luftburna
brigader inleda luftlandsättningar inom Milo Ö:s
kustområde. Transportresurserna medgav att två
fallskärmsregementen och åtta—tio lätta skyttebataljo-
ner kunde fällas i en omgång. Omloppstiden fem—sju
timmar medgav två omgångar per dygn. För landstig-
ning och säkring av lossningsområden disponerades

specialtonnage för en reducerad marininfanteribrigad.
Övrigt transporttonnage var främst rorofartyg för tre
motoriserade skytteregementen med en omloppstid om
30-36 timmar. Om erforderligt antal lossningslägen
disponerades skulle tillväxten kunnat bli ca två meka-
niserade divisioner per dygn.

I  samband med krigsutbrottet bedömdes minst
hundra sabotagegrupper ha kunnat infiltreras för att
inleda angreppet genom sabotage mot viktiga anlägg-
ningar samt likvidering av nyckelpersonal.

Nya operativa studier
Under 1980-talet prioriterades försvar mot ett över-
raskande inlett angrepp. De operativa studierna inrik-
tades på hur våra beredskapsalternativ skulle se ut
samt hur de efter hand mobiliserade förbanden skulle
tillföras och utnyttjas. Den gamla svenska rättvisan
medförde till en början svårigheter att kunna göra
kraftfulla prioriteringar och skapade ibland underliga
situationer.

I  de lägsta beredskapsalternativen tilldelades i ett
spel de tre stora milona S, Ö och ÖN vardera 15 000
man, medan övriga milon fick 3 000 vardera. När
milonas representanter redovisade vilka förband som
skulle kallas in hade MB Ö (utöver för ledning och
underrättelseinhämtning) utnyttjat alla 15 000 man till
att "hålla igång" de rörliga enheterna ur flygvapnet och
marinen. Tilldelningen räckte inte till några armsför-
band. Däremot hade milo B och V, dit inte angriparens
attackflyg kunde nå så länge Milo Ö:s luftförsvar
fungerade, råd att inkalla var sin luftvärnsbataljon
och ingenjörbataljon för att bl a skydda och reparera
broar. Med tiden ledde emellertid våra minskade mili-
tära resurser till en alltmer uttalad kraftsamling till
östra Mellansverige och Storstockholmsområdet, vilket
återspeglades i vår planering från mitten av 8o-talet.

Erfarenheterna från Opstudie 2 gällde fortfarande,
men nu var förutsättningarna helt andra. Angriparen
disponerade redan från början tillräckligt stora resur-
ser för att utan förvarning kunna inleda en kustinva-



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

var desamma som i planen mot storanfall. Avsikten 
var att så långt möjligt utnyttja denna genom att 
påbörja och genomföra strid enligt någon av be$ntliga 
deloperationsplaner.

!%&' ersattes MB Ö Opplan ! från !%#% med För-
svarsplan !. Den gamla planen för försvar mot stor-
anfall behölls med vissa smärre justeringar. De fyra 
deloperationsplanerna döptes om till operationsplaner 
med benämningen HEJDA BRÅVIKEN, HEJDA 
ROSLAGEN, FÖRSVÅRA BRÅVIKEN och FÖR-
SVÅRA ROSLAGEN. Planerna var utformade för 
försvar mot storanfall, men skulle så långt möjligt 
tillämpas även vid ett överraskandeangrepp. Det nya 
i Opverk &' var att MB utarbetade ett särskilt bedö-
mande för att möta ett överraskande angrepp med 
en operationsplan STOCKHOLM. Bedömandet var 
inriktat på hur vi skulle genomföra operationer med 
inledningsvis begränsade och efter hand tillkommande 
resurser. Operationerna avsågs fullföljas enligt någon 
av operationsplanerna i Försvarsplan !.

Under senare delen av !%&"-talet reviderades plan-
läggningen mot ÖA. Ett krig skulle rimligen inte starta 
utan viss politisk förvarning, men beslutet om militär 
beredskapshöjning kunde fattas sent, varför angrepps-
fallet benämndes Kort militär förvarning (KMF). Enligt 
planeringsförutsättningarna skulle vi endast ha hunnit 
mobilisera och utgångsgruppera ett litet antal förband. 
De partiella mobiliseringsalternativen för milo Ö, P-mob 
Mindre ((" """ man) och Större ('" """ man), ersat-
tes med alternativen Låg respektive Hög ram. Planen 
byggde i stort på uppgifter och förbandstilldelning från 
tidigare planer, men förband som disponerades vid låga 
beredskapsnivåer $ck tydligare stridsuppgifter.

I de äldre planerna kunde försvarsområdesbefäl-
havarna även i prioriterade riktningar ha en mera 
begränsad stridsuppgift, som att vara beredda att 
överlämna fördelningsområde samt bekämpa luftland-
sättning på djupet och upprätthålla förbindelser. Med 
förutsättningen att vi inte hade mobiliserat och intagit 
utgångsgruppering var det nödvändigt att samma 

sion. Vi hade bara vidtagit begränsade beredskapshöj-
ningar. Våra sjö- och )ygstridskrafter kunde på kort 
tid utveckla en hög stridseffekt. Tillgängliga arméför-
band var mycket få, varför försvaret av hamnar och 
infallsportar var svagt. Det gällde för oss att tillfoga 
angriparen stora förluster redan under tilltransporten 
och begränsa tillväxten i brohuvudet, medan arméför-
banden mobiliserade. Beredskapsalternativen måste 
alltså innehålla en mycket stor andel personal till )yg-
vapnet och marinen.

Försvar mot överraskande angrepp

MB Ö:s nya planering
Planeringen grundade sig på ÖB Försvarsplan !, d v s 
gällande militärpolitiska läge och att Sovjetunionen 
med förbundna stater (Warszawapakten) var angripa-
ren. Storanfallsplaneringen från !%#% skulle revideras 
och kompletteras med planering mot överraskande 
angrepp. Omedelbart före eller i direkt anslutning till 
ett krigsutbrott i Centraleuropa kunde Warszawapak-
ten utnyttja sina stående styrkor för att överraskande 
försöka ta delar av svenskt territorium och därmed 
skapa gynnsamma förutsättningar för att nå slutmålen 
i västra Skandinavien. För att undgå tidig motverkan 
från Nato kunde det för Warszawapakten vara fördel-
aktigt att undvika norra och södra Sverige och i stället 
välja att anfalla mellersta Sverige (riktningen milo Ö 
till milo B). MB Ö:s huvuduppgift var fortfarande att 
”försvara militärområdet”. Förbandstilldelningen var 
i stort densamma som !%#%, några förband hade utgått 
(bl a IB ! och '. pansargruppen) och andra tillkommit 
(bl a MekB !"). 

I början av !%&"-talet påbörjades en översyn av 
MB Ö:s opverk, bl a för att ge försvar mot över-
raskande inlett anfall (ÖA) högre prioritet. MB:s 
Opverk #% innehöll ”handlingsregler för lägen, då vårt 
försvar inte är mobiliserat och utgångsgrupperat”. 
Någon särskild plan för försvar mot överraskande 
angrepp fanns inte. Uppgifter och förbandstilldelning 
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sion. Vi hade bara vidtagit begränsade beredskapshöj-
ningar. Våra sjö- och flygstridskrafter kunde på kort
tid utveckla en hög stridseffekt. Tillgängliga armsför-
band var mycket få, varför försvaret av hamnar och
infallsportar var svagt. Det gällde för oss att tillfoga
angriparen stora förluster redan under tilltransporten
och begränsa tillväxten i brohuvudet, medan armsför-
banden mobiliserade. Beredskapsalternativen måste
alltså innehålla en mycket stor andel personal till flyg-
vapnet och marinen.

Försvar mot överraskande angrepp

MB Ö:s nya planering
Planeringen grundade sig på ÖB Försvarsplan 1, d v s
gällande militärpolitiska läge och att Sovjetunionen
med förbundna stater (Warszawapakten) var angripa-
ren. Storanfallsplaneringen från 1979 skulle revideras
och kompletteras med planering mot överraskande
angrepp. Omedelbart före eller i direkt anslutning till
ett krigsutbrott i Centraleuropa kunde Warszawapak-
ten utnyttja sina stående styrkor för att överraskande
försöka ta delar av svenskt territorium och därmed
skapa gynnsamma förutsättningar för att nå slutmålen
i västra Skandinavien. För att undgå tidig motverkan
från Nato kunde det för Warszawapakten vara fördel-
aktigt att undvika norra och södra Sverige och i stället
välja att anfalla mellersta Sverige (riktningen milo Ö
till milo B). MB Ö:s huvuduppgift var fortfarande att
"försvara militärområdet". Förbandstilldelningen var
i stort densamma som 1979, några förband hade utgått
(bl a IB i och 6. pansargruppen) och andra tillkommit
(bl a MekB o).

I  början av 1980-talet påbörjades en översyn av
MB Ö:s opverk, bl a för att ge försvar mot över-
raskande inlett anfall (ÖA) högre prioritet. MB:s
Opverk 79 innehöll "handlingsregler för lägen, då vårt
försvar inte är mobiliserat och utgångsgrupperat".
Någon särskild plan för försvar mot överraskande
angrepp fanns inte. Uppgifter och förbandstilldelning

var desamma som i planen mot storanfall. Avsikten
var att så långt möjligt utnyttja denna genom att
påbörja och genomföra strid enligt någon av befintliga
deloperationsplaner.

1986 ersattes MB Ö Opplan i  från 1979 med För-
svarsplan 1. Den gamla planen för försvar mot stor-
anfall behölls med vissa smärre justeringar. De fyra
deloperationsplanerna döptes om till operationsplaner
med benämningen HEJDA BRÅVIKEN, HEJDA
ROSLAGEN, FÖRSVÅRA BRÅVIKEN och FÖR-
SVÅRA ROSLAGEN. Planerna var utformade för
försvar mot storanfall, men skulle så långt möjligt
tillämpas även vid ett överraskandeangrepp. Det nya
i Opverk 86 var att MB utarbetade ett särskilt bedö-
mande för att möta ett överraskande angrepp med
en operationsplan STOCKHOLM. Bedömandet var
inriktat på hur vi skulle genomföra operationer med
inledningsvis begränsade och efter hand tillkommande
resurser. Operationerna avsågs fullföljas enligt någon
av operationsplanerna i Försvarsplan 1.

Under senare delen av 1980-talet reviderades plan-
läggningen mot ÖA. Ett krig skulle rimligen inte starta
utan viss politisk förvarning, men beslutet om militär
beredskapshöjning kunde fattas sent, varför angrepps-
fallet benämndes Kort militär förvarning (KMF). Enligt
planeringsförutsättningarna skulle vi endast ha hunnit
mobilisera och utgångsgruppera ett litet antal förband.
De partiella mobiliseringsalternativen för milo Ö, P-mob
Mindre (z0000 man) och Större (6o 000 man), ersat-
tes med alternativen Låg respektive Hög ram. Planen
byggde i stort på uppgifter och förbandstilldelning från
tidigare planer, men förband som disponerades vid låga
beredskapsnivåer fick tydligare stridsuppgifter.

I  de äldre planerna kunde försvarsområdesbefäl-
havarna även i prioriterade riktningar ha en mera
begränsad stridsuppgift, som att vara beredda att
överlämna fördelningsområde samt bekämpa luftland-
sättning på djupet och upprätthålla förbindelser. Med
förutsättningen att vi inte hade mobiliserat och intagit
utgångsgruppering var det nödvändigt att samma
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vårt öppna samhälle utnyttjades med all sannolikhet 
av Sovjet med förbundna stater. Kvali$cerad inhämt-
ning bedrevs med statsfartyg av typen ”professors-
fartyg”, men även civila handelsfartyg utnyttjades.

Erfarenheterna från ubåtsjakterna tydde på att 
det utöver Spetsnaz fanns en marin organisation 
med miniubåtar och grodmän för att röja våra sjö-
mineringar och bekämpa våra kustförsvarsanlägg-
ningar. Vi tvingades till en omfattande inventering av 
risk utsatta objekt, vilka sammanställdes i en regional 
målanalys för civo/milo Ö. Eftersom varje milo hade 
”sin egen hotbild”, tog ÖB på uppmaning av MB Ö 
initiativ till en för hela riket samordnad mål analys.

Vi måste alltså räkna med att Warszawapakten 
skulle ha god kännedom om våra anläggningars läge 
och funktion. Tillsammans med modernare och större 
transportresurser för luftlandsättningar och landstig-
ningar, längre aktionsradier för det taktiska %yget 
och ett stort antal sabotagegrupper var förutsättning-
arna för ett överraskande angrepp i Östersjöområdet 
mycket goda. 

Warszawapaktsmål för en operation mot östra 
Mellan sverige bedömdes fortfarande vara att skapa 
gynnsamma förutsättningar för anfall mot södra 
Norge eller för att %ytta fram skyddet av eget territo-
rium. Från södra Sverige förbättrades även möjlig-
heterna att understödja operationer i Nordeuropa. 
Ett mera begränsat mål kunde vara att förbättra det 
opera tiva läget i Östersjön genom att besätta Gotland.

På fastlandet erbjöd Stockholms- och Bråviken-
områdena de bästa möjligheterna till stor och snabb 
styrketillväxt. Den långa och sårbara inseglingen till 
Stockholm kompenserades av de två lättillgängliga 
hamnområdena Kapellskär och Nynäshamn. Leden in 
till Norrköping är likaledes lång och sårbar, men om 
Oxelösunds hamn kompletterades med Nynäshamn 
kunde Bråvikenriktningen ge en betydande styrketill-
växt. Avståndet från Baltikum till Bråviken medförde 
dock längre överfartstider och sämre möjligheter till 
%ygunderstöd. Ett angrepp mot Stockholmsområdet 

chef hade ansvar för hela området från grundbered-
skap via beredskapshöjningar ända till att en mobili-
serad fördelningsstab kunde ta över och leda striderna 
i kraftsamlingsriktningen. För att belysa problemen 
i samband med förberedelser för och övertagande av 
fördelningsområde utnyttjas nedan delar av KMF-
planen med tillämpning av operationsplan ! ÖFS för 
en försvårandeoperation.

ÖB:s anvisningar – beslutssituationen
När inte förutsättningar längre förelåg för att möta, 
hejda och slå en luftlandsatt och landstigen angripare 
i kustzonen skulle striden föras i syfte att under lång 
tid försvåra angriparens framträngande på djupet och 
med strävan att bibehålla stridsdugliga förband så 
länge som möjligt. Vid den tidpunkt då stora luftland-
sättningar skedde som en inledning till en stort upp-
lagd kustinvasion fanns det sannolikt inget underlag 
att fatta beslut om en försvårandeoperation. Striden 
skulle därför inledas med syfte att möta, hejda och slå 
angriparen. Först efter något eller några dygn fanns 
tillräckligt underlag för att lämna denna målsättning. 
Som grund för planläggningen hade ÖB lagt fast 
beslutstidpunkten till D+!–D+&. 

MB Ö:s bedömande

Angriparens resurser och handlingsmöjligheter
Kunskapen om de sovjetiska Spetsnaz-förbanden 
spreds redan i slutet av !#'"-talet. Sabotage uppfat-
tades vara ett allvarligt hot som komplement till en 
mera oprecis och kostsam %ygbekämpning. Genom att 
slå ut våra underrättelsekällor och ledningsorgan samt 
likvidera viktig personal, t ex högre chefer och pilo-
ter, skulle Sovjetunionen öka sina möjligheter till ett 
framgångsrikt överraskande angrepp. De polska tavel-
försäljare som besökte svenska of$cerares hem eller de 
TIR-bilar som rastade på misstänkta platser ansågs 
bedriva en planerad underrättelseinhämtning. Möjlig-
heterna att på bred front inhämta underrättelser i 
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chef hade ansvar för hela området från grundbered-
skap via beredskapshöjningar ända till att en mobili-
serad fördelningsstab kunde ta över och leda striderna
i kraftsamlingsriktningen. För att belysa problemen
i samband med förberedelser för och övertagande av
fördelningsområde utnyttjas nedan delar av KMF-
planen med tillämpning av operationsplan I  ÖFS för
en försvårandeoperation.

ÖB:s anvisningar — beslutssituationen
När inte förutsättningar längre förelåg för att möta,
hejda och slå en luftlandsatt och landstigen angripare
i kustzonen skulle striden föras i syfte att under lång
tid försvåra angriparens framträngande på djupet och
med strävan att bibehålla stridsdugliga förband så
länge som möjligt. Vid den tidpunkt då stora luftland-
sättningar skedde som en inledning till en stort upp-
lagd kustinvasion fanns det sannolikt inget underlag
att fatta beslut om en försvårandeoperation. Striden
skulle därför inledas med syfte att möta, hejda och slå
angriparen. Först efter något eller några dygn fanns
tillräckligt underlag för att lämna denna målsättning.
Som grund för planläggningen hade ÖB lagt fast
beslutstidpunkten till D+I—D+2.

MB Ö:s bedömande

Angriparens resurser och handlingsmöjligheter
Kunskapen om de sovjetiska Spetsnaz-förbanden
spreds redan i slutet av 1970-talet. Sabotage uppfat-
tades vara ett allvarligt hot som komplement till en
mera oprecis och kostsam flygbekämpning. Genom att
slå ut våra underrättelsekällor och ledningsorgan samt
likvidera viktig personal, t ex högre chefer och pilo-
ter, skulle Sovjetunionen öka sina möjligheter till ett
framgångsrikt överraskande angrepp. De polska tavel-
försäljare som besökte svenska officerares hem eller de
TIR-bilar som rastade på misstänkta platser ansågs
bedriva en planerad underrättelseinhämtning. Möjlig-
heterna att på bred front inhämta underrättelser i

vårt öppna samhälle utnyttjades med all sannolikhet
av Sovjet med förbundna stater. Kvalificerad inhämt-
ning bedrevs med statsfartyg av typen "professors-
fartyg", men även civila handelsfartyg utnyttjades.

Erfarenheterna från ubåtsjakterna tydde på att
det utöver Spetsnaz fanns en marin organisation
med miniubåtar och grodmän för att röja våra sjö-
mineringar och bekämpa våra kustförsvarsanlägg-
ningar. Vi tvingades till en omfattande inventering av
riskutsatta objekt, vilka sammanställdes i en regional
målanalys för civo/milo Ö. Eftersom varje milo hade
"sin egen hotbild", tog ÖB på uppmaning av MB Ö
initiativ till en för hela riket samordnad målanalys.

Vi måste alltså räkna med att Warszawapakten
skulle ha god kännedom om våra anläggningars läge
och funktion. Tillsammans med modernare och större
transportresurser för luftlandsättningar och tandstig-
ningar, längre aktionsradier för det taktiska flyget
och ett stort antal sabotagegrupper var förutsättning-
arna för ett överraskande angrepp i Östersjöområdet
mycket goda.

Warszawapaktsmål för en operation mot östra
Mellansverige bedömdes fortfarande vara att skapa
gynnsamma förutsättningar för anfall mot södra
Norge eller för att flytta fram skyddet av eget territo-
rium. Från södra Sverige förbättrades även möjlig-
heterna att understödja operationer i Nordeuropa.
Ett mera begränsat mål kunde vara att förbättra det
operativa läget i Östersjön genom att besätta Gotland.

På fastlandet erbjöd Stockholms- och Bråviken-
områdena de bästa möjligheterna till stor och snabb
styrketillväxt. Den långa och sårbara inseglingen till
Stockholm kompenserades av de två lättillgängliga
hamnområdena Kapellskär och Nynäshamn. Leden in
till Norrköping är likaledes lång och sårbar, men om
Oxelösunds hamn kompletterades med Nynäshamn
kunde Bråvikenriktningen ge en betydande styrketill-
växt. Avståndet från Baltikum till Bråviken medförde
dock längre överfartstider och sämre möjligheter till
flygunderstöd. Ett angrepp mot Stockholmsområdet
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skulle vara gynnsammare för Warszawapakten efter-
som det även skulle försvåra vår ledning och störa 
vår mobilisering. Rikets högsta och centrala ledning 
kunde lamslås och över etthundratusen befäl och 
meniga skulle inte nå sina mobiliseringsplatser. På 
längre sikt skulle angriparen få tillgång till områdets 
stora hamnkapacitet.

Våra resurser och handlingsmöjligheter 
Beredskapen vid fredsorganiserade staber och förband 
under grundutbildning kunde snabbt höjas genom att 
”Givakt” beordrades. Försvarseffekten vid #ygförban-
den och i viss mån marinen kunde också höjas snabbt. 
Utläggning av prioriterade mineringar kunde påbör-
jas. För markstridskrafterna kunde inom milo Ö vid 
”Hemvärnslarm” upp till $" """ hemvärnsmän inom 
%& timmar (inom $% timmar om ”Hemvärns beredskap” 
beordrats) grupperas för att lösa sina krigsuppgifter, 
främst skydda vår mobilisering och bevaka viktiga 
anläggningar. Operationsriktning ”Roslagen” ersattes 
av ”Stockholm”, som kompletterades med hamnarna 
i Kapellskär och Nynäshamn, d v s hela Stockholms 
län. Operationsriktning ”Bråviken” blev kvar som ett 
alternativ, men utökades med Nynäshamns området, 
vilket näst intill fördubblade angriparens hamnkapa-
citet vid ett angrepp söder om Mälaren. Våra begrän-
sade resurser centrerades alltmer mot Stockholms-
området. Bråvikenriktningen behöll sin höga prioritet, 
men försvaret samordnades bättre med huvudstads-
riktningen. Kombinationen av lättillgängliga hamnar, 
Oxelösund och Nynäshamn, motiverade att IB % och 
PB ', tidigare underställda Fo %! för att möta stora 
luftlandsättningar på Östgöta slätten, underställdes 
!%. fördelningen för försvaret av Sörmlandskusten.

Särskilda åtgärder planerades för att tidigt kunna 
förstärka Gotland. ÖB hade reglerat förbandstilldel-
ningen till ön, men enligt våra bedömningar skulle det 
bli svårt att genomföra planerade förstärkningar efter 
ett krigsutbrott. (Resultatet av MB Ö:s Opstudie Got-
land redovisas nedan.)

Angriparalternativ ”invasion 
norr Bråviken” var styrande 
för planering av operationerna 
norr om Bråviken.

I I 0

Invasion N BRAVIKEN

ALT 1 N BRAVIKEN
1. D -1--D LL och 1ST inleds
2. D +1--3 LL förband försvarar och

utvidgar brohuvudet.
3. 0  e t a b l e r i n g  av brohuvud. I ,
4. D .10-15 anfall  u r  brohuvud med::

stöd av taktiska LL.

Angriparalternativ "invasion
norr Bråviken" var styrande
för planering av operationerna
norr om Bråviken.

0 T
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skulle vara gynnsammare för Warszawapakten efter-
som det även skulle försvåra vår ledning och störa
vår mobilisering. Rikets högsta och centrala ledning
kunde lamslås och över etthundratusen befäl och
meniga skulle inte nå sina mobiliseringsplatser. På
längre sikt skulle angriparen få tillgång till områdets
stora hamnkapacitet.

Våra resurser och handlingsmöjligheter
Beredskapen vid fredsorganiserade staber och förband
under grundutbildning kunde snabbt höjas genom att
"Givakt" beordrades. Försvarseffekten vid flygförban-
den och i viss mån marinen kunde också höjas snabbt.
Utläggning av prioriterade mineringar kunde påbör-
jas. För markstridskrafterna kunde inom milo Ö vid
"Hemvärnslarm" upp till 20000 hemvärnsmän inom
48 timmar (inom 24 timmar om "Hemvärnsberedskap"
beordrats) grupperas för att lösa sina krigsuppgifter,
främst skydda vår mobilisering och bevaka viktiga
anläggningar. Operationsriktning "Roslagen" ersattes
av "Stockholm", som kompletterades med hamnarna
i Kapellskär och Nynäshamn, d v s hela Stockholms
län. Operationsriktning "Bråviken" blev kvar som ett
alternativ, men utökades med Nynäshamnsområdet,
vilket näst intill fördubblade angriparens hamnkapa-
citet vid ett angrepp söder om Mälaren. Våra begrän-
sade resurser centrerades alltmer mot Stockholms-
området. Bråvikenriktningen behöll sin höga prioritet,
men försvaret samordnades bättre med huvudstads-
riktningen. Kombinationen av lättillgängliga hamnar,
Oxelösund och Nynäshamn, motiverade att IB 4 och
PB 9, tidigare underställda Fo 4i för att möta stora
luftlandsättningar på Östgötaslätten, underställdes
14. fördelningen för försvaret av Sörmlandskusten.

Särskilda åtgärder planerades för att tidigt kunna
förstärka Gotland. ÖB hade reglerat förbandstilldel-
ningen till ön, men enligt våra bedömningar skulle det
bli svårt att genomföra planerade förstärkningar efter
ett krigsutbrott. (Resultatet av MB Ö:s Opstudie Got-
land redovisas nedan.)
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prioriteras. Handlingsfrihet att kraftsamla våra resur-
ser till Bråvikenområdet skall bevaras. Angriparen 
skall i det längsta hindras ta och utnyttja hamnarna 
i OXELÖSUND, NYNÄSHAMN och KAPELL-
SKÄR. Förbindelser till och genom STOCKHOLM 
skall försvaras mot tidiga luftlandsättningar. Efter 
hand som stridskrafter tillförs milo Ö skall angriparen 
slås antingen i STOCKHOLMS- eller BRÅVIKEN-
området.

Om förutsättningar att slå angriparen inte före-
ligger skall strävan vara att försvåra hans framträng-
ande och bevara den operativa handlingsfriheten. 
Härvid skall angriparen i det längsta förhindras ta 
STOCKHOLM. 

Övergripande riktlinjer för viktigare funktioner 
enligt nedan:

Jaktförsvaret skall utgångsbaseras så att kraft-
samling kan ske till Sektor Mitts (Se M) sydöstra del. 
Härvid skall eftersträvas ombasering av jakt"yget så 
att varje division har två baser med tillhörande sido- 
och reservbaser. Tilldelat attack"yg skall i första hand 
insättas mot invasionstonnage och minröjningsföre-
tag, i andra hand mot luftlandsättningsföretag i luften 
och angriparens lossningslägen. Baseringsmöjligheter 
(O-bas, snabbtankning) inom Se M skall tidigt #nnas 
tillgängliga.

Sjöstridskrafterna skall begränsa angriparens 
styrketillväxt genom i första hand anfallsföretag mot 
sjötransporter, i andra hand sjöfarts- och minförsvar 
i anslutning till skärgårdsområden. KA-stridskraf-
terna försvarar inloppsleder till STOCKHOLM och 
till KAPELLSKÄR, NYNÄSHAMN och OXELÖ-
SUND (BRÅVIKEN).

Markstridskrafterna skall utgöras av rörliga och 
allsidigt sammansatta stridsgrupper. Förband avdelas 
i första hand för skydd av

– GOTLAND.
– STOCKHOLM och förbindelser i och ur Stock-

holm (STÄKET, SÖDERTÄLJE).
– ARLANDA och MUSKÖ-området.

Allra viktigast var att kunna utveckla en hög 
initial effekt för att bekämpa offensivt "yg och luft-
landsättningar samt därnäst landstigningar. Avståndet 
från Baltikum skulle ge våra "yg- och sjöstridskrafter 
ett större bekämpningsdjup i Bråvikenriktningen och 
därmed bättre insatsmöjligheter än i Stockholms-
riktningen (norr om Mälaren). För att uppnå den 
”balanserade kraftsamlingen” i utgångs grupperingen 
avdelades en fördelningsstab med huvuddelen av 
beredskapsalternativets arméförband för att avvärja 
tidiga luftlandsättningar i området norr om Stock-
holm. Flyg- och marinstridskrafterna skulle tillsam-
mans med omfattande sjömineringar prioritera 
Bråvikenriktningen, där antalet arméförband var 
begränsat. 

Söder om Mälaren skulle ett mindre antal armé-
förband under ledning av Fo-staberna svara för mark-
striderna till dess att mobiliserade fördelningsförband 
anlänt och kunde ta över ansvaret. I !$. fördelningen 
skulle bl a två brigader (IB $ och PB %) i första hand 
sättas in mot Bråvikenområdet och i andra hand mot 
Stockholm. IB & skulle efter mobilisering understäl-
las Fo $$. I P-mobalternativet Hög ram (motsvarande 
gamla Större) hade Fo $' underställts två bataljons-
stridsgrupper och Fo $$ en för de inledande striderna. 
Delar av !$. fördelningsstaben skulle #nnas i anslut-
ning till Fo $' stab och de tre brigadstaberna beräkna-
des tidigt in#nna sig i området. 

MB Ö:s beslut i stort med riktlinjer (utdrag ur MB Ö:s 
operativa verk del 2 – överraskande angrepp) 
Milots stridskrafter skall tidigt kunna utveckla en så 
hög effekt att en angripare tvingas vidta omfattande 
förberedelser innan ett angrepp kan påbörjas. Om vi 
anfalls innan mobilisering genomförts skall angripa-
rens inledande luft- och sjötransporter tillfogas största 
möjliga förluster. Striden skall i första hand föras 
med den operativa avsikten att möta och hejda för att 
senare slå angriparen. Innan angriparens kraftsam-
lingsriktning är känd skall STOCKHOLMS-området 
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Allra viktigast var att kunna utveckla en hög
initialeffekt för att bekämpa offensivt flyg och luft-
landsättningar samt därnäst landstigningar. Avståndet
från Baltikum skulle ge våra flyg- och sjöstridskrafter
ett större bekämpningsdjup i Bråvikenriktningen och
därmed bättre insatsmöjligheter än i Stockholms-
riktningen (norr om Mälaren). För att uppnå den
"balanserade kraftsamlingen" i utgångsgrupperingen
avdelades en fördelningsstab med huvuddelen av
beredskapsalternativets armsförband för att avvärja
tidiga luftlandsättningar i området norr om Stock-
holm. Flyg- och marinstridskrafterna skulle tillsam-
mans med omfattande sjömineringar prioritera
Bråvikenriktningen, där antalet armsförband var
begränsat.

Söder om Mälaren skulle ett mindre antal arms-
förband under ledning av Fo-staberna svara för mark-
striderna till dess att mobiliserade fördelningsförband
anlänt och kunde ta över ansvaret. I  14. fördelningen
skulle bl a två brigader (IB 4 och PB 9) i första hand
sättas in mot Bråvikenområdet och i andra hand mot
Stockholm. IB 2 skulle efter mobilisering understäl-
las Fo 44. I  P-mobalternativet Hög ram (motsvarande
gamla Större) hade Fo 43 underställts två bataljons-
stridsgrupper och Fo 44 en för de inledande striderna.
Delar av 14. fördelningsstaben skulle finnas i anslut-
ning till Fo 43 stab och de tre brigadstaberna beräkna-
des tidigt infinna sig i området.

MB Ö:s beslut i stort med riktlinjer (utdrag ur MB Ö:s
operativa verk del 2 — överraskande angrepp)
Milots stridskrafter skall tidigt kunna utveckla en så
hög effekt att en angripare tvingas vidta omfattande
förberedelser innan ett angrepp kan påbörjas. Om vi
anfalls innan mobilisering genomförts skall angripa-
rens inledande luft- och sjötransporter tillfogas största
möjliga förluster. Striden skall i första hand föras
med den operativa avsikten att möta och hejda för att
senare slå angriparen. Innan angriparens kraftsam-
lingsriktning är känd skall STOCKHOLMS-området

prioriteras. Handlingsfrihet att kraftsamla våra resur-
ser till Bråvikenområdet skall bevaras. Angriparen
skall i det längsta hindras ta och utnyttja hamnarna
i OXELÖSUND, NYNÄSHAMN och KAPELL-
SKÄR. Förbindelser till och genom STOCKHOLM
skall försvaras mot tidiga luftlandsättningar. Efter
hand som stridskrafter tillförs milo Ö skall angriparen
slås antingen i STOCKHOLMS- eller BRÅVIKEN-
området.

Om förutsättningar att slå angriparen inte före-
ligger skall strävan vara att försvåra hans framträng-
ande och bevara den operativa handlingsfriheten.
Härvid skall angriparen i det längsta förhindras ta
STOCKHOLM.

Övergripande riktlinjer för viktigare funktioner
enligt nedan:

Jaktförsvaret skall utgångsbaseras så att kraft-
samling kan ske till Sektor Mitts (Se M) sydöstra del.
Härvid skall eftersträvas ombasering av jaktflyget så
att varje division har två baser med tillhörande sido-
och reservbaser. Tilldelat attackflyg skall i första hand
insättas mot invasionstonnage och minröjningsföre-
tag, i andra hand mot luftlandsättningsföretag i luften
och angriparens lossningslägen. Baseringsmöjligheter
(0-bas, snabbtankning) inom Se M skall tidigt finnas
tillgängliga.

Sjöstridskrafterna skall begränsa angriparens
styrketillväxt genom i första hand anfallsföretag mot
sjötransporter, i andra hand sjöfarts- och minförsvar
i anslutning till skärgårdsområden. KA-stridskraf-
tuna försvarar inloppsleder till STOCKHOLM och
till KAPELLSKÄR, NYNÄSHAMN och OXELÖ-
SUND (BRÅVIKEN).

Markstridskrafterna skall utgöras av rörliga och
allsidigt sammansatta stridsgrupper. Förband avdelas
i första hand för skydd av

— GOTLAND.
— STOCKHOLM och förbindelser i och ur Stock-

holm (STÄKET, SÖDERTÄLJE).
— ARLANDA och MUSKÖ-området.
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Fiendens bekämpning inleddes D-" med omfat-
tande sabotage mot underrättelse- och lednings anlägg-
ningar i hela milots kustområde samt på Gotland. 
Bomb- och attack#yg eskorterade av starka jaktför-
band bekämpade i två vågor våra #ygbaser. Efter en 
tredje våg av bomb#yg D-! mot våra #yg baser och 
attack#yg mot våra förband i Nyköpings- och Nynäs-
hamnsområdena luftlandsattes sex fallskärmsbatal-
joner från Jönåker till Vagnhärad och tre norr om 
Nynäshamn. Nio lätt utrustade infanteribataljoner 
landsattes med helikoptrar runt hamnar och KA-
förband i Oxelösunds- och Nynäshamnsområdena. 
Skyttebataljonen ur IB $ och pansarbataljonen ur 
PB % bands omgående i strider med de luftlandsatta 
styrkorna. Skyttebataljonen ur IB " kunde ostörd fort-
sätta förberedelserna för försvar av Södertäljeförbin-
delserna.

Trots korta mobiliseringstider hade endast delar 
av lokalrekryterade förband inom kustområdet hunnit 
genomföra mobilisering och inta sina grupperings-
plat ser när luftlandsättningarna inleddes D-!. Viss 
komplette ring av personalstyrkorna kunde dock 
ske de närmaste dygnen vid förband som inte var 
i direkt stridskontakt, bl a till värnkompanierna norr 
om Bråviken. Förband som mobiliserade längre in i 
landet upp nådde en godtagbar personaluppfyllnad, 
men hade svårt att ta sig till sina grupperingsområ-
den vid kusten. Sammanfattningsvis disponerade 
befälhavaren för Fo $& dagen D ungefär '( procent 
av grundtilldelade arméförband. Härtill kom delar 
av Spärrbataljon Bråviken med bl a två reducerade 
fasta batterier samt delar av en rörlig KA-bataljon 
och de två bataljonsstridsgrupperna ur IB $ och PB %. 
Läget på Södertörn var ungefär detsamma, dock utan 
några kvali)cerade anfallsförband. Utgångsgruppe-
ringen av $. fördelningens förband norr om Mälaren 
gick i huvudsak planenligt utan omfattande stör-
ningar.

När angreppet började ledde respektive Fo-befäl-
havare genom Fo-gruppstaberna (motsvarande) 

i andra hand för skydd av 
– förbindelser i UPPSALA-, NYKÖPINGS-, 

NORR KÖPINGS- och LINKÖPINGS-området.
Först mobiliserade stridskrafter skall i första hand 

förstärka hamnförsvaret och i andra hand ta för anfall 
väsentliga förbindelser.

Operationernas förande
En möjlig händelseutveckling enligt nedan bygger 
på förutsättningarna för Plan KMF (Kort Militär 
För varning). Efter en tids ökad politisk spänning har 
vissa beredskapshöjande åtgärder vidtagits i Sverige. 
Hemvärnet samt förband enligt alternativ Låg ram 
(motsvarande P-mob Mindre) är utgångsgrupperade. 
Ca två dygn före angreppet inkallas ytterligare för-
band enligt alternativ Hög ram. Då bekämpningen 
inleds D-" anbefalls A-mob (allmän mobilisering). 
Efter omfattande bekämpning med #yg och sabotage 
följer D-! stora luftlandsättningar innanför Sörm-
landskusten och på Södertörn. MB Ö beordrar kraft-
samling söder Mälaren. Dagen D fortsätter luftland-
sättning i samma områden. Landstigning inleds i 
Oxelö sund och Studsvik samt i Nynäshamn. 

Fördelningens övertagande av striden söder om 
Mälaren
För de inledande striderna disponerade Fo-befäl-
havarna lokalförsvars- och hemvärnsförband samt 
även mobiliserade delar av kustartilleriet inom sina 
områden. När angreppet började hade några KA-
pjäser bemannats med befäl ur fredsorganisationen 
förstärkta med hemvärnsmän som under värnplikten 
utbildats på dessa pjäser. Även ett antal värnkanoner 
hade bemannats av hemvärnet. Hemvärnsförban-
den var även beredda att på några timmar lägga 
ut hamnminor i Oxelösund från specialtillverkade 
#ottar. Enligt MB Ö:s operationsorder var även de 
tre mobiliserade bataljonsstridsgrupperna ur IB ", 
IB $ och PB % underställda Fo-befälhavarna söder 
om Mälaren.
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i andra hand för skydd av
— förbindelser i UPPSALA-, NYKÖPINGS-,

NORRKÖPINGS- och LINKÖPINGS-området.
Först mobiliserade stridskrafter skall i första hand

förstärka hamnförsvaret och i andra hand ta för anfall
väsentliga förbindelser.

Operationernas förande
En möjlig händelseutveckling enligt nedan bygger
på förutsättningarna för Plan KMF (Kort Militär
Förvarning). Efter en tids ökad politisk spänning har
vissa beredskapshöjande åtgärder vidtagits i Sverige.
Hemvärnet samt förband enligt alternativ Låg ram
(motsvarande P-mob Mindre) är utgångsgrupperade.
Ca två dygn före angreppet inkallas ytterligare för-
band enligt alternativ Hög ram. Då bekämpningen
inleds D-2 anbefalls A-mob (allmän mobilisering).
Efter omfattande bekämpning med flyg och sabotage
följer D- i  stora luftlandsättningar innanför Sörm-
landskusten och på Södertörn. MB Ö beordrar kraft-
samling söder Mälaren. Dagen D fortsätter luftland-
sättning i samma områden. Landstigning inleds i
Oxelösund och Studsvik samt i Nynäshamn.

Fördelningens övertagande av striden söder om
Mälaren
För de inledande striderna disponerade Fo-befäl-
havarna lokalförsvars- och hemvärnsförband samt
även mobiliserade delar av kustartilleriet inom sina
områden. När angreppet började hade några KA-
pjäser bemannats med befäl ur fredsorganisationen
förstärkta med hemvärnsmän som under värnplikten
utbildats på dessa pjäser. Även ett antal värnkanoner
hade bemannats av hemvärnet. Hemvärnsförban-
den var även beredda att på några timmar lägga
ut hamnminor i Oxelösund från specialtillverkade
flottar. Enligt MB Ö:s operationsorder var även de
tre mobiliserade bataljonsstridsgrupperna ur IB 2,
IB 4 och PB 9 underställda Fo-befälhavarna söder
om Mälaren.

Fiendens bekämpning inleddes D-2 med omfat-
tande sabotage mot underrättelse- och ledningsanlägg-
ningar i hela milots kustområde samt på Gotland.
Bomb- och attackflyg eskorterade av starka jaktför-
band bekämpade i två vågor våra flygbaser. Efter en
tredje våg av bombflyg D- i  mot våra flygbaser och
attackflyg mot våra förband i Nyköpings- och Nynäs-
hamnsområdena luftlandsattes sex fallskärmsbatal-
joner från Jönåker till Vagnhärad och tre norr om
Nynäshamn. Nio lätt utrustade infanteribataljoner
landsattes med helikoptrar runt hamnar och KA-
förband i Oxelösunds- och Nynäshamnsområdena.
Skyttebataljonen ur IB 4 och pansarbataljonen ur
PB 9 bands omgående i strider med de luftlandsatta
styrkorna. Skyttebataljonen ur IB 2 kunde ostörd fort-
sätta förberedelserna för försvar av Södertäljeförbin-
delserna.

Trots korta mobiliseringstider hade endast delar
av lokalrekryterade förband inom kustområdet hunnit
genomföra mobilisering och inta sina grupperings-
platser när luftlandsättningarna inleddes D-i .  Viss
komplettering av personalstyrkorna kunde dock
ske de närmaste dygnen vid förband som inte var
i direkt stridskontakt, bl a till värnkompanierna norr
om Bråviken. Förband som mobiliserade längre in i
landet uppnådde en godtagbar personaluppfyllnad,
men hade svårt att ta sig till sina grupperingsområ-
den vid kusten. Sammanfattningsvis disponerade
befälhavaren för Fo43 dagen D ungefär 5o procent
av grundtilldelade armsförband. Härtill kom delar
av Spärrbataljon Bråviken med bl a två reducerade
fasta batterier samt delar av en rörlig KA-bataljon
och de två bataljonsstridsgrupperna ur IB 4 och PB 9.
Läget på Södertörn var ungefär detsamma, dock utan
några kvalificerade anfallsförband. Utgångsgruppe-
ringen av 4. fördelningens förband norr om Mälaren
gick i huvudsak planenligt utan omfattande stör-
ningar.

När angreppet började ledde respektive Fo-befäl-
havare genom Fo-gruppstaberna (motsvarande)
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var bunden i hårda strider med två fallskärms-
bataljoner i området Järna-Vagnhärad. IB #$:s 
främsta förband nådde D+! Katrineholmsområdet, 
varvid en skyttebataljon avdelades till Fo #". Chefen 
för !#. fördelningen hade D+! handlingsfrihet med 
huvuddelen av två infanteribrigader och ett dygn 
senare även med huvuddelen av PB %. Tidigast D+" 
kunde MB Ö räkna med att disponera !. fördelningen 
vid milots västra gräns. Fördelningen skulle vara 
beredd att fullfölja !#. fördelningens anfall mot Oxelö-
sund eller slå kvarvarande luftlandsatt &ende i Söder-
manland.

Strid vid Oxelösund och på Södertörn
De inledande striderna i Oxelösund och runt Skavsta 
leddes under befälhavaren för Fo #" av stridsgrupp 
Bråviken respektive #"!. Fo-gruppen. D+' hade 
fördelnings staben upprättat nödvändigt samband 
med brigader och stridsgrupper och kunde ta över led-
ningen av striderna i södra delen av Fo #". Övertagan-
det underlättades av att de (esta förbanden i området 
varit underställda !#. fördelningen i storanfallsplanen 
(SA) och samövat under krigsförbandsövningar (KFÖ) 
och särskilda övningar för befäl (SÖB). 

Den reducerade IB #$:s framryckning hejdades 
D+' av på Skavsta luftlandsatta &entliga styrkor. 
Brigaden lyckades öppna vägen över Bettna mot 
Stigtomta, men delar bands av rensningsoperationer 
i området. PB %, också reducerad, fullföljde IB #$:s 
anfall och återtog D+" Skavsta och kunde avvärja 
fortsatta luftlandsättningar i området norr om 
Ny köping. Eftersom pansarbataljonen ur PB % var 
bunden i hårda strider med den luftlandsatta &enden 
i Vagnhäradsområdet och #. fördelningen &ck ny upp-
gift på Södertörn, kunde &enden landstiga i Studsvik 
så gott som ostörd. Den avdelade skyttebataljonen 
ur IB # lyckades återta delar av Oxelösunds tätort, 
men kunde inte förhindra fortsatt lossning av &en-
dens mekaniserade förband från bilfärjor och andra 
rorofartyg. Brigadens huvuddel, som framryckte över 

verksamheten inom sina områden. Chefen för 
!#. för delningen med sin uppehållsplatsomgång var 
sam grupperad med Fo-staben på Fo #" grupperings-
plats. Genom att där följa händelse utvecklingen 
och delta i stabsarbetet skulle ett övertagande av 
striderna vid en eventuell kraftsamling till området 
under lättas. Brigadcheferna med sina uppehållsplats-
omgångar hade anlänt till området för samverkan 
med respektive Fo-gruppchef. Huvuddelen av för-
delnings- och brigadstaberna ledde mobiliseringen av 
sina förband och förberedde för(yttning till Bråviken-
området. 

I skydd av nya (yganfall på förmiddagen dagen D 
fortsatte luftlandsättningar i samma områden. Mitt på 
dagen landsteg en marininfanteribrigad med huvud-
delen i Oxelösund och en bataljon i Nynäshamn. ÖB 
beordrade under förmiddagen dagen D Förstärknings-
alternativ Ö, vilket bl a innebar att !. och !". fördel-
ningarna i milo S underställdes MB Ö. Under natten 
mot D+! påbörjades urlastning av &entliga mekani-
serade förband från rorofartyg i erövrade lossnings-
lägen. Landstigningsfartygen hade liksom de efterföl-
jande rorofartygen under överfarten tillfogats ')–") 
procents förluster av våra mineringar samt från norr 
och söder insatta (yg- och sjöstridskrafter. 

MB beordrade deloperationsplan ! ÖHS, där 
#. fördelningen skulle för(yttas genom Stockholm 
och anfalla över Vagnhärad-Gnesta för att avvärja 
landstigning på nordöstra Sörmlandskusten. Eftersom 
landstigningen i Nynäshamn bedömdes utgöra ett all-
varligt hot mot Stockholm ändrades uppgiften till att 
i stället slå den på Södertörn landstigna &enden. Fo ## 
underställdes IB ' för försvar av förbindelserna genom 
Stockholm och över Södertälje kanal. 

Efter avslutad mobilisering för(yttades !#. för-
delningens förband efter hand på (era vägar mellan 
Hjälmaren–Bråviken mot Nyköpingsområdet. Täten 
på IB # hejdades dagen D av luftlandsatt &ende i höjd 
med Jönåker. Skyttebataljonen ur IB # var under 
anfall mot Oxelösund och pansarbataljonen ur PB % 
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verksamheten inom sina områden. Chefen för
14. fördelningen med sin uppehållsplatsomgång var
samgrupperad med Fo-staben på Fo 43 grupperings-
plats. Genom att där följa händelseutvecklingen
och delta i stabsarbetet skulle ett övertagande av
striderna vid en eventuell kraftsamling till området
underlättas. Brigadcheferna med sina uppehållsplats-
omgångar hade anlänt till området för samverkan
med respektive Fo-gruppchef. Huvuddelen av för-
delnings- och brigadstaberna ledde mobiliseringen av
sina förband och förberedde förflyttning till Bråviken-
området.

I  skydd av nya flyganfall på förmiddagen dagen D
fortsatte luftlandsättningar i samma områden. Mitt  på
dagen landsteg en marininfanteribrigad med huvud-
delen i Oxelösund och en bataljon i Nynäshamn. ÖB
beordrade under förmiddagen dagen D Förstärknings-
alternativ Ö, vilket bl a innebar att 1. och 13. fördel-
ningarna i milo S underställdes MB Ö. Under natten
mot D+I påbörjades urlastning av fientliga mekani-
serade förband från rorofartyg i erövrade lossnings-
lägen. Landstigningsfartygen hade liksom de efterföl-
jande rorofartygen under överfarten tillfogats 20-30
procents förluster av våra mineringar samt från norr
och söder insatta flyg- och sjöstridskrafter.

MB beordrade deloperationsplan i  ÖHS, där
4. fördelningen skulle förflyttas genom Stockholm
och anfalla över Vagnhärad-Gnesta för att avvärja
landstigning på nordöstra Sörmlandskusten. Eftersom
landstigningen i Nynäshamn bedömdes utgöra ett all-
varligt hot mot Stockholm ändrades uppgiften till att
i stället slå den på Södertörn landstigna fienden. Fo 44
underställdes IB 2 för försvar av förbindelserna genom
Stockholm och över Södertälje kanal.

Efter avslutad mobilisering förflyttades 14. för-
delningens förband efter hand på flera vägar mellan
Hjälmaren-Bråviken mot Nyköpingsområ' det. Täten
på IB 4 hejdades dagen D av luftlandsatt fiende i höjd
med Jönåker. Skyttebataljonen ur IB 4 var under
anfall mot Oxelösund och pansarbataljonen ur PB 9

var bunden i hårda strider med två fallskärms-
bataljoner i området Järna-Vagnhärad. IB 45:s
främsta förband nådde D+I Katrineholmsområdet,
varvid en skyttebataljon avdelades till Fo43. Chefen
för 14. fördelningen hade D+I handlingsfrihet med
huvuddelen av två infanteribrigader och ett dygn
senare även med huvuddelen av PB 9. Tidigast D+3
kunde MB Ö räkna med att disponera 1. fördelningen
vid milots västra gräns. Fördelningen skulle vara
beredd att fullfölja 14. fördelningens anfall mot Oxelö-
sund eller slå kvarvarande luftlandsatt fiende i Söder-
manland.

Strid vid Oxelösund och pet Södertörn
De inledande striderna i Oxelösund och runt Skavsta
leddes under befälhavaren för Fo 43 av stridsgrupp
Bråviken respektive 431. Fo-gruppen. D+2 hade
fördelningsstaben upprättat nödvändigt samband
med brigader och stridsgrupper och kunde ta över led-
ningen av striderna i södra delen av Fo 43. Övertagan-
det underlättades av att de flesta förbanden i området
varit underställda 14. fördelningen i storanfallsplanen
(SA) och samövat under krigsförbandsövningar (KFÖ)
och särskilda övningar för befäl (SÖB).

Den reducerade IB 45:s framryckning hejdades
D+2 av på Skavsta luftlandsatta fientliga styrkor.
Brigaden lyckades öppna vägen över Bettna mot
Stigtomta, men delar bands av rensningsoperationer
i området. PB 9, också reducerad, fullföljde IB 45:s
anfall och återtog D+3 Skavsta och kunde avvärja
fortsatta luftlandsättningar i området norr om
Nyköping. Eftersom pansarbataljonen ur PB 9 var
bunden i hårda strider med den luftlandsatta fienden
i Vagnhäradsområdet och 4. fördelningen fick ny upp-
gift på Södertörn, kunde fienden landstiga i Studsvik
så gott som ostörd. Den avdelade skyttebataljonen
ur IB 4 lyckades återta delar av Oxelösunds tätort,
men kunde inte förhindra fortsatt lossning av fien-
dens mekaniserade förband från bilfärjor och andra
rorofartyg. Brigadens huvuddel, som framryckte över
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Operationsplan HEJDA BRÅ-
VIKEN beordras av MB i det 
applikatoriska exemplet. När 
MB redan i skede 2 tvingas 
övergå till plan FÖRSVÅRA 
BRÅVIKEN måste fördelningar-
nas nya uppgifter anpassas till 
påbörjad och avsedd verksam-
het under skede 3 (bilden).
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Operationsplan HEJDA BRÅ-
VIKEN beordras av MB i det
applikatoriska exemplet. När
MB redan i skede 2 tvingas
övergå till plan FÖRSVÅRA
BRÅVIKEN måste fördelningar-
nas nya uppgifter anpassas till
påbörjad och avsedd verksam-
het under skede 3 (bilden).
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Övergång till försvårandeoperation
Även om våra förband fortfarande kunde tillfoga 
#enden förluster i Oxelösund bedömdes hans styrke-
tillväxt från D+$ till ett förstärkt motoriserat rege-
mente per dygn på Sörmlandskusten. På Södertörn 
bedömdes tillväxten till ett reducerat regemente per 
dygn. Stora delar av våra %yg- och sjöstridskrafter 
var nedkämpade och kunde inte på ett avgörande 
sätt hindra #enden från att tillföra nya förband. 
MB Ö bedömde att #endens tillväxt på sikt skulle 
bli så stor att förutsättningarna för att avvärja kust-
invasionen inte längre fanns. ÖB beordrade D+$ en 
övergång till en försvårandeoperation, vilket innebar 
att milots stridskrafter skulle fördröja mot och avvärja 
framträngande över sjöpassen Mälaren-Hjälmaren-
Vättern. MB Ö skulle därvid underställas även steg 
$-förband (bl a fyra IB). ÖB:s beslut innebar att MB 
Ö:s operationer skulle föras enligt Opplan Försvåra 
Brå viken (! ÖFS) med delmål i stort enligt nedan för 
tre skeden:

 – D+$–& avvärjningsstrid norr Bråviken.
 – D+"–' fördröjningsstrid mot Mälaren-Hjälma-

ren.
 – D+!(–!" avvärjningsstrid Mälaren-Hjälmaren-

Vättern.
Grundtanken var att förbanden i kustzonen skulle 

avbryta anfallen mot kusten och under några dygn 
hindra #enden från att bryta ut ur brohuvudet, medan 
bakomvarande fördelningar och försvarsområden 
för beredde fördröjningsstriden. I skydd av denna 
skulle kustförsvarsförbanden dras ur till området norr 
om Mälaren-Hjälmaren. Efter reorganisation skulle 
de förstärka förbanden i avvärjningsområdet. I en 
storanfallssituation skulle de enligt deloperationsplan 
! ÖHS ha klarat fyra–fem dygns strid av medelstor till 
stor omfattning före reorganisation. Varje delopera-
tionsplan hade en egen PLU, planeringsunderlag för 
främst underhållstjänsten. Mot bakgrund av förban-
dens bedömda verksamhet (storstrid, strid av medel-
stor eller liten omfattning, transporter eller återhämt-

Norrköping, hejdades av nya luftlandsättningar i höjd 
med Jönåker-Nävekvarn. Eftersom IB   & höll kust-
vägen Nävekvarn–Krokek kunde #enden inte utnyttja 
Norrköpings hamnar. 

På Södertörn försenades &. fördelningens anfall 
på grund av att #enden med små helikopterlandsatta 
styrkor skar av förbindelserna genom Stockholm. 
Delar av fördelningen #ck under D+! stridskontakt 
med #entlig luftlandsatt trupp på Södertörn, men 
hejdades i höjd med Tungelsta-Grödinge. Chefen för 
Stockholms kustartilleriförsvar (SK) saknade anfalls-
förband och kunde inte avvärja #endens landstigning 
i Nynäshamn, varför denne kunde fortsätta lossning 
från rorofartyg med närmare ett motoriserat rege-
mente varje dygn. D+$ ändrades &. fördelningens upp-
gift till att fördröja framträngande mot Stockholm. 
Fo && behöll uppgiften att försvara Stockholm och 
hålla förbindelserna över Södertälje öppna. Utrym-
ningar från huvudstaden styrdes redan från D+! 
norrut mot Uppland. 

D+$ hade chefen för !&. fördelningen tagit över 
det taktiska ansvaret för försvarsområdets södra 
del. Fo-befälhavaren var fortfarande territoriell chef 
över hela Fo &) med ansvar för samordning med bl a 
länsstyrelsen och landstinget, vilka hade upprättat 
en begränsad ledning på den gemensamma stabsplat-
sen. Man hade dålig kontakt med länsstyrelsen m % i 
Nyköping. Viss förbindelse med kommunerna i norra 
delen av länet kunde upprätthållas bl a genom Fo-
grupperna. Fo &) största uppgift var att fullfölja mobi-
liseringen och leda uppmarschen av förbanden till de 
platser fördelningschefen önskade. De stridande för-
banden skulle kontinuerligt förses med ammunition, 
driv medel, sjukvårdsresurser m m, men uppgiften 
krävde också en satsning på skydd av förbindelserna 
till och inom försvarsområdet. Utrymningar från 
kustområdet försvårades av de #entliga luftlandsätt-
ningarna. Ett betydande antal sörmlänningar kunde 
dock lämna Katrineholm, Strängnäs och Eskilstuna 
under D+).
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Norrköping, hejdades av nya luftlandsättningar i höjd
med Jönåker-Nävekvarn. Eftersom IB 4 höll kust-
vägen Nävekvarn-Krokek kunde fienden inte utnyttja
Norrköpings hamnar.

På Södertörn försenades 4. fördelningens anfall
på grund av att fienden med små helikopterlandsatta
styrkor skar av förbindelserna genom Stockholm.
Delar av fördelningen fick under D+I stridskontakt
med fientlig luftlandsatt trupp på Södertörn, men
hejdades i höjd med Tungelsta-Grödinge. Chefen för
Stockholms kustartilleriförsvar (SK) saknade anfalls-
förband och kunde inte avvärja fiendens landstigning
i Nynäshamn, varför denne kunde fortsätta lossning
från rorofartyg med närmare ett motoriserat rege-
mente varje dygn. D+2 ändrades 4. fördelningens upp-
gift till att fördröja framträngande mot Stockholm.
Fo 44 behöll uppgiften att försvara Stockholm och
hålla förbindelserna över Södertälje öppna. Utrym-
ningar från huvudstaden styrdes redan från D+I
norrut mot Uppland.

D+2 hade chefen för 14. fördelningen tagit över
det taktiska ansvaret för försvarsområdets södra
del. Fo-befälhavaren var fortfarande territoriell chef
över hela Fo 43 med ansvar för samordning med bl a
länsstyrelsen och landstinget, vilka hade upprättat
en begränsad ledning på den gemensamma stabsplat-
sen. Man hade dålig kontakt med länsstyrelsen m fl i
Nyköping. Viss förbindelse med kommunerna i norra
delen av länet kunde upprätthållas bl a genom Fo-
grupperna. Fo 43 största uppgift var att fullfölja mobi-
liseringen och leda uppmarschen av förbanden till de
platser fördelningschefen önskade. De stridande för-
banden skulle kontinuerligt förses med ammunition,
drivmedel, sjukvårdsresurser m m, men uppgiften
krävde också en satsning på skydd av förbindelserna
till och inom försvarsområdet. Utrymningar från
kustområdet försvårades av de fientliga luftlandsätt-
ningarna. Ett  betydande antal sörmlänningar kunde
dock lämna Katrineholm, Strängnäs och Eskilstuna
under D+3.

Övergång till försvårandeoperation
Även om våra förband fortfarande kunde tillfoga
fienden förluster i Oxelösund bedömdes hans styrke-
tillväxt från D+2 t i l l  ett förstärkt motoriserat rege-
mente per dygn på Sörmlandskusten. På Södertörn
bedömdes tillväxten till ett reducerat regemente per
dygn. Stora delar av våra flyg- och sjöstridskrafter
var nedkämpade och kunde inte på ett avgörande
sätt hindra fienden från att tillföra nya förband.
MB Ö bedömde att fiendens tillväxt på sikt skulle
bli så stor att förutsättningarna för att avvärja kust-
invasionen inte längre fanns. ÖB beordrade D+2 en
övergång till en försvårandeoperation, vilket innebar
att milots stridskrafter skulle fördröja mot och avvärja
framträngande över sjöpassen Mälaren-Hjälmaren-
Vättern. MB Ö skulle därvid underställas även steg
2-förband (bl a fyra IB). ÖB:s beslut innebar att MB
Ö:s operationer skulle föras enligt Opplan Försvåra
Bråviken (1 ÖFS) med delmål i stort enligt nedan för
tre skeden:

-  D+2-4 avvärjningsstrid norr Bråviken.
-  D+5-9 fördröjningsstrid mot Mälaren-Hjälma-

ren.
-  D+10-15 avvärjningsstrid Mälaren-Hjälmaren-

Vättern.
Grundtanken var att förbanden i kustzonen skulle

avbryta anfallen mot kusten och under några dygn
hindra fienden från att bryta ut ur brohuvudet, medan
bakomvarande fördelningar och försvarsområden
förberedde fördröjningsstriden. I  skydd av denna
skulle kustförsvarsförbanden dras ur till området norr
om Mälaren-Hjälmaren. Efter reorganisation skulle
de förstärka förbanden i avvärjningsområdet. I en
storanfallssituation skulle de enligt deloperationsplan

ÖHS ha klarat fyra-fem dygns strid av medelstor till
stor omfattning före reorganisation. Varje delopera-
tionsplan hade en egen PLU, planeringsunderlag för
främst underhållstjänsten. Mot bakgrund av förban-
dens bedömda verksamhet (storstrid, strid av medel-
stor eller liten omfattning, transporter eller återhämt-



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

varande enheter ur #ygvapnet och marinen fordrades 
ingen samordning längre, de $ck snarare uppgifter av 
typen det ”fria kriget”. 

 
Fördröjningsstrid söder om Mälaren
D+% påbörjades övergången till en försvårandeopera-
tion inom Milo Ö. Enligt planen skulle !. fördelningen 
(IB !&, IB A och PB '") fördröja framträngande mot 
och avvärja över Hjälmaren-Vättern, beredd att 
omgruppera för reorganisation inom milo B, där 
!!. fördelningen skulle vara beredd att avvärja fort-
satt framträngande. !(. fördelningen skulle i skydd 
av !. fördelningen och Fo ():s fördröjningsstrid dras 
ur norrut för reorganisation inom Fo (*. Eftersom 
stora delar av !(. fördelningen, bl a IB (, hejdats längs 
E (, måste urdragningen ske delad på ömse sidor om 
Hjälma ren. En skyttebataljon ur IB (%, som under-
ställdes Fo () i trakten av Flen, förstärkte IB !(, som 
skulle ta upp fördröjningsstriden så långt söderut som 
möjligt.

(. fördelningen hade redan satts in på Södertörn, 
varför fördröjningsstriden från Vagnhärad-Gnesta 
mot Södertälje måste övertas av Fo ((. Pansarbatal-
jonen ur PB +, som varit i strid från dagen D, under-
ställdes IB ' för att fördröja framträngade mot Söder-
tälje. 

Fo () (IB !( och MekB !, samt efter reorganisation 
IB (%) skulle fördröja framträngande genom meller-
sta Södermanland och avvärja framträngande över 
Mälaren -Hjälmaren. IB!(, vars huvuddel anlände 
D+!, hade börjat förbereda sin uppgift att fördröja 
framträngande från Sibro-Yngarens nordvästra spets 
mot Eklången-Hjälmaren. I anslutning till viktiga 
knutpunkter inom området hade Fo-befälhavaren 
sedan några år låtit bygga ut ett antal skyddsrum 
(SK !"). MekB !, anlände D+% till området söder 
Strängnäs för återhämtning. Brigadens uppgift blev 
att avvärja luftlandsättningar i Strängnäsområdet 
och vara beredd att anfalla och slå eventuellt genom-
brott inom IB !(:s område. IB (% (reducerad) skulle 

ning) för varje dygn beräknades behovet av underhåll 
och reorganisation. 

Utnyttjande av marin- och !ygstridskrafter
Den viktigaste uppgiften för milo Ö:s mobiliserade 
stridskrafter var att bekämpa de inledande luftland-
sättningar som skulle skydda den fortsatta styrke-
tillväxten genom landstigningar vid kusten. Detta 
innebar maximalt utnyttjande av vår jakt mot angri-
parens luftlandsättningsförband och deras jaktskydd. 
I den mån inga sådana mål fanns skulle arméns mobi-
lisering och uppmarsch skyddas genom att bekämpa 
angriparens attack- och bomb#yg. Alternativt kunde 
jakten avdelas för skydd av våra sjöstridskrafter eller 
sjötransporter. Även vår attack skulle utnyttjas maxi-
malt mot luftlandsatta eller landstigande förband. Så 
länge angriparens styrkor befann sig till havs kunde 
viss samordning av vår #ygattack med sjöstridskraf-
terna ske till tid och rum. Eftersom vi redan från 
början var i efterhand var det oftast mera rationellt 
att utnyttja gynnsamma tillfällen för anfall i stället 
för att vänta på en samlad attack.

Prioritering av måltyper måste göras efter hand 
med hänsyn till händelseutvecklingen. Om $endens 
inledande landsättningar och landstigningar tillfoga-
des stora förluster skulle förutsättningar $nnas för 
våra efter hand tillförda anfallsbrigader att återta 
hamnar och strypa styrketillväxten. Stridsekono-
miskt sett torde det ha varit viktigast att hindra de 
luftlandsatta förbanden att skära av förbindelserna 
till landstigningsområdena genom att nedkämpa dem 
innan de hunnit samlas och organisera sig. Även om 
våra första anfallsstyrkor inte hade kraft att slå land-
stigande styrkor var det av största vikt att komma så 
nära kusten att $endens fortsatta urlastning kunde 
bekämpas med artilleri.

Kampen om $endens styrketillväxt i tagna hamnar 
(lossningslägen) skulle vara avgörande för utgången 
av hela operationen. Därför måste våra #yg- och sjö-
stridskrafter satsas maximalt från början. För kvar-
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ning) för varje dygn beräknades behovet av underhåll
och reorganisation.

Utnyttjande av marin- och flygstridskrafter
Den viktigaste uppgiften för milo Ö:s mobiliserade
stridskrafter var att bekämpa de inledande luftland-
sättningar som skulle skydda den fortsatta styrke-
tillväxten genom landstigningar vid kusten. Detta
innebar maximalt utnyttjande av vår jakt mot angri-
parens luftlandsättningsförband och deras jaktskydd.
I  den mån inga sådana mål fanns skulle armens mobi-
lisering och uppmarsch skyddas genom att bekämpa
angriparens attack- och bombflyg. Alternativt kunde
jakten avdelas för skydd av våra sjöstridskrafter eller
sjötransporter. Även vår attack skulle utnyttjas maxi-
malt mot luftlandsatta eller landstigande förband. Så
länge angriparens styrkor befann sig till havs kunde
viss samordning av vår flygattack med sjöstridskraf-
terna ske till tid och rum. Eftersom vi redan från
början var i efterhand var det oftast mera rationellt
att utnyttja gynnsamma tillfällen för anfall i stället
för att vänta på en samlad attack.

Prioritering av måltyper måste göras efter hand
med hänsyn till händelseutvecklingen. Om fiendens
inledande landsättningar och landstigningar tillfoga-
des stora förluster skulle förutsättningar finnas för
våra efter hand tillförda anfallsbrigader att återta
hamnar och strypa styrketillväxten. Stridsekono-
miskt sett torde det ha varit viktigast att hindra de
luftlandsatta förbanden att skära av förbindelserna
till landstigningsområdena genom att nedkämpa dem
innan de hunnit samlas och organisera sig. Även om
våra första anfallsstyrkor inte hade kraft att slå land-
stigande styrkor var det av största vikt att komma så
nära kusten att fiendens fortsatta urlastning kunde
bekämpas med artilleri.

Kampen om fiendens styrketillväxt i tagna hamnar
(lossningslägen) skulle vara avgörande för utgången
av hela operationen. Därför måste våra flyg- och sjö-
stridskrafter satsas maximalt från början. För kvar-

varande enheter ur flygvapnet och marinen fordrades
ingen samordning längre, de fick snarare uppgifter av
typen det "fria kriget".

Fördröjningsstrid söder om Mälaren
D+5 påbörjades övergången till en försvårandeopera-
tion inom Milo Ö. Enligt planen skulle 1. fördelningen
(IB i  7, IB A och PB 26) fördröja framträngande mot
och avvärja över Hjälmaren-Vättern, beredd att
omgruppera för reorganisation inom milo B, där

fördelningen skulle vara beredd att avvärja fort-
satt framträngande. 14. fördelningen skulle i  skydd
av 1. fördelningen och Fo 43:s fördröjningsstrid dras
ur norrut för reorganisation inom Fo 48. Eftersom
stora delar av 14. fördelningen, bl a IB 4, hejdats längs
E 4, måste urdragningen ske delad på ömse sidor om
Hjälmaren. En skyttebataljon ur IB 45, som under-
ställdes Fo43 i trakten av Flen, förstärkte IB 14, som
skulle ta upp fördröjningsstriden så långt söderut som
möjligt.

4. fördelningen hade redan satts in på Södertörn,
varför fördröjningsstriden från Vagnhärad-Gnesta
mot Södertälje måste övertas av Fo44. Pansarbatal-
jonen ur PB 9, som varit i strid från dagen D, under-
ställdes IB 2 för att fördröja framträngade mot Söder-
tälje.

Fo43 (IB 14 och MekB io samt efter reorganisation
IB 45) skulle fördröja framträngande genom meller-
sta Södermanland och avvärja framträngande över
Mälaren-Hjälmaren. IB i4, vars huvuddel anlände
D+i,  hade börjat förbereda sin uppgift att fördröja
framträngande från Sibro-Yngarens nordvästra spets
mot Eklången-Hjälmaren. I  anslutning till viktiga
knutpunkter inom området hade Fo-befälhavaren
sedan några år låtit bygga ut ett antal skyddsrum
(SK 16). MekB io anlände D+5 ti l l  området söder
Strängnäs för återhämtning. Brigadens uppgift blev
att avvärja luftlandsättningar i Strängnäsområdet
och vara beredd att anfalla och slå eventuellt genom-
brott inom IB 14:s område. IB 45 (reducerad) skulle
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Inom östra delen av Fo #$ anföll delar av en meka-
niserad division över Gnesta-Järna mot Södertälje. 
D+% påbörjades anfall mot hela Södertäljeområdet. 
På Södertörn framryckte &enden med en mekanise-
rad division över Sorunda-Berga, men hejdades D+' 
i höjd med Tumba-Tyresö. Fiendens styrketillväxt i 
Nynäshamn var långsam och striderna i Stockholms-
riktningen blev stående ett par dygn.

D+!( hade &enden med huvuddelen av fyra 
meka  niserade divisioner nått avvärjningsområdena 
centrala Stockholm, sjöpassen Mälaren-Hjälmaren 
och Hjälmaren-Vättern, vilka försvarades av #. för-
delningen, Fo #$ respektive !!. fördelningen. !#. och 
!. fördelningarna skulle efter sin fördröjningsstrid 
genomföra reorganisation i Västmanland respektive 
Närke och var från D+!$ beredda att sättas in för 
att förstärka avvärjningsstriden inom milo B och V. 
I söder avvärjde under MB S !$. fördelningen fram-
trängande i Östergötland.

Fienden disponerade fortfarande betydande )yg-
stridskrafter som relativt ohotade kunde understödja 
anfallen på marken. Några svenska )ygfält kunde 
utnyttjas för nya landsättningar av reorganiserade 
luftlandsättningsförband. Disponibelt tonnage var till-
räckligt för att landsätta så stora styrkor som tagna och 
återställda hamnar medgav. Efter tillförsel av ytter-
ligare tre mekaniserade divisioner kunde anfallen fort-
sätta ur sjöpassen omkring D+!*. För att kunna skära 
av mellersta Sverige fram till norska gränsen hade &en-
den behövt avdela ytterligare minst fem meka niserade 
divisioner, d v s totalt !# divisioner (inklu sive två luft-
landsättningsdivisioner) för operationen.

 
Analys av händelseutvecklingen 
En kustinvasion inom ramen för ett överraskande 
inlett anfall är liksom vid storanfall ett stort trans-
portföretag, men behäftat med betydligt större osäker-
heter. Angriparen kan inte i förväg vara säker på vilka 
beredskapshöjande åtgärder försvararen hunnit vidta 
när anfallet inleds. Det &nns mycket att vinna om 

efter reorganisation i trakten av Kungsör insättas för 
avvärjningsstrid i passet Mälaren-Hjälmaren. I områ-
det hade det under några veckor byggts ut omfattande 
befästningar med resurser ur BRB (Byggnads- och 
Reparationsberedskapen). IB #* skulle i första hand 
utföra motanfall i anslutning till motståndsområden 
försvarade av bl a fem tillförda lokalförsvars batal-
joner.

Tiden för förberedelser och samordning av för-
bandens verksamhet blev kort. IB !# hade något år 
tidigare genomfört en SÖB (särskild övning för befäl), 
som resulterat i en plan för fördröjningsstriden, men 
förbanden hade inte övat i området. MekB !(:s befäl 
kom huvudsakligen från P !( i Strängnäs och kände 
genom fredsverksamheten till sitt område relativt väl, 
medan IB #*:s förberedelser i sitt område var mycket 
begränsade. 

Fiendens kraftsamling var förlagd till Bråviken-
riktningen med anfallsmål sjöpassen Vättern-Hjäl-
maren-Mälaren för fortsatta operationer norr om 
Vättern. Efter några mindre framstötar bröt &enden 
D+* på stor bredd ut ur brohuvudet i kustområdet. 
Huvuddelen av en mekaniserad division anföll över 
Bettna-Husby Oppunda mot Flen-Malmköping. Ett 
motoriserat regemente anföll över Sköldinge mot 
Hjälmaresund för skydd av divisionens västra )ank.

En andra mekaniserad division anföll över Krokek-
Katrineholm mot Finspång-Vingåker. Ett regemente 
som skyddade divisionens södra )ank hejdades i 
Norrköping av !$. fördelningen, som under MB S 
avvärjde framträngande över Göta kanal (Vättern–
Bråviken).

För att påskynda framryckningen luftlandsatte 
&enden D+% en fallskärmsbataljon vid Floda och 
en vid Kjula. IB !#:s västra bataljon &ck stora pro-
blem och tvingades uppge området norr om Yngaren 
och dra sig tillbaka mot Hälleforsnäs-Svalboviken. 
MekB !( anföll och skingrade den luftlandsatta batal-
jonen vid Kjula. Förberedelserna i sjöpasset väster om 
Eskilstuna kunde i huvudsak fortsätta enligt plan.
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efter reorganisation i trakten av Kungsör insättas för
avvärjningsstrid i passet Mälaren-Hjälmaren. I områ-
det hade det under några veckor byggts ut omfattande
befästningar med resurser ur BRB (Byggnads- och
Reparationsberedskapen). IB 45 skulle i första hand
utföra motanfall i anslutning till motståndsområden
försvarade av bl a fem tillförda lokalförsvarsbatal-
joner.

Tiden för förberedelser och samordning av för-
bandens verksamhet blev kort. IB 14 hade något år
tidigare genomfört en SÖB (särskild övning för befäl),
som resulterat i en plan för fördröjningsstriden, men
förbanden hade inte övat i området. MekB io:s befäl
kom huvudsakligen från P io i Strängnäs och kände
genom fredsverksamheten till sitt område relativt väl,
medan IB 45:s förberedelser i sitt område var mycket
begränsade.

Fiendens kraftsamling var förlagd till Bråviken-
riktningen med anfallsmål sjöpassen Vättern-Hjäl-
maren-Mälaren för fortsatta operationer norr om
Vättern. Efter några mindre framstötar bröt fienden
D+5 på stor bredd ut ur brohuvudet i kustområdet.
Huvuddelen av en mekaniserad division anföll över
Bettna-Husby Oppunda mot Flen-Malmköping. Ett
motoriserat regemente anföll över Sköldinge mot
Hjälmaresund för skydd av divisionens västra flank.

En andra mekaniserad division anföll över Krokek-
Katrineholm mot Finspång-Vingåker. Ett regemente
som skyddade divisionens södra flank hejdades i
Norrköping av 13. fördelningen, som under MB S
avvärjde framträngande över Göta kanal (Vättern—
Bråviken).

För att påskynda framryckningen luftlandsatte
fienden D+6 en fallskärmsbataljon vid Floda och
en vid Kjula. IB 14:s västra bataljon fick stora pro-
blem och tvingades uppge området norr om Yngaren
och dra sig tillbaka mot Hälleforsnäs-Svalboviken.
MekB io anföll och skingrade den luftlandsatta batal-
jonen vid Kjula. Förberedelserna i sjöpasset väster om
Eskilstuna kunde i huvudsak fortsätta enligt plan.

Inom östra delen av Fo 43 anföll delar av en meka-
niserad division över Gnesta-Järna mot Södertälje.
D+6 påbörjades anfall mot hela Södertäljeområdet.
På Södertörn framryckte fienden med en mekanise-
rad division över Sorunda-Berga, men hejdades D+8
i höjd med Tumba-Tyresö. Fiendens styrketillväxt i
Nynäshamn var långsam och striderna i Stockholms-
riktningen blev stående ett par dygn.

D+io hade fienden med huvuddelen av fyra
mekaniserade divisioner nått avvärjningsområdena
centrala Stockholm, sjöpassen Mälaren-Hjälmaren
och Hjälmaren-Vättern, vilka försvarades av 4. för-
delningen, Fo43 respektive i i .  fördelningen. 14. och
1. fördelningarna skulle efter sin fördröjningsstrid
genomföra reorganisation i Västmanland respektive
Närke och var från D+ i3 beredda att sättas in för
att förstärka avvärjningsstriden inom milo B och V.
I  söder avvärjde under MB S 13. fördelningen fram-
trängande i Östergötland.

Fienden disponerade fortfarande betydande flyg-
stridskrafter som relativt ohotade kunde understödja
anfallen på marken. Några svenska flygfält kunde
utnyttjas för nya landsättningar av reorganiserade
luftlandsättningsförband. Disponibelt tonnage var till-
räckligt för att landsätta så stora styrkor som tagna och
återställda hamnar medgav. Efter tillförsel av ytter-
ligare tre mekaniserade divisioner kunde anfallen fort-
sätta ur sjöpassen omkring D+15. För att kunna skära
av mellersta Sverige fram till norska gränsen hade fien-
den behövt avdela ytterligare minst fem mekaniserade
divisioner, d v s totalt 14 divisioner (inklusive två luft-
landsättningsdivisioner) för operationen.

Analys au händelseutvecklingen
En kustinvasion inom ramen för ett överraskande
inlett anfall är liksom vid storanfall ett stort trans-
portföretag, men behäftat med betydligt större osäker-
heter. Angriparen kan inte i förväg vara säker på vilka
beredskapshöjande åtgärder försvararen hunnit vidta
när anfallet inleds. Det finns mycket att vinna om
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Tänkbart läge dagen D+6. 
Fienden har påbörjat utbryt-
ning ur brohuvudena norr om 
Bråviken och på Södertörn. 
Milo Ö:s stridskrafter fördröjer 
mot sjö passen Vättern–Hjäl-

maren–Mälaren, där milo B 
och V för bereder för att hejda 
fortsatt fram trängande. MB S 
avvärjer framträngande över 
Göta kanal/Vättern-Bråviken.
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Tänkbart läge dagen D+6.
Fienden har påbörjat utbryt-
ning ur brohuvudena norr om
Bråviken och på Södertöm.
Milo Ö:s stridskrafter fördröjer
mot sjöpassen Vättem-Hjäl-

maren-Mälaren, där milo B
och V förbereder för att hejda
fortsatt framträngande. MB S
avvärjer framträngande över
Göta kanal/Vättem-Bråviken.
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om vardera drygt # $$$ man. Mot de två brohuvu-
dena anföll under D+!–D+# huvuddelen av två 
infanteri brigader (totalt % $$$ man) från nordväst mot 
Nyköpings området samt lika många på Södertörn 
mot Nynäshamn. PB " (reducerad) anföll D+& mot 
Skavsta 'ygplats med & $$$ man, men efter beslutet 
om övergång till en försvårandeoperation avstannade 
offensiven. !(. fördelningen försvarade tagen terräng 
och påbörjade förberedelserna för urdragning norrut. 
I kustområdet norr om Bråviken avvärjde under 
D+!–D+( åtta bataljonsstridsgrupper ur tre nymobi-
liserade brigader tillsammans med smärre styrkor ur 
KA, lokalförsvaret och hemvärnet (totalt ca !) $$$ 
man) utbrytning ur brohuvudet, där *enden nu dis-
ponerade närmare ($ bataljonsstridsgrupper (totalt 
ca #$ $$$ man).

!. fördelningen fördröjde framträngande mot 
Hjälmaren-Vättern med bl a tre brigader och Fo (& 
framträngande mot Mälaren-Hjälmaren med bl a 
två brigader och (. fördelningen framträngandet mot 
Stockholm med tre brigader. D+) anföll *enden på 
stor bredd med två divisioner mot sjöpassen och en 
division mot Stockholm. Fiendens överlägsenhet var 
inledningsvis inte markant men ökade varje dygn. 
Målsättningen för våra förband var att med begrän-
sade insatser tillfoga *enden stora förluster samt 
skapa tid för avvärjningsstriden i sjöpassen.

Totalt skulle vi omkring D+!$ disponera ett dussin 
brigader för avvärjningsstriden kring Stockholm 
((. fördelningen tre), Mälaren-Hjälmaren (Fo (& tre), 
Hjälmaren-Vättern (!!. fördelningen tre) och Vättern-
Bråviken (!&. fördelningen tre). Härtill kom för anfall 
i anslutning till avvärjningsområdena !. och !(. för-
delningarna med fem reorganiserade brigader. För 
fortsatt anfall västerut disponerade *enden D+!( sex 
divisioner. Såväl anfallare som försvarare hade lidit 
betydande förluster, varför styrkeförhållandena efter 
två veckor kunde sägas vara ungefär jämnstarka. 
Skillnaden var dock att vi i det närmaste hade uttömt 
våra resurser, medan *enden kunde tillföra nya samt 

överraskningen lyckas, men angriparen måste vara 
medveten om att han tar en stor risk. 

Med ovan antagna tids- och styrkeförhållanden 
tvingades ÖB redan efter några dygn beordra en 
försvårandeoperation. Den helt avgörande faktorn 
var naturligtvis att vi måste inleda striderna med 
en mycket begränsad del av våra resurser. Allmän 
mobilise ring hade beordrats sent, och de lägsta bered-
skapsalternativen innehöll mycket få arméförband. 
Fienden disponerade ungefär lika stora styrkor 
och samma transportkapacitet som vid storanfallet. 
Våra fjärrstridskrafter ur 'ygvapnet och marinen 
kunde genom en hög insatsberedskap tillfoga de 
inledan de transporterna stora förluster, men våra 
anfallsförband ur armén nådde inte stridsområdet 
förrän de svagt försvarade infallsportarna tagits av 
*enden. 

De två första dygnen (D-#–D) luftlandsattes totalt 
!+ bataljoner med stridsfordon och lika många lätt 
utrustade skyttebataljoner på Sörmlandskusten och 
i Nynäshamnsområdet. Trots stora förluster under 
tilltransporten var de helt överlägsna de små och 
utspridda styrkorna, plutons-/kompanienheter, ur 
lokalförsvaret och hemvärnet. De senare lyckades för-
svara ett stort antal skyddsföremål mot de sabotage-
grupper som anföll med början D-#. De relativt stora 
KA-förbanden var också utspridda och erbjöd begrän-
sat motstånd mot *endens marktrupper. De enda 
platser där försvararen kunde göra effektivt motstånd 
var i området kring Nyköping (skyttebataljon ur IB () 
och i området Vagnhärad-Tystberga (pansarbataljon 
ur PB "). Under dagen D landsteg fyra bataljoner 
marininfanteri i Oxelösund och Nynäshamn. Antalet 
svenska soldater som skulle försvara infallsportarna 
och begränsa närmare !) $$$ (efter &$-procentiga 
förluster under tilltransporten) med stort antal strids-
fordon utrustade *endesoldaters utbredning mellan 
Bråviken–Södertörn uppgick till högst !$ $$$. 

De följande dagarna tillförde *enden varje dygn 
i storleksordningen två motoriserade regementen 
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överraskningen lyckas, men angriparen måste vara
medveten om att han tar en stor risk.

Med ovan antagna tids- och styrkeförhållanden
tvingades ÖB redan efter några dygn beordra en
försvårandeoperation. Den helt avgörande faktorn
var naturligtvis att vi måste inleda striderna med
en mycket begränsad del av våra resurser. Allmän
mobilisering hade beordrats sent, och de lägsta bered-
skapsalternativen innehöll mycket få armsförband.
Fienden disponerade ungefär lika stora styrkor
och samma transportkapacitet som vid storanfallet.
Våra fjärrstridskrafter ur flygvapnet och marinen
kunde genom en hög insatsberedskap tillfoga de
inledande transporterna stora förluster, men våra
anfallsförband ur armen nådde inte stridsområdet
förrän de svagt försvarade infallsportarna tagits av
fienden.

De två första dygnen (D-2—D) luftlandsattes totalt
18 bataljoner med stridsfordon och lika många lätt
utrustade skyttebataljoner på Sörmlandskusten och
i Nynäshamnsområdet. Trots stora förluster under
tilltransporten var de helt överlägsna de små och
utspridda styrkorna, plutons-/kompanienheter, ur
lokalförsvaret och hemvärnet. De senare lyckades för-
svara ett stort antal skyddsföremål mot de sabotage-
grupper som anföll med början D-2. De relativt stora
KA-förbanden var också utspridda och erbjöd begrän-
sat motstånd mot fiendens marktrupper. De enda
platser där försvararen kunde göra effektivt motstånd
var i området kring Nyköping (skyttebataljon ur IB 4)
och i området Vagnhärad-Tystberga (pansarbataljon
ur PB 9). Under dagen D landsteg fyra bataljoner
marininfanteri i Oxelösund och Nynäshamn. Antalet
svenska soldater som skulle försvara infallsportarna
och begränsa närmare 15 000 (efter 3o-procentiga
förluster under tilltransporten) med stort antal strids-
fordon utrustade fiendesoldaters utbredning mellan
Bråviken—Södertörn uppgick till högst io 000.

De följande dagarna tillförde fienden varje dygn
i storleksordningen två motoriserade regementen

om vardera drygt 2 000 man. Mot de två brohuvu-
dena anföll under D+ I—D+2 huvuddelen av två
infanteribrigader (totalt 6 000 man) från nordväst mot
Nyköpingsområdet samt lika många på Södertörn
mot Nynäshamn. PB 9 (reducerad) anföll D+3 mot
Skavsta flygplats med 3 000 man, men efter beslutet
om övergång till en försvårandeoperation avstannade
offensiven. 14. fördelningen försvarade tagen terräng
och påbörjade förberedelserna för urdragning norrut.
I  kustområdet norr om Bråviken avvärjde under
D+ i—D+4 åtta bataljonsstridsgrupper ur tre nymobi-
liserade brigader tillsammans med smärre styrkor ur
KA, lokalförsvaret och hemvärnet (totalt ca 15 000
man) utbrytning ur brohuvudet, där fienden nu dis-
ponerade närmare 4o bataljonsstridsgrupper (totalt
ca 2o 000 man).

1. fördelningen fördröjde framträngande mot
Hjälmaren-Vättern med bl a tre brigader och Fo43
framträngande mot Mälaren-Hjälmaren med bl a
två brigader och 4. fördelningen framträngandet mot
Stockholm med tre brigader. D+5 anföll fienden på
stor bredd med två divisioner mot sjöpassen och en
division mot Stockholm. Fiendens överlägsenhet var
inledningsvis inte markant men ökade varje dygn.
Målsättningen för våra förband var att med begrän-
sade insatser tillfoga fienden stora förluster samt
skapa tid för avvärjningsstriden i sjöpassen.

Totalt skulle vi omkring D+ io disponera ett dussin
brigader för avvärjningsstriden kring Stockholm
(4. fördelningen tre), Mälaren-Hjälmaren (Fo43 tre),
Hjälmaren-Vättern ( i i .  fördelningen tre) och Vättern-
Bråviken (13. fördelningen tre). Härtill kom för anfall
i anslutning till avvärjningsområdena 1. och 14. för-
delningarna med fem reorganiserade brigader. För
fortsatt anfall västerut disponerade fienden D4-14 sex
divisioner. Såväl anfallare som försvarare hade lidit
betydande förluster, varför styrkeförhållandena efter
två veckor kunde sägas vara ungefär jämnstarka.
Skillnaden var dock att v i i  det närmaste hade uttömt
våra resurser, medan fienden kunde tillföra nya samt
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måste ingå redan i låga beredskapsalternativ för för-
svar av infallsportar mot inledande luftlandsättningar 
och landstigningar.

MB Ö:s egna studier

Gotland 
Gotlands läge mitt i Östersjön ger ön en särställ-
ning som underrättelseplattform. Den utgör också en 
bas för insatser med sjö- och $ygstridskrafter i såväl 
offensivt som defensivt syfte. Ön kan också utnyttjas 
som språngbräda för operationer mot andra sidan av 
Öster sjön. Att behärska Gotland erbjuder betydande 
militära fördelar vid ett krig i Östersjöområdet. Under 
det kalla kriget fanns det ett betydande antal freds-
förband på ön. Försvaret leddes av C MKG (chefen 
för Militärkommando Gotland), underställd MB Ö. 
Gotland försvarades av "% ### krigsplacerade soldater, 
varav & ### var gotlänningar, samt ! %## hemvärns-
män. Övriga, den s k fastlandskontingenten, skulle 
föras över från bl a Oxelösund och Nynäshamn. 

Försvaret av ön byggde på att man skulle försvara 
de större hamnarna mot sjötransporterade förband. 
Detta innebar en kraftsamling till Visby och till öns 
norra del, där det fanns $era KA-bataljoner i fasta 
anläggningar. För att möta landstigningar med 
special tonnage fanns det ett mycket stort antal värn-
kanoner längs den gotländska kusten. Brigad Gotland 
utgjorde öns reserv för att möta luftlandsättningar och 
landstigningar. Ett stort antal kontrollerbara hamn- 
och strandförsvarsmineringar var utlagda i fredstid. 

På ÖB:s uppdrag genomförde milostab Ö !'()–(* 
”Opstudie Gotland” under ledning av ställföreträ-
dande operationsledaren, med chefen för underrät-
telse- och säkerhetssektionen som ansvarig för spel-
ledning och avdömningar. MKG representerades av 
sin stabschef med delar av staben. För att undvika att 
resultatet påverkades av ”spontana tyckanden” utnytt-
jades gamla underlag från MUR-studierna hos armé-
stabens studie avdelning (Ast/Stud). Det övergripande 

disponerade starkt $ygunderstöd för de fortsatta 
opera tionerna. 

För att nå ett mål på djupet för sina operationer 
torde +enden ha behövt avdela minst ytterligare 
fyra divisioner, d v s sammanlagt fjorton (varav fyra 
genom luftlandsättningar). Hela den inledda opera-
tionen bedöms ha kunnat genomföras på ytterligare 
två veckor. Med stor säkerhet vågar man påstå att om 
+enden i stället för Bråviken valt Stockholmsområdet 
(från Nynäshamn till Kapellskär) torde målet ha nåtts 
snabbare och med en mindre styrkeinsats. I Stock-
holm torde större delen av den svenska riks ledningen 
och viktiga totalförsvarsfunktioner ha inneslutits och 
neutraliserats. Vidare bedöms att angreppet skulle ha 
drabbat vår mobilisering, vilket resulterat i stora bris-
ter hos de mobiliserade förbanden.

Om +enden även besatt Gotland kunde bl a möjlig -
heterna till luftlandsättningar längre in i landet samt 
insatser med taktiskt $yg ha ökat avsevärt redan efter 
några dygn. Å andra sidan skulle ockupationen av 
Gotland ha tagit resurser från de som nu användes 
mot fastlandet. Det är därför tveksamt om insatser 
mot Gotland spelat någon större roll i ett sådant läge.

Inom ramen för de resurser vi disponerade bedöms 
främst följande förhållanden ha kunnat skapa förut-
sättningar för en möta-hejda-slå-operation. Genom 
FRA:s signalspaning hade vi goda möjligheter att få 
mycket aktuell information om en angripares före-
havan den. Ett väl fungerande skydd mot sabotage 
skulle bidra till att bevara en hög effekt vid under-
rättelse- och ledningsfunktionerna, vilket ökade våra 
möjligheter till förvarning och insatser mot rätt mål.

Hög insatsberedskap vid $yg- och sjöstrids-
krafterna skulle ha varit avgörande för att kunna 
tillfoga +enden betydande förluster redan under 
överfarten. Tidigt beslut om komplettering av i fred 
utlagda sjö- och hamnmineringar samt lokalrekry-
terade förband för försvar av hamnar och lossnings-
lägen kunde också ha bidragit till att minska +endens 
styrketill växt. Eldkraftiga, rörliga anfallsförband 
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disponerade starkt flygunderstöd för de fortsatta
operationerna.

För att nå ett mål på djupet för sina operationer
torde fienden ha behövt avdela minst ytterligare
fyra divisioner, d v s sammanlagt fjorton (varav fyra
genom luftlandsättningar). Hela den inledda opera-
tionen bedöms ha kunnat genomföras på ytterligare
två veckor. Med stor säkerhet vågar man påstå att om
fienden i stället för Bråviken valt Stockholmsområdet
(från Nynäshamn till Kapellskär) torde målet ha nåtts
snabbare och med en mindre styrkeinsats. I  Stock-
holm torde större delen av den svenska riksledningen
och viktiga totalförsvarsfunktioner ha inneslutits och
neutraliserats. Vidare bedöms att angreppet skulle ha
drabbat vår mobilisering, vilket resulterat i stora bris-
ter hos de mobiliserade förbanden.

Om fienden även besatt Gotland kunde bl a möjlig-
heterna till luftlandsättningar längre in i landet samt
insatser med taktiskt flyg ha ökat avsevärt redan efter
några dygn. Å andra sidan skulle ockupationen av
Gotland ha tagit resurser från de som nu användes
mot fastlandet. Det är därför tveksamt om insatser
mot Gotland spelat någon större roll i ett sådant läge.

Inom ramen för de resurser vi disponerade bedöms
främst följande förhållanden ha kunnat skapa förut-
sättningar för en möta-hejda-slå-operation. Genom
FRA:s signalspaning hade vi goda möjligheter att få
mycket aktuell information om en angripares före-
havanden. Ett väl fungerande skydd mot sabotage
skulle bidra till att bevara en hög effekt vid under-
rättelse- och ledningsfunktionerna, vilket ökade våra
möjligheter till förvarning och insatser mot rätt mål.

Hög insatsberedskap vid flyg- och sjöstrids-
krafterna skulle ha varit avgörande för att kunna
tillfoga fienden betydande förluster redan under
överfarten. Tidigt beslut om komplettering av i fred
utlagda sjö- och hamnmineringar samt lokalrekry-
terade förband för försvar av hamnar och lossnings-
lägen kunde också ha bidragit till att minska fiendens
styrketillväxt. Eldkraftiga, rörliga anfallsförband

måste ingå redan i låga beredskapsalternativ för för-
svar av infallsportar mot inledande luftlandsättningar
och landstigningar.

MB Ö:s egna studier

Gotland
Gotlands läge mitt i Östersjön ger ön en särställ-
ning som underrättelseplattform. Den utgör också en
bas för insatser med sjö- och flygstridskrafter i såväl
offensivt som defensivt syfte. Ön kan också utnyttjas
som språngbräda för operationer mot andra sidan av
Östersjön. Att behärska Gotland erbjuder betydande
militära fördelar vid ett krig i Östersjöområdet. Under
det kalla kriget fanns det ett betydande antal freds-
förband på ön. Försvaret leddes av C MKG (chefen
för Militärkommando Gotland), underställd MB Ö.
Gotland försvarades av 25 000 krigsplacerade soldater,
varav 6 000 var gotlänningar, samt i5oo hemvärns-
män. Övriga, den s k fastlandskontingenten, skulle
föras över från bl a Oxelösund och Nynäshamn.

Försvaret av ön byggde på att man skulle försvara
de större hamnarna mot sjötransporterade förband.
Detta innebar en kraftsamling till Visby och till öns
norra del, där det fanns flera KA-bataljoner i fasta
anläggningar. För att möta landstigningar med
specialtonnage fanns det ett mycket stort antal värn-
kanoner längs den gotländska kusten. Brigad Gotland
utgjorde öns reserv för att möta luftlandsättningar och
landstigningar. Ett stort antal kontrollerbara hamn-
och strandförsvarsmineringar var utlagda i fredstid.

På ÖB:s uppdrag genomförde milostab Ö 1983-84
"Opstudie Gotland" under ledning av ställföreträ-
dande operationsledaren, med chefen för underrät-
telse- och säkerhetssektionen som ansvarig för spel-
ledning och avdömningar. MKG representerades av
sin stabschef med delar av staben. För att undvika att
resultatet påverkades av "spontana tyckanden" utnytt-
jades gamla underlag från MUR-studierna hos arms-
stabens studieavdelning (Ast/Stud). Det övergripande



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

sättningar. Å andra sidan band våra insatser för för-
svar av Gotland stora delar av våra egna resurser som 
kunde ha utnyttjats för fastlandet.

Ett sovjetiskt angrepp mot svenska fastlandet 
kunde allvarligt störas från Gotland om inte ön tidi-
gare ockuperats. Till försvaret av fastlandet bidrog 
underrättelsekällor, på ön baserat jakt#yg samt luft-
värn och rörligt KA med långa räckvidder.

Resultatet pekade entydigt på att Gotlands ”gamla 
igelkott”, d v s försvar dimensionerat för öns egen 
skull, borde ersättas med en modell ”huggorm” inne-
hållande vapen med lång räckvidd för att kunna 
utgöra ett allvarligt hot mot en kustinvasion mot fast-
landet från Öland i söder till Södertörn i norr. I första 
hand skulle en modern kustrobotbataljon grupperas 
på ön. För att överleva en eventuell förbekämpning 
skulle robotarna vara monterade på fordon utspridda 
och dolda i lador på ön. Förslaget föll vid föredrag-
ningen för ÖB, som ansåg att det kunde ses som alltför 
provokativt mot Sovjet, men framför allt på att det 
kunde bli svårt att få tillbaka de en gång utgångsgrup-
perade förbanden från ön. Det torde dock vara omöj-
ligt att hitta något strategiskt läge där t ex en kvali$-
cerad kustrobotbataljon kunde göra större nytta än att 
försvara mer än halva den svenska Östersjökusten.

Stockholm/Södertörn
Med en allt sämre ekonomi och Sovjets förödande 
krig i Afghanistan från !%&% minskade under '(-talet 
omfattningen av den sovjetiska övningsverksamheten 
i Östersjön. Resurserna för att inleda ett storanfall 
med konventionella vapen blev allt färre. Däremot 
fanns fortfarande moderna förband med hög kvalitet 
som skulle kunna inleda ett överraskande angrepp och 
besätta ett antal strategiskt viktiga områden. Gotland 
och Stockholm var två sådana områden vars försvar 
fått en hög prioritet i vår planläggning. Vid revide-
ringen av underrättelsebedömandet kom Södertörn att 
framstå som den viktigaste delen av Stockholmsområ-
det, ja möjligen även i hela Sverige. 

syftet var att utreda hur Gotland skulle försvaras och 
vilka resurser som behövdes. Spelledningen lade stor 
vikt vid inte bara försvar av själva ön utan även vid 
hur ön kunde utnyttjas för andra syften, bl a försvar 
av fastlandet.

Studien omfattade såväl ett storanfall (begränsat 
anfall) mot ett mobiliserat MKG som ett överras-
kande inlett anfall mot ett partiellt mobiliserat för-
svar. Storanfallet kunde genomföras såväl före som 
samtidigt med eller efter en kustinvasion mot svenska 
fastlandet. De resurser som erfordrades mot ön var så 
begränsade att de endast i liten utsträckning påver-
kade operationerna mot fastlandet. Det korta avstån-
det från Baltikum gynnade en angripares #ygbekämp-
ning genom #era och säkrare insatser per dygn. 
Motsvarande fördelar gällde hans luftlandsättningar 
med såväl fallskärm som helikoptrar. Eftersom $en-
den inledningsvis inte var beroende av en styrketill-
växt med fartyg kunde angreppet i båda alternativen 
genomföras med huvudsakligen luftlandsatta trupper 
mot öns svagt försvarade södra delar. Våra möjlig-
heter att bekämpa dessa var små. 

Om Sovjet valde att tidigt anfalla Gotland med 
transporter över havet kunde vi tillfoga special ton-
naget gränssättande förluster för fortsatt invasion 
mot fastlandet. Med stöd av valda avdömningsregler 
lyckades angripargruppen ockupera hela ön på två 
veckor. De $entliga sjö- och #ygstridskrafter som inom 
ytterligare en vecka hade baserats på ön var dock fort-
sättningsvis sårbara för vårt attack#yg.

De sovjetiska resurser som insattes för det över-
raskande angreppet var så fåtaliga att vår förvarning 
blev obe$ntlig. Överförandet av mer egen trupp, fast-
landskontingenten, blev mycket problematisk, varför 
ön $ck försvaras av boende på ön. Fienden satte 
huvud sakligen in luftburna trupper, vilket räckte för 
att nedkämpa de fåtaliga förbanden på ön, som ocku-
perades på en vecka. Kraftfulla svenska insatser med 
jakt- och attack#yg gjorde dock att $enden tvingades 
avdela betydande resurser för att skydda sina luftland-
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syftet var att utreda hur Gotland skulle försvaras och
vilka resurser som behövdes. Spelledningen lade stor
vikt vid inte bara försvar av själva ön utan även vid
hur ön kunde utnyttjas för andra syften, bl a försvar
av fastlandet.

Studien omfattade såväl ett storanfall (begränsat
anfall) mot ett mobiliserat MKG som ett överras-
kande inlett anfall mot ett partiellt mobiliserat för-
svar. Storanfallet kunde genomföras såväl före som
samtidigt med eller efter en kustinvasion mot svenska
fastlandet. De resurser som erfordrades mot ön var så
begränsade att de endast i liten utsträckning påver-
kade operationerna mot fastlandet. Det korta avstån-
det från Baltikum gynnade en angripares flygbekämp-
ning genom flera och säkrare insatser per dygn.
Motsvarande fördelar gällde hans luftlandsättningar
med såväl fallskärm som helikoptrar. Eftersom fien-
den inledningsvis inte var beroende av en styrketill-
växt med fartyg kunde angreppet i båda alternativen
genomföras med huvudsakligen luftlandsatta trupper
mot öns svagt försvarade södra delar. Våra möjlig-
heter att bekämpa dessa var små.

Om Sovjet valde att tidigt anfalla Gotland med
transporter över havet kunde vi tillfoga specialton-
naget gränssättande förluster för fortsatt invasion
mot fastlandet. Med stöd av valda avdömningsregler
lyckades angripargruppen ockupera hela ön på två
veckor. De fientliga sjö- och flygstridskrafter som inom
ytterligare en vecka hade baserats på ön var dock fort-
sättningsvis sårbara för vårt attackflyg.

De sovjetiska resurser som insattes för det över-
raskande angreppet var så fåtaliga att vår förvarning
blev obefintlig. Överförandet av mer egen trupp, fast-
landskontingenten, blev mycket problematisk, varför
ön fick försvaras av boende på ön. Fienden satte
huvudsakligen in luftburna trupper, vilket räckte för
att nedkämpa de fåtaliga förbanden på ön, som ocku-
perades på en vecka. Kraftfulla svenska insatser med
jakt- och attackflyg gjorde dock att fienden tvingades
avdela betydande resurser för att skydda sina luftland-

sättningar. Å andra sidan band våra insatser för för-
svar av Gotland stora delar av våra egna resurser som
kunde ha utnyttjats för fastlandet.

Ett sovjetiskt angrepp mot svenska fastlandet
kunde allvarligt störas från Gotland om inte ön tidi-
gare ockuperats. Til l  försvaret av fastlandet bidrog
underrättelsekällor, på ön baserat jaktflyg samt luft-
värn och rörligt KA med långa räckvidder.

Resultatet pekade entydigt på att Gotlands "gamla
igelkott", d v s försvar dimensionerat för öns egen
skull, borde ersättas med en modell "huggorm" inne-
hållande vapen med lång räckvidd för att kunna
utgöra ett allvarligt hot mot en kustinvasion mot fast-
landet från Öland i söder till Södertörn i norr. I  första
hand skulle en modern kustrobotbataljon grupperas
på ön. För att överleva en eventuell förbekämpning
skulle robotarna vara monterade på fordon utspridda
och dolda i lador på ön. Förslaget föll vid föredrag-
ningen för ÖB, som ansåg att det kunde ses som alltför
provokativt mot Sovjet, men framför allt på att det
kunde bli svårt att få tillbaka de en gång utgångsgrup-
perade förbanden från ön. Det torde dock vara omöj-
ligt att hitta något strategiskt läge där t ex en kvalifi-
cerad kustrobotbataljon kunde göra större nytta än att
försvara mer än halva den svenska Östersjökusten.

Stockholm/Södertörn
Med en allt sämre ekonomi och Sovjets förödande
krig i Afghanistan från 1979 minskade under 8o-talet
omfattningen av den sovjetiska övningsverksamheten
i Östersjön. Resurserna för att inleda ett storanfall
med konventionella vapen blev allt färre. Däremot
fanns fortfarande moderna förband med hög kvalitet
som skulle kunna inleda ett överraskande angrepp och
besätta ett antal strategiskt viktiga områden. Gotland
och Stockholm var två sådana områden vars försvar
fått en hög prioritet i vår planläggning. Vid revide-
ringen av underrättelsebedömandet kom Södertörn att
framstå som den viktigaste delen av Stockholmsområ-
det, ja möjligen även i hela Sverige.
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angrepp samt att förbindelserna över Södertälje 
kanal var vitala för att man skulle kunna förstärka 
huvudstaden. Ett påtagligt resultat av fältövningen 
var att det organiserades ett antal lokalrekryterade 
stadsskytte bataljoner med korta mobtider för försvar 
av centrala Stockholm. Vissa P-mobförband #ck upp-
gift att försvara förbindelserna över Södertälje kanal. 
Fältövningen blev något av ett startskott för alla de 
prioriteringar som senare kom att riktas mot Stock-
holmsområdet fram till slutet av $%-talet, då ”ingen-
ting prioriterades längre”.

Var vi redo?

Hade vi klarat ett krig? 
Vi kommer aldrig att få veta hur våra staber och 
förband skulle ha klarat ett krigs påfrestningar. Våra 
planer var utformade med en viss förutsättning som 
grund. Ett krig kunde ha startat och utvecklats på 
många olika sätt. En angripares avsikter och avdelade 
resurser kunde ha varit helt annorlunda. Tidsförhål-
landena var naturligtvis mycket avgörande. Hade vi 
hunnit mobilisera och utgångsgruppera våra förband 
eller skulle vi ha tvingats till improviserade operatio-
ner mot ett överraskande inlett angrepp?

Stridstekniken för våra lägre befäl och värnpliktiga 
grundades på Anvisningar för skyttekompani eller 
skyttepluton (motsvarande för övriga truppslag). Det 
högre befälet utbildades enligt arméreglementet AR ", 
där kärnvapenhotet var påtagligt. Före kraftsamling 
skulle kompanierna grupperas med två kilometers 
centrumavstånd. Under !$&%-talet lades allt mindre 
vikt vid detta hot, men den tidigare anbefallda 
utspridningen behölls dock i praktiken som en följd 
av stora ytor och få förband. Det är viktigt att notera 
att kärnvapenhotet #ck låg prioritet i de planer som 
utarbe tades under !$&%- och '%-talen. Det har därför 
inte behandlats i denna studie.

Vilket stridsvärde skulle våra förband ha haft i 
mötet med en antalsmässigt och materiellt överläg-

Själva huvudstaden var svagt försvarad. Möjlig-
heterna till omfattande luftlandsättning med helikopt-
rar var goda. Norr om Stockholm, främst i centrala 
Uppland, var ett antal brigader utgångsgrupperade 
för att avvärja stora luftlandsättningar med fallskärm. 
Söder om huvudstaden var försvaret koncentrerat till 
Nynäshamn och de marina basområdena på Södertörn. 

Sovjetunionen skulle kunna inleda ett överras-
kande anfall med små styrkor, inledningsvis in#ltre-
rade sabotageförband, som besatte broar och viktiga 
anläggningar i huvudstaden. Genom att stoppa 
morgon tra#ken på Essingeleden, Västerbron samt 
broarna mellan Gamla Stan och Norrmalm skulle 
man lamslå hela huvudstadsområdet. Hundratusen-
tals befäl och meniga skulle fastna i bilköerna och 
inte nå sina mobiliseringsplatser. Vägspärrarna skulle 
kunna förstärkas med helikopterluftlandsatta styrkor 
för att ges en ökad uthållighet samt utgöra ett hot mot 
andra delar av huvudstaden.

En invasion på Södertörn skulle ge en angripare 
(era stora fördelar. Även tra#ken över Södertälje-
broarna kunde snabbt skäras av. Vår mobilisering 
i området skulle till stora delar omintetgöras, och det 
marina försvaret i Muskö-Berga skulle tvingas verka 
med reducerad bemanning och ägna sig åt markför-
svar i stället för marina operationer. Därmed skulle en 
framgångsrik landstigning i Nynäshamn med omgiv-
ningar kunna inledas. Slutligen skulle förstärkningar 
till Stockholm fastna vid Södertälje kanal. Södertörn 
skulle för #enden utgöra ett lättförsvarat område där 
han kunde växa till i styrka innan utbrytning inleddes 
med am#biska förband mot Sörmland eller Stockholm. 

Mot bakgrund av denna hotbild beslöt MB att 
pröva försvarsplanläggningen i Stockholmsområdet. 
I juni !$') medverkade alla i området direkt under-
ställda chefer (DUC) i en stor fältövning, ”Södertörn”, 
med inriktning på centrala Stockholm, Nynäshamns-
området och Södertäljeförbindelserna.

Man konstaterade att särskilda åtgärder krävdes 
för att i första hand försvåra ett överraskande inlett 
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Själva huvudstaden var svagt försvarad. Möjlig-
heterna till omfattande luftlandsättning med helikopt-
rar var goda. Norr om Stockholm, främst i centrala
Uppland, var ett antal brigader utgångsgrupperade
för att avvärja stora luftlandsättningar med fallskärm.
Söder om huvudstaden var försvaret koncentrerat till
Nynäshamn och de marina basområdena på Södertörn.

Sovjetunionen skulle kunna inleda ett överras-
kande anfall med små styrkor, inledningsvis infiltre-
rade sabotageförband, som besatte broar och viktiga
anläggningar i huvudstaden. Genom att stoppa
morgontrafiken på Essingeleden, Västerbron samt
broarna mellan Gamla Stan och Norrmalm skulle
man lamslå hela huvudstadsområdet. Hundratusen-
tals befäl och meniga skulle fastna i bilköerna och
inte nå sina mobiliseringsplatser. Vägspärrarna skulle
kunna förstärkas med helikopterluftlandsatta styrkor
för att ges en ökad uthållighet samt utgöra ett hot mot
andra delar av huvudstaden.

En invasion på Södertörn skulle ge en angripare
flera stora fördelar. Även trafiken över Södertälje-
broarna kunde snabbt skäras av. Vår mobilisering
i området skulle till stora delar omintetgöras, och det
marina försvaret i Muskö-Berga skulle tvingas verka
med reducerad bemanning och ägna sig åt markför-
svar i stället för marina operationer. Därmed skulle en
framgångsrik landstigning i Nynäshamn med omgiv-
ningar kunna inledas. Slutligen skulle förstärkningar
till Stockholm fastna vid Södertälje kanal. Södertörn
skulle för fienden utgöra ett lättförsvarat område där
han kunde växa till i styrka innan utbrytning inleddes
med amfibiska förband mot Sörmland eller Stockholm.

Mot bakgrund av denna hotbild beslöt MB att
pröva försvarsplanläggningen i Stockholmsområdet.
I  juni 1985 medverkade alla i området direkt under-
ställda chefer (DUC) i en stor fältövning, "Södertörn",
med inriktning på centrala Stockholm, Nynäshamns-
området och Södertäljeförbindelserna.

Man konstaterade att särskilda åtgärder krävdes
för att i första hand försvåra ett överraskande inlett

angrepp samt att förbindelserna över Södertälje
kanal var vitala för att man skulle kunna förstärka
huvudstaden. Ett påtagligt resultat av fältövningen
var att det organiserades ett antal lokalrekryterade
stadsskyttebataljoner med korta mobtider för försvar
av centrala Stockholm. Vissa P-mobförband fick upp-
gift att försvara förbindelserna över Södertälje kanal.
Fältövningen blev något av ett startskott för alla de
prioriteringar som senare kom att riktas mot Stock-
holmsområdet fram till slutet av 90-talet, då "ingen-
ting prioriterades längre".

Var vi redo?

Hade vi klarat ett krig?
Vi kommer aldrig att få veta hur våra staber och
förband skulle ha klarat ett krigs påfrestningar. Våra
planer var utformade med en viss förutsättning som
grund. Ett krig kunde ha startat och utvecklats på
många olika sätt. En angripares avsikter och avdelade
resurser kunde ha varit helt annorlunda. Tidsförhål-
landena var naturligtvis mycket avgörande. Hade vi
hunnit mobilisera och utgångsgruppera våra förband
eller skulle vi ha tvingats till improviserade operatio-
ner mot ett överraskande inlett angrepp?

Stridstekniken för våra lägre befäl och värnpliktiga
grundades på Anvisningar för skyttekompani eller
skyttepluton (motsvarande för övriga truppslag). Det
högre befälet utbildades enligt armsreglementet AR2,
där kärnvapenhotet var påtagligt. Före kraftsamling
skulle kompanierna grupperas med två kilometers
centrumavstånd. Under 1970-talet lades allt mindre
vikt vid detta hot, men den tidigare anbefallda
utspridningen behölls dock i praktiken som en följd
av stora ytor och få förband. Det är viktigt att notera
att kärnvapenhotet fick låg prioritet i de planer som
utarbetades under 1970- och 8o-talen. Det har därför
inte behandlats i denna studie.

Vilket stridsvärde skulle våra förband ha haft i
mötet med en antalsmässigt och materiellt överläg-
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avdelningen. Undsäksektionen tog som komplement 
till bedömandemetodiken fram en för staben exklusiv 
”styrkejämförelsemodell”, vilken till ämpades vid 
plane ring och under övningar, KFÖ och SÖB. Annars 
var sektionens operativa arbete mycket inriktat på att 
beräkna en angripares möjliga styrketillväxt i olika 
operationsriktningar. Utgående från det sovjetiska 
bomb- och attack$ygets basering och aktionsradier 
med olika lastalternativ samt vår motverkan bedöm-
des sannolika målval. Beräkningarna sammanställdes 
i en hotbildsbeskrivning som tillställdes alla under-
ställda chefer inom militärområdet som underlag för 
deras planering. Därmed undveks det vanliga proble-
met med att angränsande förband hade egna och helt 
olika hotbilder.

Vid staben utvecklades under !%&'-talet luftför-
svarsorienteringarna (Lufor) till en bredare och mera 
framåtriktad taktisk luftlägesprognos (TALP). Mot 
bakgrund av underställda förbands dygnsvisa rappor-
ter om $ygbekämpningens omfattning och målval 
samt erhållna förluster m m bedömde milostabens 
undsäk (endens sannolika $yginsatser nästkommande 
dygn. Huvudsyftet var att ge våra förband underlag 
för att uppträda vid t ex omgrupperingar. Prognoserna 
byggde även på angriparens närmaste avsikter samt 
vårt luftförsvars möjligheter att verka och ge förvar-
ning i olika områden. Milostaben Ö:s TALP (ck ett 
visst gehör i andra milon och återfanns i ett arméregle-
mente så sent som kring år "'''.

För att öva och upprätthålla krigsdugligheten 
hos underställda staber genomförde MB varje år två 
lednings övningar med Fo-staber och samverkande 
civila myndigheter. Varje övning krävde tre–fyra 
dagars gemensamma förberedelser av milostaben 
och ett femtiotal ledande personer i civilbefälhava-
rens (CB:s) kansli och samverkande högre regionala 
myndig heter för att utforma förutsättningar och 
speldrag. I själva övningarna (Ylva, Botvid, Blenda 
m $), vilka normalt tog fyra dagar, deltog ofta "''–#'' 
övade under en övningsledning om ca !'' personer. 

sen motståndare? Vad betydde våra förberedelser 
i form av rekognoseringar och övningar i terrängen? 
För att man ska kunna skapa rimlig tid för armé-
förbandens förberedelser måste det ställas höga krav 
på dispo nibla sjö- och $ygstridskrafters förmåga att 
tillsammans med omfattande sjömineringar i inlop-
pen till främst hamnarna i Oxelösund, Nynäshamn 
och Kapellskär tillfoga en landstigning stora förluster 
under överfarten. Genom maximalt uttag av jakt$yget 
skulle de inledande luftlandsättningarna tillfogas stora 
och avgörande förluster. Även om våra arméförband 
var förberedda och samövade i aktuell terräng skulle 
det uppstå oplanerade situationer som krävde till-
lämpad ledning och initiativrika chefer på alla nivåer. 
Våra soldaters motivation samt stöd från det civila 
samhället borde ha varit en stor fördel för oss.

Vilken terrängkännedom hade (endens förband? 
Cheferna hade säkert tillgång till detaljerade kartor, 
men många Sovjetsoldater skulle nog inte veta var 
de befann sig och inte heller varför. Deras initiativ-
förmåga och motivation borde ha varit dålig.

Den mest avgörande faktorn var kanske tredje 
parts inverkan. Vi planerade ju för att slåss ensamma, 
utan stöd från någon annan nation. Indirekt hade vi 
intecknat Natos inverkan genom den s k marginal-
doktrinen, d v s att huvuddelen av Warszawapaktens 
resurser skulle bindas i Centraleuropa mot huvud-
motståndaren. Vidare räknade vi med att (nskt mot-
stånd skulle kunna fördröja ett angrepp främst mot 
nordligaste Sverige.

Nedan pekas på viktiga förberedelser som borde ha 
gett oss fördelar samt andra förhållanden som kunde 
ha påverkat våra förbands stridsvärde. Avslutningsvis 
görs ett försök att bedöma hur Nato skulle ha kunnat 
inverka på ett sovjetiskt angrepp mot milo Ö.

Våra förberedelser 
I syfte att förbättra stabens förmåga att leda olika 
operationer utarbetades inom MB Ö en ”Arbetsord-
ning Krig” under ledning av chefen för sambands-
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sen motståndare? Vad betydde våra förberedelser
i form av rekognoseringar och övningar i terrängen?
För att man ska kunna skapa rimlig tid för arms-
förbandens förberedelser måste det ställas höga krav
på disponibla sjö- och flygstridskrafters förmåga att
tillsammans med omfattande sjömineringar i inlop-
pen till främst hamnarna i Oxelösund, Nynäshamn
och Kapellskär tillfoga en landstigning stora förluster
under överfarten. Genom maximalt uttag av jaktflyget
skulle de inledande luftlandsättningarna tillfogas stora
och avgörande förluster. Även om våra armsförband
var förberedda och samövade i aktuell terräng skulle
det uppstå oplanerade situationer som krävde till-
lämpad ledning och initiativrika chefer på alla nivåer.
Våra soldaters motivation samt stöd från det civila
samhället borde ha varit en stor fördel för oss.

Vilken terrängkännedom hade fiendens förband?
Cheferna hade säkert tillgång till detaljerade kartor,
men många Sovjetsoldater skulle nog inte veta var
de befann sig och inte heller varför. Deras initiativ-
förmåga och motivation borde ha varit dålig.

Den mest avgörande faktorn var kanske tredje
parts inverkan. Vi planerade ju för att slåss ensamma,
utan stöd från någon annan nation. Indirekt hade vi
intecknat Natos inverkan genom den s k marginal-
doktrinen, d v s att huvuddelen av Warszawapaktens
resurser skulle bindas i Centraleuropa mot huvud-
motståndaren. Vidare räknade vi med att finskt mot-
stånd skulle kunna fördröja ett angrepp främst mot
nordligaste Sverige.

Nedan pekas på viktiga förberedelser som borde ha
gett oss fördelar samt andra förhållanden som kunde
ha påverkat våra förbands stridsvärde. Avslutningsvis
görs ett försök att bedöma hur Nato skulle ha kunnat
inverka på ett sovjetiskt angrepp mot milo Ö.

Våra förberedelser
I  syfte att förbättra stabens förmåga att leda olika
operationer utarbetades inom MB Ö en "Arbetsord-
ning Krig" under ledning av chefen för sambands-

avdelningen. Undsäksektionen tog som komplement
till bedömandemetodiken fram en för staben exklusiv
"styrkejämförelsemodell", vilken tillämpades vid
planering och under övningar, KFÖ och SÖB. Annars
var sektionens operativa arbete mycket inriktat på att
beräkna en angripares möjliga styrketillväxt i olika
operationsriktningar. Utgående från det sovjetiska
bomb- och attackflygets basering och aktionsradier
med olika lastalternativ samt vår motverkan bedöm-
des sannolika målval. Beräkningarna sammanställdes
i en hotbildsbeskrivning som tillställdes alla under-
ställda chefer inom militärområdet som underlag för
deras planering. Därmed undveks det vanliga proble-
met med att angränsande förband hade egna och helt
olika hotbilder.

Vid staben utvecklades under 1980-talet luftför-
svarsorienteringarna (Lufor) till en bredare och mera
framåtriktad taktisk luftlägesprognos (TALP). Mot
bakgrund av underställda förbands dygnsvisa rappor-
ter om flygbekämpningens omfattning och målval
samt erhållna förluster m m bedömde milostabens
undsäk fiendens sannolika flyginsatser nästkommande
dygn. Huvudsyftet var att ge våra förband underlag
för att uppträda vid t ex omgrupperingar. Prognoserna
byggde även på angriparens närmaste avsikter samt
vårt luftförsvars möjligheter att verka och ge förvar-
ning i olika områden. Milostaben Ö:s TALP fick ett
visst gehör i andra milon och återfanns i ett armsregle-
mente så sent som kring år 2000.

För att öva och upprätthålla krigsdugligheten
hos underställda staber genomförde MB varje år två
ledningsövningar med Fo-staber och samverkande
civila myndigheter. Varje övning krävde tre—fyra
dagars gemensamma förberedelser av milostaben
och ett femtiotal ledande personer i civilbefälhava-
rens (CB:s) kansli och samverkande högre regionala
myndigheter för att utforma förutsättningar och
speldrag. I själva övningarna (Ylva, Botvid, Blenda
m fl), vilka normalt tog fyra dagar, deltog ofta 200-300
övade under en övningsledning om ca ioo personer.
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öva andra chefer. En fördel var att våra operations- 
och stridsplaner $ck användas i fred vid krigsspel, 
stabs- och förbandsövningar. Chefer på %era nivåer 
blev väl insatta i sina uppgifter. Våra förband $ck till-
fälle att öva i den terräng de i första hand skulle verka 
i. Vid beredskapslarm visste chefer var de avsågs att 
grupperas och för vilken uppgift. Planerna var %exibla 
för att man skulle kunna möta alternativa händelse-
utvecklingar. Så snart högre chefer fattat beslut om 
vilken deloperationsplan som skulle genomföras 
kunde förbanden omgående inrikta sig på den nya 
uppgiften, vilken ofta var känd och rekognoserad. 
Till sammans med en god terrängkännedom var nog 
detta vår styrka, medan omoderna sambandssystem 
var kanske vår största svaghet.

Förbandens stridsvärde
Det var inte bara chefer med staber som behövde 
övas. Förband på olika nivåer måste tränas på sina 
viktigaste uppgifter och samöva med andra förband 
i aktuella områden. Sedan gammalt har förband ur 
alla försvarsgrenar genomfört utbildning och övningar 
på sina krigsuppgifter. För att öva ledning på %era 
nivåer skapade milostaben en taktisk ram inom vilken 
lägre regionala staber skulle pröva sina förband. Skill-
naden mot lednings- och stabstjänstövningarna var 
främst att i övningar som Poseidon, Ran och SESAM 
omsattes MB:s order till taktisk verksamhet av marin- 
respektive %ygförband. Av undsäkfunktionen krävdes 
ett stort arbete för att de som regel fåtaliga B-styr-
korna ($enden) skulle uppfattas som många %er och 
värderas som ett reellt hot för de övade.

Det verkliga elddopet var försvarsmaktsövningen 
Ostkust hösten !&'(. Det övergripande syftet var att 
öva förband ur alla försvarsgrenar att i samverkan 
avvärja en kustinvasion söder om Mälaren. Övningen 
förbereddes i över ett år under ett stort antal samord-
ningsmöten. Arbetet med underrättelsespelet var ett 
kvali$cerat pussel. De $ngerade förbandens verksam-
het måste överensstämma med de B-styrkor som upp-

Övningarna genomfördes främst under dagtid och 
i kontorsmiljö med fasta lägen och förenklad rappor-
tering, som en eftergift till de civila medverkande. 
Däremot bedrevs stabstjänstövningar med fördel-
nings-, örlogsbas- och sektorstaber grupperade på 
respek tive förbands krigsstabsplats och med uppkopp-
lat krigssamband. Dessa övningar krävde omfattande 
förberedelser, bl a av underrättelserapporteringen, 
som samtidigt skulle ge de övade en taktisk bakgrund 
och ett kontinuerligt brus med utvalda händelser 
som skulle ge övad stab önskade problem att lösa. 
Även milostaben och CB:s kansli övades och pröva-
des under )*-talet genom krigsspel och överraskande 
kontroller av Hkv (högkvarteret), som tyvärr inte 
orkade fortsätta med dessa resurs- och tidskrävande 
övningar. Bara för att uppfylla rapportbestämmelser-
nas (RappB) krav skulle milostaben utan datorstöd ta 
emot och sammanställa %era hundra ”regelbundna” 
rapporter per dygn från underställda chefer samt rap-
portera sammanfattande bedömningar till Hkv.

Särskilda spelgrupper avdelades under '*-talet för 
att med stöd av personal ur milostaben utarbeta förut-
sättningar och leda enklare former av stabsövningar 
under stabens KFÖ och SÖB. Till skillnad mot Hkv, 
vars KFÖ och SÖB ofta prioriterades ner, fullföljde 
landets milostaber konsekvent sina övningar under 
hela '*-talet, vilket kom att skapa väl fungerande 
staber. Den största bristen var nog att nästan all tid 
gick åt till att granska alla rapporter från DUC och 
att sammanställa dessa rapporter till Hkv. Ett annat 
problemområde var presentationsmetodiken från 
andra världskriget som tillsammans med omodern 
sambandsutrustning inte underlättade informations-
utbytet. Den digitala tekniken som efter hand infördes 
påskyndade handläggningen, som i gengäld blev mera 
detaljerad men fortfarande sårbar. För många detaljer 
kunde också bli ett problem. Man såg inte skogen för 
alla träd!

När det gäller cheferna $ck dessa många tillfällen 
att dels öva i egen befattning, dels i olika spelgrupper 
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Övningarna genomfördes främst under dagtid och
i kontorsmiljö med fasta lägen och förenklad rappor-
tering, som en eftergift till de civila medverkande.
Däremot bedrevs stabstjänstövningar med fördel-
nings-, örlogsbas- och sektorstaber grupperade på
respektive förbands krigsstabsplats och med uppkopp-
lat krigssamband. Dessa övningar krävde omfattande
förberedelser, bl a av underrättelserapporteringen,
som samtidigt skulle ge de övade en taktisk bakgrund
och ett kontinuerligt brus med utvalda händelser
som skulle ge övad stab önskade problem att lösa.
Även milostaben och CB:s kansli övades och pröva-
des under 7o-talet genom krigsspel och överraskande
kontroller av Hkv (högkvarteret), som tyvärr inte
orkade fortsätta med dessa resurs- och tidskrävande
övningar. Bara för att uppfylla rapportbestämmelser-
nas (RappB) krav skulle milostaben utan datorstöd ta
emot och sammanställa flera hundra "regelbundna"
rapporter per dygn från underställda chefer samt rap-
portera sammanfattande bedömningar till Hkv.

Särskilda spelgrupper avdelades under 8o-talet för
att med stöd av personal ur milostaben utarbeta förut-
sättningar och leda enklare former av stabsövningar
under stabens KFÖ och SÖB. Til l skillnad mot Hkv,
vars KFÖ och SÖB ofta prioriterades ner, fullföljde
landets milostaber konsekvent sina övningar under
hela 8o-talet, vilket kom att skapa väl fungerande
staber. Den största bristen var nog att nästan all tid
gick åt till att granska alla rapporter från DUC och
att sammanställa dessa rapporter till Hkv. Ett annat
problemområde var presentationsmetodiken från
andra världskriget som tillsammans med omodern
sambandsutrustning inte underlättade informations-
utbytet. Den digitala tekniken som efter hand infördes
påskyndade handläggningen, som i gengäld blev mera
detaljerad men fortfarande sårbar. För många detaljer
kunde också bli ett problem. Man såg inte skogen för
alla träd!

När det gäller cheferna fick dessa många tillfällen
att dels öva i egen befattning, dels i olika spelgrupper

öva andra chefer. En fördel var att våra operations-
och stridsplaner fick användas i fred vid krigsspel,
stabs- och förbandsövningar. Chefer på flera nivåer
blev väl insatta i sina uppgifter. Våra förband fick till-
fälle att öva i den terräng de i första hand skulle verka
i. Vid beredskapslarm visste chefer var de avsågs att
grupperas och för vilken uppgift. Planerna var flexibla
för att man skulle kunna möta alternativa händelse-
utvecklingar. Så snart högre chefer fattat beslut om
vilken deloperationsplan som skulle genomföras
kunde förbanden omgående inrikta sig på den nya
uppgiften, vilken ofta var känd och rekognoserad.
Tillsammans med en god terrängkännedom var nog
detta vår styrka, medan omoderna sambandssystem
var kanske vår största svaghet.

Förbandens stridsvärde
Det var inte bara chefer med staber som behövde
övas. Förband på olika nivåer måste tränas på sina
viktigaste uppgifter och samöva med andra förband
i aktuella områden. Sedan gammalt har förband ur
alla försvarsgrenar genomfört utbildning och övningar
på sina krigsuppgifter. För att öva ledning på flera
nivåer skapade milostaben en taktisk ram inom vilken
lägre regionala staber skulle pröva sina förband. Skill-
naden mot lednings- och stabstjänstövningarna var
främst att i övningar som Poseidon, Ran och SESAM
omsattes MB:s order till taktisk verksamhet av marin-
respektive flygförband. Av undsäkfunktionen krävdes
ett stort arbete för att de som regel fåtaliga B-styr-
korna (fienden) skulle uppfattas som många fler och
värderas som ett reellt hot för de övade.

Det verkliga elddopet var försvarsmaktsövningen
Ostkust hösten 1983. Det övergripande syftet var att
öva förband ur alla försvarsgrenar att i samverkan
avvärja en kustinvasion söder om Mälaren. Övningen
förbereddes i över ett år under ett stort antal samord-
ningsmöten. Arbetet med underrättelsespelet var ett
kvalificerat pussel. De fingerade förbandens verksam-
het måste överensstämma med de B-styrkor som upp-
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gav hotet en ”lagom” omfattning. Sovjet bedömdes 
disponera endast mycket begränsade styrkor för ett 
angrepp på Sverige. Ett nytt begrepp infördes !$%#, 
”begränsat angrepp” (BA), där angriparens resur-
ser bättre ”anpassats” till vår efter hand minskade 
krigsorganisation. I gengäld bedömdes att Sovjet 
skulle kunna sätta in små resurser mera överras-
kande. Dessa styrkor skulle kunna nå tidig framgång 
på många plat ser samtidigt eftersom vår beredskap 
förut sattes vara mycket låg. Först när det sovjetiska 
väldets upp lösning var ett faktum, började vi anpassa 
oss till det nya mer oklara hotet. Ett försök att ”hänga 
kvar vid gamla hotbilder” var planeringen mot ”stra-
tegiskt överfall” (SÖ), som ersatte kort militär för-
varning, KMF. 

Det tog några år efter Sovjets upplösning och 
murens fall innan omvärlden reagerade på det nya 
hotet, vilket ledde till en allt snabbare och okontrolle-
rad nedrustning i västvärlden, inte minst i Sverige. 
I slutet av $&-talet bedömdes hotet så litet att vi inte 
längre behövde göra någon krigsplanläggning. 

Rätt avvägning? – Natos inverkan
Avgörande för utgången av ett krig var till stor del 
beroende av vilka resurser angriparen kunde avdela 
mot Sverige. En annan viktig faktor var tredje parts 
agerande. Nato påverkade indirekt genom att binda 
Warszawapaktens (WP:s) styrkor, men kunde även 
påverka direkt genom att bekämpa styrkor som satts 
in eller avsågs att sättas in mot oss.

I avsnitten om operationernas förande har beskri-
vits möjliga händelseförlopp utgående från de anta-
ganden som legat till grund för planeringen. Nedan 
görs ett försök att bedöma hur Natos deltagande i 
kriget kunde ha påverkat möjligheterna att genomföra 
våra planer.

 Vår operativa planering utgick från vår deklare-
rade alliansfrihet, d v s inget direkt samarbete eller 
stöd från Nato. Däremot kunde Natos inverkan på 
WP:s resursfördelning indirekt påverka förutsättning-

trädde inom övningsområdet. I en vanlig arméövning 
går det att ”måla upp en 'entlig bataljon på andra 
sidan skogen”. Om (ygspaning och radarövervak-
ningen ska rapportera ett 'entligt landstigningsföre-
tag måste det 'nnas ett eko som kan översättas till 
avsedd styrka och formation. När ett spaningsföretag 
återvänder måste det 'nnas bilder som kan identi-
'era avsett mål i t ex en 'entlig hamn. Rapporter från 
signal spaningen om stora luftlandsättningsföretag 
som startar från 'endens territorium måste samord-
nas till tid och rum med de verkliga B-företag som 
ska (yga in och fälla trupp över svenskt område. Som 
exempel kan nämnas att varje dag under den vecko-
långa övningen gjordes nästan )&& (ygplansföretag. 
Av dessa markerade ett femtiotal drygt *&& 'entliga 
(ygplan. 

Övningen genomfördes under en dryg vecka i 'nt 
höstväder. Många uppfattade nog inte det ”'na” med 
underrättelsespelet, men i stort gavs övningen avsett 
förlopp. Specialisterna 'ck sina detaljer att arbeta 
med och staberna tillfällen till samverkan. Luftförsva-
ret kraftsamlades mot de 'entliga luftlandsättning-
arna, attack(yget och de marina stridskrafterna mot 
landstigningsföretagen, och de många markstrids-
förbanden kunde insättas mot de 'ender som landat 
på svensk mark.

Det kalla kriget slutar 
Med kriget i Afghanistan avslöjades stora brister i 
den sovjetiska krigsmakten. Redan innan president 
Gorba tjov i ett FN-tal den + december !$%% med-
delade att Sovjet skulle inleda en ensidig nedrust-
ning av oanade mått, kunde man notera en kraftigt 
avtagande övningsverksamhet, inte bara på de stora 
världs haven, utan även i Östersjöområdet. Om detta 
bara berodde på bristande ekonomiska resurser eller 
på ett avsiktligt ”tillbakadragande” från den strate-
giska kampen gick inte att avgöra. 

Samtidigt minskade, främst av ekonomiska skäl, 
också resurserna till det svenska försvaret. Politikerna 
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trädde inom övningsområdet. I en vanlig armsövning
går det att "måla upp en fientlig bataljon på andra
sidan skogen". Om flygspaning och radarövervak-
ningen ska rapportera ett fientligt landstigningsföre-
tag måste det finnas ett eko som kan översättas till
avsedd styrka och formation. När ett spaningsföretag
återvänder måste det finnas bilder som kan identi-
fiera avsett mål i t ex en fientlig hamn. Rapporter från
signalspaningen om stora luftlandsättningsföretag
som startar från fiendens territorium måste samord-
nas till tid och rum med de verkliga B-företag som
ska flyga in och fälla trupp över svenskt område. Som
exempel kan nämnas att varje dag under den vecko-
långa övningen gjordes nästan 30o flygplansföretag.
Av dessa markerade ett femtiotal drygt 400 fientliga
flygplan.

Övningen genomfördes under en dryg vecka i fint
höstväder. Många uppfattade nog inte det "fina" med
underrättelsespelet, men i stort gavs övningen avsett
förlopp. Specialisterna fick sina detaljer att arbeta
med och staberna tillfällen till samverkan. Luftförsva-
ret kraftsamlades mot de fientliga luftlandsättning-
arna, attackflyget och de marina stridskrafterna mot
landstigningsföretagen, och de många markstrids-
förbanden kunde insättas mot de fiender som landat
på svensk mark.

Det kalla kriget slutar
Med kriget i Afghanistan avslöjades stora brister i
den sovjetiska krigsmakten. Redan innan president
Gorbatjov i ett FN-tal den 7 december 1988 med-
delade att Sovjet skulle inleda en ensidig nedrust-
ning av oanade mått, kunde man notera en kraftigt
avtagande övningsverksamhet, inte bara på de stora
världshaven, utan även i Östersjöområdet. Om detta
bara berodde på bristande ekonomiska resurser eller
på ett avsiktligt "tillbakadragande" från den strate-
giska kampen gick inte att avgöra.

Samtidigt minskade, främst av ekonomiska skäl,
också resurserna till det svenska försvaret. Politikerna

gav hotet en "lagom" omfattning. Sovjet bedömdes
disponera endast mycket begränsade styrkor för ett
angrepp på Sverige. Ett nytt begrepp infördes 1985,
"begränsat angrepp" (BA), där angriparens resur-
ser bättre "anpassats" till vår efter hand minskade
krigsorganisation. I  gengäld bedömdes att Sovjet
skulle kunna sätta in små resurser mera överras-
kande. Dessa styrkor skulle kunna nå tidig framgång
på många platser samtidigt eftersom vår beredskap
förutsattes vara mycket låg. Först när det sovjetiska
väldets upplösning var ett faktum, började vi anpassa
oss till det nya mer oklara hotet. Ett försök att "hänga
kvar vid gamla hotbilder" var planeringen mot "stra-
tegiskt överfall" (SÖ), som ersatte kort militär för-
varning, KMF.

Det tog några år efter Sovjets upplösning och
murens fall innan omvärlden reagerade på det nya
hotet, vilket ledde till en allt snabbare och okontrolle-
rad nedrustning i västvärlden, inte minst i Sverige.
I  slutet av 90-talet bedömdes hotet så litet att vi inte
längre behövde göra någon krigsplanläggning.

Rätt avvägning? — Natos inverkan
Avgörande för utgången av ett krig var till stor del
beroende av vilka resurser angriparen kunde avdela
mot Sverige. En annan viktig faktor var tredje parts
agerande. Nato påverkade indirekt genom att binda
Warszawapaktens (WP:s) styrkor, men kunde även
påverka direkt genom att bekämpa styrkor som satts
in eller avsågs att sättas in mot oss.

I  avsnitten om operationernas förande har beskri-
vits möjliga händelseförlopp utgående från de anta-
ganden som legat till grund för planeringen. Nedan
görs ett försök att bedöma hur Natos deltagande i
kriget kunde ha påverkat möjligheterna att genomföra
våra planer.

Vår operativa planering utgick från vår deklare-
rade alliansfrihet, d v s inget direkt samarbete eller
stöd från Nato. Däremot kunde Natos inverkan på
WP:s resursfördelning indirekt påverka förutsättning-
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från norra Tyskland skulle krossa ett landstignings-
företag från södra Östersjön mot Skåne-Blekinge. På 
Nordkalotten saknade Sovjet stående styrkor för att 
kunna överraska. Vidare torde Nato$yg ha kunnat 
åstadkomma stora förseningar mot förbandstranspor-
ter längs de fåtaliga vägarna. 

Ett angrepp mot mellersta Sverige direkt från 
Balti kum skulle ha erbjudit $era fördelar för WP. 
Resurserna i det baltiska milot var tillräckliga för att 
inleda angreppet utan röjande förberedelser. Över-
farten av landstigningsstyrkorna skulle ha kunnat 
genomföras utanför räckvidden för stora delar av 
Natos taktiska $yg. Det skulle omedelbart ha drab-
bat den svenska riksledningen och högsta militär-
ledningen samt försvårat mobilisering i hela landet. 
Ett framgångsrikt angrepp skulle ha delat Sverige på 
mitten och försvårat fortsatt försvar. Natos förmåga 
till direkt understöd skulle ha varit mindre i mellersta 
än i sydligaste och nordligaste Sverige. 

Kunde vi ha förberett oss på ett annat sätt? Vi var 
styrda av ÖB:s order och anvisningar och med en 
begränsad tilldelning av resurser. Vår valfrihet bestod 
främst i att välja riktning för eventuell kraftsamling 
och att utgångsgruppera våra anfallsförband kustnära 
eller tillbakadragna. Skulle vi vara återhållsamma 
med tidiga insatser av $yg- och sjöstridskrafter för att 
spara dessa till angriparens luftlandsättning/landstig-
ning? Försvaret av milo Ö torde i högre grad än andra 
delar av vårt land ha krävt ett antal alternativa planer 
med en betydande grad av $exibilitet. Läget mitt 
emot det sovjetiska Baltikum medförde risk både för 
storanfall och överraskande angrepp. Milot delades 
av stora sjöpass i en nordlig och sydlig del. Det inne-
höll rikets högsta och centrala ledning samt var den 
befolkningsrikaste regionen. Gotland och Södertörn 
krävde särskilda åtgärder. 

Vilken typ av angrepp skulle ha varit farligast eller 
mest sannolikt?

Avståndet från Baltikum till Roslagen var avse-
värt kortare än till Bråviken. Alternativet norr om 

arna för vår planering. Det torde vara svårt att hitta 
ett läge där ett angrepp på Sverige inte har samband 
med ett krig mellan stormakterna. Nedan görs en 
grov uppskattning av vad som kunde ha hänt om WP 
anfallit Sverige efter, samtidigt med eller före det att 
krigshandlingar mot Nato inletts.

Om ett krig mellan Nato och WP körde fast på 
Nordkalotten och/eller Östersjöutloppen kunde det 
ha funnits motiv för Sovjet att via mellersta Sverige 
öppna förbindelserna mot södra Norge för att nå 
Atlantkusten. MB Ö:s planläggning mot ett storanfall 
(SA) torde ha gett oss goda förutsättningar att kunna 
avvärja en kustinvasion utförd med andra eller tredje 
echelongens styrkor. Stora delar av de sovjetiska 
resurserna för luftlandsättning och landstigning torde 
redan vara förbrukade mot Nato liksom det taktiska 
$yget.

Om WP hade anfallit Nato och Sverige sam tidigt 
skulle resurserna mot oss inledningsvis ha varit 
begränsade, vare sig angreppet började överraskande 
eller efter en tids förbekämpning. Förutsättningarna 
för MB Ö:s stridskrafter att kunna försvara milot 
torde ha varit goda.

Om Sovjet inledde ett överraskande anfall mot 
Sverige för att skapa förutsättningar för fortsatta 
operationer mot Nato kunde vi ha tvingats försvara 
oss några dygn innan Nato reagerat och ingripit i 
striderna. Nato torde ha haft störst motiv och även 
förmåga att ingripa på $ankerna där hotet mot de för 
västalliansen vitala områdena Nordkalotten och/eller 
Östersjöutloppen blev akut. Det är tvivelaktigt om 
Nato med automatik skulle ha riskerat ett världskrig 
om enbart Gotland anfallits. Man borde ha tänkt sig 
för även om det var mellersta Sverige som anfallits.

För Milo Ö del torde alternativet % vara det klart 
allvarligaste och kanske även det mest sannolika. Ett 
överraskande inlett anfall mot sydligaste eller nord-
ligaste Sverige skulle direkt utgöra ett hot mot Natos 
kontroll av Östersjöutloppen respektive Nordkalotten. 
WP måste räkna med risken för att "&& Tornadoplan 
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arna för vår planering. Det torde vara svårt att hitta
ett läge där ett angrepp på Sverige inte har samband
med ett krig mellan stormakterna. Nedan görs en
grov uppskattning av vad som kunde ha hänt om WP
anfallit Sverige efter, samtidigt med eller före det att
krigshandlingar mot Nato inletts.

Om ett krig mellan Nato och WP körde fast på
Nordkalotten och/eller Östersjöutloppen kunde det
ha funnits motiv för Sovjet att via mellersta Sverige
öppna förbindelserna mot södra Norge för att nå
Atlantkusten. MB Ö:s planläggning mot ett storanfall
(SA) torde ha gett oss goda förutsättningar att kunna
avvärja en kustinvasion utförd med andra eller tredje
echelongens styrkor. Stora delar av de sovjetiska
resurserna för luftlandsättning och landstigning torde
redan vara förbrukade mot Nato liksom det taktiska
flyget.

Om WP hade anfallit Nato och Sverige samtidigt
skulle resurserna mot oss inledningsvis ha varit
begränsade, vare sig angreppet började överraskande
eller efter en tids förbekämpning. Förutsättningarna
för MB Ö:s stridskrafter att kunna försvara milot
torde ha varit goda.

Om Sovjet inledde ett överraskande anfall mot
Sverige för att skapa förutsättningar för fortsatta
operationer mot Nato kunde vi ha tvingats försvara
oss några dygn innan Nato reagerat och ingripit i
striderna. Nato torde ha haft störst motiv och även
förmåga att ingripa på flankerna där hotet mot de för
västalliansen vitala områdena Nordkalotten och/eller
Östersjöutloppen blev akut. Det är tvivelaktigt om
Nato med automatik skulle ha riskerat ett världskrig
om enbart Gotland anfallits. Man borde ha tänkt sig
för även om det var mellersta Sverige som anfallits.

För Milo Ö del torde alternativet 3 vara det klart
allvarligaste och kanske även det mest sannolika. Ett
överraskande inlett anfall mot sydligaste eller nord-
ligaste Sverige skulle direkt utgöra ett hot mot Natos
kontroll av Östersjöutloppen respektive Nordkalotten.
WP måste räkna med risken för att 20o Tornadoplan

från norra Tyskland skulle krossa ett landstignings-
företag från södra Östersjön mot Skåne-Blekinge. På
Nordkalotten saknade Sovjet stående styrkor för att
kunna överraska. Vidare torde Natoflyg ha kunnat
åstadkomma stora förseningar mot förbandstranspor-
ter längs de fåtaliga vägarna.

Ett angrepp mot mellersta Sverige direkt från
Baltikum skulle ha erbjudit flera fördelar för WP.
Resurserna i det baltiska milot var tillräckliga för att
inleda angreppet utan röjande förberedelser. Över-
farten av landstigningsstyrkorna skulle ha kunnat
genomföras utanför räckvidden för stora delar av
Natos taktiska flyg. Det skulle omedelbart ha drab-
bat den svenska riksledningen och högsta militär-
ledningen samt försvårat mobilisering i hela landet.
Ett framgångsrikt angrepp skulle ha delat Sverige på
mitten och försvårat fortsatt försvar. Natos förmåga
till direkt understöd skulle ha varit mindre i mellersta
än i sydligaste och nordligaste Sverige.

Kunde vi ha förberett oss på ett annat sätt? Vi var
styrda av ÖB:s order och anvisningar och med en
begränsad tilldelning av resurser. Vår valfrihet bestod
främst i att välja riktning för eventuell kraftsamling
och att utgångsgruppera våra anfallsförband kustnära
eller tillbakadragna. Skulle vi vara återhållsamma
med tidiga insatser av flyg- och sjöstridskrafter för att
spara dessa till angriparens luftlandsättning/landstig-
ning? Försvaret av milo Ö torde i högre grad än andra
delar av vårt land ha krävt ett antal alternativa planer
med en betydande grad av flexibilitet. Läget mitt
emot det sovjetiska Baltikum medförde risk både för
storanfall och överraskande angrepp. Milot delades
av stora sjöpass i en nordlig och sydlig del. Det inne-
höll rikets högsta och centrala ledning samt var den
befolkningsrikaste regionen. Gotland och Södertörn
krävde särskilda åtgärder.

Vilken typ av angrepp skulle ha varit farligast eller
mest sannolikt?

Avståndet från Baltikum till Roslagen var avse-
värt kortare än till Bråviken. Alternativet norr om
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Gotlands läge var mycket utsatt. Ön löpte stor risk 
att invaderas genom ett isolerat angrepp i anslutning 
till krigshandlingar i Östersjön eller i samband med en 
invasion av svenska fastlandet. 

Målet för våra försvarsansträngningar var att bidra 
till fred och stabilitet i Nordeuropa. I vilken grad de 
operativa förberedelserna i milo Ö bidrog till vårt 
lands krigsavhållande förmåga är omöjligt att säga. 
Säkert är att den helt avgörande faktorn för att det 
kalla kriget inte blev varmt var att hela Västeuropa, 
oavsett om man var med i Nato eller ej, levde i skydd 
av det amerikanska kärnvapenparaplyet.

Mälaren erbjöd därmed angriparen kortare överfar-
ter och aktionsradier för $yg och helikoptrar. För oss 
var det även längre väg för reserverna från milo S. 
Riktningen låg också längre från stora delar av Natos 
stridskrafter i Östersjöområdet. Roslagsriktning 
bedöms ha varit mera attraktiv för ett storanfall än för 
ett överraskande angrepp. Området söder om Mäla-
ren (Bråviken-Södertörn) erbjöd $era lättillgängliga 
hamnar. Huvudstaden skulle utsättas för ett tidigt 
hot. Möjligheterna för stöd från Nato var dock något 
större. Såväl storanfall som överraskande angrepp 
var möjliga, men det senare klart farligast. Allra all-
varligast för oss skulle ett överraskande angrepp mot 
Stockholmsområdet ha varit. Det innehöll i huvudsak 
samma fördelar som Roslagen och Bråviken samt låg 
relativt långt från Natos räckvidder. 
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Mälaren erbjöd därmed angriparen kortare överfar-
ter och aktionsradier för flyg och helikoptrar. För oss
var det även längre väg för reserverna från milo S.
Riktningen låg också längre från stora delar av Natos
stridskrafter i Östersjöområdet. Roslagsriktning
bedöms ha varit mera attraktiv för ett storanfall än för
ett överraskande angrepp. Området söder om Mäla-
ren (Bråviken-Södertörn) erbjöd flera lättillgängliga
hamnar. Huvudstaden skulle utsättas för ett tidigt
hot. Möjligheterna för stöd från Nato var dock något
större. Såväl storanfall som överraskande angrepp
var möjliga, men det senare klart farligast. Allra all-
varligast för oss skulle ett överraskande angrepp mot
Stockholmsområdet ha varit. Det innehöll i huvudsak
samma fördelar som Roslagen och Bråviken samt låg
relativt långt från Natos räckvidder.

Gotlands läge var mycket utsatt. Ön löpte stor risk
att invaderas genom ett isolerat angrepp i anslutning
till krigshandlingar i Östersjön eller i samband med en
invasion av svenska fastlandet.

Målet för våra försvarsansträngningar var att bidra
till fred och stabilitet i Nordeuropa. I  vilken grad de
operativa förberedelserna i milo Ö bidrog till vårt
lands krigsavhållande förmåga är omöjligt att säga.
Säkert är att den helt avgörande faktorn för att det
kalla kriget inte blev varmt var att hela Västeuropa,
oavsett om man var med i Nato eller ej, levde i skydd
av det amerikanska kärnvapenparaplyet.
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Kustinvasioner hör till de 
mest svårgenomförbara av 
alla militära företag, vilket 
inte hindrar att några större 
sådana faktiskt har prövats 
efter andra världskriget, den 
största under Korea kriget. 
Sammanlagt 85 stora strids-
vagnslandstigningsfarkoster 
deltog i den ame rikanska land-
stigningen i september 1950 
vid Inchon i Sydkorea, ett risk-
fyllt företag som vände krigs-

lyckan till FN-alliansens fördel, 
åtminstone under en period. 
Liksom vid landstigningen i 
Normandie sex år tidigare var 
det kraftiga tidvattnet en av 
de största svårigheterna att 
bemästra. Det problemet skulle 
inte ha funnits vid en kustinva-
sion i Skåne, vars stränder var 
idealiska för landstigning. För 
våra stridskrafter var det därför 
vitalt att bryta !endens anfalls-
kraft senast på stranden.
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Kustinvasioner hör till de
mest svårgenomförbara av
alla militära företag, vilket
inte hindrar att några större
sådana faktiskt har prövats
efter andra världskriget, den
största under Koreakriget.
Sammanlagt 85 stora strids-
vagnslandstigningsfarkoster
deltog i den amerikanska land-
stigningen i september 1950
vid Inchon i Sydkorea, ett risk-
fyllt företag som vände krigs-

dip 4 4 _ 1
Mgie

lyckan till FN-alliansens fördel,
åtminstone under en period.
Liksom vid landstigningen i u - . •
Normandie sex år tidigare val '
det kraftiga tidvattnet en av
de största svårigheterna att l i d o
bemästra. Det problemet skulle
inte ha funnits vid en kustinva-
sion i Skåne, vars stränder var
idealiska för landstigning. För
våra stridskrafter var det därför
vitalt att bryta fiendens anfalls-
kraft senast på stranden.



För att slå en landstigen 
!ende i öppen terräng krävdes 
pansar förband. Den första 
svenska stridsvagn som kunde 
bekämpa !entliga stridsvagnar 
var brittiska Centurion som här 
blev strv 81, senare ombyggd 
till strv 102, strv 101 och 

strv 104. Centurion hade kanon 
i rörligt gyrostabiliserat torn 
och var lämpad för rörlig strid. 
Den svenskbyggda stridsvagn S 
(strv 103), införd på 1960-talet, 
saknade torn och måste stanna 
för att ge eld. Det var därför 
viktigt att rycka fram så tidigt 

mot kusten att vagnarna från 
stridsställningar nära stranden 
kunde ge eld mot urlastande 
förband och, om det misslycka-
des, ha förberedda stridsställ-
ningar längre inåt land. Vagnen 
hade, med sin låga pro!l, för-
delar i detta slags strid.

För att slå en landstigen
fiende i öppen terräng krävdes
pansarförband. Den första
svenska stridsvagn som kunde
bekämpa fientliga stridsvagnar
var brittiska Centurion som här
blev strv 81, senare ombyggd
till strv 102, strv 101 och

strv 104. Centurion hade kanon
i rörligt gyrostabiliserat torn
och var lämpad för rörlig strid.
Den svenskbyggda stridsvagn S
(strv 103), införd på 1960-talet,
saknade torn och måste stanna
för att ge eld. Det var därför
viktigt att rycka fram så tidigt

mot kusten att vagnarna från
stridsställningar nära stranden
kunde ge eld mot urlastande
förband och, om det misslycka-
des, ha förberedda stridsställ-
ningar längre inåt land. Vagnen
hade, med sin låga profil, för-
delar i detta slags strid.
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!#"#–$%. Ansvaret för den operativa planläggningen 
angående södra Sverige ålåg till en början (!#"#) 
chefen för I. arméfördelningen, generalmajoren Ernst 
af Klercker, vars stab låg i Kristianstad. Ansvaret gick 
emellertid vid mobiliseringen i april !#$& planenligt 
över till chefen för !. armékåren, generallöjtnanten 
Erik af Edholm. !. armékåren var en mobiliserings-
enhet, vars centrala befattningar var bemannade med 
generalstabsof'cerare, vilka i fred tjänstgjorde i staber 
i Stockholm. Den ersattes senare av ". armékåren. 

Operationsavsikten var inledningsvis att avvärja 
'entliga angrepp vid kusten. År !#$( ändrades opera-
tionsavsikten till att ”fördröja 'entligt framträngande 
längs huvudvägarna mot södra Småland”. Mot slutet 
av beredskapsåren disponerades pansarförband. Då 
återtogs avvärjningsavsikten. 

Under efterkrigsåren !#$%–$) var det militär-
politiska läget för I. milots del gynnsamt. ÖB gav den 
! juni !#$% följande anvisningar för den operativa 
planläggningen inom området (här i sammandrag): 
Angriparen bedöms sakna transporttonnage med till-
räcklig kapacitet för att överföra en anfallsstyrka kraf-
tig nog för att bryta igenom det svenska kustförsvaret. 
MB I. milos uppgift: Försvara området avvärjande. 
Förbandstilldelning: I., III., XI. och XIII. fördel-
ningarna (fast indelning), *. och !&. pansarbrigaderna 

I den operativa krigsplanläggningen för södra Sve-
rige var Skåne ett centralt objekt. Skåne och dess 
territorial vatten sträckte sig djupt in i det militära 
kraftfältet mellan stormakterna. I Skåne bodde en 
miljon människor, där fanns en betydande del av 
landets jordbruksproduktion samt livsmedels- och 
verkstadsindustri. Det fanns starka skäl att inte släppa 
någon ”djävul i land”. I mitten av !#%&-talet utarbeta-
des – på initiativ av ÖB Nils Swelund – ”Best taktik 
I. milo” (I. milo var fram till !#++ benämningen på 
milo Syd), som föreskrev att militärområdets samlade 
eldkraft skulle koncentreras till enmeters linjen utanför 
stranden i syfte att hindra landstigning. Befästning-
arna i ”Per Albin-linjen” tillmättes en stor roll i denna 
taktik. Under !#+&-talet utarbetades ”Anfallsverket”. 
Det innehöll anfallsplaner för pansarförband från 
Skånes inre mot dess tre kuster, användbara även mot 
luftlandsättningar. Tillkomsten av Anfallsverket var 
tecken på att tilltron till avvärjning i kustlinjen hade 
dämpats något, men i krigsplanläggningen var ambi-
tionen klar: 'enden skulle hejdas vid kusten.

Historik
Den operativa krigsplanläggningen i milo Syd under 
det kalla kriget påverkades i hög grad av den planlägg-
ning i saken som genomfördes under beredskapsåren 

av Carl Björeman

Milo S – 'enden skulle hejdas vid kusten
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Milo S — fienden skulle hejdas vid kusten
av Carl Björeman

I  den operativa krigsplanläggningen för södra Sve-
rige var Skåne ett centralt objekt. Skåne och dess
territorialvatten sträckte sig djupt in i det militära
kraftfältet mellan stormakterna. I  Skåne bodde en
miljon människor, där fanns en betydande del av
landets jordbruksproduktion samt livsmedels- och
verkstadsindustri. Det fanns starka skäl att inte släppa
någon "djävul i land". I  mitten av 1950-talet utarbeta-
des — på initiativ av ÖB Nils Swelund — "Best taktik
I. milo" (I. milo var fram till 1966 benämningen på
milo Syd), som föreskrev att militärområdets samlade
eldkraft skulle koncentreras till enmeterslinjen utanför
stranden i syfte att hindra landstigning. Befästning-
arna i "Per Albin-linjen" tillmättes en stor roll i denna
taktik. Under 1960-talet utarbetades "Anfallsverket".
Det innehöll anfallsplaner för pansarförband från
Skånes inre mot dess tre kuster, användbara även mot
luftlandsättningar. Tillkomsten av Anfallsverket var
tecken på att tilltron till avvärjning i kustlinjen hade
dämpats något, men i krigsplanläggningen var ambi-
tionen klar: fienden skulle hejdas vid kusten.

Historik
Den operativa krigsplanläggningen i milo Syd under
det kalla kriget påverkades i hög grad av den planlägg-
ning i saken som genomfördes under beredskapsåren

1939-45. Ansvaret för den operativa planläggningen
angående södra Sverige ålåg till en början (1939)
chefen för I. armsfördelningen, generalmajoren Ernst
af Klercker, vars stab låg i Kristianstad. Ansvaret gick
emellertid vid mobiliseringen i april 1940 planenligt
över till chefen för 1. armskåren, generallöjtnanten
Erik af Edholm. 1. armskåren var en mobiliserings-
enhet, vars centrala befattningar var bemannade med
generalstabsofficerare, vilka i fred tjänstgjorde i staber
i Stockholm. Den ersattes senare av 3. armskåren.

Operationsavsikten var inledningsvis att avvärja
fientliga angrepp vid kusten. År 1942 ändrades opera-
tionsavsikten till att "fördröja fientligt framträngande
längs huvudvägarna mot södra Småland". Mot slutet
av beredskapsåren disponerades pansarförband. Då
återtogs avvärjningsavsikten.

Under efterkrigsåren 1945-47 var det militär-
politiska läget för I. milots del gynnsamt. ÖB gav den
I juni 1945 följande anvisningar för den operativa
planläggningen inom området (här i sammandrag):
Angriparen bedöms sakna transporttonnage med till-
räcklig kapacitet för att överföra en anfallsstyrka kraf-
tig nog för att bryta igenom det svenska kustförsvaret.
MB I. milos uppgift: Försvara området avvärjande.
Förbandstilldelning: I., M. ,  XI. och XII I .  fördel-
ningarna (fast indelning), 8. och 1o. pansarbrigaderna
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av denne följande ord med på vägen: ”Glöm inte 
Norman die! Släpp ingen djävul i land!” 1

Best Taktik I. milo
Under ledning av Tamm och Ljung utarbetades 
”Bestämmelser för taktik och stridsteknik inom 
I. Milo”. Denna Best taktik I. milo var – trots den 
modesta rubriken – inte bara ett taktiskt reglemente. 
I kraft av sitt konsekventa innehåll $ck Best taktik 
I. milo ett stort in%ytande även på den operativa 
planläggningen. Best taktik förordade en ovillkorlig 
satsning på avvärjning vid kust. Senast när en land-
stigande angripares soldater lämnade sina landstig-
ningsbåtar vid enmeterslinjen utanför stranden skulle 
de ha varit mål för militärområdets samlade eldkraft, 
från attack- och jakt%yg, från sjöstridskrafter och 
kustartilleri, från värnförband, från infanteribrigader 
i kustzonen, från fältartilleriet och från pansarbriga-
der som grupperats fram till stranden.

Den operativa krigsplanering som genomfördes 
i I. milo (från !&'' milo S) under perioden !&() till 
!&*( växlade mellan avvärjningsoperationer vid kust 
och fördröjningsoperationer norrut över Hallands- och 
Smålandsgränserna. De erfarenheter som hade sam-
lats under perioden och som befästes vid periodens 
slut kan enligt min mening sammanfattas på följande 
sätt: avvärjningsstrid vid kust måste alltid eftersträ-
vas. Detta gällde från MB till förbandschefer. Best 
taktik I. milo framstod som ett ideal.

Operativ krigsplanering under 1960-talet. ÖB 62

Krigsfall ! – Grundalternativet
Alternativet byggde på antagandet att ett krigshot 
förelåg mot Sverige, eller att Sverige var i krig men 
att inga klara indikationer fanns som tydde på kraft-
samling mot viss(a) del(ar) De regionala cheferna (MB) 
tilldelas en minimistyrka av snabbt disponibla armé-
stridskrafter beräknade att kunna avvärja överras-
kande anfall eller anfall i enbart bindande syfte. Ett 

samt +. motorbrigaden och i Skåne grupperat kust-
artilleri. 

!&(+ bedömde ÖB att Sovjet hade möjligheter att 
från sitt framskjutna utgångsläge i Tyskland snabbt 
erövra Danmark. Den pågående operativa planlägg-
ningen måste därför kompletteras med defensiva 
planer. Någon ändring av !&(* års anbefallda plane-
ring skulle dock inte ske. Studier skulle genomföras 
där förutsättningen var sovjetiskt invasionshot väster-
ifrån, via Danmark. ÖB gav den ") april !&(+ kom-
pletterande order. I den studie med defensiv inriktning 
som skulle genomföras var MB:s operativa uppgift att 
”försvåra $entlig landstigning och luftlandsättning. 
Vid landstigning och luftlandsättning av större omfatt-
ning fördröj $entlig framryckning med huvuddelen 
av militärområdets styrka i riktning Göteborg, mindre 
del mot Jönköping.

Denna inriktning utlöste en mycket omfattande 
operativ krigsplanläggning inom militärområdet. ÖB 
Helge Jung underströk betydelsen av den defensiva 
planeringen genom att hösten !&(+ leda en stor fält-
övning på Ljungbyhed avseende fördröjningsupp-
giften. Fältregementschefer – efter !&*) brigadchefer 
– ur t ex I ' och I + – hade uppgift att planera både för 
avvärjande försvar vid kusten och för fördröjning vid 
Smålands gränsen.

Den operativa planläggning under skilda förut-
sättningar, som genomfördes i militärområdet under 
åren !&(+–*(, blev med tiden betungande, inte minst 
på regementsnivå. Det blev heller inte möjligt att på 
någon nivå uppnå god kvalitet. År !&*( skar ÖB dras-
tiskt ner sina krav på omfattningen av den operativa 
planläggning som skulle genomföras inom militär-
området. Inga planer för fördröjningsoperationer 
skulle längre utarbetas. Detta besked mottogs mycket 
positivt på alla berörda nivåer inom militärområdet. 
Det var ÖB Nils Swedlund själv som hade tagit initia-
tivet till nedskärning av planeringsomfånget.

När generalen Viking Tamm !&*" – inför tillträ-
det som MB I. milo – anmälde sig för ÖB $ck han 
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samt 7. motorbrigaden och i Skåne grupperat kust-
artilleri.

1947 bedömde ÖB att Sovjet hade möjligheter att
från sitt framskjutna utgångsläge i Tyskland snabbt
erövra Danmark. Den pågående operativa planlägg-
ningen måste därför kompletteras med defensiva
planer. Någon ändring av 1945 års anbefallda plane-
ring skulle dock inte ske. Studier skulle genomföras
där förutsättningen var sovjetiskt invasionshot väster-
ifrån, via Danmark. ÖB gav den 3o april 1947 kom-
pletterande order. I  den studie med defensiv inriktning
som skulle genomföras var MB:s operativa uppgift att
"försvåra fientlig landstigning och luftlandsättning.
Vid landstigning och luftlandsättning av större omfatt-
ning fördröj fientlig framryckning med huvuddelen
av militärområdets styrka i riktning Göteborg, mindre
del mot Jönköping.

Denna inriktning utlöste en mycket omfattande
operativ krigsplanläggning inom militärområdet. ÖB
Helge Jung underströk betydelsen av den defensiva
planeringen genom att hösten 1947 leda en stor fält-
övning på Ljungbyhed avseende fördröjningsupp-
giften. Fältregementschefer — efter 1950 brigadchefer
— ur t ex 16 och 17 — hade uppgift att planera både för
avvärjande försvar vid kusten och för fördröjning vid
Smålandsgränsen.

Den operativa planläggning under skilda förut-
sättningar, som genomfördes i militärområdet under
åren 1947-54, blev med tiden betungande, inte minst
på regementsnivå. Det blev heller inte möjligt att på
någon nivå uppnå god kvalitet. År 1954 skar ÖB dras-
tiskt ner sina krav på omfattningen av den operativa
planläggning som skulle genomföras inom militär-
området. Inga planer för fördröjningsoperationer
skulle längre utarbetas. Detta besked mottogs mycket
positivt på alla berörda nivåer inom militärområdet.
Det var ÖB Nils Swedlund själv som hade tagit initia-
tivet till nedskärning av planeringsomfånget.

När generalen Viking Tamm 1953 — inför tillträ-
det som MB I. milo — anmälde sig för ÖB fick han

av denne följande ord med på vägen: "Glöm inte
Normandie! Släpp ingen djävul i land!"'

Best Taktik I. milo
Under ledning av Tamm och Ljung utarbetades
"Bestämmelser för taktik och stridsteknik inom
I. Milo". Denna Best taktik I. milo var — trots den
modesta rubriken — inte bara ett taktiskt reglemente.
I  kraft av sitt konsekventa innehåll fick Best taktik
I. milo ett stort inflytande även på den operativa
planläggningen. Best taktik förordade en ovillkorlig
satsning på avvärjning vid kust. Senast när en land-
stigande angripares soldater lämnade sina landstig-
ningsbåtar vid enmeterslinjen utanför stranden skulle
de ha varit mål för militärområdets samlade eldkraft,
från attack- och jaktflyg, från sjöstridskrafter och
kustartilleri, från värnförband, från infanteribrigader
i kustzonen, från fältartilleriet och från pansarbriga-
der som grupperats fram till stranden.

Den operativa krigsplanering som genomfördes
i I. milo (från 1966 milo S) under perioden 1940 till
1954 växlade mellan avvärjningsoperationer vid kust
och fördröjningsoperationer norrut över Hallands- och
Smålandsgränserna. De erfarenheter som hade sam-
lats under perioden och som befästes vid periodens
slut kan enligt min mening sammanfattas på följande
sätt: avvärjningsstrid vid kust måste alltid eftersträ-
vas. Detta gällde från MB til l förbandschefer. Best
taktik I. milo framstod som ett ideal.

Operativ krigsplanering under 1960-talet. ÖB 62

Krigsfall 2 - Grundalternativet
Alternativet byggde på antagandet att ett krigshot
förelåg mot Sverige, eller att Sverige var i krig men
att inga klara indikationer fanns som tydde på kraft-
samling mot viss(a) del(ar) De regionala cheferna (MB)
tilldelas en minimistyrka av snabbt disponibla arms-
stridskrafter beräknade att kunna avvärja överras-
kande anfall eller anfall i enbart bindande syfte. Ett



! " # $  %  –  & " ' ( ) ' (  % * + # # '  , ' - ) . %  / " )  * + % 0 ' ( !""

till fyra alternativ. De redovisas längre fram i detta 
kapitel.

Innan under !#$%-talet i milo S genomförd opera-
tiv planering redovisas är det ändamålsenligt att här 
belysa två ”arv” från tidigare decennier.

Anfallsverket
Från slutet av !#&%-talet växte det fram ett ”verktyg” 
som var av stort värde i tjänst vid milo S operativa 
krigsplanläggning. Det var ”Anfallsverket”. Det omfat-
tade !' olika planer för pansarfördelningens (!". för-
delningens) anfall. Varje plan för fördelnings anfall 
omfattade två parallella brigadplaner. Dessa planer 
avsåg fördelningens anfall från det inre av Skåne 
mot kusterna från Åhus till Ängelholm. Planerna var 
uppgjorda för att användas direkt efter mobilisering. 
Initiativet till Anfallsverket togs !#&$ av dåvarande 
stabschefen i !". fördelningen, majoren Hans Nilsson 
(sedermera chef för !". fördelningen och för P (; Hans 
Nilsson var enligt min mening den mest sakkunnige 
svenske of)ceren under det kalla kriget när det gäller 
taktiskt och operativt utnyttjande av pansarförband.) 
De tre pansarregementena i Skåne ålades ansvar för 
att planerna hölls aktuella, P & för ostkusten, P $ för 
sydkusten och P ( för västkusten. Anfallsverket och 
den kontinuerliga uppdateringen av detta bidrog i 
mycket hög grad till att det skånska pansarbefälet )ck 
en gedigen terrängkännedom – en värdefull grund för 
den operativa krigsplanläggningen.

Per Albin-linjen och den operativa krigsplanläggningen
Den under beredskapsåren färdigställda befästnings-
kedjan – Per Albin-linjen – uppfattades vara en förut-
sättning för att ”Best taktik I. milo” skulle kunna 
tillämpas. När ÖB Nils Swedlund på !#*%-talet med 
stor kraft framhöll kärnvapnens avgörande betydelse 
väcktes frågan om skydd för egna förband mot )ent-
liga kärnvapen. Frågan var givetvis högst aktuell när 
det gäller Per Albin-linjen och dess roll i den operativa 
krigsplanläggningen.

stort antal arméförband skulle inledningsvis stå till 
ÖB:s förfogande som strategiska reserver (SR). Dessa 
skulle på ÖB:s order kunna kraftsamlas i första hand 
till aktuella områden enligt förstärkningsalternativen 
( S och ( Ö.

Marinstridskrafterna skulle fördelas så att de 
kunde ingripa mot en invasion i de aktuella riktning-
arna samt skydda sjötransporter i Skagerack, till och 
från Gotland samt längs rikets kuster i övrigt.

Flygspaningsförbandens utgångsbasering skulle 
medge att de kunde utröna invasionsförberedelser 
i olika riktningar. Jaktförbanden skulle främst vara 
beredda att ingripa mot )entligt +yg och luftland-
sättningar. Attackförbanden skulle utgångsbaseras 
så att de undandrog sig förluster under det inledande 
bekämp ningsskedet samt snabbt skulle kunna ingripa 
i aktuella invasionsriktningar.

Krigsfall !. Förstärkningsalternativ ! S
Alternativet ( S byggde på antagandet att invasion 
genomfördes eller bedömdes kunna genomföras sam-
tidigt mot Sydsverige, Gotland och övre Norrland 
medan övriga delar av landet inte bedömdes vara 
hotade av anfall av större omfattning. Danmark kunde 
vara ockuperat av angriparen. I detta läge skulle södra 
Sverige förstärkas med arméstridskrafter utöver de 
som tilldelats i grundalternativet. En förskjutning av 
marinstridskrafternas basering (gruppering) skulle ske 
så att största möjliga effekt kunde utvinnas vid insats 
mot anfall över havet, som utgick från Östersjöns 
södra kust eller från de danska öarna. Inriktningen av 
+ygstridskrafterna skulle efter erforderliga ombase-
ringar, förskjutas så att största möjliga effekt kunde 
utvinnas inom Sydsverige med om givande havs-
områden. 

ÖB:s givna grundläggande direktiv för den opera-
tiva planläggningen under !#$%-talet, varav endast 
en del refererats ovan, innebar för MBS del att en stor 
mängd alternativ borde planläggas. Jag har – över-
skådligheten till fromma – begränsat redovisningen 
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stort antal armsförband skulle inledningsvis stå till
ÖB:s förfogande som strategiska reserver (SR). Dessa
skulle på ÖB:s order kunna kraftsamlas i första hand
till aktuella områden enligt förstärkningsalternativen
2 S och 2 Ö.

Marinstridskrafterna skulle fördelas så att de
kunde ingripa mot en invasion i de aktuella riktning-
arna samt skydda sjötransporter i Skagerack, till och
från Gotland samt längs rikets kuster i övrigt.

Flygspaningsförbandens utgångsbasering skulle
medge att de kunde utröna invasionsförberedelser
i olika riktningar. Jaktförbanden skulle främst vara
beredda att ingripa mot fientligt flyg och luftland-
sättningar. Attackförbanden skulle utgångsbaseras
så att de undandrog sig förluster under det inledande
bekämpningsskedet samt snabbt skulle kunna ingripa
i aktuella invasionsriktningar.

Krigsfall 2. Förstärkningsalternativ 2 S
Alternativet 2 S byggde på antagandet att invasion
genomfördes eller bedömdes kunna genomföras sam-
tidigt mot Sydsverige, Gotland och övre Norrland
medan övriga delar av landet inte bedömdes vara
hotade av anfall av större omfattning. Danmark kunde
vara ockuperat av angriparen. I  detta läge skulle södra
Sverige förstärkas med armsstridskrafter utöver de
som tilldelats i grundalternativet. En förskjutning av
marinstridskrafternas basering (gruppering) skulle ske
så att största möjliga effekt kunde utvinnas vid insats
mot anfall över havet, som utgick från Östersjöns
södra kust eller från de danska öarna. Inriktningen av
flygstridskrafterna skulle efter erforderliga ombase-
ringar, förskjutas så att största möjliga effekt kunde
utvinnas inom Sydsverige med omgivande havs-
områden.

ÖB:s givna grundläggande direktiv för den opera-
tiva planläggningen under 1970-talet, varav endast
en del refererats ovan, innebar för MBS del att en stor
mängd alternativ borde planläggas. Jag har — över-
skådligheten till fromma — begränsat redovisningen

till fyra alternativ. De redovisas längre fram i detta
kapitel.

Innan under 1970-talet i milo S genomförd opera-
tiv planering redovisas är det ändamålsenligt att här
belysa två "arv" från tidigare decennier.

Anfallsverket
Från slutet av 1960-talet växte det fram ett "verktyg"
som var av stort värde i tjänst vid milo S operativa
krigsplanläggning. Det var "Anfallsverket". Det omfat-
tade 14 olika planer för pansarfördelningens (13. för-
delningens) anfall. Varje plan för fördelnings anfall
omfattade två parallella brigadplaner. Dessa planer
avsåg fördelningens anfall från det inre av Skåne
mot kusterna från Åhus till Ängelholm. Planerna var
uppgjorda för att användas direkt efter mobilisering.
Initiativet till Anfallsverket togs 1967 av dåvarande
stabschefen i 13. fördelningen, majoren Hans Nilsson
(sedermera chef för 13. fördelningen och för P 2; Hans
Nilsson var enligt min mening den mest sakkunnige
svenske officeren under det kalla kriget när det gäller
taktiskt och operativt utnyttjande av pansarförband.)
De tre pansarregementena i Skåne ålades ansvar för
att planerna hölls aktuella, P6 för ostkusten, P 7 för
sydkusten och P2 för västkusten. Anfallsverket och
den kontinuerliga uppdateringen av detta bidrog i
mycket hög grad till att det skånska pansarbefälet fick
en gedigen terrängkännedom — en värdefull grund för
den operativa krigsplanläggningen.

Per Albin-linjen och den operativa krigsplanläggningen
Den under beredskapsåren färdigställda befästnings-
kedjan — Per Albin-linjen — uppfattades vara en förut-
sättning för att "Best taktik I. milo" skulle kunna
tillämpas. När ÖB Nils Swedlund på 1950-talet med
stor kraft framhöll kärnvapnens avgörande betydelse
väcktes frågan om skydd för egna förband mot fient-
liga kärnvapen. Frågan var givetvis högst aktuell när
det gäller Per Albin-linjen och dess roll i den operativa
krigsplanläggningen.
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att framföra synpunkter. Eftersom jag befarar ett nytt 
!$%& för armén har jag försökt dra ett litet strå till 
stacken. Vid genomläsningen av Ditt manus ’%. strate-
giska och operativa utgångspunkter’ känner jag igen 
några av frågeställningarna från mina egna erfaren-
heter från övervägandena under skilda förutsättningar 
i vad avser Skånes försvar. De är måhända av intet 
värde för nutida bedömningar, men jag vill ändå delge 
dem, ty ett visst historiskt intresse kan de kanske ha.

!$"'. Slutövningar på KHS. Ledare under chefen, 
Nils Swedlund, Ystadområdet. Tysk styrka med stor 
rörlighet (bl a am(biebilar) har tagit ett brohuvud. 
Svensk fotförd under gruppering öster Krageholms-
sjön för motanfall (alltså enligt Din terminologi ’skal-
försvar’) Styrkechefen på tysk sida beslutar bryta 
igenom på ett begränsat avsnitt väster om sjön, tränga 
djupt in och anfalla den svenska förd i )anken. Den 
svenska förd blir kringränd och chanslös. Ledaren 
klarade den beklagliga situationen genom att som 
nästa uppgift beordra den tyska styrkan att insättas 
för ny uppgift på annat håll. Min re)exion: ett trög-
rörligt skalförsvar är chanslöst om det genombryts 
av rörliga eldkraftiga förband.

!$#* april, bister verklighet, mobilisering, Ego pla-
cerad i kårstaben, ch opsekt Viking Tamm, ch opavd 
Nils Swedlund, chef undavd Ego, arbetsrum intill 
Swedlunds. Tilltransporterade förband grupperades 
efter hand som de anlände för strandförsvar (skalför-
svar). Inga pansar disponerades i armékåren. Vi disku-
terade mycket vad som kunde hända om en pansrad 
tysk styrka skulle slå sig igenom strandförsvaret 
(Polen fälttåget var i färskt minne). Den skulle få fritt 
spel rum i hela landskapet (vi saknade praktiskt taget 
rörligt pv).

Vore det bättre att från början ta upp försvaret 
vid Smålandsgränsen? Rent folkpsykologiskt var det 
otänkbart. Men teoretiskt militärt? Jag rekognoserade 
vägnätet från söder till norr över Smålandsgränsen. 
Det var mycket mera förgrenat än jag hade trott – 
antalet stridsvagnsstråk betydande. Försvaret måste 

Krigshögskolans kurs !$&'–&$ genomförde i 
juni !$&+ en fältövning i Skåne. Skolans fältarbets-
lärare presenterade en PM, där exempel på tids- och 
materiel behov redovisades för utbyggnad av atom-
skyddsrum för all personal i en fördelning med två 
infanteribrigader och en pansarbrigad, grupperad 
för avvärjningsstrid på Skånes sydkust. Be(ntliga 
atomskyddsrum förutsattes ge fullgott skydd för en 
tredjedel av fördelningens personal. Utbyggnad för att 
ge återstoden av personalen skydd skulle enligt PM 
kräva fältarbeten (schaktning, gjutning, träarbeten) 
och transporter under sammanlagt sex veckor.

När det gällde att i den operativa krigsplaneringen 
i milo S prioritera operationsavsikt – avvärjning vid 
kust i Skåne eller fördröjning norrut inne i landet 
– rådde det stor enighet, från ÖB till förbandsnivå: 
avvärjningsoperation vid kust skulle eftersträvas.

Om denna operationsavsikt skulle bli trovärdig 
vid tillämpning i praktiken borde enligt min mening 
kraftfulla åtgärder ha vidtagits i fredstid: politiska för 
att främja tidiga beslut om mobilisering av förband 
krigsplacerade i kustförsvarszonen; militära för att 
möjliggöra snabbare mobilisering av dessa förband. 
Effektiva sådana åtgärder stannade på det retoriska 
planet. Planläggningen kom att stelna i de former som 
Best Taktik I. milo i tillämpningen fastnade i.

Överväganden under beredskapsåren och kalla kriget
Avskrift av brev från generallöjtnanten Curt Görans-
son:

”Generallöjtnant Carl-Erik Björeman 
!$++-*%-*+
Elmetorp
%$! "& Kristianstad 

Broder
Ordföranden i KKrVA:s avd I Bengt Sjöberg har 
sänt studien Vägvalsfrågor för armén till ett antal 
äldre herrar, bland dem mig, för att bereda oss tillfälle 
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Krigshögskolans kurs 1957-59 genomförde i
juni 1958 en fältövning i Skåne. Skolans fältarbets-
lärare presenterade en PM, där exempel på tids- och
materielbehov redovisades för utbyggnad av atom-
skyddsrum för all personal i en fördelning med två
infanteribrigader och en pansarbrigad, grupperad
för avvärjningsstrid på Skånes sydkust. Befintliga
atomskyddsrum förutsattes ge fullgott skydd för en
tredjedel av fördelningens personal. Utbyggnad för att
ge återstoden av personalen skydd skulle enligt PM
kräva fältarbeten (schaktning, gjutning, träarbeten)
och transporter under sammanlagt sex veckor.

När det gällde att i den operativa krigsplaneringen
i milo S prioritera operationsavsikt — avvärjning vid
kust i Skåne eller fördröjning norrut inne i landet
— rådde det stor enighet, från ÖB til l förbandsnivå:
avvärjningsoperation vid kust skulle eftersträvas.

Om denna operationsavsikt skulle bli trovärdig
vid tillämpning i praktiken borde enligt min mening
kraftfulla åtgärder ha vidtagits i fredstid: politiska för
att främja tidiga beslut om mobilisering av förband
krigsplacerade i kustförsvarszonen; militära för att
möjliggöra snabbare mobilisering av dessa förband.
Effektiva sådana åtgärder stannade på det retoriska
planet. Planläggningen kom att stelna i de former som
Best Taktik I. milo i tillämpningen fastnade i.

Överväganden under beredskapsåren och kalla kriget
Avskrift av brev från generallöjtnanten Curt Görans-
son:

"Generallöjtnant Carl-Erik Björeman
1988-02-08
Elmetorp
291 35 Kristianstad

Broder
Ordföranden i KKrVA:s avd I Bengt Sjöberg har
sänt studien Vägvalsfrågor för armen till ett antal
äldre herrar, bland dem mig, för att bereda oss tillfälle

att framföra synpunkter. Eftersom jag befarar ett nytt
1925 för armen har jag försökt dra ett litet strå till
stacken. Vid genomläsningen av Ditt manus '2. strate-
giska och operativa utgångspunkter' känner jag igen
några av frågeställningarna från mina egna erfaren-
heter från övervägandena under skilda förutsättningar
i vad avser Skånes försvar. De är måhända av intet
värde för nutida bedömningar, men jag vill ändå delge
dem, ty ett visst historiskt intresse kan de kanske ha.

1937. Slutövningar på KHS. Ledare under chefen,
Nils Swedlund, Ystadområdet. Tysk styrka med stor
rörlighet (bl a amfibiebilar) har tagit ett brohuvud.
Svensk fotförd under gruppering öster Krageholms-
sjön för motanfall (alltså enligt Din terminologi 'skal-
försvar') Styrkechefen på tysk sida beslutar bryta
igenom på ett begränsat avsnitt väster om sjön, tränga
djupt in och anfalla den svenska förd i flanken. Den
svenska förd blir kringränd och chanslös. Ledaren
klarade den beklagliga situationen genom att som
nästa uppgift beordra den tyska styrkan att insättas
för ny uppgift på annat håll. Min reflexion: ett trög-
rörligt skalförsvar är chanslöst om det genombryts
av rörliga eldkraftiga förband.

1940 april, bister verklighet, mobilisering, Ego pla-
cerad i kårstaben, ch opsekt Viking Tamm, ch opavd
Nils Swedlund, chef undavd Ego, arbetsrum intill
Swedlunds. Tilltransporterade förband grupperades
efter hand som de anlände för strandförsvar (skalför-
svar). Inga pansar disponerades i armskåren. Vi disku-
terade mycket vad som kunde hända om en pansrad
tysk styrka skulle slå sig igenom strandförsvaret
(Polenfälttåget var i färskt minne). Den skulle få fritt
spelrum i hela landskapet (vi saknade praktiskt taget
rörligt pv).

Vore det bättre att från början ta upp försvaret
vid Smålandsgränsen? Rent folkpsykologiskt var det
otänkbart. Men teoretiskt militärt? Jag rekognoserade
vägnätet från söder till norr över Smålandsgränsen.
Det var mycket mera förgrenat än jag hade trott —
antalet stridsvagnsstråk betydande. Försvaret måste
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farligaste fallet enligt min mening: att regeringen 
anbefallt mob för sent. Men dessa överväganden 
gjorde jag helt privat och behöll dem för mig själv. 
Utåt gällde en klar skaltaktik. Men privat funderade 
jag över: vad gör jag om $ hade sådant försteg att 
motanfall ej var möjligt. För%yttningarna söderut mot 
kusten måste avbrytas, engagerade förband lösgöras 
och omgrupperas vid Smålandsgränsen. Detta måste 
skyddas, en främre zon måste hållas så länge att den 
bakre längs Smålandsgränsen hann göras försvars-
duglig. Min slutsats: Den främsta linjen måste bestå 
av pansar och långskjutande art. Det var enda möjlig-
heten att hålla $ ifrån sig, han kunde vara spridd över 
hela slättlandet. Jag gjorde ensamma jeep-färder för 
att studera de hinder och de observationsplatser, som 
kunde utnyttjas på djupet, gjorde kartor men behöll 
dem för mig själv, jag var nu beredd även för det 
värsta. Min slutsats: skalförsvar i öppen terräng ford-
rar långskjutande vapen, strv, tungt pv, art, lv, minor, 
helst i anslutning till även mindre vattendrag som kan 
vara strvhindrande. Absolut omöjligt med brig av typ 
IB &&.

!'&(. CA KMÖ &( (armédelen) Stor övning, tre 
brig, varav en pansar-, en B-styrka, över )* *** man 
ur armén. Utgångsläge: Den planlagda utgångsgrup-
peringen i kustområdena hade inte alls hunnit intas, 
mobordern hade kommit för sent. Fi hade kommit 
i land i Åhus-områdena, en svag styrka fördröjde 
honom, en I !) - och en I !#-brigad var på väg men 
måste slå sig fram mot luftlandsatta förband i södra 
Småland och södra Halland, en pbrig i mellersta 
Skåne skulle ej bli klar förrän om några dygn (sista 
manöverdagen). Mina slutsatser: Allt hänger på att de 
under för%yttning varande brig får all tänkbar hjälp 
(av fobef) att komma fram: skydd av broar, rappor-
ter om läget, terrängbeskrivningar, reporgan (mtrl), 
underhåll etc. Så handlar ingen fobef om han ej upp 
fostrats till det (lär sig förstå vad saken gäller).

!'&'. Fick i uppdrag av ÖB (Rapp) att leda 
inspektion av krigsplanläggningen i Milo Syd, bl a 

splittras på många platser. Knappast någon taktisk 
fördel jämfört med strandförsvaret (Per Albin-linjen), 
som ju tvingade till komplicerat anfallsförfarande. 
Alltså: skalförsvar, men riskfyllt.

!'((. Krigsspel med högkvarteret som del i arbetet 
före en anad försvarsutredning inför stundande rysk 
seger mot tyskarna och slut på kriget. Ofantlig rysk 
dominans i Östersjöområdet kunde förutses, omfat-
tande även Finland. Strategisk svensk fördröjning 
i hela landet enda realistisk möjlighet. Men i Skåne 
samma slutsatser angående försvarsmöjligheterna 
längs Smålandsgränsen som !'(*. Dock måste för-
svaret förläggas dit, men föras fördröjande norrut. 
Liknande slutsatser i hela landet, så vitt jag vet enda 
gången som ÖB tvingats gå in för strategisk fördröj-
ning från början. Den ryska dominansen var för stor, 
våra stridsvagnar m/ () verkningslösa, vårt artilleri 
mycket underlägset, de ryska trupperna stridsvana 
sedan %era år.

!'#(. Chef +. pbrig i Skåne. MB Viking Tamm. 
Jag hade turen att brig stod i tur för repövning. Två 
pinf bat (cykeltolkande), en stridsvagnsbat (första 
färdig utbildade Centurionbat) och i övrigt full 
brig (! *** motorfordon). Under fälttjänstövningen 
utgångsläge i Revingetrakten, milores, beredd insättas 
till motanfall bl a i Simrishamnstrakten mot land-
stigande $, som kunde understödjas med atomvapen. 
Omgruppering genomfördes första natten på fyra 
parallella vägar, i gryningen stod brigaden %ygskyd-
dad norr Simrishamn, %yget upptäckte bara bilar. 
Under dagen rek för anfall, under nästa natt $ sjö-
transporter. I gryningen landstigning (efter en atom-
smäll), motanfall, så en vilo- och rekdag, dagen därpå 
motanfall mot stränderna vid Ravlunda.

Ingen tvekan om skalförsvarets möjligheter – men 
vi var ju på plats i tid, mob var ju beslutad i tid.

!'&!–!'&". MB I. Övertog efter Viking Tamm en 
mycket fullständig plan för utgångsgruppering för 
skalförsvar vid kusten efter under fredsförhållanden 
genomförd mob. Jag kunde koncentrera mig på det 
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splittras på många platser. Knappast någon taktisk
fördel jämfört med strandförsvaret (Per Albin-linjen),
som ju tvingade till komplicerat anfallsförfarande.
Alltså: skalförsvar, men riskfyllt.

1944• Krigsspel med högkvarteret som del i arbetet
före en anad försvarsutredning inför stundande rysk
seger mot tyskarna och slut på kriget. Ofantlig rysk
dominans i Östersjöområdet kunde förutses, omfat-
tande även Finland. Strategisk svensk fördröjning
i hela landet enda realistisk möjlighet. Men i Skåne
samma slutsatser angående försvarsmöjligheterna
längs Smålandsgränsen som 1940. Dock måste för-
svaret förläggas dit, men föras fördröjande norrut.
Liknande slutsatser i hela landet, så vitt jag vet enda
gången som ÖB tvingats gå in för strategisk fördröj-
ning från början. Den ryska dominansen var för stor,
våra stridsvagnar m/42 verkningslösa, vårt artilleri
mycket underlägset, de ryska trupperna stridsvana
sedan flera år.

1954. Chef 7. pbrig i Skåne. MB Viking Tamm.
Jag hade turen att brig stod i tur för repövning. Två
pinfbat (cykeltolkande), en stridsvagnsbat (första
färdigutbildade Centurionbat) och i övrigt full
brig (1 000 motorfordon). Under fälttjänstövningen
utgångsläge i Revingetrakten, milores, beredd insättas
till motanfall bl a i Simrishamnstrakten mot land-
stigande fi, som kunde understödjas med atomvapen.
Omgruppering genomfördes första natten på fyra
parallella vägar, i gryningen stod brigaden flygskyd-
dad norr Simrishamn, flyget upptäckte bara bilar.
Under dagen rek för anfall, under nästa natt fi sjö-
transporter. I  gryningen landstigning (efter en atom-
smäll), motanfall, så en vilo- och rekdag, dagen därpå
motanfall mot stränderna vid Ravlunda.

Ingen tvekan om skalförsvarets möjligheter — men
vi var ju på plats i tid, mob var ju beslutad i tid.

1961-1963. MB I. Övertog efter Viking Tamm en
mycket fullständig plan för utgångsgruppering för
skalförsvar vid kusten efter under fredsförhållanden
genomförd mob. Jag kunde koncentrera mig på det

farligaste fallet enligt min mening: att regeringen
anbefallt mob för sent. Men dessa överväganden
gjorde jag helt privat och behöll dem för mig själv.
Utåt gällde en klar skaltaktik. Men privat funderade
jag över: vad gör jag om fi hade sådant försteg att
motanfall ej var möjligt. Förflyttningarna söderut mot
kusten måste avbrytas, engagerade förband lösgöras
och omgrupperas vid Smålandsgränsen. Detta måste
skyddas, en främre zon måste hållas så länge att den
bakre längs Smålandsgränsen hann göras försvars-
duglig. Min slutsats: Den främsta linjen måste bestå
av pansar och långskjutande art. Det var enda möjlig-
heten att hålla fi ifrån sig, han kunde vara spridd över
hela slättlandet. Jag gjorde ensamma jeep-färder för
att studera de hinder och de observationsplatser, som
kunde utnyttjas på djupet, gjorde kartor men behöll
dem för mig själv, jag var nu beredd även för det
värsta. Min slutsats: skalförsvar i öppen terräng ford-
rar långskjutande vapen, strv, tungt pv, art, lv, minor,
helst i anslutning till även mindre vattendrag som kan
vara strvhindrande. Absolut omöjligt med brig av typ
IB 66.

1964. CA KMÖ 64 (armsdelen) Stor övning, tre
brig, varav en pansar-, en B-styrka, över 2 o 000 man
ur armen. Utgångsläge: Den planlagda utgångsgrup-
peringen i kustområdena hade inte alls hunnit intas,
mobordern hade kommit för sent. Fi hade kommit
i land i Åhus-områdena, en svag styrka fördröjde
honom, en 112 - och en I i5-brigad var på väg men
måste slå sig fram mot luftlandsatta förband i södra
Småland och södra Halland, en pbrig i mellersta
Skåne skulle ej bli klar förrän om några dygn (sista
manöverdagen). Mina slutsatser: Allt hänger på att de
under förflyttning varande brig får all tänkbar hjälp
(av fobef) att komma fram: skydd av broar, rappor-
ter om läget, terrängbeskrivningar, reporgan (mtrl),
underhåll etc. Så handlar ingen fobef om han ej upp
fostrats till det (lär sig förstå vad saken gäller).

1969. Fick i uppdrag av ÖB (Rapp) att leda
inspektion av krigsplanläggningen i Milo Syd, bl a
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för hans tillförsel (hamnar, $ygplatser och konstgjorda 
lastningsanordningar). Det hade speldeltagarna gjort. 
Skalförsvaret hade bestått provet. ÖB var något 
konster nerad, sa att det var en ovanlig genomgång, 
gav en eloge till milostaben och avrundade med några 
avskedsord till mig. Efteråt kom Claës Skoglund, då 
chef FHS, och frågade var jag hämtat noterna och 
sa att han ämnade läsa upp dem för FHS-kursen. 
Någon nytta hade jag kanske gjort. De unga som inte 
upplevt beredskapstiden kanske behöver en tanke-
ställare.

Med många hälsningar
Din tillgivne Curt Göransson”

Operativ krigsplanläggning under 1970-talet 

Politisk bakgrund
Den svenska försvarspolitiken präglades under en 
stor del av !%&'-talet av de värderingar som !%&' års 
försvarsutredning (FU &') hade gjort i SOU !%&(:), 
bl a: ”Ett karakteristiskt drag i de senaste årens stor-
politiska utveckling är en betydande grad av avspän-
ning mellan de båda huvudaktörerna på den världs-
politiska scenen, Förenta staterna och Sovjetunionen. 
Denna avspänningsprocess har nu pågått så länge 
och visat en sådan hållfasthet, att man kan tala om 
en utvecklingstrend. [...]” 2 ”Dock anser utredningen 
att vissa begränsningar i försvarets operativa styrka 
på kort sikt är möjliga att godtaga. [...]” 3 I !%&( års 
försvars beslut anslöt sig riksdagen till dessa värde-
ringar.

Läget i krigs-/försvarsmakten 
Under !%&'-talets första hälft utspelades en häftig 
försvars grensstrid, där operativa termer användes 
som vapen men där utgången av striden skulle inne-
bära förändringar eller ej i den ekonomiska avvägning 
som gällt mellan försvarsgrenarna sedan !%)* års 
försvars beslut.

med krigs spel. Jag stod inför avskedet och tyckte 
att jag kunde ta mig lite friheter i uppläggningen 
trots motstånd från Fst. I förutsättningen återgavs 
ett förspel, som innehöll ryska krav på eftergifter 
från svensk sida sedan de erövrat Nordtyskland och 
Danmark. De avsåg begränsningar i militär verksam-
het i Sydsverige och omgivande vattenområden. Ett 
avvis at ultimatum hade besvarats med repressalier, 
bl a $ygbombning av oljecisternerna i Hälsingborg, 
som ingick i milos underhållsplanering. Den ryska 
anfallsplanen var komplicerad, men det svenska för-
svaret var ju förberett (mob i tid denna gång!) och 
borde skakas om. Finland var besatt och med demon-
strationer i och kring Åland lyckades man förmå ÖB 
att hålla kvar trupp i Milo Öst, som enligt planerna 
skulle förstärka milo Syd. 

Anfallet mot milo Syd inleddes med en invasion 
över Öresund mot Helsingborgsområdet för att binda 
svenska styrkor där. Huvudanfallet kom sedan från 
Nordtyskland mot Skånes sydkust (detta var Fst:s 
marina expertis mest emot, tonnage skulle ej hinna 
omgrupperas och var för fåtaligt). Fi kom i land, bröt 
igenom skalförsvaret på en plats längs sydkusten, 
kastade fram pansartrupp djupt in i Skåne i riktning 
Hässleholm (enligt då före+ntlig ’Handbok Stor-
makten’ ingick så djupa framstötar i taktiken). Men 
Milo Syd skrapade ihop reserver genom utdragningar 
och avskar de inträngande styrkorna och allt slutade 
väl.

Min slutgenomgång var kanske ännu mera 
okonven tionell. Jag motiverade den ryska planen 
på så sätt jag anfört här och läste upp valda delar ur 
tyska noterna till Sverige !%)' och !%)! och sa att 
liknande noter kan riktas mot oss i framtiden. Många 
hade aldrig läst dem och åhörarna lyssnade. Jag sa att 
Milo Syds planläggning befunnits bra, men att vi inte 
kan vänta oss att händelserna förlöper som vi plan-
lagt. Vi måste kunna anpassa oss till det oförutsedda 
men hålla fast vid grundtanken: +enden skall slås vid 
stranden och hans känsligaste punkter är platserna 
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med krigsspel. Jag stod inför avskedet och tyckte
att jag kunde ta mig lite friheter i uppläggningen
trots motstånd från Fst. I  förutsättningen återgavs
ett förspel, som innehöll ryska krav på eftergifter
från svensk sida sedan de erövrat Nordtyskland och
Danmark. De avsåg begränsningar i militär verksam-
het i Sydsverige och omgivande vattenområden. Ett
avvisat ultimatum hade besvarats med repressalier,
bl a flygbombning av oljecisternerna i Hälsingborg,
som ingick i milos underhållsplanering. Den ryska
anfallsplanen var komplicerad, men det svenska för-
svaret var ju förberett (mob i tid denna gång!) och
borde skakas om. Finland var besatt och med demon-
strationer i och kring Åland lyckades man förmå ÖB
att hålla kvar trupp i Milo Öst, som enligt planerna
skulle förstärka milo Syd.

Anfallet mot milo Syd inleddes med en invasion
över Öresund mot Helsingborgsområdet för att binda
svenska styrkor där. Huvudanfallet kom sedan från
Nordtyskland mot Skånes sydkust (detta var Fst:s
marina expertis mest emot, tonnage skulle ej hinna
omgrupperas och var för fåtaligt). Fi kom i land, bröt
igenom skalförsvaret på en plats längs sydkusten,
kastade fram pansartrupp djupt in i Skåne i riktning
Hässleholm (enligt då förefintlig 'Handbok Stor-
makten' ingick så djupa framstötar i taktiken). Men
Milo Syd skrapade ihop reserver genom utdragningar
och avskar de inträngande styrkorna och allt slutade
väl.

Min slutgenomgång var kanske ännu mera
okonventionell. Jag motiverade den ryska planen
på så sätt jag anfört här och läste upp valda delar ur
tyska noterna till Sverige 1940 och 1941 och sa att
liknande noter kan riktas mot oss i framtiden. Många
hade aldrig läst dem och åhörarna lyssnade. Jag sa att
Milo Syds planläggning befunnits bra, men att vi inte
kan vänta oss att händelserna förlöper som vi plan-
lagt. Vi måste kunna anpassa oss till det oförutsedda
men hålla fast vid grundtanken: fienden skall slås vid
stranden och hans känsligaste punkter är platserna

för hans tillförsel (hamnar, flygplatser och konstgjorda
lastningsanordningar). Det hade speldeltagarna gjort.
Skalförsvaret hade bestått provet. ÖB var något
konsternerad, sa att det var en ovanlig genomgång,
gav en eloge till milostaben och avrundade med några
avskedsord till mig. Efteråt kom Cla6 Skoglund, då
chef FHS, och frågade var jag hämtat noterna och
sa att han ämnade läsa upp dem för FHS-kursen.
Någon nytta hade jag kanske gjort. De unga som inte
upplevt beredskapstiden kanske behöver en tanke-
ställare.

Med många hälsningar
Din tillgivne Curt Göransson"

Operativ krigsplanläggning under 1970-talet

Politisk bakgrund
Den svenska försvarspolitiken präglades under en
stor del av 1970-talet av de värderingar som 1970 års
försvarsutredning (FU 7o) hade gjort i SOU 1972:4,
bl a: "Ett karakteristiskt drag i de senaste årens stor-
politiska utveckling är en betydande grad av avspän-
ning mellan de båda huvudaktörerna på den världs-
politiska scenen, Förenta staterna och Sovjetunionen.
Denna avspänningsprocess har nu pågått så länge
och visat en sådan hållfasthet, att man kan tala om
en utvecklingstrend. [...]"2 "Dock anser utredningen
att vissa begränsningar i försvarets operativa styrka
på kort sikt är möjliga att godtaga. L i " '  I 1972 års
försvarsbeslut anslöt sig riksdagen til l dessa värde-
ringar.

Läget i krigs-/försvarsmakten
Under 1970-talets första hälft utspelades en häftig
försvarsgrensstrid, där operativa termer användes
som vapen men där utgången av striden skulle inne-
bära förändringar eller ej i den ekonomiska avvägning
som gällt mellan försvarsgrenarna sedan 1948 års
försvarsbeslut.
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ÖB Opo #$4 (Del % av ÖB OPV) hade ett helt annat 
upplägg och innehåll än de två tidigare nämnda ÖB 
Opo under !&#'-talet. 

ÖB Opo #$ (ck ett drastiskt genomslag i MBS 
Opo !&#&, men konsekvenserna kom tydligast fram 
i förutsätt ningarna för den operativa krigsplanlägg-
ningen under !&$'-talet.

Operativ krigsplanläggning under olika skeden
Av ÖB:s anvisningar för den operativa krigsplanlägg-
ningen inom milo S under !&#'-talet framgick att 
denna skulle ske med de operativa uppgifterna enligt 
ÖB Opo )% och ÖB Opo #" som grund. Detta innebar 
– som ovan framgått – en stor mängd planeringsalter-
nativ.

För att på ett överskådligt sätt kunna belysa den 
planläggning som faktiskt bedrevs har jag valt att i 
detta kapitel behandla nedanstående fyra alternativ:

– Fo-skedet
– % S: Grundalternativ
– % S: Förstärkningsalternativ % S, grupperings-

alternativ %: SO
– % S: Förstärkningsalternativ % S; grupperings-

alternativ %: SV
Dessa och ett *ertal andra alternativ var föremål 

för studium under fältövningar och krigsspel under 
!&#'-talet.

Fo-skedet (se karta !)
Planeringen avsåg användningen vid överraskande 
anfall av i fredstid enligt i ÖB kuppförsvarsorder 
(ÖB Kuppo) disponibla kuppförsvarsförband samt 
ett antal snabbmobiliserande lokalförsvarsförband. 
Fo-skedet gällde intill dess att förbanden enligt % S: 
Grund alternativ var insatsberedda.

MBS uppgift: Försvara mobiliseringsplatser och 
”infallsportar”. Ledning under MBS: Bef Fo !! 
och Bef Fo !+. Krigsplanläggningen för Fo-skedet 
gällde – mot bakgrund av uppgiften – främst försva-
ret av hamnar i Skåne och Blekinge. Det gällde ett 

Saken kom i dagen när ÖB Stig Synnergren !&#" 
anmälde att det av ekonomiska skäl på sikt var nöd-
vändigt med ”en annan operativ inriktning än den 
som för närvarande gäller”. Han (ck inget gehör för 
sitt förslag.

Avgörande var ”regeringens anvisningar till ÖB 
!&#,-!'-'& för försvarsmaktens operativa krigsför-
beredelsearbete m m”: ”Planläggningen skall inriktas 
så att invasionsförsvaret kan genomföras som ett 
djupförsvar, där våra militärgeogra(ska med *era 
försvars betingelser tillvaratas såväl utanför och vid 
gräns och kust som över landterritoriets hela djup.” 
(Regeringens anvisningar var den faktiska bakgrun-
den till att ÖB i ÖB OPV #$ tvingades ta avstånd 
från sitt krav på ”en annan operativ inriktning” (se 
nedan).

ÖB:s underlag för MBS operativa krigsplanläggning
Intill !&#$ gällde tre olika men i sak överensstäm-
mande underlag: ÖB Opo )%, ÖB Opo #" och ÖB Opo 
#+. Den likartade konstruktionen av dessa tre ÖB Opo 
hade lanserats i ÖB Opo )%: 

– ett grundalternativ i vilket MB tilldelades en 
minimistyrka av snabbt disponibla arméstridskrafter 
beräknade att kunna avvärja överraskande anfall eller 
anfall i enbart bindande syfte. Ett stort antal arméför-
band skulle inledningsvis stå till ÖB: s förfogande som 
strategiska reserver (SR). SR:s transportberedskap 
bestämdes av ÖB. De strategiska reserverna skulle 
på order av ÖB kunna kraftsamlas i första hand till 
områden enligt: 

– förstärkningsalternativet % S, 
– förstärkningsalternativet % Ö. 
De strategiska reserverna lydde i territoriellt och 

markoperativt avseende under MB. Sistnämnda 
bestämmelse föranledde diskussioner i försvarssta-
ben. Den gav MB motiv för att engagera strategiska 
reserver, SR, i strid – t ex mot luftlandsatt trupp – och 
därmed sätta bestämmelserna om transportberedskap 
ur spel, hävdade kritikerna, dock utan framgång. 
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Saken kom i dagen när ÖB Stig Synnergren 1973
anmälde att det av ekonomiska skäl på sikt var nöd-
vändigt med "en annan operativ inriktning än den
som för närvarande gäller". Han fick inget gehör för
sitt förslag.

Avgörande var "regeringens anvisningar till ÖB
1975-10-09 för försvarsmaktens operativa krigsför-
beredelsearbete m m": "Planläggningen skall inriktas
så att invasionsförsvaret kan genomföras som ett
djupförsvar, där våra militärgeografiska med flera
försvarsbetingelser tillvaratas såväl utanför och vid
gräns och kust som över landterritoriets hela djup."
(Regeringens anvisningar var den faktiska bakgrun-
den till att ÖB i ÖB OPV 78 tvingades ta avstånd
från sitt krav på "en annan operativ inriktning" (se
nedan).

ÖB:s underlag för MBS operativa krigsplanläggning
Intil l 1978 gällde tre olika men i sak överensstäm-
mande underlag: ÖB Opo 62, ÖB Opo 73 och ÖB Opo
74. Den likartade konstruktionen av dessa tre ÖB Opo
hade lanserats i ÖB Opo 62:

— ett grundalternativ i vilket MB tilldelades en
minimistyrka av snabbt disponibla armsstridskrafter
beräknade att kunna avvärja överraskande anfall eller
anfall i enbart bindande syfte. Ett stort antal armsför-
band skulle inledningsvis stå till ÖB: s förfogande som
strategiska reserver (SR). SR:s transportberedskap
bestämdes av ÖB. De strategiska reserverna skulle
på order av ÖB kunna kraftsamlas i första hand till
områden enligt:

— förstärkningsalternativet 2 S,
— förstärkningsalternativet 2 Ö.
De strategiska reserverna lydde i territoriellt och

markoperativt avseende under MB. Sistnämnda
bestämmelse föranledde diskussioner i försvarssta-
ben. Den gav MB motiv för att engagera strategiska
reserver, SR, i strid — t ex mot luftlandsatt trupp — och
därmed sätta bestämmelserna om transportberedskap
ur spel, hävdade kritikerna, dock utan framgång.

ÖB Opo 784 (Del 2 av ÖB OPV) hade ett helt annat
upplägg och innehåll än de två tidigare nämnda ÖB
Opo under 1970-talet.

ÖB Opo 78 fick ett drastiskt genomslag i MBS
Opo 1979, men konsekvenserna kom tydligast fram
i förutsättningarna för den operativa krigsplanlägg-
ningen under 1980-talet.

Operativ krigsplanläggning under olika skeden
Av ÖB:s anvisningar för den operativa krigsplanlägg-
ningen inom milo S under 1970-talet framgick att
denna skulle ske med de operativa uppgifterna enligt
ÖB Opo 62 och ÖB Opo 73 som grund. Detta innebar
— som ovan framgått — en stor mängd planeringsalter-
nativ.

För att på ett överskådligt sätt kunna belysa den
planläggning som faktiskt bedrevs har jag valt att i
detta kapitel behandla nedanstående fyra alternativ:

— Fo-skedet
— 2 S: Grundalternativ
— 2 S: Förstärkningsalternativ 2 S, grupperings-

alternativ 2: SO
— 2 S: Förstärkningsalternativ 2 S; grupperings-

alternativ 2: SV
Dessa och ett flertal andra alternativ var föremål

för studium under fältövningar och krigsspel under
1970-talet.

Fo-skedet (se karta 1)
Planeringen avsåg användningen vid överraskande
anfall av i fredstid enligt i ÖB kuppförsvarsorder
(ÖB Kuppo) disponibla kuppförsvarsförband samt
ett antal snabbmobiliserande lokalförsvarsförband.
Fo-skedet gällde intill dess att förbanden enligt 2 S:
Grundalternativ var insatsberedda.

MBS uppgift: Försvara mobiliseringsplatser och
"infallsportar". Ledning under MBS: Bef Fo I I
och Bef Fo 14. Krigsplanläggningen för Fo-skedet
gällde — mot bakgrund av uppgiften — främst försva-
ret av hamnar i Skåne och Blekinge. Det gällde ett
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ÖB Kuppo innebar inte att några nya resurser 
tillfördes fredsorganisationen. Resurstillgången vid 
arméns förband bestämdes av utbildningsrytmen, 
som i sin tur bestämdes av den långsiktiga beredska-
pens krav på årlig utbildning.5 Antalet hemvärnsmän 
uppgick på !$%&-talet i Fo !! till ca ' &&& och till 
ca ( &&& i Fo !(. Befolkningen uppgick på !$%&-talet 
till ca %)& &&& personer i Malmöhus län (Fo !!) och till 
ca *%) &&& personer i Kristianstads län (Fo !().6

! S: Grundalternativet (se karta !)
MBS (styrande) uppgift: Avvärjer invasion av 
milo S, varvid angriparen hindras från att ta främst 
SKÅNE.

Förbandstilldelning: två fördelningsstaber 
(!. mobm P '/ och !!./mobm P %), tre infanteribri-
gader (IB !!., IB (!./mobm I !! och IB ()/mobm 
I !)), två pansarbrigader (PB %./mobm P % och PB #/
mobm P *), miloreserv. Strategiska reserver (SR): två 
infanteribrigader (IB !* och IB (*/mobm I !*) och en 
pansarbrigad (PB *'/mobm P '), !". fördelningsstaben 
(mobm P */SR i milo V). Sex ubåtar, sex torpedbåtar, 
åtta motortorpedbåtar, (. Kabrigaden, !!. Kagruppen, 
två spärrbataljoner. Åtta jaktdivisioner och fyra spa-
ningsdivisioner.

Ledning: Under MBS Chefen !. fördelningen (ost-
kusten), C !!. fördelningen (sydkusten), befälhavarna 
Fo !! och Fo !( (resten av ursprungliga försvars-
områden).

Enligt ÖB:s anvisningar skulle MB i Grund alter-
nativet kunna avvärja överraskande anfall eller anfall 
i bindande syfte. Det innebar de försvarsobjekt som 
var aktuella under Fo-skedet var aktuella även i 
Grund alternativet. Den operativa krigsplanläggning-
ens främsta uppgift i milo S var således att säkerställa 
överensstämmelse i planläggningen för Fo-skedet och 
för Grundalternativet. I den genomförda planlägg-
ningen valdes uppgifter till DUC (direkt underställda 
chefer) och gruppering som gav förutsättningar för 
kraftsamling mot antingen sydkusten eller ostkusten.

mycket stort antal hamnar. Dessa låg i regel i relativt 
tätt befolkade orter. Det innebar i sin tur möjlig-
het att rekrytera både hemvärnsförband och lokal-
försvarsförband som kunde ges korta mobiliserings-
tider.

Men saken gällde också försvaret av de ca femton 
+ygplatser som fanns i Skåne, Blekinge och södra 
Småland. Försvaret av dessa i ett överraskande läge 
var under hela det kalla kriget en aktuell och svårlöst 
fråga. Den krävde beslut och åtgärder av MBS som 
var svårgenomförbara. Det berodde på skillnader i 
insatsberedskap i fred mellan förband ur +ygvap-
net, som relativt snabbt var insatsberedda vid +yg-
baser, och de lokalförsvarsförband ur armén som 
skulle svara för markförsvaret av baserna. De senare 
hade i regel en mobiliserings- och grupperingstid 
på tre dygn. Det krävdes särskilda åtgärder för att 
dessa arméförband skulle bli snabbmobiliserande för-
band.

Den först utgivna ÖB-kuppordern hade beteck-
ningen !$'*-&#-&# nr "&)&-*. Syftet var att förkorta 
tiden från ÖB:s verkställighetsorder om viss bered-
skapsåtgärd inom fredsorganisationen till dess att 
denna var verkställd. Kuppordern innehöll en för-
teckning av olika beredskapsåtgärder som kunde bli 
aktuella. Den var utsänd som en förhandsorder till 
samtliga regementschefer (eller motsvarande) inom 
krigs-/försvarsmakten.

Viss beredskapsåtgärd – av de förtecknade – kunde 
beordras medelst kodord som sändes direkt från ÖB 
till regementschefer (eller motsvarande), förbigående 
försvarsgrenschefer och militärbefälhavare. (Dessa 
hade givetvis aktivt deltagit i beredningen av kupp-
ordern.)

Det måste observeras att ÖB:s kupporder var en 
rent organisatorisk order, avsedd att ställa förband ur 
fredsorganisationen till operativa chefers förfogande. 
Inom arméns fredsorganisation var förband under 
grund utbildning i regel insatsberedda för strid enbart 
under grundutbildningens sista tre månader.
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mycket stort antal hamnar. Dessa låg i regel i relativt
tättbefolkade orter. Det innebar i sin tur möjlig-
het att rekrytera både hemvärnsförband och lokal-
försvarsförband som kunde ges korta mobiliserings-
tider.

Men saken gällde också försvaret av de ca femton
flygplatser som fanns i Skåne, Blekinge och södra
Småland. Försvaret av dessa i ett överraskande läge
var under hela det kalla kriget en aktuell och svårlöst
fråga. Den krävde beslut och åtgärder av MBS som
var svårgenomförbara. Det berodde på skillnader i
insatsberedskap i fred mellan förband ur flygvap-
net, som relativt snabbt var insatsberedda vid flyg-
baser, och de lokalförsvarsförband ur armen som
skulle svara för markförsvaret av baserna. De senare
hade i regel en mobiliserings- och grupperingstid
på tre dygn. Det krävdes särskilda åtgärder för att
dessa armsförband skulle bli snabbmobiliserande för-
band.

Den först utgivna ÖB-kuppordern hade beteck-
ningen 1962-08-08 nr 3050-2. Syftet var att förkorta
tiden från ÖB:s verkställighetsorder om viss bered-
skapsåtgärd inom fredsorganisationen till dess att
denna var verkställd. Kuppordern innehöll en för-
teckning av olika beredskapsåtgärder som kunde bli
aktuella. Den var utsänd som en förhandsorder till
samtliga regementschefer (eller motsvarande) inom
krigs-/försvarsmakten.

Viss beredskapsåtgärd — av de förtecknade — kunde
beordras medelst kodord som sändes direkt från ÖB
till regementschefer (eller motsvarande), förbigående
försvarsgrenschefer och militärbefälhavare. (Dessa
hade givetvis aktivt deltagit i beredningen av kupp-
ordern.)

Det måste observeras att ÖB:s kupporder var en
rent organisatorisk order, avsedd att ställa förband ur
fredsorganisationen till operativa chefers förfogande.
Inom armens fredsorganisation var förband under
grundutbildning i regel insatsberedda för strid enbart
under grundutbildningens sista tre månader.

ÖB Kuppo innebar inte att några nya resurser
tillfördes fredsorganisationen. Resurstillgången vid
armens förband bestämdes av utbildningsrytmen,
som i sin tur bestämdes av den långsiktiga beredska-
pens krav på årlig utbildning.5 Antalet hemvärnsmän
uppgick på 1970-talet i Fo I I  t i l l  ca 6 000 och till
ca 4 000 i Fo 14. Befolkningen uppgick på 1970-talet
till ca 750000 personer i Malmöhus län (Fo I I )  och till
ca 275 000 personer i Kristianstads län (Fo 14).6

2 S: Grundalternativet (se karta 2)
MBS (styrande) uppgift: Avvärjer invasion av
milo S, varvid angriparen hindras från att ta främst
SKÅNE.

Förbandstilldelning: två fördelningsstaber
(1. mobm P 6/ och II./mobm P 7), tre infanteribri-
gader (IB i i . ,  IB 41./mobm I I I  och IB 45/mobm
115), två pansarbrigader (PB 7./mobm P 7 och PB 8/
mobm P 2), miloreserv. Strategiska reserver (SR): två
infanteribrigader (IB 12 och IB 42/mobm I 12) och en
pansarbrigad (PB 26/mobm P 6), 13. fördelningsstaben
(mobm P 2/SR i milo V). Sex ubåtar, sex torpedbåtar,
åtta motortorpedbåtar, 4. Kabrigaden, i i .  Kagruppen,
två spärrbataljoner. Åtta jaktdivisioner och fyra spa-
ningsdivisioner.

Ledning: Under MBS Chefen 1. fördelningen (ost-
kusten), C i i .  fördelningen (sydkusten), befälhavarna
Fo I I  och Fo 14 (resten av ursprungliga försvars-
områden).

Enligt ÖB:s anvisningar skulle MB i Grundalter-
nativet kunna avvärja överraskande anfall eller anfall
i bindande syfte. Det innebar de försvarsobjekt som
var aktuella under Fo-skedet var aktuella även i
Grundalternativet. Den operativa krigsplanläggning-
ens främsta uppgift i milo S var således att säkerställa
överensstämmelse i planläggningen för Fo-skedet och
för Grundalternativet. I  den genomförda planlägg-
ningen valdes uppgifter till DUC (direkt underställda
chefer) och gruppering som gav förutsättningar för
kraftsamling mot antingen sydkusten eller ostkusten.



! " # $  %  –  & " ' ( ) ' (  % * + # # '  , ' - ) . %  / " )  * + % 0 ' ( !"#

MALMÖ

Höganäs

Hässleholm

Landskrona Hörby

Kristianstad

Trelleborg

Ängelholm

Ystad

Simrishamn

Eslöv

Lund

Höör

Helsingör

KÖPENHAMN

H A L L A N D S Å S E N

S Ö
D E R  Å S E N

L I N D E R Ö
D S Å S E N

Helsingborg 1)

2)

3)

ur P2 och T41)

ur P6 och A32)

ur P7 och Lv43)

5)

4)

4)

4)

5)

ur F5

ur F10

XO

XO

Hemvärn 6000

Hemvärn 4000

Kuppförsvarsförband 

Fo-skedet
Innan fältförbanden har mobi-
liserats utgörs kuppförsvaret 
av inneliggande åldersklass vid 
armeregementen, marina för-

Karta 1

Teckenförklaring karta 1–7

Svenska förband

Gränser (gäller även karta 8)

band (ÖrlB S och KA 2 i Karls-
krona), !yg!ottiljer, hemvärn 
och inkallade cykelskyttebatal-
joner.

Cykelskyttebataljon

Infanteribrigad

Pansarbrigad

1./11./14. fördelningsstaben

13. fördelningsstaben

Flygbas

Angripareförband

Mekaniserad division  
(motsv svensk förd)

Milo Milo Förd Förd 
eller Fo Fo Fo
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Karta 1

. . . .  H e l s i n g b o r g
. . .

Helsingör

••

•
Landskrona

Teckenförklaring karta 1-7
Svenska förband

Cykelskyttebataljon

1:5<11 Infanteribrigad

T s 7  Pansarbrigad
xx

1.111.114. fördelningsstaben

ICI> 1 3 .  fördelningsstaben

A  Flygbas

Angripareförband

Mekaniserad division
(motsv svensk förd)

Gränser (gäller även karta 8)

xMilo 0  Milo F ö r d  Förd För  Fo c  Foeller Fo

Trelleborg

Fo-skedet
Innan fältförbanden har mobi-
liserats utgörs kuppförsvaret
av inneliggande åldersklass vid
armeregementen, marina för-

13 9

Kuppförsvarsförband

n  ur P2 och T4

n  ur P6 och A3

ur P7 och Lv43)

/ 4 K  ur F5

ur F10

Simrishamn

band (ÖrlB S och KA 2 i Karls-
krona), flygflottiljer, hemvärn
och inkallade cykelskyttebatal-
joner.
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MALMÖ

Höganäs

Hässleholm

Landskrona Hörby

Kristianstad

Trelleborg

Ängelholm

Ystad

Simrishamn

Eslöv

Lund

Höör

Helsingör

KÖPENHAMN

H A L L A N D S Å S E N

S Ö
D E R Å S E N

L I N D E R Ö
D S Å S E N

Helsingborg

I trakten av Eksjö

XO

XX

XX

11. förd

1. förd

11

7

41

26
SR

45

8

13.

12
SR

42
SR

XX

Grundalternativet
ÖB har inte underlag för att 
fastställa kraftsamling till 
milo Ö eller milo S. MB S 
kraftsamlar till öst- och syd-

kusterna med en fördelning i 
varje riktning. 13. fördelningen 
(pansarfördelning) är ÖB:s stra-
tegiska reserv.

Karta 2
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Karta 2

Landskrona

Trelleborg

Grundalternativet
ÖB har inte underlag för att
fastställa kraftsamling till
milo Ö eller milo S. MB S
kraftsamlar till öst- och syd-

I trakten av Eksjö
x

12
SR

kusterna med en fördelning i
varje riktning. 13. fördelningen
(pansarfördelning) är ÖB:s stra-
tegiska reserv.

Simrishamn
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MALMÖ

Höganäs

Hässleholm

Landskrona Hörby

Kristianstad

Trelleborg

Ängelholm

Ystad

Simrishamn

Eslöv

Lund

Höör

Helsingör

KÖPENHAMN

H A L L A N D S Å S E N

S Ö
D E R Å S E N

L I N D E R Ö
D S Å S E N

Helsingborg XXXO

XX XX

XX

11

7

42

26

45

12

Fo 14

Fo 11
1. förd

9

17

11. förd
41

8

14. förd

46

13.

Förstärkningsalternativ 2 S, 
grupperingsaltenativ 2 SO
ÖB bedömer att invasionshotet 
är störst mot sydligaste Sverige 
och beslutar om förstärknings-
alternativ 2 S. Angriparen 

har inte tagit Danmark och 
Nordtyskland. Milo Syds strids-
krafter kraftsamlas fortsatt 
till öst- och sydkusterna, med 

bl a en ny fördelning i området 
Ystad-Simrishamn. 13. fördel-
ningen blir miloreserv.

Karta 3
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Karta 3

.. Helsingborg

KÖPENHAMN

Landskrona

Trelleborg

Förstärkningsalternativ 2 5,
grupperingsaltenativ 2 SO
ÖB bedömer att invasionshotet
är störst mot sydligaste Sverige
och beslutar om förstärknings-
alternativ 2 S. Angriparen

har inte tagit Danmark och
Nordtyskland. Milo Syds strids-
krafter kraftsamlas fortsatt
till öst- och sydkusterna, med

Simrishamn

bl a en ny fördelning i området
Ystad-Simrishamn. 13. fördel-
ningen blir miloreserv.
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MALMÖ

Höganäs

Hässleholm

Landskrona Hörby

Kristianstad

Trelleborg

Ängelholm

Ystad

Simrishamn

Eslöv

Lund

Höör

Helsingör

KÖPENHAMN

H A L L A N D S Å S E N

S Ö
D E R Å S E N

L I N D E R Ö
D S Å S E N

Helsingborg

1. förd

14. förd

11. förd

13. förd

Fo 14

XX

XX

XX
XX

XX

XX

XX

11

7

41

45

26

46

17

12

42

9

Förstärkningsalternativ 2 S, 
grupperingsaltenativ 2 SV
Angriparen har ockuperat 
norra Tyskland och Danmark. 
Milo Syds kraftsamling för-
skjuts till västkusten, med en 
fördelning i vardera området 
Ystad-Trelleborg-Malmö, 

Landskrona, och Helsingborg-
Ängelholm. Sistnämnda 
område försvarades före 1979 
av 1. fördelningen, varvid Krist-
anstadsområdet övergick till Fo 
14, därefter av 13. fördelningen 

som upphörde att vara pansar-
fördelning. Då åter!ck 1. för-
delningen sin ursprungliga 
uppgift i Kristianstad-Simris-
hamnsområdet. (Grupperingen 
för 1979, se karta 5.)

Karta 4
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Karta 4

• ... . . . . .  Helsingborg

Helsingör

KÖPENHAMN

Landskrona

Förstärkningsaltemativ 2 S,
grupperingsaltenativ 2 SV
Angriparen har ockuperat
norra Tyskland och Danmark.
Milo Syds kraftsamling för-
skjuts till västkusten, med en
fördelning i vardera området
Ystad-Trelleborg-Malmö,

Trelleborg

Landskrona, och Helsingborg-
Ängelholm. Sistnämnda
område försvarades före 1979
av 1. fördelningen, varvid Krist-
anstadsområdet övergick till Fo
14, därefter av 13. fördelningen

som upphörde att vara pansar-
fördelning. Då återfick 1. för-
delningen sin ursprungliga
uppgift i Kristianstad-Simris-
hamnsområdet. (Grupperingen
för 1979, se karta 5.)

Simrishamn

A . /
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ning och blev vanlig kustförsvarfördelning i trakten 
av Helsingborg (två IB och en PB). !". fördelningen 
skulle omgrupperas från trakten öster om Ystad till 
trakten av Malmö, $%–&% kilometer (två IB och en 
PB). Den valda lösningen innebar problem när det 
gällde användningen av pansarbrigaderna. Det 'nns 
anledning att återkomma till detta.

FAS 72
Under åren !($"–&) planlades – som framgått ovan – 
enbart avvärjningsoperationer i milo S. Ett markant 
undantag utgjorde FAS &*, ”Sammanfattande rapport 
över fördröjnings- och avvärjningsstudie &*”. Syftet 
med redovisningen av nedanstående exempel 8 är att 
belysa hur MBS såg på möjligheterna att genomföra 
operationer med ”annan inriktning”, om detta innebar 
fördröjningsoperationer inom milo S. 

Inledning
FAS avsåg studium av Warszawapaktens (WP:s) 
invasion av södra och västra Sverige i ett läge då delar 
av angriparens för anfallet avsedda markstridskrafter 
är utgångsgrupperade i Danmark och huvuddelen i 
WP:s kustområde. FAS &* belyser WP:s möjligheter 
att genomföra invasion i en huvudanfallsriktning 
– Skånes sydkust – samt bindande anfall i Öresunds-
riktningen.

FAS &* består av två delstudier, grundade på spel i:
– läge A, då MBS beslutat att avvärjningsstrid ska 

föras i linjen Linderödsåsen-Söderåsen-Hallandsåsen 
(Ås-ställningen),

– läge B, då MBS beslutat att avvärjningsstrid ska 
föras i gränsområdet Blekinge-Skåne-Småland-Hal-
land (gränsställningen).

FAS &* genomfördes när viceamiralen Oscar Krok-
stedt var MBS och generalmajoren Sigmund Ahn-
feldt var milostabschef. Handläggare var C Markop 
överste löjtnant L-E Wahlgren, C Sjöop kommendör-
kapten G Samuelsson och C Luftop överstelöjtnant 
C-E Törngren.

Anfallsverket innehöll planer som kunde utnyttjas 
för att i båda kraftsamlingsalternativen uppnå en 
snabb insats.

Förstärkningsalternativ ! S, grupperings-
 alternativ ! SO (se karta ")
MBS uppgift (huvuddrag): avvärjer invasion av 
milo S, varvid angriparen hindras att främst ta 
SKÅNE.

Underställda arméförband, bland annat !., !!., 
!#. och !"./mobm I "/fördelningsstaberna, IB !!, 
IB !*, IB !&/mobm I !&/IB "!, IB "*, IB "$ och 
IB "+/mobm I !+/PB &, PB ), PB (/mobm P "/PB *+.

Vald gruppering innebar att två fördelningar 
(!!. två IB, en PB och !". två IB, en PB) svarade 
för avvärjande försvar av hela sydkusten. En för-
delning (!. en IB, en PB) försvarade huvuddelen 
av ostkusten avvärjande. Huvuddelen av Skåne 
(inre, västra och norra delarna) var underställda 
respektive försvarsområdesbefälhavare. En fördel-
ning (!#.) var milo reserv, utgångsgrupperad inom 
Fo !!.

Huvuddelen av den operativa krigsplanläggningen 
i milo S under !(&%-talet fram till !(&) syftade till att 
under fältövningar och krigsspel ge DUC fördjupad 
kännedom om grupperingsalternativen (SO och SV) 
och om deras förbands roll i dessa.

Förstärkningsalternativ ! S, grupperingsalternativ 
! SV (se karta #)
Förutsättning: Norra Tyskland och Danmark ocku-
perat av angriparen. MBS väljer – på order av ÖB 
– att kraftsamla försvaret västerut. MBS av ÖB givna 
uppgift: Avvärjer invasion av mil S, varvid angripa-
ren hindras ta främst SKÅNE.7 Förbandstilldelning 
= grupperingsalternativ SO.

Under MBS fanns fyra fördelningschefer, samtliga 
med territoriellt ansvar. !. och !!. fördelningarna 
åter'ck samma områdesansvar som i Grundalternati-
vet, !#. fördelningen upphörde att vara pansarfördel-
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Anfallsverket innehöll planer som kunde utnyttjas
för att i båda kraftsamlingsalternativen uppnå en
snabb insats.

Förstärkningsalternativ 2 S, grupperings-
alternativ 2 SO (se karta 3)
MBS uppgift (huvuddrag): avvärjer invasion av
milo S, varvid angriparen hindras att främst ta
SKÅNE.

Underställda armsförband, bland annat 1., i i . ,
13. och 14./mobm I 4/fördelningsstaberna, IB I I ,
IB 12, IB 17/mobm I i7/IB 41, IB 42, IB 45 och
IB 46/mobm I i6/PB 7, PB 8, PB 9/mobm P 4/PB 26.

Vald gruppering innebar att två fördelningar
( i i .  två IB, en PB och 14. två IB, en PB) svarade
för avvärjande försvar av hela sydkusten. En för-
delning (1. en IB, en PB) försvarade huvuddelen
av ostkusten avvärjande. Huvuddelen av Skåne
(inre, västra och norra delarna) var underställda
respektive försvarsområdesbefälhavare. En fördel-
ning (13.) var miloreserv, utgångsgrupperad inom
Fo I I .

Huvuddelen av den operativa krigsplanläggningen
i milo S under 1970-talet fram till 1978 syftade till att
under fältövningar och krigsspel ge DUC fördjupad
kännedom om grupperingsalternativen (SO och SV)
och om deras förbands roll i dessa.

Förstärkningsalternativ 2 S, grupperingsalternativ
2 SV (se karta 4)
Förutsättning: Norra Tyskland och Danmark ocku-
perat av angriparen. MBS väljer — på order av ÖB
— att kraftsamla försvaret västerut. MBS av ÖB givna
uppgift: Avvärjer invasion av mil S, varvid angripa-
ren hindras ta främst SKÅNE.' Förbandstilldelning
= grupperingsalternativ SO.

Under MBS fanns fyra fördelningschefer, samtliga
med territoriellt ansvar. 1. och i  i. fördelningarna
återfick samma områdesansvar som i Grundalternati-
vet, 13. fördelningen upphörde att vara pansarfördel-

143

ning och blev vanlig kustförsvarfördelning i trakten
av Helsingborg (två IB och en PB). 14. fördelningen
skulle omgrupperas från trakten öster om Ystad till
trakten av Malmö, 50-70 kilometer (två IB och en
PB). Den valda lösningen innebar problem när det
gällde användningen av pansarbrigaderna. Det finns
anledning att återkomma till detta.

FAS 72
Under åren 1954-78 planlades — som framgått ovan —
enbart avvärjningsoperationer i milo S. Ett markant
undantag utgjorde FAS 72, "Sammanfattande rapport
över fördröjnings- och avvärjningsstudie 72". Syftet
med redovisningen av nedanstående exempelö är att
belysa hur MBS såg på möjligheterna att genomföra
operationer med "annan inriktning", om detta innebar
fördröjningsoperationer inom milo S.

Inledning
FAS avsåg studium av Warszawapaktens (WP:s)
invasion av södra och västra Sverige i ett läge då delar
av angriparens för anfallet avsedda markstridskrafter
är utgångsgrupperade i Danmark och huvuddelen i
WP:s kustområde. FAS 72 belyser WP:s möjligheter
att genomföra invasion i en huvudanfallsriktning
— Skånes sydkust — samt bindande anfall i Öresunds-
riktningen.

FAS 72 består av två delstudier, grundade på spel i:
— läge A, då MBS beslutat att avvärjningsstrid ska

föras i linjen Linderödsåsen-Söderåsen-Hallandsåsen
(Ås-ställningen),

— läge B, då MBS beslutat att avvärjningsstrid ska
föras i gränsområdet Blekinge-Skåne-Småland-Hal-
land (gränsställningen).

FAS 72 genomfördes när viceamiralen Oscar Krok-
stedt var MBS och generalmajoren Sigmund Ahn-
feldt var milostabschef. Handläggare var C Markop
överstelöjtnant L-E Wahlgren, C Sjöop kommendör-
kapten G Samuelsson och C Luftop överstelöjtnant
C-E Törngren.
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– Fältarbetsläge. Markstridsförbanden hade före 
dagen D kunnat genomföra befästningsarbeten sedan 
A+", samtidigt som #endens förbekämpning pågått.

I Ås-ställningen har BRB-enheter från sydkusten 
arbetat sedan D+$.

Under D-! hade MBS inriktat !%. pansarfördel-
ningen mot Trelleborg och Ystad samt givit order om 
att förstärka fördelningen med PB !& och PB '(, tidi-
gare grupperade i NV resp Ö Skåne.

Striden om Ås-ställningen (se karta !)
!!. fördelningen (två IB) avvärjer tills vidare fram-
trängande i sydvästra Skåne, understödjer !%. fördel-
ningens fördröjningsstrid.

!%. fördelningen (fem PB) fördröjer framträngande 
i riktning Helsingborg.

!". fördelningen (två IB) fördröjer framträngande 
i östra Skåne mot, och avvärjer framträngande över, 
Ås-ställningen.

!. fördelningen (två IB) avvärjer utbrytning ur 
Helsing borgsbrohuvudet.

Fo !! understödjer !%. fördelningens fördröjnings-
strid.

Fo !" avvärjer luftlandsättning i norra Skåne och 
leder fältarbeten i Gränsställningen.

Striden om Gränsställningen (se karta ")
!". fördelningen (två IB, en PB) fördröjer framträng-
ande mot, och avvärjer framträngande över, Gräns-
ställningen, beredd anfalla inom !!. fördel ningens 
område.

!%. fördelningen (fyra PB) fördröjer framträngande 
mot Helsingborg.

!!. fördelningen (t v en IB, IB !"", sammanslagen 
av IB "! och IB "() fördröjer framträngande över 
Gränsställningen.

!. fördelningen (tre IB) fördröjer framträngande 
mot, och avvärjer framträngande över, Gränsställ-
ningen

I missivet anmäldes att CBS (civilbefälhavaren) 
inte haft möjligheter att delta i hela studiearbetet, 
men att CBS har orienterats om detta. CBS har i PM 
redovisat de synnerligen allvarliga konsekvenser ett 
uppgivande av Skåne kommer att medföra för Civo 
(civilområde)/milo S och för hela landet. Dessa konse-
kvenser har ej kunnat avdömas i de spelade stridsför-
loppen.

Planeringsförutsättningar
MBS förutsätts disponera förband i huvudsak enligt 
förstärkningsalternativ ' S. Det innebär bl a fyra 
fördelnings staber, sju IB samt fyra–fem PB.

WP förutsätts kunna sätta in tjugo armédivisioner, 
delar av Östersjömarinen samt en taktisk )ygarmé 
m m mot milo S.

Angriparens operationsplan i stort:
A  Anfall i Centraleuropa.
A+%  Bornholm tas.
A+"  Anfall över dansk-tyska gränsen.
  Luftlandsättning av två div på Själland.
  Förbekämpning börjar mot Sverige.
A+!& Svenska )ygvapnet bekämpat till '* procent.
A+'" Förbekämpning slutförd.
A+'$ Uppmjukning av strandförsvar (bl a två   

 strandförsvarsbrigader).
D  Invasion vid Ystad och Helsingborg.
        All )ygkapacitet insätts för att hejda svensk  

 tillförsel till brohuvud under åtta–tio timmar.
D+* Brohuvud säkrat.
D+$ Utbrytning ur brohuvud Ystad.
D+!& Kontakt nås med brohuvud Helsingborg. 
(omkring) 

Läget i milo S dagen D (se karta #)
– Sju IB och fem PB hade utgångsgrupperats under 

dagarna A+% till A++. Deras stridsvärde A+'$ (= D) 
bedöms variera mellan '* procent och ,* procent, 
beroende på i hur stor utsträckning de varit utsatta för 
förbekämpning.
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I  missivet anmäldes att CBS (civilbefälhavaren)
inte haft möjligheter att delta i hela studiearbetet,
men att CBS har orienterats om detta. CBS har i PM
redovisat de synnerligen allvarliga konsekvenser ett
uppgivande av Skåne kommer att medföra för Civo
(civilområde)/milo S och för hela landet. Dessa konse-
kvenser har ej kunnat avdömas i de spelade stridsför-
loppen.

Planeringsförutsättningar
MBS förutsätts disponera förband i huvudsak enligt
förstärkningsalternativ 2 S. Det innebär bl a fyra
fördelningsstaber, sju IB samt fyra—fem PB.

WP förutsätts kunna sätta in tjugo armsdivisioner,
delar av Östersjömarinen samt en taktisk flygarm
m m mot milo S.

Angriparens operationsplan i stort:
A A n f a l l  i Centraleuropa.
A+3 B o r n h o l m  tas.
A+4 A n f a l l  över dansk-tyska gränsen.

Luftlandsättning av två div på Själland.
Förbekämpning börjar mot Sverige.

A+ io Svenska  flygvapnet bekämpat till 25 procent.
A+24 Förbekämpning slutförd.
A+2 7 U p p m j u k n i n g  av strandförsvar (bl a två

strandförsvarsbrigader).
D I n v a s i o n  vid Ystad och Helsingborg.

All flygkapacitet insätts för att hejda svensk
tillförsel till brohuvud under åtta—tio timmar.

D+5 B r o h u v u d  säkrat.
D+7 U t b r y t n i n g  ur brohuvud Ystad.
D+ io K o n t a k t  nås med brohuvud Helsingborg.
(omkring)

Läget i milo S dagen D (se karta 5)
— Sju IB och fem PB hade utgångsgrupperats under

dagarna A+3 til l A+8. Deras stridsvärde A+27 (= D)
bedöms variera mellan 25 procent och 95 procent,
beroende på i hur stor utsträckning de varit utsatta för
förbekämpning.

— Fältarbetsläge. Markstridsförbanden hade före
dagen D kunnat genomföra befästningsarbeten sedan
A+4, samtidigt som fiendens förbekämpning pågått.

I  Ås-ställningen har BRB-enheter från sydkusten
arbetat sedan D+7.

Under D- i  hade MBS inriktat 13. pansarfördel-
ningen mot Trelleborg och Ystad samt givit order om
att förstärka fördelningen med PB io  och PB 26, tidi-
gare grupperade i NV resp Ö Skåne.

Striden om As-ställningen (se karta 6)
i i .  fördelningen (två IB) avvärjer tills vidare fram-
trängande i sydvästra Skåne, understödjer 13. fördel-
ningens fördröjningsstrid.

13. fördelningen (fem PB) fördröjer framträngande
i riktning Helsingborg.

14. fördelningen (två IB) fördröjer framträngande
i östra Skåne mot, och avvärjer framträngande över,
Ås-ställningen.

1. fördelningen (två IB) avvärjer utbrytning ur
Helsingborgsbrohuvudet.

Fo I I  understödjer 13. fördelningens fördröjnings-
strid.

Fo 14 avvärjer luftlandsättning i norra Skåne och
leder fältarbeten i Gränsställningen.

Striden om Gränsställningen (se karta 7)
14. fördelningen (två IB, en PB) fördröjer framträng-
ande mot, och avvärjer framträngande över, Gräns-
ställningen, beredd anfalla inom i i .  fördelningens
område.

13. fördelningen (fyra PB) fördröjer framträngande
mot Helsingborg.

i i .  fördelningen (t v en IB, IB 144, sammanslagen
av IB 41 och IB 46) fördröjer framträngande över
Gränsställningen.

1. fördelningen (tre IB) fördröjer framträngande
mot, och avvärjer framträngande över, Gränsställ-
ningen
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Läget vid fördelningar och bri-
gader Dagen D. Grupperings-
alternativ 2 S:SV intaget.

MALMÖ

Helsingborg

Höganäs

Hässleholm

Landskrona
Hörby

Kristianstad

Trelleborg

Ängelholm

Ystad

Simrishamn

Eslöv

Lund

Höör

Helsingör

KÖPENHAMN
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N D S Å S E

N

S Ö
D E R Å

S E N

L I N D E R Ö
D S Å S E N

XX XX

XX

XX

11

12

7

11.

9

17

13

14.
8

41 46

26

45Fo 14

Fo 11

10

1.
17

42

XO

XO

Karta 5Karta 5

KÖPENHAMN
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Landskrona

Trelleborg

Läget vid fördelningar och bri-
gader Dagen D. Grupperings-
alternativ 2 S:SV intaget.

Simrishamn
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Läget dagen D+5. Fienden 
har tagit ett brohuvud Ystad–
Simris hamn och där landsatt 
fem mekaniserade divisioner 
samt tagit ett mindre bro-

huvud vid Helsingborg. Milots 
stridskrafter förbereder för-
dröjning mot och avvärjning 
över Ås-ställningen.

MALMÖ

Höganäs

Hässleholm

Landskrona Hörby

Kristianstad

Trelleborg

Ängelholm

Ystad

Simrishamn

Eslöv

Lund

Höör

Helsingör

KÖPENHAMN

H A L L A N D S Å S E N

S Ö
D E R Å S E N

Å S S TÄ
L N I N G E N

Fältarbeten

MD

MD

MD

L I N D E R Ö
D S Å S E N

L

Helsingborg

12

7

9

10

26

14. förd

13. förd

15

11. förd

Fo 11

Fo 14

1. förd

11

45

42

12

8XX
XX

XX

XX

XX

Karta 6
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Landskrona

Trelleborg

Läget dagen D+5. Fienden
har tagit ett brohuvud Ystad-
Simrishamn och där landsatt
fem mekaniserade divisioner
samt tagit ett mindre bro-

huvud vid Helsingborg. Milots
stridskrafter förbereder för-
dröjning mot och avvärjning
över As-ställningen.

Simrishamn
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Läget dagen D+8. Fienden 
har brutit ut ur brohuvudet. 
Pansar fördelningen fördrö-
jer i riktning Helsingborg. 
Huvud delen av milots mark-

stridskrafter fördröjer mot och 
förebereder avvärjning i Gräns-
ställningen.

MALMÖ

Höganäs

Hässleholm

Landskrona Hörby

Kristianstad

Trelleborg

Ängelholm

Ystad

Simrishamn

Eslöv

Lund

Höör

Helsingör

KÖPENHAMN

H A L L A N D S Å S E N

S Ö
D E R Å S E N

L I N D E R Ö
D S Å S E N

Helsingborg

G R Ä N S S T
Ä L L

N I N G E N

MD

MD

MD

9

10

8

7

42

17

12

11
141
(IB41+
IB46)

15

45

26

XX

XX

XX

XX

13. förd

11. förd 14. förd

1. förd

Karta 7Karta 7
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Ängelholm

Höga näs

• „ ,  . He l s i ngbo rg
" " "  ••,.

Helsingör

•

KÖPENHAMN

Landskrona

Trelleborg

Ystad

Läget dagen D+8. Fienden s t r i d s k r a f t e r  fördröjer mot och
har brutit ut ur brohuvudet. f ö r e b e r e d e r  avvärjning i Gräns-
Pansarfördelningen fördrö- s t ä l l n i n g e n .
jer i riktning Helsingborg.
Huvuddelen av milots mark-

Simrishamn
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den planläggning som hade genomförts under före-
gående decennier av kalla kriget hade stor inverkan 
på förutsättningarna för planläggningen. Det gäller 
särskilt frågan om motiv för och genomförande av 
”försvårande-/fördröjningsoperationer.

I ÖB OPV $# hade MBS ålagts att utarbeta opera-
tionsplaner i syfte att försvåra en angripares operatio-
ner i det inre av områdets territorium. ÖB hade givit 
detaljerade anvisningar för hur dessa försvarsopera-
tioner skulle genomföras. Jag har inte funnit några 
uppgifter i arkiven som visar att personal ur milo S 
medverkat när det gäller att ta fram underlag för 
dessa anvisningar.

Kunskaperna inom milostab S och hos krigsför-
bandscheferna om hur fördröjningsoperationer plan-
läggs och genomförs var i slutet av !%$&-talet – milt 
sagt – små. Mellan !%'" och !%$% förekom ingen plan-
läggning av denna art inom milo S.

Strider i Fjärrkarelen, erfarenheter
Att genomföra fördröjningsoperationer är redan ur 
strikt militär synvinkel en svår konst. Det framgår 
med all önskvärd tydlighet av boken Strider i Fjärr-
karelen av Jukka L Mäkelä10. Marskalk Mannerheim 
hade i juni !%"" beordrat Aunusgruppen (fem divi-
sioner samt två brigader m m) att dra sig tillbaka 
från (oden Svir under uppehållande strider och med 
bibehållet stridsvärde nå )nländsk mark, d v s väster 
om !%*% års gräns. Chefen för Aunusgruppen, de två 
armékårcheferna och de fem divisionscheferna ville gå 
långsamt bakåt, länge bita sig fast i olika försvarsställ-
ningar. Gruppen höll på att bli över(yglad. Chefen för 
högkvarterets operativa avdelning, översten Nihtilä, 
sändes ut för att undervisa generalerna. Aunusgrup-
pen lyckades därefter nå )nländsk mark med bibehål-
let stridsvärde.

Fördröjningsoperationer innehåller emellertid inte 
bara militära problem utan också civila. Dessa var 
relativt små på det glest befolkade Aunusnäset. Men 

MBS sammanfattning efter studier och spel. FAS !"
”Det skall stå klart för envar, som läser denna studie, 
att den ICKE innebär att militärbefälhavaren över-
vägt att frångå den grundläggande principen för för-
svarets förande i militärområdet, vilken innebär att 
alla ansträngningar skall inriktas på att slå landstigen 
och luftlandsatt )ende snarast efter landstigning och 
luftlandsättning. Angriparens invasion skall avvärjas 
i kustzonen.”

Planläggningsläge i slutet av 1970-talet
Regeringens anvisningar den % oktober !%$' )ck 
ett avgörande in(ytande på utformningen av ÖB 
OPV $#, som utarbetades under ledning av Lennart 
Ljung, försvars stabschef !%$+–$#, ÖB !%$#–#+. Detta 
)ck i sin tur avgörande in(ytande på MBS opverk 
!%$%.

ÖB OPV !%$# innebar att militärbefälhavarna inte 
)ck några goda förutsättningar för sin operativa krigs-
planläggning. Det berodde inte minst på de av Bengt 
Wallerfelt påtalade bristerna: otydlighet, ostrukture-
rad ordrikedom och bristande känsla för milostaber-
nas arbetsbelastning.9 Dessa negativa förutsättningar 
drabbade alla MB, inte bara MBS.

Det fanns ytterligare en faktor av samma art och 
med samma konsekvens. ÖB överlåter nämligen – 
genom sin de)nition av ”försvar” – till MB att fatta 
avgörande beslut när det gäller val av operations-
avsikt. Det är endast ÖB – som med stöd av rege ringen 
– har (borde ha) kompetens för sådana beslut. Å andra 
sidan gav ÖB anvisningar, på förhand, om hur och 
när operationer inom militärområdena skulle föras. 
Sådana detaljanvisningar hade OpL , i försvarssta-
ben ingen rimlig möjlighet att behärska. Även när det 
gäller operativ krigsplanläggning borde subsidiaritets-
principen gälla, d v s att beslut ska fattas på lägsta 
möjliga effektiva nivå.

De speciella förutsättningar för den operativa 
krigsplan läggningen i milo S som rådde under !%#&-
talet dikterades inte bara av ÖB OPV $%. Arvet från 
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MBS sammanfattning efter studier och spel. FAS 72
"Det skall stå klart för envar, som läser denna studie,
att den ICKE innebär att militärbefälhavaren över-
vägt att frångå den grundläggande principen för för-
svarets förande i militärområdet, vilken innebär att
alla ansträngningar skall inriktas på att slå landstigen
och luftlandsatt fiende snarast efter landstigning och
luftlandsättning. Angriparens invasion skall avvärjas
i kustzonen."

Planläggningsläge i slutet av 1970-talet
Regeringens anvisningar den 9 oktober 1975 fick
ett avgörande inflytande på utformningen av ÖB
OPV 78, som utarbetades under ledning av Lennart
Ljung, försvarsstabschef 1976-78, ÖB 1978-86. Detta
fick i sin tur avgörande inflytande på MBS opverk
1979.

ÖB OPV 1978 innebar att militärbefälhavarna inte
fick några goda förutsättningar för sin operativa krigs-
planläggning. Det berodde inte minst på de av Bengt
Wallerfelt påtalade bristerna: otydlighet, ostrukture-
rad ordrikedom och bristande känsla för milostaber-
nas arbetsbelastning.9 Dessa negativa förutsättningar
drabbade alla MB, inte bara MBS.

Det fanns ytterligare en faktor av samma art och
med samma konsekvens. ÖB överlåter nämligen —
genom sin definition av "försvar" — till MB att fatta
avgörande beslut när det gäller val av operations-
avsikt. Det är endast ÖB — som med stöd av regeringen
— har (borde ha) kompetens för sådana beslut. Å andra
sidan gav ÖB anvisningar, på förhand, om hur och
när operationer inom militärområdena skulle föras.
Sådana detaljanvisningar hade OpL 2 i försvarssta-
ben ingen rimlig möjlighet att behärska. Även när det
gäller operativ krigsplanläggning borde subsidiaritets-
principen gälla, d v s att beslut ska fattas på lägsta
möjliga effektiva nivå.

De speciella förutsättningar för den operativa
krigsplanläggningen i milo S som rådde under 1980-
talet dikterades inte bara av ÖB OPV 79. Arvet från

den planläggning som hade genomförts under före-
gående decennier av kalla kriget hade stor inverkan
på förutsättningarna för planläggningen. Det gäller
särskilt frågan om motiv för och genomförande av
"försvårande-/fördröjningsoperationer.

I  ÖB OPV 78 hade MBS ålagts att utarbeta opera-
tionsplaner i syfte att försvåra en angripares operatio-
ner i det inre av områdets territorium. ÖB hade givit
detaljerade anvisningar för hur dessa försvarsopera-
tioner skulle genomföras. Jag har inte funnit några
uppgifter i arkiven som visar att personal ur milo S
medverkat när det gäller att ta fram underlag för
dessa anvisningar.

Kunskaperna inom milostab S och hos krigsför-
bandscheferna om hur fördröjningsoperationer plan-
läggs och genomförs var i slutet av 1970-talet — milt
sagt — små. Mellan 1954 och 1979 förekom ingen plan-
läggning av denna art inom milo S.

Strider i FjärrIzarelen, erfarenheter
Att genomföra fördröjningsoperationer är redan ur
strikt militär synvinkel en svår konst. Det framgår
med all önskvärd tydlighet av boken Strider i Fjärr-
karelen av Jukka L Mäkeläm. Marskalk Mannerheim
hade i juni 1944 beordrat Aunusgruppen (fem divi-
sioner samt två brigader m m) att dra sig tillbaka
från floden Svir under uppehållande strider och med
bibehållet stridsvärde nå finländsk mark, d v s väster
om 1939 års gräns. Chefen för Aunusgruppen, de två
armékårcheferna och de fem divisionscheferna ville gå
långsamt bakåt, länge bita sig fast i olika försvarsställ-
ningar. Gruppen höll på att bli överflyglad. Chefen för
högkvarterets operativa avdelning, översten Nihtilä,
sändes ut för att undervisa generalerna. Aunusgrup-
pen lyckades därefter nå finländsk mark med bibehål-
let stridsvärde.

Fördröjningsoperationer innehåller emellertid inte
bara militära problem utan också civila. Dessa var
relativt små på det glest befolkade Aunusnäset. Men
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I andra avseenden var förutsättningarna goda. 
Den operativa planläggning som var rådande intill 
!#$% och som dominerades av Best Taktik I. milo hölls 
levande, i vissa avseenden med positiv verkan ner 
på truppnivå. Krigsplanläggningen gav underlag för 
övningarna med trupp. Kännedomen i milostaben om 
förbandens förmåga var därmed god. Känne domen 
i milostab, hos fördelnings- och brigadchefer om de 
geogra &ska förutsättningarna var också god, inte 
minst beroende på att ”Anfallsverket” förblev aktuell.

Även om milostaber mot slutet av !#$'-talet all-
mänt sett hade svårt att hävda sig gentemot de cen-
trala staberna i Stockholm när det gäller rekrytering 
av stabsof&cerare var milostab S !#%' väl bemannad.

Operativ krigsplanläggning under 1980-talet

MBS OPV 1979 – ett handlingsförlamat opverk

Inledning
!. Underlag: 
MB S operativa verk del ( – Grunder för krigs-

planläggning, operationsplaner. Sändlista, som order: 
sex fobef, en regementschef (C P (), fyra fördelnings-
chefer, åtta IB, tre PB, ett etappregemente, en Fo-
underhållsgrupp, C ÖrlB S, två KA-förband, C Bo !(, 
C Sektor S, sa (# st.

MBS operativa verk del ). Operationsorder 
!#$#/%'. 

Sändlista, som order: två miloförvaltningar, sex 
fobef, fyra fördelningschefer, två infanteribrigadche-
fer, två pansarbrigadchefer, två lvrobotbataljoner, en 
etappregementschef, två Fo-underhållsgruppchefer, 
en kustrobotbatterichef, C ÖrlB S, C Bo !( och 
C Sektor S, s:a (* st. Det förhållandet att MBS gav 
order till förbandschefer som var – skulle komma 
att bli – underställda MBS DUC, t ex till brigadche-
fer, torde sammanhänga med att systemet med fast 
samman satta fördelningar hade upphört genom !#"% 
års försvars beslut.

Skåne är tättbefolkat. Där bor en miljon människor. 
Det är grund för problem av den art som upptäcktes 
i redan under första världskriget men som de militära 
krigsplanerarna sedan dess har haft svårt att bemäs-
tra. De hoppas att befolkningen stannar kvar hemma 
och inte ger sig ut på vägarna och stör de militära 
opera tionerna. Men under både första och andra 
världskriget vägrade befolkningen att uppföra sig 
som de militära planerarna hoppades.

I Sverige genomfördes efter andra världskriget en 
omfattande planering för att bereda skydd åt befolk-
ningen i städer och sannolika operationsområden. 
Två slags åtgärder planerades: skyddsrumsbyggen 
och utrymning. Mikael Holmström, född !#** i Lund, 
skriver beträffande utrymning att ”för Lundborna 
pekade pilarna obestämt norrut. Första målet för oss 
+' ''' Lundabor var det lilla Hjälmseryd i Jönköpings 
län – trettio mil bort”.11 Det politiska stödet för stora 
utrymningar blev med tiden svagt, utrymningspla-
nerna föll i glömska.

Vad ÖB i sitt opverk !#$% hade påbjudit var något 
annat än de tidigare utrymningsplanerna, nämligen 
militära planer som tog hänsyn till spontana befolk-
ningsrörelser för att kunna fungera i verkligheten. 
Det kan tyckas att denna sak kunde ha studerats 
under de många stabstjänstövningar MB/CB och 
Fobef/länsstyrelse som bedrevs inom området under 
det kalla kriget. MB/CB ledde varje år två sådana 
övningar. Dessa övningar avsåg samverkan som 
engage rade ett stortantal civila och militära befatt-
ningshavare inom många olika tjänstegrenar med 
olika verksamhetsrytm och tidsperspektiv. Övning-
arna måste läggas upp så att alla deltagare vid övning-
ens slut hade en känsla av att de lärt något menings-
fullt inom sina tjänstegrenar. Det kan ha varit orsak 
till att samverkan under fördröjningsstrid inte 
behand lades. Samman fattningsvis förelåg inga goda 
förutsättningar i milo S för att inför !#%'-talet snabbt 
kunna starta en realistisk planläggning av fördröj-
nings  operationer.
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Skåne är tättbefolkat. Där bor en miljon människor.
Det är grund för problem av den art som upptäcktes
i redan under första världskriget men som de militära
krigsplanerarna sedan dess har haft svårt att bemäs-
tra. De hoppas att befolkningen stannar kvar hemma
och inte ger sig ut på vägarna och stör de militära
operationerna. Men under både första och andra
världskriget vägrade befolkningen att uppföra sig
som de militära planerarna hoppades.

I  Sverige genomfördes efter andra världskriget en
omfattande planering för att bereda skydd åt befolk-
ningen i städer och sannolika operationsområden.
Två slags åtgärder planerades: skyddsrumsbyggen
och utrymning. Mikael Holmström, född 1955 i Lund,
skriver beträffande utrymning att "för Lundborna
pekade pilarna obestämt norrut. Första målet för oss
6o 00o Lundabor var det lilla Hjälmseryd i Jönköpings
län — trettio mil bort"." Det politiska stödet för stora
utrymningar blev med tiden svagt, utrymningspla-
nerna föll i glömska.

Vad ÖB i sitt opverk 1978 hade påbjudit var något
annat än de tidigare utrymningsplanerna, nämligen
militära planer som tog hänsyn till spontana befolk-
ningsrörelser för att kunna fungera i verkligheten.
Det kan tyckas att denna sak kunde ha studerats
under de många stabstjänstövningar MB/CB och
Fobef/länsstyrelse som bedrevs inom området under
det kalla kriget. MB/CB ledde varje år två sådana
övningar. Dessa övningar avsåg samverkan som
engagerade ett stortantal civila och militära befatt-
ningshavare inom många olika tjänstegrenar med
olika verksamhetsrytm och tidsperspektiv. Övning-
arna måste läggas upp så att alla deltagare vid övning-
ens slut hade en känsla av att de lärt något menings-
fullt inom sina tjänstegrenar. Det kan ha varit orsak
till att samverkan under fördröjningsstrid inte
behandlades. Sammanfattningsvis förelåg inga goda
förutsättningar i milo S för att inför 1980-talet snabbt
kunna starta en realistisk planläggning av fördröj-
ningsoperationer.
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I  andra avseenden var förutsättningarna goda.
Den operativa planläggning som var rådande intill
1978 och som dominerades av Best Taktik I. milo hölls
levande, i vissa avseenden med positiv verkan ner
på truppnivå. Krigsplanläggningen gav underlag för
övningarna med trupp. Kännedomen i milostaben om
förbandens förmåga var därmed god. Kännedomen
i milostab, hos fördelnings- och brigadchefer om de
geografiska förutsättningarna var också god, inte
minst beroende på att "Anfallsverket" förblev aktuell.

Även om milostaber mot slutet av 1970-talet all-
mänt sett hade svårt att hävda sig gentemot de cen-
trala staberna i Stockholm när det gäller rekrytering
av stabsofficerare var milostab S 198o väl bemannad.

Operativ krigsplanläggning under 1980-talet

MBS OPV 1979 — ett handlingsförlamat opverk

Inledning
1. Underlag:
MB S operativa verk del 2 — Grunder för krigs-

planläggning, operationsplaner. Sändlista, som order:
sex fobef, en regementschef (C P2), fyra fördelnings-
chefer, åtta IB, tre PB, ett etappregemente, en Fo-
underhållsgrupp, C ÖrIB S, två KA-förband, C Bo 12,
C Sektor S, sa 29 st.

MBS operativa verk del 3. Operationsorder
1979/80.

Sändlista, som order: två miloförvaltningar, sex
fobef, fyra fördelningschefer, två infanteribrigadche-
fer, två pansarbrigadchefer, två lvrobotbataljoner, en
etappregementschef, två Fo-underhållsgruppchefer,
en kustrobotbatterichef, C ÖrIB S, C Bo 12 och
C Sektor S, s:a 25 st. Det förhållandet att MBS gav
order till förbandschefer som var — skulle komma
att bli — underställda MBS DUC, t ex till brigadche-
fer, torde sammanhänga med att systemet med fast
sammansatta fördelningar hade upphört genom 1948
års försvarsbeslut.
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stridsförband (cskbat och jbat S) redan från början 
grupperas inom områden som är betydelsefulla för 
vårt försvar på djupet.

Markoperativa åtgärder (se karta !)
Lokalförsvarsförband och hemvärn grupperas 
tidigt för försvar av hamnar och viktigare land-
stigningsstränder med kraftsamling till SKÅNE.

Lokalförsvarsförband grupperas vidare för försvar 
av viktigare $ygfält, kommunikationsknutpunkter, 
förbindelser, lednings- och underhållsorgan samt 
övriga skyddsföremål. 

Cskbat grupperas främst för försvar av hamnar 
varvid följande prioriteras: KARLSHAMN, ÅHUS, 
YSTAD, TRELLEBORG, MALMÖ och HELSING-
BORG.

Infanteribrigader m/%% grupperas för avvärjnings-
strid vid kust med två brigader på SKÅNES sydkust 
(IB !& och IB '!) och en på SKÅNES ostkust (IB !").

Infanteribrigader m/(( utgångsgrupperas för anfall 
mot luftlandsatt )ende främst i NV SKÅNE (IB '%), 
HÄSSLEHOLMS-området (IB !&) och SV VÄXJÖ 
(IB !!).

Pansarbrigader utgångsgrupperas för anfall mot 
landstigen och luftlandsatt )ende främst i områdena 
MALMÖ-STURUP-TRELLEBORG (PB (), YSTAD-
området (PB *) och ÅHUS-området (PB &%).

Sjöoperativa åtgärder
Huvuddelen av sjöstridskrafterna ordinariebaseras 
inom BLEKINGE-basen och i södra ÖRESUND. 
Fasta KA-förband )nns i anslutning till följande 
hamnar: VÄSTERVIK, OSKARSHAMN, KALMAR, 
KARLSKRONA, RONNEBY, KARLSHAMN, 
SÖLVESBORG, ÅHUS, SIMRISHAMN, YSTAD, 
TRELLEBORG, MALMÖ, LANDSKRONA, 
HELSING BORG och HÖGANÄS. Rörliga KA-
förband grupperas med KA-bataljoner inledningsvis 
i SV och SO SKÅNE. Rörliga spärrbataljoner gruppe-
ras inledningsvis inom västra BLEKINGE och i nord-

&. Innehåll i stort i de två delarna av MB S OpV 
!+(+:

Del &. Grunder och operationsplaner. Delen inne-
håller främst generella anvisningar bland annat för 
användningen av olika typer av förband samt om hur 
försvaret ska genomföras i vissa angivna lägen. Delen 
ger en relativt bred bild av den operativa krigsplan-
läggningen i milo S inför !+*#-talet.

Del ,. Operationsorder. Huvuddelen innehåller 
konkreta order med uppgifter till ordermottagarna.

Operationsplan 1 S
Förutsättningar: vår mobilisering och uppmarsch är 
genomförd, men anfall kan komma att inledas dessför-
innan. ÖB Opplan ! gäller. Kustinvasionshot före-
ligger mot både milo S och milo Ö.

Överväganden
Angriparens stora möjligheter till styrketillväxt i 
invasions riktningarna östra SKÅNE-västra BLE-
KINGE och södra SKÅNE bör främst vara styrande 
för den operativa krigsplanläggningen i detta läge. 
Våra åtgärder bör främst inriktas enligt följande 
beslut i stort:

 Milots stridskrafter skall tidigt möta, hejda och 
om möjligt avslå invasion med kraftsamling till 
södra och östra SKÅNE samt västra BLEKINGE. 
Förbindelserna norrifrån genom SMÅLAND och 
norra SKÅNE samt genom KALMARSUND och 
ÖRESUND skall skyddas. Omgrupperingar främst 
inom och utanför SKÅNE samt mellan SKÅNE och 
BLEKINGE skall säkerställas. Härvid skall luftför-
svaret inledningsvis bekämpa luftlandsättningar och 
angriparens $yg anfall. Kraftsamling av våra mark-
stridskrafter i utgångs grupperingen skall ske till de 
mest hotade områ dena: södra SKÅNE, östra SKÅNE-
västra BLEKINGE och nordvästra SKÅNE.

Handlingsfrihet för att kunna övergå till försvar 
på djupet med målsättning att försvåra angriparens 
framträngande skall skapas genom att vissa mark-
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2. Innehåll i stort i de två delarna av MB S OpV
1979:

Del 2. Grunder och operationsplaner. Delen inne-
håller främst generella anvisningar bland annat för
användningen av olika typer av förband samt om hur
försvaret ska genomföras i vissa angivna lägen. Delen
ger en relativt bred bild av den operativa krigsplan-
läggningen i milo S inför 1980-talet.

Dela. Operationsorder. Huvuddelen innehåller
konkreta order med uppgifter till ordermottagarna.

Operationsplan 1 S
Förutsättningar: vår mobilisering och uppmarsch är
genomförd, men anfall kan komma att inledas dessför-
innan. ÖB Opplan i  gäller. Kustinvasionshot före-
ligger mot både milo S och milo Ö.

Överväganden
Angriparens stora möjligheter till styrketillväxt i
invasionsriktningarna östra SKÅNE-västra BLE-
KINGE och södra SKÅNE bör främst vara styrande
för den operativa krigsplanläggningen i detta läge.
Våra åtgärder bör främst inriktas enligt följande
beslut i stort:

Milots stridskrafter skall tidigt möta, hejda och
om möjligt avslå invasion med kraftsamling till
södra och östra SKÅNE samt västra BLEKINGE.
Förbindelserna norrifrån genom SMÅLAND och
norra SKÅNE samt genom KALMARSUND och
ÖRESUND skall skyddas. Omgrupperingar främst
inom och utanför SKÅNE samt mellan SKÅNE och
BLEKINGE skall säkerställas. Härvid skall luftför-
svaret inledningsvis bekämpa luftlandsättningar och
angriparens flyganfall. Kraftsamling av våra mark-
stridskrafter i utgångsgrupperingen skall ske till de
mest hotade områdena: södra SKÅNE, östra SKÅNE-
västra BLEKINGE och nordvästra SKÅNE.

Handlingsfrihet för att kunna övergå till försvar
på djupet med målsättning att försvåra angriparens
framträngande skall skapas genom att vissa mark-

stridsförband (cskbat och jbat S) redan från början
grupperas inom områden som är betydelsefulla för
vårt försvar på djupet.

Markoperativa åtgärder (se karta 8)
Lokalförsvarsförband och hemvärn grupperas
tidigt för försvar av hamnar och viktigare land-
stigningsstränder med kraftsamling till SKÅNE.

Lokalförsvarsförband grupperas vidare för försvar
av viktigare flygfält, kommunikationsknutpunkter,
förbindelser, lednings- och underhållsorgan samt
övriga skyddsföremål.

Cskbat grupperas främst för försvar av hamnar
varvid följande prioriteras: KARLSHAMN, ÅHUS,
YSTAD, TRELLEBORG, MALMÖ och HELSING-
BORG.

Infanteribrigader m166 grupperas för avvärjnings-
strid vid kust med två brigader på SKÅNES sydkust
(IB 12 och IB 4 t) och en på SKÅNES ostkust (IB 15).

Infanteribrigader m177 utgångsgrupperas för anfall
mot luftlandsatt fiende främst i NV SKÅNE (IB 46),
HÄSSLEHOLMS-området (IB 12) och SV VÄXJÖ
(IB i t).

Pansarbrigader utgångsgrupperas för anfall mot
landstigen och luftlandsatt fiende främst i områdena
MALMÖ-STURUP-TRELLEBORG (PB 7), YSTAD-
området (PB 8) och ÅHUS-området (PB 26).

Sjöoperativa åtgärder
Huvuddelen av sjöstridskrafterna ordinariebaseras
inom BLEKINGE-basen och i södra ÖRESUND.
Fasta KA-förband finns i anslutning till följande
hamnar: VÄSTERVIK, OSKARSHAMN, KALMAR,
KARLSKRONA, RONNEBY, KARLSHAMN,
SÖLVESBORG, ÅHUS, SIMRISHAMN, YSTAD,
TRELLEBORG, MALMÖ, LANDSKRONA,
HELSINGBORG och HÖGANÄS. Rörliga KA-
förband grupperas med KA-bataljoner inledningsvis
i SV och SO SKÅNE. Rörliga spärrbataljoner gruppe-
ras inledningsvis inom västra BLEKINGE och i nord-
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östra SKÅNE. Kustrobotbatteriet grupperas centralt 
i SKÅNE.

Luftoperativa åtgärder
Jakt#ygförbanden O-baseras på SMÅLANDS- och 
VÄSTGÖTA-baserna. Attack#ygförbanden O-baseras 
på tillbakadragna baser inom S och V. Spanings#yg-
förbanden O-baseras på tillbakadragna baser i SMÅ-
LAND samt med en division inom milo V. 

Lvrobotbat rb $% grupperas ned en bataljon i 
södra och en i östra SKÅNE med sammanhängande 
eldsystem. Lvbat &' grupperas vid sydkusten och vid 
#ygbaserna SJÖBO, KNISLINGE och EVERÖD. 
Lvbat rb %( grupperas inom respektive fördelnings-
område. Bataljonerna skall tidigt bekämpa luftland-
sättningar samt understödja gruppering av övriga 
förband. Lvakankompanier och lokalförsvarsluft-
värnsplutoner grupperas vid #ygfält, hamnar, vissa 
ledningscentraler och kommunikationer för främst 
bekämpning av luftlandsättningar.

Underhållsåtgärder
Etappbataljon grupperas för understöd av briga-
dernas strid, varvid !!. Fo-uhgruppen i REVINGE 
förstärks med ". etappregementsstaben och en etapp-
bataljon ()&.) samt !&. Fo-uhgruppen i HÄSSLE-
HOLM med två etappbataljoner (&. och &&.).

Åtgärder under olika tidsskeden
Förberedelse- och förbekämpningsskedet. I detta 
avsnitt görs en beskrivning av vad som bedöms ske 
från mobilisering fram till någon dag innan land-
stigning bedöms inträffa. Under skedet bedöms 
angriparen genomföra invasionsförberedelser och 
förbekämpning. Färdigmobiliserade förband förstär-
ker skyddet inom respektive grupperingsområde av 
särskilt viktiga ledningsorgan, underrättelseorgan och 
knutpunkter i sambandssystemen. Informationen är 
anmärkningsvärt knapphändig om rustning av befäst-
ningar.

Karta 8

J

F

Fördelningshaubitsbataljon

Infanteribrigad 66  
(traktortransport)

Infanteribrigad 77  
(biltransport)

Pansarbrigad

Fördelningsstab

Kustartilleriförband

Jägarbataljon

Lokalförsvarsbataljon
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östra SKÅNE. Kustrobotbatteriet grupperas centralt
i SKÅNE.

Luftoperativa åtgärder
Jaktflygförbanden 0 -baseras på SMÅLANDS- och
VÄSTGÖTA-baserna. Attackflygförbanden 0 -baseras
på tillbakadragna baser inom S och V. Spaningsflyg-
förbanden 0 -baseras på tillbakadragna baser i SMÅ-
LAND samt med en division inom milo V.

Lvrobotbat rb 67 grupperas ned en bataljon i
södra och en i östra SKÅNE med sammanhängande
eldsystem. Lvbat48 grupperas vid sydkusten och vid
flygbaserna SJÖBO, KNISLINGE och EVERÖD.
Lvbat rb 7o grupperas inom respektive fördelnings-
område. Bataljonerna skall tidigt bekämpa luftland-
sättningar samt understödja gruppering av övriga
förband. Lvakankompanier och lokalförsvarsluft-
värnsplutoner grupperas vid flygfält, hamnar, vissa
ledningscentraler och kommunikationer för främst
bekämpning av luftlandsättningar.

Underhållsåtgärder
Etappbataljon grupperas för understöd av briga-
dernas strid, varvid i i .  Fo-uhgruppen i REVINGE
förstärks med 5. etappregementsstaben och en etapp-
bataljon (34.) samt 14.Fo-uhgruppen i HÄSSLE-
HOLM med två etappbataljoner (4. och 44.).

Åtgärder under olika tidsskeden
Förberedelse- och förbekämpningsskedet. I  detta
avsnitt görs en beskrivning av vad som bedöms ske
från mobilisering fram till någon dag innan land-
stigning bedöms inträffa. Under skedet bedöms
angriparen genomföra invasionsförberedelser och
förbekämpning. Färdigmobiliserade förband förstär-
ker skyddet inom respektive grupperingsområde av
särskilt viktiga ledningsorgan, underrättelseorgan och
knutpunkter i sambandssystemen. Informationen är
anmärkningsvärt knapphändig om rustning av befäst-
ningar.

F

•

Exnm,e1 n i t  g r u p p -
e r i n g  a v  n a r k a t r i d
fö rband

Jägarbataljon

Lokalförsvarsbataljon

Fördelningshaubitsbataljon

Fnjwi Infanteribrigad 66
 ( t r a k t o r t r a n s p o r t ) 0
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0,1 Infanteribrigad 77
(biltransport)

Pansarbrigad

Fördelningsstab

Kustartilleriförband
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området. Med hänsyn till hotet om luftlandsättningar 
i invasionsområdet bör IB !! och IB $# kvarstå SV 
VÄXJÖ respektive i HÄSSLEHOLMS-området.

 
Exempel på åtgärder vid större luftlandsättningar

– Södra SMÅLAND: Bef Fo !%&öppnar förbindel-
serna i nordsydlig riktning. IB !! underställs, IB $ eller 
IB '' kan komma att underställas.

– Norra SKÅNE: Bef Fo !$ öppnar förbindelserna 
genom HÄSSLEHOLM. IB $# underställs. IB !! eller 
IB $% kan komma att underställas. !'. fördelningen 
öppnar förbindelserna genom NV SKÅNE och över 
HALLANDSÅS. PB ( eller IB !! kan komma att 
underställas. 

(Övriga planer angående åtgärder vid större luft-
landsättningar är sekretessbelagda.) 

Sjöoperativa åtgärder
Ubåtarna koncentreras successivt mot angriparens 
anmarschvägar. Ytattacken i samverkan med främst 
)yg- och KA-stridskrafter försvarar fortlöpande 
fartygs förträngningarna ÖRESUND, BORNHOLMS-
GATTET och KALMARSUND. Kraftsamlade 
ytattack anfall i samverkan med )yg attack, kustrobot, 
ubåtar samt övriga KA-stridskrafter insätts mot angri-
parens överskeppningsföretag.

Rörliga KA-förband hålls i beredskap för att 
snabbt kunna ersätta utslaget fast KA.

Luftoperativa åtgärder
Vid luftlandsättningar och överskeppning kraft samlas 
jakt)ygförbandens insatser i första hand mot luftland-
sättningar och i andra hand mot de *entliga )ygföretag 
som bedöms gå mot troligt eller konstaterat landstig-
ningsområde. Attackförbanden insätts för att förhindra 
angriparens utläggning av avreglerande sjömineringar. 

Fältarbeten
Kraftsamling för att säkerställa anfallsförbandens 
framryckning samt för att säkerställa tilltransport av 

Ytattacken lägger på MBS order ut invasionsför-
vårande sjömineringar på i första hand SKÅNES syd-
kust och i södra ÖRESUND. Rörliga KA-stridskrafter 
kompletterar det fasta KA-försvaret.

Ubåtarna inriktas – så länge tecken på nära före-
stående överskeppning inte föreligger – på att i första 
hand angripa *endens sjötra*k utanför dennes egen 
kust.

Jakt)ygförbanden skall under inledningen av 
förbekämpningsskedet kunna utveckla största möj-
liga styrka. Del av tilldelad attack)ygkapacitet hålls 
i beredskap för insats mot mineringsföretag och 
raidföretag, i övrigt hålls attack)ygförbanden i låg 
beredskap.

Transportskedet 
Skedet omfattar den tid under vilken angriparen 
genom  för större luftlandsättningar, avslutar sina 
inva  sionsförberedelser, genomför minröjning och 
överskeppning samt inleder landstigning. Angripa-
rens invasion riktar sig mot SKÅNE och västra 
BLEKINGE.

MBS resurser
Under detta skede börjar omgruppering av markstrids-
förband från milo Ö och V (!$. fördelningsstaben, IB $, 
IB '', PB + m m). Senast under detta skede tillförs för-
stärkningar från milo Ö (#. ya)j, !. ptrbdiv, !. ubavd 
(-!) m m samt rörlig spärrbataljon. I samband med 
att större luftlandsättningar genomförs torde jakt)yg-
resurser kraftsamlas till militärområdet. I samband 
med att överskeppning inleds lyder C E ! under MBS.

MBS operativa ledning
MBS klarlägger invasionsområdet. Insatser med 
marin- och )ygstridskrafter mot minerings-, minröj-
nings- och överskeppningsföretag. Insatser med mark- 
och )ygstridskrafter samt luftvärn mot luft landsätt-
ningsföretag. Blockering av utsatta hamnar och )yg fält. 
Kraftsamling av markstridsförband mot invasions-
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Ytattacken lägger på MBS order ut invasionsför-
vårande sjömineringar på i första hand SKÅNES syd-
kust och i södra ÖRESUND. Rörliga KA-stridskrafter
kompletterar det fasta KA-försvaret.

Ubåtarna inriktas — så länge tecken på nära före-
stående överskeppning inte föreligger — på att i första
hand angripa fiendens sjötrafik utanför dennes egen
kust.

Jaktflygförbanden skall under inledningen av
förbekämpningsskedet kunna utveckla största möj-
liga styrka. Del av tilldelad attackflygkapacitet hålls
i beredskap för insats mot mineringsföretag och
raidföretag, i övrigt hålls attackflygförbanden i låg
beredskap.

Transportskedet
Skedet omfattar den tid under vilken angriparen
genomför större luftlandsättningar, avslutar sina
invasionsförberedelser, genomför minröjning och
överskeppning samt inleder landstigning. Angripa-
rens invasion riktar sig mot SKÅNE och västra
BLEKINGE.

MBS resurser
Under detta skede börjar omgruppering av markstrids-
förband från milo Ö och V (14. fördelningsstaben, IB 4,
IB 33, PB 9 m m). Senast under detta skede tillförs för-
stärkningar från milo Ö (2. yaflj, i .  ptrbdiv, i .  ubavd
(-i) m m samt rörlig spärrbataljon. I samband med
att större luftlandsättningar genomförs torde jaktflyg-
resurser kraftsamlas till militärområdet. I samband
med att överskeppning inleds lyder C E i  under MBS.

MBS operativa ledning
MBS klarlägger invasionsområdet. Insatser med
marin- och flygstridskrafter mot minerings-, minröj-
nings- och överskeppningsföretag. Insatser med mark-
och flygstridskrafter samt luftvärn mot luftlandsätt-
ningsföretag. Blockering av utsatta hamnar och flygfält.
Kraftsamling av markstridsförband mot invasions-

området. Med hänsyn till hotet om luftlandsättningar
i invasionsområdet bör IB i i och IB 42 kvarstå SV
VÄXJÖ respektive i HÄSSLEHOLMS-området.

Exempel på åtgärder vid större luftlandsättningar
— Södra SMÅLAND: Bef Fo 16 öppnar förbindel-

serna i nordsydlig riktning. IB i i underställs, IB 4 eller
IB 33 kan komma att underställas.

— Norra SKÅNE: Bef Fo 14 öppnar förbindelserna
genom HÄSSLEHOLM. IB 42 underställs. IB i i eller
IB 46 kan komma att underställas. 13. fördelningen
öppnar förbindelserna genom NV SKÅNE och över
HALLANDSÅS. PB 8 eller IB i i kan komma att
underställas.

(Övriga planer angående åtgärder vid större luft-
landsättningar är sekretessbelagda.)

Sjöoperativa åtgärder
Ubåtarna koncentreras successivt mot angriparens
anmarschvägar. Ytattacken i samverkan med främst
flyg- och KA-stridskrafter försvarar fortlöpande
fartygsförträngningarna ÖRESUND, BORNHOLMS-
GATTET och KALMARSUND. Kraftsamlade
ytattackanfall i samverkan med flygattack, kustrobot,
ubåtar samt övriga KA-stridskrafter insätts mot angri-
parens överskeppningsföretag.

Rörliga KA-förband hålls i beredskap för att
snabbt kunna ersätta utslaget fast KA.

Luftoperativa åtgärder
Vid luftlandsättningar och överskeppning kraftsamlas
jaktflygförbandens insatser i första hand mot luftland-
sättningar och i andra hand mot de fientliga flygföretag
som bedöms gå mot troligt eller konstaterat landstig-
ningsområde. Attackförbanden insätts för att förhindra
angriparens utläggning av avreglerande sjömineringar.

Fältarbeten
Kraftsamling för att säkerställa anfallsförbandens
framryckning samt för att säkerställa tilltransport av
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Underlag för opo
MBS Opo grundar sig i första hand på denna ope-
rationsplan ! S (möta-hejda-slå, MHS). Operations-
ordern ska ange vilka uppgifter var och en av MBS 
underställda chefer ska kunna lösa för att de i opera-
tionsplanen uttryckta intentionerna ska bli genom-
förda. Operationsordern ska emellertid även säker-
ställa handlingsfriheten att snabbt kunna övergå till 
andra operationsplaner.

Eftersom operationsplanen och därmed även 
operationsordern grundas på såväl hypotetiska som 
faktiska förhållanden kan händelseutvecklingen vid 
ett angrepp mot oss komma att ändra$förutsättning-
arna. Operationsplanen skall därför kunna anpassas 
till händelseutvecklingen. Kompletterande order, med 
operationsordern som grund, kommer därför att bli 
nödvändiga vid krigsutbrott.12

Bilagor:
#.! Operationsplan ! S: MHS,
#.% Operationsplan # S: MHS,
#.# Handlingsregler för lägen då vårt försvar ej är 

mobiliserat och utgångsgrupperat/baserat,
#.& Operationsplan I S: F, alternativ Syd (ej här, 

utarbetas senare, delges endast vissa DUC),
#." Operationsplan I S: F, alternativ Öst (ej här, 

utarbetas senare, delges endast vissa DUC).
Planläggning av operationsplanläggning ! S: MHS 

prioriteras före # S: MHS.
Operationsplan med målsättningen att försvåra 

en angripares framträngande delges endast (de) 
underställd(a) chef(er) som är berörd(a) av fältarbets-
planläggningen (främst fobef). Övriga chefer (förband) 
och vissa staber delges planerna vid särskilt ordnade 
fältövningar, studier och krigsspel.

Operationsplan 3 S
Redovisningen syftar till att visa skillnader i jäm-
förelse med operationsplan ! S: MHS. De två planerna 
har samma disposition.

förstärkningsförband och underhållsresurser. Blocke-
ring av icke utnyttjade 'ygbaser.

Bas- och underhållstjänst
Maximal insats för marinstridskrafterna. För-
sörjning och underhåll för de stridande förbanden 
samt snabba reorganisationsåtgärder har högsta prio-
ritet.

Strid om brohuvud
Avsnittet avser invasion mot SKÅNE och västra 
BLEKINGE. Angriparen har fått fast fot i ett bro-
huvud (D till D+().

MBS resurser
Enligt förstärkningsalternativ S jämte eventuellt 
ytterligare förband.

MBS ledning
Milots samlade resurser skall i samverkan och med kraft 
genomföra anfall mot landstigen )ende. Av väsentlig 
betydelse är att anfallen kommer i gång snabbt.

Markoperativa åtgärder
IB !! underställs CBK/Fo !". !. fördelningen till-
delas IB &% och PB *. !&. fördelningen (IB &, IB ##) 
milo reserv, grupperas i Norra SKÅNE eller är 
beredd slå i KARLSHAMNS-området landstigen 
)ende.

 
Sjöoperativa åtgärder
Insatserna ytattack och ubåtar fortsätter enligt samma 
principer som under transportskedet.

Luftoperativa åtgärder
Jakt'ygförbanden bekämpar luftlandsättningar och 
angriparens 'ygunderstöd mot och i anslutning till 
brohuvudet. Attack'ygförbanden fortsätter bekämp-
ningen av angriparens transporter till sjöss mot land-
stigningsområdet.
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förstärkningsförband och underhållsresurser. Blocke-
ring av icke utnyttjade flygbaser.

Bas- och underhållstjänst
Maximal insats för marinstridskrafterna. För-
sörjning och underhåll för de stridande förbanden
samt snabba reorganisationsåtgärder har högsta prio-
ritet.

Strid om brohuvud
Avsnittet avser invasion mot SKÅNE och västra
BLEKINGE. Angriparen har fått fast fot i ett bro-
huvud (D till D+6).

MBS resurser
Enligt förstärkningsalternativ S jämte eventuellt
ytterligare förband.

MBS ledning
Milots samlade resurser skall i samverkan och med kraft
genomföra anfall mot landstigen fiende. Av väsentlig
betydelse är att anfallen kommer i gång snabbt.

Markoperativa åtgärder
IB I I  underställs CBK/Fo 15.1. fördelningen till-
delas IB 42 och PB 8. 14. fördelningen (IB 4, IB 33)
miloreserv, grupperas i Norra SKÅNE eller är
beredd slå i KARLSHAMNS-området landstigen
fiende.

Sjöoperativa åtgärder
Insatserna ytattack och ubåtar fortsätter enligt samma
principer som under transportskedet.

Luftoperativa åtgärder
Jaktflygförbanden bekämpar luftlandsättningar och
angriparens flygunderstöd mot och i anslutning till
brohuvudet. Attackflygförbanden fortsätter bekämp-
ningen av angriparens transporter till sjöss mot land-
stigningsområdet.

Underlag för opo
MBS Opo grundar sig i första hand på denna ope-
rationsplan 1 S (möta-hejda-slå, MHS). Operations-
ordern ska ange vilka uppgifter var och en av MBS
underställda chefer ska kunna lösa för att de i opera-
tionsplanen uttryckta intentionerna ska bli genom-
förda. Operationsordern ska emellertid även säker-
ställa handlingsfriheten att snabbt kunna övergå till
andra operationsplaner.

Eftersom operationsplanen och därmed även
operationsordern grundas på såväl hypotetiska som
faktiska förhållanden kan händelseutvecklingen vid
ett angrepp mot oss komma att ändra förutsättning-
arna. Operationsplanen skall därför kunna anpassas
till händelseutvecklingen. Kompletterande order, med
operationsordern som grund, kommer därför att bli
nödvändiga vid krigsutbrott."

Bilagor:
3.1 Operationsplan 1 S: MHS,
3.2 Operationsplan 3 S: MHS,
3.3 Handlingsregler för lägen då vårt försvar ej är

mobiliserat och utgångsgrupperat/baserat,
3.4 Operationsplan I S: F, alternativ Syd (ej här,

utarbetas senare, delges endast vissa DUC),
3.5 Operationsplan I S: F, alternativ Öst (ej här,

utarbetas senare, delges endast vissa DUC).
Planläggning av operationsplanläggning 1 S: MHS

prioriteras före 3 S: MHS.
Operationsplan med målsättningen att försvåra

en angripares framträngande delges endast (de)
underställd(a) chef(er) som är berörd(a) av fältarbets-
planläggningen (främst fobef). Övriga chefer (förband)
och vissa staber delges planerna vid särskilt ordnade
fältövningar, studier och krigsspel.

Operationsplan 3 S
Redovisningen syftar till att visa skillnader i jäm-
förelse med operationsplan 1 S: MHS. De två planerna
har samma disposition.
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!. fördelningen slår i NO SKÅNE luftlandsatt $ende. 
Alternativt får !#. fördelningen order att lösa upp-
giften. 

Strid om brohuvud
(Endast markoperativa åtgärder, i ett av åtta plan-
lagda lägen).

Invasion i NV SKÅNE-S HALLAND
!. fördelningen (IB !", PB %& m m) slår i N V 

SKÅNE landstigen $ende. Underställs:
– PB ' (från !(. förd)
– PB ) (från !!. förd)
!#. fördelningen (IB #, IB (( m m) slår i S HAL-

LAND landstigen $ende. Underställs:
– en pbrig 
– IB #%
Tillförda tre IB m m grupperas i S SMÅLAND, 

beredda att fullfölja !#. fördelningens anfall.

Underlag för Opo
MB opo grundas på opplan ! S: MHS. I opplan 
! S: MHS är emellertid även angivet beredduppgif-
ter för att säkerställa övergång till operationsplan 
( S: MHS. Order (operationsorder) för att genomföra 
opplan ( S: MHS kommer därför att få formen av 
kompletteringar till MB opo och verkställighetsorder 
för i MB opo angivna beredduppgifter. Order (ope-
rationsorder) grundad på opplan ( S: MHS utarbetas 
INTE i den fredstida krigsplanläggningen.

MBS operativa verk del 3
Operationsorder !*)*/'+:

!. Innehållsförteckning: !' kapitel, från Orientering 
till Karttjänst. 

%. Orientering.
(. Beslut i stort
Milots stridskrafter skall tidigt möta, hejda och om 

möjligt avslå invasion med kraftsamling till södra och 
östra SKÅNE samt västra BLEKINGE. Förbindel-
serna norrifrån genom SMÅLAND och norra SKÅNE 

Förutsättningar
Hot om kustinvasion föreligger främst inom området 
från BLEKINGE till BOHUSLÄN.

Angriparens handlingsmöjligheter 
Mest troliga huvudinvasionsriktningar är östra 
SKÅNE–västra BLEKINGE, södra och västra 
SKÅNE samt nordvästra SKÅNE samt södra 
HALLAND.

Våra handlingsmöjligheter
Utgångsgrupperingen enligt opplan ! medger 
handlings frihet att snabbt övergå till bl a opplan (.

Beslut i stort
Milots stridskrafter skall tidigt möta, hejda och om 
möjligt avslå invasion med kraftsamling till västra 
SKÅNE–södra HALLAND, södra SKÅNE samt 
östra SKÅNE–västra BLEKINGE. Förbindelserna 
norrifrån genom SMÅLAND/ HALLAND och 
NORRA SKÅNE samt genom KALMARSUND och 
ÖRESUND skall skyddas. Omgrupperingar främst 
inom och utanför SKÅNE samt mellan SKÅNE och 
BLEKINGE och mellan SKÅNE och HALLAND 
skall säkerställas.

Gruppering/basering
(–# cskbat omgrupperas från Fo !' till Fo !& och !–% 
cskbat från Fo !' till Fo !). Tillkommande IB grup-
peras enligt följande: IB (( MARKARYDS-området, 
IB # SV VÄXJÖ.

Vid större luftlandsättning i S SMÅLAND öppnar 
Bef Fo !& förbindelserna i nordsydlig riktning. IB # 
eller IB !!, eventuellt även IB ((, underställs. Vid 
större luftlandsättning i norra SKÅNE öppnar !(. 
fördelningen förbindelserna genom NV SKÅNE 
och över HALLANDSÅS. IB #% eller IB (( kan 
komma att underställas. Bef Fo !# öppnar förbin-
delserna genom HÄSSLEHOLM. IB #% underställs. 
Även IB (( eller IB #& kan komma att underställas. 
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Förutsättningar
Hot om kustinvasion föreligger främst inom området
från BLEKINGE till BOHUSLÄN.

Angriparens handlingsmöjligheter
Mest troliga huvudinvasionsriktningar är östra
SKÅNE—västra BLEKINGE, södra och västra
SKÅNE samt nordvästra SKÅNE samt södra
HALLAND.

Våra handlingsmöjligheter
Utgångsgrupperingen enligt opplan 1 medger
handlingsfrihet att snabbt övergå till bl a opplan 3.

Beslut i stort
Milots stridskrafter skall tidigt möta, hejda och om
möjligt avslå invasion med kraftsamling till västra
SKÅNE—södra HALLAND, södra SKÅNE samt
östra SKÅNE—västra BLEKINGE. Förbindelserna
norrifrån genom SMÅLAND/ HALLAND och
NORRA SKÅNE samt genom KALMARSUND och
ÖRESUND skall skyddas. Omgrupperingar främst
inom och utanför SKÅNE samt mellan SKÅNE och
BLEKINGE och mellan SKÅNE och HALLAND
skall säkerställas.

Gruppering/basering
3-4 cskbat omgrupperas från Fo 18 till Fo 16 och 1-2
cskbat från Fo 18 till Fo i 7. Tillkommande IB grup-
peras enligt följande: IB 33 MARKARYDS-området,
IB 4 SV VÄXJÖ.

Vid större luftlandsättning i S SMÅLAND öppnar
Bef Fo 16 förbindelserna i nordsydlig riktning. IB 4
eller IB I I ,  eventuellt även IB 33, underställs. Vid
större luftlandsättning i norra SKÅNE öppnar 13.
fördelningen förbindelserna genom NV SKÅNE
och över HALLANDSÅS. IB 42 eller IB 33 kan
komma att underställas. Bef Fo 14 öppnar förbin-
delserna genom HÄSSLEHOLM. IB 42 underställs.
Även IB 33 eller IB 46 kan komma att underställas.

1. fördelningen slår i NO SKÅNE luftlandsatt fiende.
Alternativt får 14. fördelningen order att lösa upp-
giften.

Strid om brohuvud
(Endast markoperativa åtgärder, i ett av åtta plan-
lagda lägen).

Invasion i NV SKÅNE-S HALLAND
1. fördelningen (IB 15, PB 26 m m) slår i N V

SKÅNE landstigen fiende. Underställs:
— PB 8 (från 13. förd)
— PB 7 (från i i .  förd)
14. fördelningen (IB 4, IB 33 m m) slår i S HAL-

LAND landstigen fiende. Underställs:
— en pbrig
— IB 42
Tillförda tre IB m m grupperas i S SMÅLAND,

beredda att fullfölja 14. fördelningens anfall.

Underlag för opo
MB opo grundas på opplan 1 S: MHS. I  opplan
1 S: MHS är emellertid även angivet beredduppgif-
ter för att säkerställa övergång till operationsplan
3 S: MHS. Order (operationsorder) för att genomföra
opplan 3 S: MHS kommer därför att få formen av
kompletteringar till MB opo och verkställighetsorder
för i MB opo angivna beredduppgifter. Order (ope-
rationsorder) grundad på opplan 3 S: MHS utarbetas
INTE i den fredstida krigsplanläggningen.

MBS operativa verk del 3
Operationsorder 1979/8o:

1. Innehållsförteckning: 18 kapitel, från Orientering
till Karttjänst.

2. Orientering.
3. Beslut i stort
Milots stridskrafter skall tidigt möta, hejda och om

möjligt avslå invasion med kraftsamling till södra och
östra SKÅNE samt västra BLEKINGE. Förbindel-
serna norrifrån genom SMÅLAND och norra SKÅNE
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brohuvud eller för att öppna förbindelser i mellersta 
eller norra SKÅNE, alternativt för att förbereda för-
svar på djupet för att försvåra angriparens framträng-
ande.

Förteckning över mottagare av order om Indelning, 
gruppering och uppgifter: 

Fo !!, Fo !#, BK/Fo !", Fo !$, Fo !%, Fo !&, !., !!., 
!'. och !#. fördelningarna; jägarbataljoner S (sex st); 
IB !!, I B #(, PB &, PB ); C ÖrlB S, C Bo !(, C Krbatt; 
C E !, C Sektor S.

Indelning, gruppering och uppgifter
Bef Fo !!. Uppgifter när fördelningsområde av- 
delats:

– avvärjer lst och ll med kraftsamling*till LANDS-
KRONA samt området kring KÄVLINGE-LÖDDE Å,

– försvarar (!) hamnen i LANDSKRONA, 
(() över gångarna över KÄVLINGE-LÖDDE Å samt 
') hamnen i BARSEBÄCK,

– försvarar eller bevakar övriga för totalförsvaret 
platser enligt skyddsmålsförteckning,

– beredd (!) motta IB #( och/eller IB !! eller pbrig 
för anfall, (() överta SO alternativt SV delen av 
!!. förd område, (') på MB order avvärja framträng-
ande över [...].

Underställda förband Fo !!, bl a: ett MP-komp, 
två lvakankomp, en fördingbat, två fördingkomp, ett 
vägkomp, ett trfkomp berett genomföra tr+edning 
SKÅNE; två cskbat, åtta värnkomp, en värnplut, åtta 
fortgrp, fem uhkomp m m.

Bef Fo !#. Uppgifter innan fördelningsområde 
av delats:

– avvärjer lst och ll med kraftsamling till området 
EVERÖD-OLSERÖD-ÅHUS-IVÖSJÖN-TORSE-
BRO 

– skyddar koncentreringsvägarna genom Fo 
med kraftsamling till väg P och R samt södra stam-
banan,

samt genom KALMARSUND och ÖRESUND skall 
skyddas.

Omgrupperingar främst inom och utanför SKÅNE 
samt mellan SKÅNE och BLEKINGE skall säker-
ställas. Härvid skall:

– luftförsvaret förhindra eller försvåra angriparens 
inledande bekämpning, jakt+ygförbanden kunna 
kraftsamlas mot luftlandsättningar, fördelningsluft-
värnsförbanden bekämpa luftlandsättningar samt 
skydda och understödja markstridskrafternas förbere-
delser och strid,

– lokalförsvarsförband och hemvärn tidigt gruppe-
ras för försvar av hamnar och +ygfält med kraftsam-
ling till SKÅNE,

– kust- och strandförsvarsmineringar snarast utläg-
gas i första hand på SKÅNES sydkust och i södra 
ÖRESUND, i andra hand på SKÅNES ostkust och 
utanför västra BLEKINGE,

– utlagda sjömineringar försvaras med främst 
marin- och +ygstridskrafter i samverkan,

– fältarbeten skall i första hand understödja 
avvärjnings striden vid kust. I begränsad utsträckning 
skall dessutom fältarbeten (främst befästnings- och 
förbindelsearbeten) tidigt utföras på djupet av militär-
området,

– passagen genom KALMARSUND och BORN-
HOLMSGATTET säkras.

– framträngande genom ÖRESUND försvåras,
– attack+ygstridskrafterna i första hand insättas 

mot minerings-, minröjnings- och överskeppnings-
företag samt kunna medverka i luftförsvaret främst 
mot luftlandsättningar,

– sjöstridskrafterna insättas mot överskeppnings-
företag varvid ytattackförbandens insats kraftsamlas 
till Hanöbukten,

– kraftsamlade anfall med pansarförband under-
stödda av infanteriförband och milots övriga resurser 
skall snabbt kunna inledas,

– norrifrån tillförda förband kunna – beroende 
på händelseutvecklingen – insättas för anfall mot , 
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samt genom KALMARSUND och ÖRESUND skall
skyddas.

Omgrupperingar främst inom och utanför SKÅNE
samt mellan SKÅNE och BLEKINGE skall säker-
ställas. Härvid skall:

— luftförsvaret förhindra eller försvåra angriparens
inledande bekämpning, jaktflygförbanden kunna
kraftsamlas mot luftlandsättningar, fördelningsluft-
värnsförbanden bekämpa luftlandsättningar samt
skydda och understödja markstridskrafternas förbere-
delser och strid,

— lokalförsvarsförband och hemvärn tidigt gruppe-
ras för försvar av hamnar och flygfält med kraftsam-
ling till SKÅNE,

— kust- och strandförsvarsmineringar snarast utläg-
gas i första hand på SKÅNES sydkust och i södra
ÖRESUND, i andra hand på SKÅNES ostkust och
utanför västra BLEKINGE,

— utlagda sjömineringar försvaras med främst
marin- och flygstridskrafter i samverkan,

— fältarbeten skall i första hand understödja
avvärjningsstriden vid kust. I  begränsad utsträckning
skall dessutom fältarbeten (främst befästnings- och
förbindelsearbeten) tidigt utföras på djupet av militär-
området,

— passagen genom KALMARSUND och BORN-
HOLMSGATTET säkras.

— framträngande genom ÖRESUND försvåras,
— attackflygstridskrafterna i första hand insättas

mot minerings-, minröjnings- och överskeppnings-
företag samt kunna medverka i luftförsvaret främst
mot luftlandsättningar,

— sjöstridskrafterna insättas mot överskeppnings-
företag varvid ytattackförbandens insats kraftsamlas
till Hanöbukten,

— kraftsamlade anfall med pansarförband under-
stödda av infanteriförband och milots övriga resurser
skall snabbt kunna inledas,

— norrifrån tillförda förband kunna — beroende
på händelseutvecklingen — insättas för anfall mot fi

brohuvud eller för att öppna förbindelser i mellersta
eller norra SKÅNE, alternativt för att förbereda för-
svar på djupet för att försvåra angriparens framträng-
ande.

Förteckning över mottagare av order om Indelning,
gruppering och uppgifter:

Fo i i ,  Fo 14, BK/Fo 15, Fo 16, Fo i7, Fo i8, i., i  i.,
13. och 14. fördelningarna; jägarbataljoner S (sex st);
IB i i, I  B 42, PB 8, PB 9; C ÖrIB S, C Bo 12, C Krbatt;
C E i ,  C Sektor S.

Indelning, gruppering och uppgifter
Bef Fo i i. Uppgifter när fördelningsområde av-
delats:

— avvärjer Ist och 11 med kraftsamling till LANDS-
KRONA samt området kring KÄVLINGE-LÖDDE Å,

— försvarar (i) hamnen i LANDSKRONA,
(2) övergångarna över KÄVLINGE-LÖDDE Å samt
3) hamnen i BARSEBÄCK,

— försvarar eller bevakar övriga för totalförsvaret
platser enligt skyddsmålsförteckning,

— beredd (i) motta IB 42 och/eller IB i i eller pbrig
för anfall, (2) överta SO alternativt SV delen av
i  i. förd område, (3) på MB order avvärja framträng-
ande över [...].

Underställda förband Fo i  i, bl a: ett MP-komp,
två lvakankomp, en fördingbat, två fördingkomp, ett
vägkomp, ett trfkomp berett genomföra trfledning
SKÅNE; två cskbat, åtta värnkomp, en värnplut, åtta
fortgrp, fem uhkomp m m.

Bef Fo 14. Uppgifter innan fördelningsområde
avdelats:

— avvärjer Ist och 11 med kraftsamling till området
EVERÖD-OLSERÖD-ÅHUS-IVÖSJÖN-TORSE-
BRO

— skyddar koncentreringsvägarna genom Fo
med kraftsamling till väg P och R samt södra stam-
banan,
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– beredd (!) motta IB !! och eller annan infbrig för 
anfall, ($) motta ett foförstärkningskomp och en jbat 
samt (%) motta fyra–sex cskbat,

– förbereder försvar av knutpunkter i linjen 
ÅSNEN-MÖCKELN-TRARYD-BOLMEN.

Förbandstilldelning:
Underställda: en jbat, ett fördingkomp, två fogrp-

staber, två cskbat, två värnkomp, fem värnplut, en 
l&vbat, nio l&vplut, två fortgrp, ett uhkomp, ett fouh-
komp.

Territoriellt underlydande:
IB !!, en jbat, fyra baslvavd, MFS stab m m. VFS 

stab m m, fyra sjtptåg, ett fältpostkontor, fem &ygdiv, 
en hkpdiv.

!. fördelningen:
– avvärjer lst och ll med kraftsamling till området 

EVERÖD OLSERÖD-ÅHUS-IVÖSJÖN- TORSE-
BRO. Två vägförbindelser norrifrån mot ÅHUS samt 
två vägförbindelse mot NYHUSEN-RAVLUNDA 
hålls öppna,

– försvarar (!) hamnarna i ÅHUS och SIMRIS-
HAMN samt &ygbas EVERÖD, ($) övergångarna 
över HELGE Å mellan TORSEBRO och havet, 
(%) Rgc S ! O samt (')

– försvarar ÅHUS som särskilt område,
– beredd (!) ställa PB $# till MB förfogande ' tim 

efter order, ($) motta PB ( eller annan pbrig, (%) motta 
IB '$ och/eller IB !!, (') överta västra delen av Fo !", 
(") överlämna !)'. grp-området till !!. förd samt (#) 

– övertar sjöoperativa uppgifter från Fo !'
Förbandstilldelning:

Underställda förband: en sskv, en jbat, en förd-
haub bat, två lvbat (en m/*), en m/'(), två lvakan-
komp, en fördingbat, fyra ingkomp. en btrakplut, 
IB !", PB $#, två fördstrvkomp, två fogrpstaber, två 
cskbat, !" värnkomp.

Territoriellt underlydande förband:
Inom fördområdet grupperade, tidigare under Fo !' 

lydande förband.

– försvarar (!) hamnarna i ÅHUS och SIMRIS-
HAMN samt &ygbaserna ÄNGELHOLM, LJUNG-
BYHED, KNISLINGE och EVERÖD; ($) gpl SYD 
och NORD samt Rgc S ! O; (%) viktigare övergångar 
över HELGE Å mellan Ö BROBY och havet (') knut-
punkter i linjen [...].

– försvarar ÅHUS som särskilt område, 
– försvarar eller bevakar övriga för totalförsvaret 

väsentliga platser och anläggningar enligt skyddsmåls-
förteckning,

– förbereder avvärjningsstrid i linjen [...] i sam-
verkan med C !%. förd och Bef Fo %!,

– beredd (!) ställa PB $# till MB förfogande ' tim 
efter order, ($) motta PB ( samt (%) överlämna !. för-
delnings  området och del av !%. fördelningsområdet,

– avvärjer med underställda KA-förband fram-
trängande mot ÅHUS och SIMRISHAMN,

– beredd ställa !. spärrbat till MB förfogande ' tim 
efter order.

Förbandstilldelning Fo !':
Fyra fogrpstaber, tre sskv, tre jbat, två MP-komp, 

två fördhaubbat, två lvbat rb *), en lvbat '(, tre 
lvakan komp, två fördingbat, fem fördingkomp, ett trf-
komp, två IB, varav en m/** (IB '#), en m/## (IB !"), 
en PB (PB $#), fyra cskbat, tjugoåtta värnkomp, 
två värnplut, två l&vbat, sju fortgrp, en etbat, sex 
uhkomp, en spärrbat.

Bef Fo !#. Uppgifter:
– avvärjer ll med kraftsamling till VÄXJÖ och 

LJUNGBY-områdena,
– skyddar koncentreringsvägarna genom Fo 

med kraftsamling till väg P och R samt södra stam-
banan,

– försvarar &ygbaserna BYHOLMA, fält (+, 
URÅSA och KO samt VÄXJÖ &ygfält,

– försvarar eller bevakar övriga för totalförsvaret 
väsentliga platser och anläggningar enligt skyddsmåls-
förteckning,
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— försvarar (1) hamnarna i ÅHUS och SIMRIS-
H A M N  samt flygbaserna ÄNGELHOLM, LJUNG-
BYHED, KNISLINGE och EVERÖD; (2) gpl SYD
och NORD samt Rgc S 1 0; (3) viktigare övergångar
över HELGE Å mellan Ö BROBY och havet (4) knut-
punkter i linjen [...].

— försvarar ÅHUS som särskilt område,
— försvarar eller bevakar övriga för totalförsvaret

väsentliga platser och anläggningar enligt skyddsmåls-
förteckning,

— förbereder avvärjningsstrid i linjen [...] i sam-
verkan med C 13. förd och Bef Fo 3i,

— beredd (1) ställa PB 26 till MB förfogande 4 tim
efter order, (2) motta PB 8 samt (3) överlämna 1. för-
delningsområdet och del av 13. fördelningsområdet,

— avvärjer med underställda KA-förband fram-
trängande mot ÅHUS och SIMRISHAMN,

— beredd ställa 1. spärrbat till MB förfogande 4 tim
efter order.

Förbandstilldelning Fo 14:
Fyra fogrpstaber, tre sskv, tre jbat, två MP-komp,

två fördhaubbat, två lvbat rb 70, en lvbat48, tre
lvakankomp, två fördingbat, fem fördingkomp, ett trf-
komp, två IB, varav en m/77 (IB 46), en m/66 (IB 15),
en PB (PB 26), fyra cskbat, tjugoåtta värnkomp,
två värnplut, två lflvbat, sju fortgrp, en etbat, sex
uhkomp, en spärrbat.

Bef Fo 16. Uppgifter:
— avvärjer 11 med kraftsamling till VÄXJÖ och

LJUNGBY-områdena,
— skyddar koncentreringsvägarna genom Fo

med kraftsamling till väg P och R samt södra stam-
banan,

— försvarar flygbaserna BYHOLMA, fält 89,
URÅSA och KO samt VÄXJÖ flygfält,

— försvarar eller bevakar övriga för totalförsvaret
väsentliga platser och anläggningar enligt skyddsmåls-
förteckning,

— beredd (1) motta IB I I  och eller annan infbrig för
anfall, (2) motta ett foförstärkningskomp och en jbat
samt (3) motta fyra—sex cskbat,

— förbereder försvar av knutpunkter i linjen
ÅSNEN-MÖCKELN-TRARYD-B OLMEN.

Förbandstilldelning:
Underställda: en jbat, ett fördingkomp, två fogrp-

staber, två cskbat, två värnkomp, fem värnplut, en
lflvbat, nio lflvplut, två fortgrp, ett uhkomp, ett fouh-
komp.

Territoriellt underlydande:
IB I I, en jbat, fyra baslvavd, MFS stab m m. VFS

stab m m, fyra sjtptåg, ett fältpostkontor, fem flygdiv,
en hkpdiv.

1. fördelningen:
— avvärjer 1st och 11 med kraftsamling till området

EVERÖD OLSERÖD-ÅHUS-IVÖSJÖN- TORSE-
BRO. Två vägförbindelser norrifrån mot ÅHUS samt
två vägförbindelse mot NYHUSEN-RAVLUNDA
hålls öppna,

— försvarar (1) hamnarna i ÅHUS och SIMRIS-
H A M N  samt flygbas EVERÖD, (2) övergångarna
över HELGE Å mellan TORSEBRO och havet,
(3) Rgc S 1 0  samt (4)

— försvarar ÅHUS som särskilt område,
— beredd (1) ställa PB 26 till MB förfogande 4 tim

efter order, (2) motta PB 8 eller annan pbrig, (3) motta
IB 42 och/eller IB I I ,  (4) överta västra delen av Fo 15,
(5) överlämna 104. grp-området till i i .  förd samt (6)

— övertar sjöoperativa uppgifter från Fo 14
Förbandstilldelning:

Underställda förband: en sskv, en jbat, en förd-
haubbat, två lvbat (en m/70, en m/48), två lvakan-
komp, en fördingbat, fyra ingkomp. en btrakplut,
IB 15, PB 26, två fördstrvkomp, två fogrpstaber, två
cskbat, 15 värnkomp.

Territoriellt underlydande förband:
Inom fördområ' det grupperade, tidigare under Fo 14

lydande förband.
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– försvarar HELSINGBORG som särskilt område
– förbereder (!) anfall med två–tre pbrig och 

en–två infbrig mot SKÅNES sydkust eller ostkust 
eller mot ll i SKÅNE samt ($) avvärjningsstrid på 
HALLANDS ÅS i samverkan med Bef Fo %!,

– beredd (!) motta PB $& eller PB ', ($) motta ett 
strvtpkomp, (%) på MB:s order avvärja framträng-
ande over RÖSTÅNGA-GLUMSLÖV, alternativt 
RÖSTÅNGA-KLIPPAN-VÄSTERSJÖN-GREVIE 
samt (() överta S delen av Fo %! resp överlämna 
N delen av fördelningsområdet till Bef Fo %!,

– löser sjöoperativa uppgifter med inom förd-
området grupperade KA-förband.

Förbandstilldelning:
Underställda förband: en sskv, två jbat, ett MP-

komp, ett artlednkomp, två fördhaubbat, en lvbat 
rb #), en fördingat, tre ingkomp, IB (& (##), två fogrp-
stab, tre cskbat, sjutton värnkomp.

Inom fördelningsområdet grupperade territoriella för-
band: 

!(. fördelningen:
– beredd (!) anfalla mot SKÅNES syd- eller ost-

kust, ($) slå i V BLEKINGE lst *ende, (%) slå i meller-
sta eller norra SKÅNE ll *ende, (() avvärja lst och ll 
i V BLEKINGE, SO eller V SKÅNE och i S HAL-
LAND samt (") avvärja framträngande i N SKÅNE-
S SMÅLAND.

Förbandstilldelning: ett artledningskomp, två 
fördhaubbat, ett l*ngkomp, IB ( (##), IB %% (##), två 
perstp komp, en tpstab, två tpkomp (PB +).

Jägarbataljonerna
!!. jägarbataljonen:

Underställs !%. förd, alt !(. Förbereder störande 
verksamhet under minst %) dygn inom området 
MALA-MUNKA LJUNGBY-ÅSTORP-Ö BJUV-
KÅGERÖD-VÄSTRA RINGSJÖN- FINJASJÖN 
med kraftsamling till ,ygbas LJUNGBYHED samt 
väg !+/!)' och väg $!.

!!. fördelningen:
– avvärjer lst och ll med kraftsamling till området 

STURUP-MALMÖ-TRELLEBORG. Två väg-
förbindelser mot kusten V TRELLEBORG resp 
O TRELLE BORG och V YSTAD resp O YSTAD 
hålls öppna,

– försvarar (!) hamnarna i YSTAD, TRELLE-
BORG, KLAGSHAMN, LIMHAMN, MALMÖ, 
FALSTERBOKANALEN samt ,ygbaserna 
STURUP och SJÖBO, ($) Rgc S ! V samt (%) 

– beredd (!) ställa PB ## till MB förfogande ( tim 
efter order, ($) motta PB ' eller annan brig för anfall, 
(%) motta PB ($ eller PB !! för gruppering inom 
fördelnings området och/eller för anfall, (() överlämna 
SO alternativt SV delen av fördområdet till Bef Fo !!, 
(") överta !)(. fogruppens område från !. förd/Fo !( 
samt (&) överta från Fo !! sjöoperativa uppgifter med 
förband grupperade inom fördområdet.

Förbandstilldelning: 
Underställda förband: ett MP-komp, ett art-

ledningskomp, tre fördhaubbat, en lvbat m/#), fyra 
lvbat m/(', två lvakankomp, en fördingbat, ett för-
dingkomp, ett l*ngkomp, PB #, IB !$ (&& R), IB (! 
(&& R), en fogrpstab, fem cskbat, trettiofem värn-
komp m m 

Territoriellt underlydande förband:
!!. förd övertar från Fo !! förband grupperade 

inom fördelningsområdet.

!%. fördelningen:
– avvärjer lst och ll med kraftsamling till 

HELSING BORG och passet SÖDERÅSEN 
SKÄLDER VIKEN, 

– försvarar (!) hamnarna i RÅÅ, KOPPAR-
VERKEN, HELSINGBORG och HÖGANÄS samt 
,ygbaserna LJUNBYHED och ÄNGELHOLM, 
($) förbindelserna över HALLANDSÅS med kraft-
samling till väg E ( och E & samt (%) övergångarna 
över RÖNNE Å och VEGE Å mellan SÖDERÅSEN 
och SKÄLDERVIKEN,

M I L O  S  -  F I E N D E N  S K U L L E  H E J D A S  V I D  K U S T E N  1 5 7

I I .  fördelningen:
— avvärjer Ist och II med kraftsamling till området

STURUP-MALMÖ-TRELLEBORG. Två väg-
förbindelser mot kusten V TRELLEBORG resp
0  TRELLEBORG och V YSTAD resp 0 YSTAD
hålls öppna,

— försvarar (1) hamnarna i YSTAD, TRELLE-
BORG, KLAGSHAMN, L IMHAMN,  MALMÖ,
FALSTERBOKANALEN samt flygbaserna
STURUP och SJÖBO, (2) Rgc S 1 V samt (3)

— beredd (1) ställa PB 77 til l MB förfogande 4 tim
efter order, (2) motta PB 8 eller annan brig för anfall,
(3) motta PB 42 eller PB I I  för gruppering inom
fördelningsområdet och/eller för anfall, (4) överlämna
SO alternativt SV delen av fördområdet till Bef Fo I1,
(5) överta 104. fogruppens område från 1. förd/Fo 14
samt (6) överta från F o i l  sjöoperativa uppgifter med
förband grupperade inom fördområdet.

Förbandstilldelning:
Underställda förband: ett MP-komp, ett art-

ledningskomp, tre fördhaubbat, en lvbat m/70, fyra
lvbat m148, två lvakankomp, en fördingbat, ett för-
dingkomp, ett ingkomp, PB 7, IB 12 (66 R), IB 41
(66 R), en fogrpstab, fem cskbat, trettiofem värn-
komp m m

Territoriellt underlydande förband:
i  i. förd övertar från Fo I I  förband grupperade

inom fördelningsområdet.

13. fördelningen:
— avvärjer Ist och II med kraftsamling till

HELSINGBORG och passet SÖDERÅSEN
SKÄLDERVIKEN,

— försvarar (1) hamnarna i RÅA, KOPPAR-
VERKEN, HELSINGBORG och HÖGANÄS samt
flygbaserna LJUNBYHED och ÄNGELHOLM,
(2) förbindelserna över HALLANDSÅS med kraft-
samling till väg E 4 och E 6 samt (3) övergångarna
över RÖNNE Å och VEGE Å mellan SÖDERÅSEN
och SKÄLDERVIKEN,

— försvarar HELSINGBORG som särskilt område
— förbereder (1) anfall med två—tre pbrig och

en—två infbrig mot SKÅNES sydkust eller ostkust
eller mot 11 i SKÅNE samt (2) avvärjningsstrid på
HALLANDSÅS i samverkan med Bef Fo 3i,

— beredd (1) motta PB 26 eller PB 8, (2) motta ett
strvtpkomp, (3) på MB:s order avvärja framträng-
ande over RÖSTÅNGA-GLUMSLÖV, alternativt
RÖSTÅNGA-KLIPPAN-VÄSTERSJÖN-GREVIE
samt (4) överta S delen av Fo 31 resp överlämna
N delen av fördelningsområdet till Bef Fo 3i,

— löser sjöoperativa uppgifter med inom förd-
området grupperade KA-förband.

Förbandstilldelning:
Underställda förband: en sskv, två jbat, ett MP-

komp, ett artlednkomp, två fördhaubbat, en lvbat
rb 7o, en fördingat, tre ingkomp, IB 46 (77), två fogrp-
stab, tre cskbat, sjutton värnkomp.

Inom fördelningsområdet grupperade territoriella för-
band:

14. fördelningen:
— beredd (1) anfalla mot SKÅNES syd- eller ost-

kust, (2) slå i V BLEKINGE Ist fiende, (3) slå i meller-
sta eller norra SKÅNE II fiende, (4) avvärja Ist och II
i V BLEKINGE, SO eller V SKÅNE och i S HAL-
LAND samt (5) avvärja framträngande i N SKÅNE-
S SMÅLAND.

Förbandstilldelning: ett artledningskomp, två
fördhaubbat, ett ingkomp, IB 4 (77), IB 33 (77), två
perstpkomp, en tpstab, två tpkomp (PB 9).

Jägarbataljonerna
I I .  jägarbataljonen:

Underställs 13. förd, alt 14. Förbereder störande
verksamhet under minst 3o dygn inom området
MALA-MUNKA LJUNGBY-ÅSTORP-Ö BJUV-
KÅGERÖD-VÄSTRA RINGSJÖN- FINJASJÖN
med kraftsamling till flygbas LJUNGBYHED samt
väg 19/108 och väg 21.



! " # $  %  –  & " ' ( ) ' (  % * + # # '  , ' - ) . %  / " )  * + % 0 ' (!"#

bestämmande. Beredd (!) lösa uppgifter enligt vad 
som anges för övriga jbat, ($) lösa uppgifter enligt sär-
skild order.

Infanteribrigaderna
Av de i MBS opo %& aktuella infanteribrigaderna är tre 
av m/''. De är samtliga grupperade för avvärjnings-
försvar vid kusten (IB !$ och IB (! inom !!. förd; 
IB !" inom !. förd).

Fyra av brigaderna är av m/%%. IB !! är miloreserv, 
grupperad inom Fo !', IB (' har anfallsuppgifter inom 
!). förd, IB ( och IB )) avses ingå i !(. förd.

 Här refereras endast IB ($. Miloreserv.
– grupperas enligt Bef Fo !( och Bef Fo !! bestäm-

mande inom Fo !( (huvuddelen) och Fo !! S och V 
HÄSSLEHOLM,

– försvarar knutpunkter i linjen LINDERÖD-
N RÖRUM,

– beredd (!) underställas Bef Fo !! eller Fo !( för 
anfall mot ll, ($) Bef Fo !! eller Fo !( och !). förd 
alt !. förd eller !!. förd samt ()) för anfall mot ll,  
!(. förd.

Pansarbrigaderna
PB %, PB # och PB $' är miloreserver grupperade 
inom kustförsvarsfördelningarnas områden. De skall 
inom fyra timmar efter order stå till MBS förfogande 
men får utan MBS order insättas mot luftlandsätt-
ningar. PB & avses ingå i endera av !)., !!., !. eller 
!(. förd.

C Örlbas S. Uppgifter:
– avvärjer överskeppningsföretag med kraftsam-

ling till HANÖBUKTEN, 
– utlägger på MBS order okontrollerade mine-

ringar,
– beredd (!) försvåra överskeppningsföretag 

mot SKÅNES sydkust, ($) leda !. krbbatt mot mål i 
S ÖSTERSJÖN, ()) motta $. ya*j och !. ptrbdiv samt 
fyra ub från milo Ö.

Beredd (!) igångsätta störande verksamhet $( tim- 
mar efter order och därvid underställas MB samt 
($) ställa en jskv till MB:s förfogande !$ timmar efter 
order.

!$. jägarbataljonen:
Underställs !). förd, alt !(. Förbereder verksamhet 

under minst )+ dygn inom området EMMALJUNGA-
MELLBYSTRAND-kusten till ÄNGELHOLM-
MUNKA LJUNGBY-MALA med kraftsamling till 
*ygbas ÄNGELHOLM samt väg E ( och E '. 

Beredd: se !!. jbat.

!(. jägarbataljonen:
Underställs !. förd, alt Bef Fo !(. Förbereder 

störande  verksamhet under minst )+ dygn inom 
om rådet MALA-V RINGSJÖN-VIK-kusten till 
GROPA HÅLET-HELGE Å till ARASLÖVSSJÖN 
med kraft samling till *ygbasen EVERÖD samt väg 
!", $! och $). 

Beredd: se !!. jbat.

). jägarbataljonen:
Underställs Bef Fo !(. Förbereder störande 

verksam het under minst )+ dygn inom Fo !( NO 
linjen IVÖSJÖN-ARASLÖVSSJÖN-MALA-EMMA-
LJUNGA med kraftsamling till *ygbas KNISLINGE 
samt väg $+, $) och !!%. 

Beredd: se !!. Jbat.

(. jägarbataljonen:
Underställs Bef Fo !'. Förbereder störande 

verk  samhet under minst )+ dygn inom området 
MOHEDA-BOLMEN-YXENHULT-länsgränsen till 
FRIDAFORS-ÅSNEN-HUSEBY med kraftsamling 
till väg E (, $), $" och !$+. 

Beredd: se !!. jbat.

!'. jägarbataljonen:
Miloreserv. Grupperas inom Fo !' enligt Bef Fo !' 
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Beredd (i) igångsätta störande verksamhet 24 tim-
mar efter order och därvid underställas MB samt
(2) ställa en jskv till MB:s förfogande 12 timmar efter
order.

12. jägarbataljonen:
Underställs 13. förd, alt 14. Förbereder verksamhet

under minst 3o dygn inom området EMMALJUNGA-
MELLBYSTRAND-kusten till ÄNGELHOLM-
M U N K A LJUNGBY-MALA med kraftsamling till
flygbas ÄNGELHOLM samt väg E 4 och E 6.

Beredd: se i i .  jbat.

14. jägarbataljonen:
Underställs i. förd, alt Bef Fo 14. Förbereder

störande verksamhet under minst 3o dygn inom
området MALA-V RINGSJÖN-VIK-kusten till
GROPAHÅLET-HELGE Å till ARASLÖVSSJÖN
med kraftsamling till flygbasen EVERÖD samt väg
15, 21 och 23.

Beredd: se i i .  jbat.

3. jägarbataljonen:
Underställs Bef Fo 14. Förbereder störande

verksamhet under minst 3o dygn inom Fo 14 NO
linjen IVÖSJÖN-ARASLÖVSSJÖN-MALA-EMMA-
LJUNGA med kraftsamling till flygbas KNISLINGE
samt väg 20,23 och 117.

Beredd: se i i .  Jbat.

4. jägarbataljonen:
Underställs Bef Fo 16. Förbereder störande

verksamhet under minst 3o dygn inom området
MOHEDA-BOLMEN-YXENHULT-länsgränsen till
FRIDAFORS-ÅSNEN-HUSEBY med kraftsamling
till väg E4, 23, 25 och 120.

Beredd: se i i .  jbat.

16. jägarbataljonen:
Miloreserv. Grupperas inom Fo 16 enligt Bef Fo 16

bestämmande. Beredd (i) lösa uppgifter enligt vad
som anges för övriga jbat, (2) lösa uppgifter enligt sär-
skild order.

Infanteribrigaderna
Av de i MBS opo 79 aktuella infanteribrigaderna är tre
av m/66. De är samtliga grupperade för avvärjnings-
försvar vid kusten (IB 12 och IB 41 inom i  i. förd;
IB 15 inom i. förd).

Fyra av brigaderna är av m/77. IB i  i är miloreserv,
grupperad inom Fo 16, IB 46 har anfallsuppgifter inom
13. förd, IB 4 och IB 33 avses ingå i 14. förd.

Här refereras endast IB 42. Miloreserv.
— grupperas enligt Bef Fo 14 och Bef Fo i i  bestäm-

mande inom Fo 14 (huvuddelen) och Fo i i S och V
HÄSSLEHOLM,

— försvarar knutpunkter i linjen LINDERÖD-
N RÖRUM,

— beredd (i) underställas Bef Fo i i eller Fo 14 för
anfall mot 11, (2) Bef Fo i i eller Fo 14 och 13. förd
alt i. förd eller i  i. förd samt (3) för anfall mot 11,
14. förd.

Pansarbrigaderna
PB 7, PB 8 och PB 26 är miloreserver grupperade
inom kustförsvarsfördelningarnas områden. De skall
inom fyra timmar efter order stå till MBS förfogande
men får utan MBS order insättas mot luftlandsätt-
ningar. PB 9 avses ingå i endera av 13., i i . ,  i .  eller
14. förd.

C Örlbas S. Uppgifter:
— avvärjer överskeppningsföretag med kraftsam-

ling till HANÖBUKTEN,
— utlägger på MBS order okontrollerade mine-

ringar,
— beredd (i) försvåra överskeppningsföretag

mot SKÅNES sydkust, (2) leda i. krbbatt mot mål i
S ÖSTERSJÖN, (3) motta 2. yaflj och i .  ptrbdiv samt
fyra ub från milo Ö.
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understöd från en–tre etbat grupperade inom Fo !$ 
område N alt S VÄXJÖ.

Sjukvårdstjänst
Sjukvården inom militärområdet skall planläggas samt 
inledningsvis ledas och genomföras så, att de rörliga 
sjukhuskompanierna så långt möjligt hålls i reserv. 
Härigenom skapas handlingsfrihet. Militär befälhavaren 
beslutar i samverkan med civilbefäl havaren var och 
när sjukhuskompanierna skall sättas in.

MBS OPV 79/80: Partiella reformer
Som framgått ovan var MBS OPV %#/&' uppbyggt 
efter samma modell som ÖB OPV %&, d v s innehål-
lande dels grunder för krigsplanläggningen – ope-
rationsplaner – dels operationsorder. Upplägget var 
en nyhet jämfört med den modell som hade använts 
tidigare i ÖB OPV. Där framgår också att denna nya 
modell var behäftad med betydande brister, främst 
när det gäller tydlighet och läsbarhet.

MBS OPV %# uppvisade samma brister. Det var 
unikt i så måtto att det kom att prövas i en stabs-
tjänstövning, benämnd TAGE, i oktober !#&'. Denna 
prövning – ett teoretiskt spel – hade sina begräns-
ningar. Men enligt min mening gav övningen klara 
indikationer på att MBS OPV %# var i behov av en 
omfattande omarbetning. Samtidigt var det klarlagt 
att denna omarbetning måste bli tidsödande. Det 
berodde på två omständigheter:

!) Den ”krigsplanläggningskultur” som hade befästs 
inom militärområdet sedan mitten av !#"'-talet. ÖB 
OPV %& ställde krav på planläggning av en art som 
inte hade utövats inom milo S under sagda period.

() Den mycket stora omfattningen av opverket, 
ca )"' sidor. Allt var behandlat. Vad skulle skäras 
bort?

Övningen TAGE
MBS Opverk %# kom som nämnts att prövas i stabs-
tjänstövningen TAGE. I denna övning klargjordes att 

C Sektor S. Uppgifter:
– luftförsvarar sektor S. Därvid bekämpas angri-

parens in*ygningar med kraftsamling till sektor S 
södra och sydöstra område. Luftlandsättningsföretag 
bekämpas med högsta prioritet,

– luftbevakar sektor S,
– samordnar samverkan mellan *ygstridskrafterna 

och luftvärnet,
– beredd (!) motta ytterligare tre jakt*ygdivisioner 

med eller utan basförband, (() överlämna jakt*yg-
divisioner med eller utan basförband till annan sektor 
varvid jaktförsvarsuppgifter kan komma att utgå, [...] 
(%) leda underställda attack*ygförband, [...] (#) utföra 
jaktattack främst mot luftlandsättningar.

Bas- och underhållstjänst
Allmän inriktning: Bas- och underhållstjänsten skall 
planläggas och genomföras så att milots stridskrafter 
kan möta, hejda och om möjligt avslå invasion med 
kraftsamling till kustområdet i SKÅNE och BLE-
KINGE. Underhållssäkerheten i SKÅNE skall vara 
sådan att de grundtilldelade förbanden kan genomföra 
strid under en vecka även om förbindelserna norrut 
avskärs under några dygn. Handlingsfrihet att övergå 
till strid med syfte att försvåra framträngande över 
stort djup skall +nnas. Underhållsresurser skall vid 
behov kunna omgrupperas/undanföras inom milo 
eller till annat milo. Bas- och underhållstjänsten skall 
kraftsamlas för understöd av anfallsförbanden. Sam-
hällets civila resurser skall tillvaratas i största möjliga 
utsträckning. Fobef skall ansvara för samordning 
av underhållstjänsten vid försvarsmaktens förband 
grupperade inom Fo och med övriga delar av total-
försvaret.

Miloförvaltningarna (MFS, VFS):
– förrådsställer ÖB och MB ersättningsförnöden-

heter,
– understödjer hänvisade enheter.
". etappregementsstaben är underställd Bef Fo !!, 

beredd omgrupperas till för att där leda och samordna 
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C Sektor S. Uppgifter:
— luftförsvarar sektor S. Därvid bekämpas angri-

parens inflygningar med kraftsamling till sektor S
södra och sydöstra område. Luftlandsättningsföretag
bekämpas med högsta prioritet,

— luftbevakar sektor S,
— samordnar samverkan mellan flygstridskrafterna

och luftvärnet,
— beredd (i) motta ytterligare tre jaktflygdivisioner

med eller utan basförband, (2) överlämna jaktflyg-
divisioner med eller utan basförband till annan sektor
varvid jaktförsvarsuppgifter kan komma att utgå, [...]
(7) leda underställda attackflygförband, [...] (9) utföra
jaktattack främst mot luftlandsättningar.

Bas- och underhållstjänst
Allmän inriktning: Bas- och underhållstjänsten skall
planläggas och genomföras så att milots stridskrafter
kan möta, hejda och om möjligt avslå invasion med
kraftsamling till kustområdet i SKÅNE och BLE-
KINGE. Underhållssäkerheten i SKÅNE skall vara
sådan att de grundtilldelade förbanden kan genomföra
strid under en vecka även om förbindelserna norrut
avskärs under några dygn. Handlingsfrihet att övergå
till strid med syfte att försvåra framträngande över
stort djup skall finnas. Underhållsresurser skall vid
behov kunna omgrupperas/undanföras inom milo
eller till annat milo. Bas- och underhållstjänsten skall
kraftsamlas för understöd av anfallsförbanden. Sam-
hällets civila resurser skall tillvaratas i största möjliga
utsträckning. Fobef skall ansvara för samordning
av underhållstjänsten vid försvarsmaktens förband
grupperade inom Fo och med övriga delar av total-
försvaret.

Miloförvaltningarna (MFS, VFS):
— förrådsställer ÖB och MB ersättningsförnöden-

heter,
— understödjer hänvisade enheter.
5. etappregementsstaben är underställd Bef Fo i  t,

beredd omgrupperas till för att där leda och samordna

understöd från en—tre etbat grupperade inom Fo 16
område N alt S VÄXJÖ.

Sjukvårdstjänst
Sjukvården inom militärområdet skall planläggas samt
inledningsvis ledas och genomföras så, att de rörliga
sjukhuskompanierna så långt möjligt hålls i reserv.
Härigenom skapas handlingsfrihet. Militärbefälhavaren
beslutar i samverkan med civilbefälhavaren var och
när sjukhuskompanierna skall sättas in.

MBS OPV 79/80: Partiella reformer
Som framgått ovan var MBS OPV 79/80 uppbyggt
efter samma modell som ÖB OPV q8, d v s innehål-
lande dels grunder för krigsplanläggningen — ope-
rationsplaner — dels operationsorder. Upplägget var
en nyhet jämfört med den modell som hade använts
tidigare i ÖB OPV. Där framgår också att denna nya
modell var behäftad med betydande brister, främst
när det gäller tydlighet och läsbarhet.

MBS OPV 79 uppvisade samma brister. Det var
unikt i så måtto att det kom att prövas i en stabs-
tjänstövning, benämnd TAGE, i oktober 1980. Denna
prövning — ett teoretiskt spel — hade sina begräns-
ningar. Men enligt min mening gav övningen klara
indikationer på att MBS OPV 79 var i behov av en
omfattande omarbetning. Samtidigt var det klarlagt
att denna omarbetning måste bli tidsödande. Det
berodde på två omständigheter:

i) Den "krigsplanläggningskultur" som hade befästs
inom militärområdet sedan mitten av 1950-talet. ÖB
OPV 78 ställde krav på planläggning av en art som
inte hade utövats inom milo S under sagda period.

2) Den mycket stora omfattningen av opverket,
ca 35o sidor. Al l t  var behandlat. Vad skulle skäras
bort?

Övningen TAGE
MBS Opverk 79 kom som nämnts att prövas i stabs-
tjänstövningen TAGE. I  denna övning klargjordes att
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tid som aktiv of$cer bland annat varit MBV och han 
hade varit expert i FLU %&, d v s försvarsmaktens 
ledningsutredning !'%&. Den tillkallades i september 
!'%& med uppdrag att se över det militära försvarets 
centrala och regionala ledningsorganisation.

Jag hade tillfälle att följa TAGE och att efter eget 
val studera stabsarbetet. I en PM efter övningen skrev 
jag följande: ”Den av MBS valda operationsplanen 
måste överges. Den var allt för hårt bunden vid ett 
av MBS i förväg bestämt, orealistiskt händelseför-
lopp.” För att behärska situationen utan tidsförlust 
borde MBS omedelbart efter krigsutbrott ha börjat 
utöva operativ ledning och utarbeta kompletterande 
operations order.

Inriktning i stort av den operativa krigsplanläggningen 
i milo S fr o m hösten 1980
På hösten !'(# inleddes arbetet med att avhjälpa de 
brister i planläggningen som hade framkommit bland 
annat under TAGE. Arbetet måste genomföras på två 
parallella linjer:

!) Planer och order för avvärjningsoperationer 
vid kust moderniserades genom partiella förändringar. 
Det var främst två saker som var aktuella i detta 
avseende: pansarförbandens utnyttjande respektive 
formule ringen av order till MBS DUC.

)) Analys av försvårandeoperationer i syfte att 
skapa trovärdiga kunskaper och insikter i saken.

Detta arbete genomfördes främst under fält-
övningar, krigsspel och andra möten med DUC.

Operativ krigsplanläggning inom milo S  
under 1980-talet

Planläggningsläge

Utredningars uppfattning
”Vi anser att den operativa verksamheten skall vara 
MB:s huvuduppgift.” (Försvarsmaktens centrala led-
ning SOU !'%":"&, Försvarsmaktens ledningsutred-

opverket behövde omarbetas och att detta sannolikt 
skulle ta lång tid.

TAGE ägde rum i Kristianstad med omnejd den 
!*–!% oktober !'(#. Övningsledare var ÖB Lennart 
Ljung och Gunnar Gustafsson, generaldirektör i Civil-
försvarsstyrelsen. Övad MBS var generallöjtnanten 
Karl Eric Holm med konteramiralen Bror Stefenson 
som milostabschef. Båda hade formellt avgått den 
*# september !'(#, men de skulle övas på sin skapelse 
MBS OPV %'/(#. TAGE avsåg bland annat att pröva 
krigsplanläggningen. Övad CBS var Nils Hörjel med 
Gunnar Åstrand som kanslichef.

MBS hade den !# april !'(# fattat följande 
beslut angående utgångsläget i TAGE, d v s den !& 
oktober !'(# kl #'.##: MBS OPV !'%'/(# skulle gälla, 
med de förändringar som föranleddes av i förutsätt-
ningarna för i TAGE beskrivet skadeläge. Förbanden 
i södra och östra kustzonerna var enligt detta mest 
skadade. Med MBS gällande OPV avsågs dels Del ) 
”Grunder för krigsplanläggning, Operationsplaner 
!'%'-#!-)'”, dels Del * Operationsorder !'%'/(#, 
!'%'-#!-*#.

MBS OPV Del ) innehåller följande samman-
fattning: Eftersom operationsplanen och därmed 
operationsordern grundas på såväl hypotetiska som 
faktiska förhållanden kan händelseförloppet vid ett 
angrepp mot oss komma att ändra förutsättningarna. 
Operationsplanen skall därför kunna anpassas till 
händelseutvecklingen. Komplementerande order, med 
operationsordern som grund, kommer därför att bli 
nödvändiga vid krigsutbrott.

Det visade sig redan i starten av TAGE att MBS och 
milostaben hade förträngt denna lärdom. MBS DUC 
saknade nämligen under TAGE:s första dygn MBS 
ledning. MBS i förväg angivna operativa order stämde 
inte med det händelseförlopp som övningsledningen 
spelade upp. Tidsförluster uppstod, förvirring spred sig.

ÖB gav generalmajor Claës Skoglund i uppdrag 
att följa verksamheten under TAGE och utvärdera 
tillämpad stabsmetodik. Skoglund hade under sin 

I 6o M I L O  S  -  F I E N D E N  S K U L L E  H E J D A S  V I D  K U S T E N

opverket behövde omarbetas och att detta sannolikt
skulle ta lång tid.

TAGE ägde rum i Kristianstad med omnejd den
13-17 oktober 1980. Övningsledare var ÖB Lennart
Ljung och Gunnar Gustafsson, generaldirektör i Civil-
försvarsstyrelsen. Övad MBS var generallöjtnanten
Karl Eric Holm med konteramiralen Bror Stefenson
som milostabschef. Båda hade formellt avgått den
3o september 1980, men de skulle övas på sin skapelse
MBS OPV 79/80. TAGE avsåg bland annat att pröva
krigsplanläggningen. Övad CBS var Nils Hörjel med
Gunnar Åstrand som kanslichef.

MBS hade den io april 1980 fattat följande
beslut angående utgångsläget i TAGE, d v s den 14
oktober 1980 kl 09.00: MBS OPV 1979/80 skulle gälla,
med de förändringar som föranleddes av i förutsätt-
ningarna för i TAGE beskrivet skadeläge. Förbanden
i södra och östra kustzonerna var enligt detta mest
skadade. Med MBS gällande OPV avsågs dels Del 2
"Grunder för krigsplanläggning, Operationsplaner
1979-o1-29", dels Del 3 Operationsorder 1979/80,
1979-01-30.

MBS OPV Del 2 innehåller följande samman-
fattning: Eftersom operationsplanen och därmed
operationsordern grundas på såväl hypotetiska som
faktiska förhållanden kan händelseförloppet vid ett
angrepp mot oss komma att ändra förutsättningarna.
Operationsplanen skall därför kunna anpassas till
händelseutvecklingen. Komplementerande order, med
operationsordern som grund, kommer därför att bli
nödvändiga vid krigsutbrott.

Det visade sig redan i starten av TAGE att MBS och
milostaben hade förträngt denna lärdom. MBS DUC
saknade nämligen under TAGE:s första dygn MBS
ledning. MBS i förväg angivna operativa order stämde
inte med det händelseförlopp som övningsledningen
spelade upp. Tidsförluster uppstod, förvirring spred sig.

ÖB gav generalmajor Cla6 Skoglund i uppdrag
att följa verksamheten under TAGE och utvärdera
tillämpad stabsmetodik. Skoglund hade under sin

tid som aktiv officer bland annat varit MBV och han
hade varit expert i FLU 74, d v s försvarsmaktens
ledningsutredning 1974. Den tillkallades i september
1974 med uppdrag att se över det militära försvarets
centrala och regionala ledningsorganisation.

Jag hade tillfälle att följa TAGE och att efter eget
val studera stabsarbetet. I  en PM efter övningen skrev
jag följande: "Den av MBS valda operationsplanen
måste överges. Den var allt för hårt bunden vid ett
av MBS i förväg bestämt, orealistiskt händelseför-
lopp." För att behärska situationen utan tidsförlust
borde MBS omedelbart efter krigsutbrott ha börjat
utöva operativ ledning och utarbeta kompletterande
operationsorder.

Inriktning i stort au den operativa krigsplanläggningen
i milo Sfr o m hösten 1980
På hösten 1980 inleddes arbetet med att avhjälpa de
brister i planläggningen som hade framkommit bland
annat under TAGE. Arbetet måste genomföras på två
parallella linjer:

1) Planer och order för avvärjningsoperationer
vid kust moderniserades genom partiella förändringar.
Det var främst två saker som var aktuella i detta
avseende: pansarförbandens utnyttjande respektive
formuleringen av order till MBS DUC.

2) Analys av försvårandeoperationer i syfte att
skapa trovärdiga kunskaper och insikter i saken.

Detta arbete genomfördes främst under fält-
övningar, krigsspel och andra möten med DUC.

Operativ krigsplanläggning inom milo S
under 1980-talet

Planläggningsläge

Utredningars uppfattning
"Vi anser att den operativa verksamheten skall vara
MB:s huvuduppgift." (Försvarsmaktens centrala led-
ning SOU 1976:64, Försvarsmaktens ledningsutred-



! " # $  %  –  & " ' ( ) ' (  % * + # # '  , ' - ) . %  / " )  * + % 0 ' ( !"!

före ÖB #$ för att avhjälpa de allvarligaste bristerna 
i MBS OPV %& var att gå stegvis fram, att utge änd-
ringar till MBS OPV %&. De viktigaste av dessa refere-
ras nedan.

Under !&#'-talet försämrades försvarsförmågan 
hos de stridskrafter som var avsedda för insatser i 
milo S. Det var en allmän tendens. ÖB skrev följande 
i ÖB #$: ”Under !&%'- och !&#'-talen har det svenska 
försvarets styrka minskat i förhållande till de strids-
krafter som i ett krisläge tidigt kan disponeras i vår 
omvärld.” En kontinuerlig krigsförbandsvärdering 
blev därför en angelägen arbetsuppgift, i syfte att fast-
ställa kvaliteten hos de stridskrafter som MBS plan-
lade för att använda i krig eller kon(ikter.13

Fältövningar och krigsspel
I MBS OPV !&%& del ) angavs att planer för ”försvå-
randeoperationer” endast skulle delges ett begränsat 
antal DUC. Övriga skulle delges planerna vid fält-
övningar och krigsspel.

Under och efter !&#) till och med !&## genom-
fördes ett relativt stort antal fältövningar och krigs-
spel inom milo S. Exempel från åren !&#)–#$: under 
!&#) genomfördes en fältövning och ett krigsspel. 
Under !&#* genomfördes en fältövning och två krigs-
spel. Under !&#+ genomfördes en fältövning och ett 
krigsspel. Under !&#$ genomfördes en fältövning och 
ett krigsspel. Under åren !&#$–## var omfattningen 
likartad.

Partiella reformer av MBS OPV 79 under tiden 1981–84
MBS operativa verk del *. Ändringstryck ):

Sändlistan stämmer helt överens med sänd listan 
i MBS OPV %&. Det innebar att MB:s order inte 
bara sändes till DUC, till exempel fördelningschefer, 
utan även till vissa brigadchefer, som är DUC till 
fördelnings chef. En av de förvirrande oklarheterna 
i MBS OPV %& bibehölls: MBS ändrade uppgiften för 
!*. fördelningen, men ändringen är närmast halv-
hjärtad. Fördelningen bibehåller huvuduppgiften att 

ning !"#$ ! FLU %+ !.) ”Huvuduppgiften i fred [för 
militärbefälhavaren] är att förbereda krigsuppgiften. 
Detta innebär operativ planläggning, beredskap, 
mobiliseringsförberedelser samt övning av befäl, 
staber och förband i och för deras krigsuppgifter.” 
(Högre regional ledning, SOU !&%#:%%.)

Försvarsmaktens ledningsutredning FLU %+ har 
sålunda angivit huvuduppgifterna för MB. Det är 
emellertid teoretiska grunder. I verkligheten måste 
andra prioriteringar göras. Den operativa krigsplan-
läggningen måste ofta nedprioriteras, av olika skäl, 
till exempel:

– Det ”andra” kalla kriget (från !&%&) påver-
kade det militärpolitiska läget i milo S närområde. 
Det medförde stora krav på MB att upprätthålla 
hög incident beredskap och hög insatsberedskap 
med i fred tillgängliga kuppförsvarsförband. Bered-
skapen blev ofta viktigare än operativ krigsplanlägg-
ning.

– ÖB gav hösten !&#' order om att försvarsmakts-
övningen ”Sydfront #)” skulle genomföras i milo S 
hösten !&#). Det innebar krav på ett omfattande 
organisations arbete för att åstadkomma en samman-
sättning av stridskrafter som svarade mot övnings-
ändamålet. Tillgången på sådana hösten !&#) påver-
kades redan när ÖB gav order om övningen av att 
de var låsta i arméns långsiktiga repetitionsövnings-
planer.

Det ÖB OPV som gavs ut den ) oktober !&%# var 
ett svåröverskådligt mastodontverk, utan verklighets-
förankring, utarbetat utan hänsyn till ordermottagar-
nas kunskapsläge om till exempel planläggning och 
ledning av fördröjningsoperationer.

MBS OPV !&%& var beträffande omfattning och 
bristande verklighetsförankring en sämre kopia av 
ÖB OPV !&%#. Att under !&#'-talet rätta till bris-
terna i den operativa krigsplanläggningen i milo S 
hade egentligen förutsatt ett radikalt omarbetat ÖB 
OPV. Tolkning av ÖB:s OPV %# blev tidsödande. Den 
enda metod som MBS i praktiken kunde använda 
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ving 1974 1 FLU 74 I.) "Huvuduppgiften i fred [för
militärbefälhavaren] är att förbereda krigsuppgiften.
Detta innebär operativ planläggning, beredskap,
mobiliseringsförberedelser samt övning av befäl,
staber och förband i och för deras krigsuppgifter."
(Högre regional ledning, SOU 1978:77.)

Försvarsmaktens ledningsutredning FLU 74 har
sålunda angivit huvuduppgifterna för MB. Det är
emellertid teoretiska grunder. I  verkligheten måste
andra prioriteringar göras. Den operativa krigsplan-
läggningen måste ofta nedprioriteras, av olika skäl,
till exempel:

— Det "andra" kalla kriget (från 1979) påver-
kade det militärpolitiska läget i milo S närområde.
Det medförde stora krav på MB att upprätthålla
hög incidentberedskap och hög insatsberedskap
med i fred tillgängliga kuppförsvarsförband. Bered-
skapen blev ofta viktigare än operativ krigsplanlägg-
ning.

— ÖB gav hösten 1980 order om att försvarsmakts-
övningen "Sydfront 82" skulle genomföras i milo S
hösten 1982. Det innebar krav på ett omfattande
organisationsarbete för att åstadkomma en samman-
sättning av stridskrafter som svarade mot övnings-
ändamålet. Tillgången på sådana hösten 1982 påver-
kades redan när ÖB gav order om övningen av att
de var låsta i armens långsiktiga repetitionsövnings-
planer.

Det ÖB OPV som gavs ut den 2 oktober 1978 var
ett svåröverskådligt mastodontverk, utan verklighets-
förankring, utarbetat utan hänsyn till ordermottagar-
nas kunskapsläge om till exempel planläggning och
ledning av fördröjningsoperationer.

MBS OPV 1979 var beträffande omfattning och
bristande verklighetsförankring en sämre kopia av
ÖB OPV 1978. Att  under 1980-talet rätta till bris-
terna i den operativa krigsplanläggningen i milo S
hade egentligen förutsatt ett radikalt omarbetat ÖB
OPV. Tolkning av ÖB:s OPV 78 blev tidsödande. Den
enda metod som MBS i praktiken kunde använda

före ÖB 85 för att avhjälpa de allvarligaste bristerna
i MBS OPV 79 var att gå stegvis fram, att utge änd-
ringar till MBS OPV 79. De viktigaste av dessa refere-
ras nedan.

Under i980-talet försämrades försvarsförmågan
hos de stridskrafter som var avsedda för insatser i
milo S. Det var en allmän tendens. ÖB skrev följande
i ÖB 85: "Under 1970- och 1980-talen har det svenska
försvarets styrka minskat i förhållande till de strids-
krafter som i ett krisläge tidigt kan disponeras i vår
omvärld." En kontinuerlig krigsförbandsvärdering
blev därför en angelägen arbetsuppgift, i syfte att fast-
ställa kvaliteten hos de stridskrafter som MBS plan-
lade för att använda i krig eller konflikter."

Fältövningar och krigsspel
I  MBS OPV 1979 del 2 angavs att planer för "försvå-
randeoperationer" endast skulle delges ett begränsat
antal DUC. Övriga skulle delges planerna vid fält-
övningar och krigsspel.

Under och efter 1982 ti l l  och med 1988 genom-
fördes ett relativt stort antal fältövningar och krigs-
spel inom milo S. Exempel från åren 1982-85: under
1982 genomfördes en fältövning och ett krigsspel.
Under 1983 genomfördes en fältövning och två krigs-
spel. Under 1984 genomfördes en fältövning och ett
krigsspel. Under 1985 genomfördes en fältövning och
ett krigsspel. Under åren 1985-88 var omfattningen
likartad.

Partiella reformer au MBS OPV 79 under tiden 1981-84
MBS operativa verk del 3. Ändringstryck 2:

Sändlistan stämmer helt överens med sändlistan
i MBS OPV 79. Det innebar att MB:s order inte
bara sändes till DUC, till exempel fördelningschefer,
utan även till vissa brigadchefer, som är DUC till
fördelningschef. En av de förvirrande oklarheterna
i MBS OPV 79 bibehölls: MBS ändrade uppgiften för
13. fördelningen, men ändringen är närmast halv-
hjärtad. Fördelningen bibehåller huvuduppgiften att
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Sammanfattande bedömning av MBS operativa 
verk 1979
Det operativa verket är mycket omfattande och fakta-
späckat. Det ger läsaren en god inblick i det operativa 
tänkande som rådde inom milo S i slutet på !$%&-talet. 
DUC får order och anvisningar inom alla områden 
som har betydelse vid operativ krigsplanläggning 
inom milot.

MBS ger i sina övergripande beslut i stort entydigt 
uttryck för sin vilja att vid angrepp mot milo S söka 
avgörande vid kusten. Fördelningen av markstrids-
krafter mellan å ena sidan strid vid kusten och å 
andra sidan strid i det inre av milo ger inte samma 
entydiga bild. Luftlandsättning framställs som hot 
av samma dignitet som landstigning. MBS opo %$ är 
disponerat på samma sätt som det av ÖB Lennart 
Ljung utfärdade ÖB OPV %', d v s innehållande dels 
opplaner där framtida krigsförlopp förutses – dels opo 
som innehåller order för operationers genomförande i 
viss opplan. Som framgick av händelseförloppet under 
övningen TAGE (se ovan) (nns det i en sådan modell 
risk för att krigsförloppet i verkligheten blir ett annat 
än vad som förutsatts i planerna.

MBS !$%$ (generallöjtnant Karl Eric Holm) läm-
nade !$'& över ett OPV till efterträdaren (general-
löjtnant Sven-Olof Olson), där bl a följande problem 
främst framstod som angelägna att lösa:

– skyddet av milo S och milo V )ygbaser i ett 
inlednings skede av en kon)ikt, 

– avvägning skydd-rörlighet i avvärjningszonen vid 
kust, 

– pansarförbandens utnyttjande, 
– samordning militära operationer-civila försvars-

åtgärder inför invasionshot.

Avslutning
Den operativa krigsplanläggningen i det område som 
under efterkrigstiden kallats, först I. milo och efter 
!$"" milo S, startade i beredskapsåren under stark 
tidspress och i improvisationens tecken. Den samtida 

avvärja, och den bibehåller territoriellt ansvar inne-
bärande omfattande försvarsuppgifter. Fördelningen 
får emellertid följande beredduppgift: ”anfall med 
två–tre pbrig och en–två infbrig mot Skånes syd- eller 
ostkust eller mot luftlandsättning i Skåne.” Denna 
beredduppgift innebär att !*. fördelningen återigen 
– som på !$"&-talet – skulle kunna bli !*. pansar-
fördelningen, men en sådan sak var knappast priori-
terad.

MBS operativa verk del *. Ändringstryck +: 
”Militärbefälhavaren är medveten om att kapitel # 
är undermåligt främst vad avser förbandstilldelning 
samt formuleringen av vissa uppgifter.” 14

Enligt min mening är detta erkännande ett tydligt 
tecken på att den nya planeringsmetod som ÖB intro-
ducerade i och med ÖB OPV !$%' hade misslyckats, 
totalt. Sex år efter det att ÖB fastställde ÖB OPV !$%' 
hade MBS inte kunnat få underlag för ett menings-
fullt, trovärdigt MBS OPV. Orsaken till detta framgår 
klart: ÖB har inte utarbetat ett nytt ÖB OPV – av 
annan art än ÖB OPV !$%'. Emellertid ställs det i 
utsikt att bristen kommer att avhjälpas: ”Överbefäl-
havaren reviderar under !$', ÖB opverk främst mot 
bakgrund även angripares ökade möjligheter att inleda 
ett angrepp innan vårt totalförsvar är krigsorganiserat. 
I avvaktan på innebörden av ÖB revidering begränsas 
årets ändringar.”

ÖB OPV 1985
Det fanns – som framgått ovan – förhoppningar om 
att ÖB OPV '+ radikalt skulle skilja sig från ÖB 
OPV %' och därmed ge grund för en verklighetsnära 
operativ krigsplanläggning på milonivå. Förhopp-
ningarna infriades inte. ÖB OPV !$'+ innebar endast 
marginella förändringar av ÖB OPV %'. Bristerna i 
ÖB OPV !$%' kvarstod. 

Operativt krigsplanläggningsarbete i milo S 1985–88
Det fanns under perioden inget underlag för seriöst 
krigsplanläggningsarbete.15

162 M I L O  S  -  F I E N D E N  S K U L L E  H E J D A S  V I D  K U S T E N

avvärja, och den bibehåller territoriellt ansvar inne-
bärande omfattande försvarsuppgifter. Fördelningen
får emellertid följande beredduppgift: "anfall med
två—tre pbrig och en—två infbrig mot Skånes syd- eller
ostkust eller mot luftlandsättning i Skåne." Denna
beredduppgift innebär att 13. fördelningen återigen
— som på 1960-talet — skulle kunna bli 13. pansar-
fördelningen, men en sådan sak var knappast priori-
terad.

MBS operativa verk del 3. Ändringstryck 5:
"Militärbefälhavaren är medveten om att kapitel 2
är undermåligt främst vad avser förbandstilldelning
samt formuleringen av vissa uppgifter." 14

Enligt min mening är detta erkännande ett tydligt
tecken på att den nya planeringsmetod som ÖB intro-
ducerade i och med ÖB OPV 1978 hade misslyckats,
totalt. Sex år efter det att ÖB fastställde ÖB OPV 1978
hade MBS inte kunnat få underlag för ett menings-
fullt, trovärdigt MBS OPV. Orsaken til l detta framgår
klart: ÖB har inte utarbetat ett nytt ÖB OPV — av
annan art än ÖB OPV 1978. Emellertid ställs det i
utsikt att bristen kommer att avhjälpas: "Överbefäl-
havaren reviderar under 1984 ÖB opverk främst mot
bakgrund även angripares ökade möjligheter att inleda
ett angrepp innan vårt totalförsvar är krigsorganiserat.
I  avvaktan på innebörden av ÖB revidering begränsas
årets ändringar."

ÖB OPV 1985
Det fanns — som framgått ovan — förhoppningar om
att ÖB OPV 85 radikalt skulle skilja sig från ÖB
OPV 78 och därmed ge grund för en verklighetsnära
operativ krigsplanläggning på milonivå. Förhopp-
ningarna infriades inte. ÖB OPV 1985 innebar endast
marginella förändringar av ÖB OPV 78. Bristerna i
ÖB OPV 1978 kvarstod.

Operativt lzrigsplanläggningsarbete i milo S 1985-88
Det fanns under perioden inget underlag för seriöst
krigsplanläggningsarbete.15

Sammanfattande bedömning av MBS operativa
verk 1979
Det operativa verket är mycket omfattande och fakta-
späckat. Det ger läsaren en god inblick i det operativa
tänkande som rådde inom milo S i slutet på 1970-talet.
DUC får order och anvisningar inom alla områden
som har betydelse vid operativ krigsplanläggning
inom milot.

MBS ger i sina övergripande beslut i stort entydigt
uttryck för sin vilja att vid angrepp mot milo S söka
avgörande vid kusten. Fördelningen av markstrids-
krafter mellan å ena sidan strid vid kusten och å
andra sidan strid i det inre av milo ger inte samma
entydiga bild. Luftlandsättning framställs som hot
av samma dignitet som landstigning. MBS opo 79 är
disponerat på samma sätt som det av ÖB Lennart
Ljung utfärdade ÖB OPV 78, d v s innehållande dels
opplaner där framtida krigsförlopp förutses — dels opo
som innehåller order för operationers genomförande i
viss opplan. Som framgick av händelseförloppet under
övningen TAGE (se ovan) finns det i en sådan modell
risk för att krigsförloppet i verkligheten blir ett annat
än vad som förutsatts i planerna.

MBS 1979 (generallöjtnant Karl Eric Holm) läm-
nade 1980 över ett OPV till efterträdaren (general-
löjtnant Sven-Olof Olson), där bl a följande problem
främst framstod som angelägna att lösa:

— skyddet av milo S och milo V flygbaser i ett
inledningsskede av en konflikt,

— avvägning skydd-rörlighet i avvärjningszonen vid
kust,

— pansarförbandens utnyttjande,
— samordning militära operationer-civila försvars-

åtgärder inför invasionshot.

Avslutning
Den operativa krigsplanläggningen i det område som
under efterkrigstiden kallats, först I. milo och efter
1966 milo S, startade i beredskapsåren under stark
tidspress och i improvisationens tecken. Den samtida
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eller andra operativa principen, i alla framtidslägen är 
tillräckligt stark. Det går däremot att med viss säker-
het bedöma om före$ntliga krav på försvarsförmåga 
och före$ntliga försvarsresurser varit i balans. Den 
åtgärd som erfordras är en analys i syfte att utröna 
om sagda balans råder. Någon sådan analys gjordes 
inte avseende försvaret i I. milo/milo S under det kalla 
kriget. 

Resurserna borde ha kunnat utnyttjas på ett bättre 
sätt och den operativa krigsplanläggningen borde ha 
kunnat vara mera effektiv, t ex när det gäller följande:

– högre skyddsnivå hos befästningar, särskilt i kust-
zonen,

– %era rörliga förband med möjlighet att verka 
i kustzonen,

– pansarfördelningen sammanhållen med möjlighet 
att tidigt strida som fördelning,

– drastiskt förbättrat markförsvar av %ygbaserna,
– höjd mob- och insatsberedskap hos ”täcktrupp” 

i viktigare kustbefästningar och vid %ygbaser,
– införd armékårnivå,
– ökat ansvar för MBS direkt underställda chefer 

i det operativa krigsplanläggningsarbetet. 

upprustningen präglades av samma tendens. Opera tiv 
krigsplanläggning förutsätter ett verktyg, en militär 
organisation, som har förmåga att genomföra plane-
rade operationer. Detta verktyg, då kallat krigsmak-
ten, var i princip utformat när det kalla kriget började.

Det ömsesidiga beroendet mellan verktyg och 
operativ krigsplanläggning fortsatte under det kalla 
kriget, inte minst tydligt i I. milo/milo S. Den krigs-/
försvarsmakt som växte fram efter !&'( års försvars-
beslut var inte resultatet av strategiska bedömningar 
om krav på försvarsförmåga och tillgång till försvars-
resurser, i balans. Den var i stället resultatet av vad 
försvarsgrenar/försvarsindustri hade producerat och 
fortlöpande producerade inom ramen för en i stort 
sett oförändrad ekonomisk avvägning dem emellan. 
Operatörer i I. milo/milo S hade ingen valfrihet, de 
hade inte tillgång till något annat verktyg. Den logiska 
användningen av detta verktyg, d v s för att utnyttja 
dess inneboende kraft, var med stor sannolikhet 
vad Carl August Ehrensvärd i boken Vett och vilja 
kallar periferiförsvar16. Med andra ord: periferiför-
svaret skulle hålla kriget utanför landets gränser, det 
skulle verka avskräckande och därmed fredsbeva-
rande.

Dessa tankegångar $ck starkt in%ytande på den 
operativa krigsplanläggningen i militärområdet under 
det kalla kriget. ”Best Taktik I. milo” var ett tecken 
på detta. Tron på att den sedan !&'( ärvda och vid-
makthållna försvarsorganisationen, använd enligt 
oförändrade operativa principer, skulle kunna bevara 
inte bara vår frihet utan även vår fred var stark inom 
militär området, liksom för övrigt också i regeringen. 
Den $ck ett uttryck i ÖB ”Anvisningar för försvars-
maktens operativa krigsförberedelsearbete m m” 
(!&)*-!+-+&), som innebar att den sedan !&'( rådande 
operativa inriktningen icke $ck ändras. Anvisning-
arna åtlyddes strikt i det av ÖB Lennart Ljung signe-
rade ÖB OpV !&)(.

 Det är i och sig fåfängt att i fred försöka bedöma 
om en viss given försvarsmakt, använd enligt den ena 
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upprustningen präglades av samma tendens. Operativ
krigsplanläggning förutsätter ett verktyg, en militär
organisation, som har förmåga att genomföra plane-
rade operationer. Detta verktyg, då kallat krigsmak-
ten, var i princip utformat när det kalla kriget började.

Det ömsesidiga beroendet mellan verktyg och
operativ krigsplanläggning fortsatte under det kalla
kriget, inte minst tydligt i I. milo/milo S. Den krigs-/
försvarsmakt som växte fram efter 1948 års försvars-
beslut var inte resultatet av strategiska bedömningar
om krav på försvarsförmåga och tillgång till försvars-
resurser, i balans. Den var i stället resultatet av vad
försvarsgrenar/försvarsindustri hade producerat och
fortlöpande producerade inom ramen för en i stort
sett oförändrad ekonomisk avvägning dem emellan.
Operatörer i I. milo/milo S hade ingen valfrihet, de
hade inte tillgång till något annat verktyg. Den logiska
användningen av detta verktyg, d v s för att utnyttja
dess inneboende kraft, var med stor sannolikhet
vad Carl August Ehrensvärd i boken Vett och vilja
kallar periferiförsvar". Med andra ord: periferiför-
svaret skulle hålla kriget utanför landets gränser, det
skulle verka avskräckande och därmed fredsbeva-
rande.

Dessa tankegångar fick starkt inflytande på den
operativa krigsplanläggningen i militärområdet under
det kalla kriget. "Best Taktik I. milo" var ett tecken
på detta. Tron på att den sedan 1948 ärvda och vid-
makthållna försvarsorganisationen, använd enligt
oförändrade operativa principer, skulle kunna bevara
inte bara vår frihet utan även vår fred var stark inom
militärområdet, liksom för övrigt också i regeringen.
Den fick ett uttryck i ÖB "Anvisningar för försvars-
maktens operativa krigsförberedelsearbete m m"
(1975-10-09), som innebar att den sedan 1948 rådande
operativa inriktningen icke fick ändras. Anvisning-
arna åtlyddes strikt i det av ÖB Lennart Ljung signe-
rade ÖB OpV 1978.

Det är i och sig fåfängt att i fred försöka bedöma
om en viss given försvarsmakt, använd enligt den ena

eller andra operativa principen, i alla framtidslägen är
tillräckligt stark. Det går däremot att med viss säker-
het bedöma om förefintliga krav på försvarsförmåga
och förefintliga försvarsresurser varit i balans. Den
åtgärd som erfordras är en analys i syfte att utröna
om sagda balans råder. Någon sådan analys gjordes
inte avseende försvaret i I. milo/milo S under det kalla
kriget.

Resurserna borde ha kunnat utnyttjas på ett bättre
sätt och den operativa krigsplanläggningen borde ha
kunnat vara mera effektiv, t ex när det gäller följande:

— högre skyddsnivå hos befästningar, särskilt i kust-
zonen,

— flera rörliga förband med möjlighet att verka
i kustzonen,

— pansarfördelningen sammanhållen med möjlighet
att tidigt strida som fördelning,

— drastiskt förbättrat markförsvar av flygbaserna,
— höjd mob- och insatsberedskap hos "täcktrupp"

i viktigare kustbefästningar och vid flygbaser,
— införd armaårnivå,
— ökat ansvar för MBS direkt underställda chefer

i det operativa krigsplanläggningsarbetet.





Det sovjetiska artilleriet var 
historiskt ett prioriterat vapen-
slag och särskilt talrikt under 
andra världskriget. En speciali-
tet för det sovjetiska tänkandet 
var att kunna avfyra en stor 
mängd granater mot oskyddat 
infanteri, med måttlig preci-
sion som kompenserades med 

oöverträffad eldhastighet. Fotot 
är från övningen ”Väster” 1981, 
känd även under sin ryska 
benämning ”Západ-81”. Den 
sovjetiska raketartilleripjäsen 
benämns ofta ”Katjusja” eller 
”Stalinorgel”, trots att dessa 
benämningar egentligen bara 
gäller andra världskriget.

Det sovjetiska artilleriet var
historiskt ett prioriterat vapen-
slag och särskilt talrikt under
andra världskriget. En speciali-
tet för det sovjetiska tänkandet
var att kunna avfyra en stor
mängd granater mot oskyddat
infanteri, med måttlig preci-
sion som kompenserades med

oöverträffad eldhastighet. Fotot
är från övningen "Väster" 1981,
känd även under sin ryska
benämning "Zapad-81". Den
sovjetiska raketartilleripjäsen
benämns ofta "Katjusj a" eller
"Stalinorgel", trots att dessa
benämningar egentligen bara
gäller andra världskriget.



kades 26, som med sin stora 
skottvidd placerades i Övre 
Norrland som två 12-pjäs-
bataljoner. Här ses en av kano-
nerna i sin krigsmiljö.

Anfall var ett väsentligt inslag 
i operativt svenskt försvars-
tänkande. Brigaderna forma des 
för att kunna utöva mot anfall. 
En nödvändig förutsätt ning var 
eget brigadartilleri förstärkt 
med förband på fördelnings-
nivå. I internationell jäm-

förelse hade vi behövt !era. 
Men uppmärksammad även 
utomlands var automatladdad 
15,5 cm bandkanon på hela 
53 ton, tillförd försvarsmakten 
1967 som fördelningsartilleri. 
Av ursprungligen optimistiskt 
planerade 70 vagnar tillver-

Anfall var ett väsentligt inslag
i operativt svenskt försvars-
tänkande. Brigaderna formades
för att kunna utöva motanfall.
En nödvändig förutsättning var
eget brigadartilleri förstärkt
med förband på fördelnings-
nivå. I internationell jäm-

förelse hade vi behövt flera.
Men uppmärksammad även
utomlands var automatladdad
15,5 cm bandkanon på hela
53 ton, tillförd försvarsmakten
1967 som fördelningsartilleri.
Av ursprungligen optimistiskt
planerade 70 vagnar tillver-

kades 26, som med sin stora
skottvidd placerades i Övre
Norrland som två 12-pjäs-
bataljoner. Här ses en av kano-
nerna i sin krigsmiljö.
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!$%%-talets storskaliga krig och senare en explode-
rande teknisk utveckling. Men detta led doldes av 
oprecisa de&ni tioner. Nya tankar krävdes, behov av 
terminologi, doktriner. Om vi håller oss till Europas 
stormakter utvecklades efter hand vetenskapliga teo-
rier om krigföring i ny, gigantisk skala. Ett litet land 
kunde inte bidra med idéer av fundamental natur. 
Det gjorde faktiskt länge inte heller USA, skyddat 
bakom sina två hav. I rannsakningen efter nederlaget 
i Vietnam, gick dess Field Manual !%%-' först !($) 
djupare in på ”operativ nivå”, högre än armékår. 
De&nitionen av ”operationskonst” (valet av handlings-
linje) dröjde till !($" i USA – sextio år efter Sovjet-
unionen! 

I Sverige infördes begreppet operationskonst, som 
beteckning på var, hur och varför styrkor ska genom-
föra operationer, inte förrän efter det kalla kriget 
()%%)). Känt var det förstås tidigare, t ex av generalen 
Claës Skoglund i hans utredning av den operativa 
utbildningen. Vår terminologi avspeglar i alla fall 
troget decennier av stormaktsteorier. Operation omfat-
tar vägen till och strid inom alla arenor och i ett större 
område. (Hur de&niera sjö- och luftområden?) Som 
redan framgått av kapitel ), skulle operationer under 
överbefälhavaren ledas av våra militärbefälhavare. 
Dessa är således huvudpersonerna i en bok om det 

Sverige skulle kunna försvara sig. Beslutsamheten och 
den väpnade kapaciteten borde avhålla från angrepp. 
Om inte, måste &enden kastas i sjön, drivas ut i &nska 
tassemarker; vilket som helst – eller bådadera. Politi-
kerna angav uppgiften, de militära ledarna förfogade 
över det kalla krigets medel. Vad slags tankar styrde 
småstatens planering, varifrån hämtades förebilderna, 
och var fanns problemen om avsikterna hade konfron-
terats med krigets verklighet och avgörandet hängt på 
nationens grad av seghet? Mot viljan stod måhända 
förmågan. Till saken hörde att de allra *esta med-
borgare trodde att det alliansfria landet skulle sköta 
försvaret på egen hand, eftersom de inget visste om 
hemliga västkontakter.

Boken belyser svenska metoder för att lösa militär-
strategiska uppgifter. Fackordet är ju ”operationer”. 
Detta kapitel blickar tillbaka på dess globala före-
komst och svenska tillämpning – en deluppgift i vad 
forskningsprojektet Försvaret och det kalla kriget, 
FoKK, med karaktäristisk terminologi kallat för det 
operativa projektet. 

Som synonym till verksamhet, funktion eller drift, 
är begreppet operation spritt utanför den krigiska 
sfären (t ex kirurgi). I militär litteratur förekommer 
det sedan slutet av !"%%-talet. På allvar aktualisera-
des ett led mellan strategi och taktik med det tidiga 
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Sverige skulle kunna försvara sig. Beslutsamheten och
den väpnade kapaciteten borde avhålla från angrepp.
Om inte, måste fienden kastas i sjön, drivas ut i finska
tassemarker; vilket som helst — eller bådadera. Politi-
kerna angav uppgiften, de militära ledarna förfogade
över det kalla krigets medel. Vad slags tankar styrde
småstatens planering, varifrån hämtades förebilderna,
och var fanns problemen om avsikterna hade konfron-
terats med krigets verklighet och avgörandet hängt på
nationens grad av seghet? Mot viljan stod måhända
förmågan. Ti l l  saken hörde att de allra flesta med-
borgare trodde att det alliansfria landet skulle sköta
försvaret på egen hand, eftersom de inget visste om
hemliga västkontakter.

Boken belyser svenska metoder för att lösa militär-
strategiska uppgifter. Fackordet är ju "operationer".
Detta kapitel blickar tillbaka på dess globala före-
komst och svenska tillämpning — en deluppgift i vad
forskningsprojektet Försvaret och det kalla kriget,
FoKK, med karaktäristisk terminologi kallat för det
operativa projektet.

Som synonym till verksamhet, funktion eller drift,
är begreppet operation spritt utanför den krigiska
sfären (t ex kirurgi). I  militär litteratur förekommer
det sedan slutet av i600-talet. På allvar aktualisera-
des ett led mellan strategi och taktik med det tidiga

i800-talets storskaliga krig och senare en explode-
rande teknisk utveckling. Men detta led doldes av
oprecisa definitioner. Nya tankar krävdes, behov av
terminologi, doktriner. Om vi håller oss till Europas
stormakter utvecklades efter hand vetenskapliga teo-
rier om krigföring i ny, gigantisk skala. Ett litet land
kunde inte bidra med id6er av fundamental natur.
Det gjorde faktiskt länge inte heller USA, skyddat
bakom sina två hav. I rannsakningen efter nederlaget
i Vietnam, gick dess Field Manual 1 oo-5 först 1982
djupare in på "operativ nivå", högre än arm6kår.
Definitionen av "operationskonst" (valet av handlings-
linje) dröjde till 1986 i USA — sextio år efter Sovjet-
unionen!

I  Sverige infördes begreppet operationskonst, som
beteckning på var, hur och varför styrkor ska genom-
föra operationer, inte förrän efter det kalla kriget
(2002). Känt var det förstås tidigare, t ex av generalen
Cla6 Skoglund i hans utredning av den operativa
utbildningen. Vår terminologi avspeglar i alla fall
troget decennier av stormaktsteorier. Operation omfat-
tar vägen till och strid inom alla arenor och i ett större
område. (Hur definiera sjö- och luftområden?) Som
redan framgått av kapitel 2, skulle operationer under
överbefälhavaren ledas av våra militärbefälhavare.
Dessa är således huvudpersonerna i en bok om det
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kien) och ”Vit” (Polen), båda !$%$, ”Gul” (Frankrike 
!$&') och ”Blå” (Sovjetunionen sommaren !$&(). 
Oftast blev de mer betydelsebärande, ibland med 
kända anspelningar, dock främst av sekretesskäl. För 
soldater och lägre befäl, upptagna av sina stridsupp-
gifter och att undgå att såras eller stupa, betydde utåt 
hemlighållna namn föga, om de tilläts höra dem. För 
staberna underlättade de kommunikationerna med 
överordnade, inklusive politikerna. Kanske kände 
man vad som skulle kunna underlätta eftermälet. 
För ett antal typfall, se bilaga ).

Sverige tog lite efter. Man döpte fälttjänstövningar/
försvarsmaktsövningar som förberetts länge men 
knappast prövade operativ talang. Risk för markska-
dor och övningsbestämmelser begränsade initiativ och 
rörelsefrihet som svenska of*cerare behövt utveckla. 
Övningar i svenskt vinterklimat kunde vara fysiskt 
krävande och i oturliga fall åstadkomma personskador. 
Försvarsmakten *ck nya belägg för svagheter i orga-
nisationen som kunde åtgärdas. Men det enda som 
verkligen stod på spel var högre chefers anseende och 
befordringschanser. Sådana manifesteringar av för-
svarskraft hette till exempel ”Ostkust” och ”Västgräns” 
och, just när det kalla kriget dog ut, ”Nordanvind”. 

Kanske har det internationella bruket ändå smittat 
sedan det kalla kriget var över. ”Örnen” kallades den 
s k underrättelseinhämtningsoperationen mot under-
vattensföremål i Stockholms skärgård hösten ('!&.

En forskningsansats
Föregående kapitel om hur försvarsmakten hade 
tänkt sig att operera i Södra, Östra och Övre Norr-
lands militärområden utgör i sitt slag en första forsk-
ningsansats om problemen i regional operativ krigs-
planläggning. Att komma åt hur svenska of*cerare 
tänkte är i dag svårt utan kvitton. De *ck nöja sig 
med ”krig på låtsas”. Man hade papperslösningar, prö-
vade i fältövningar och i bästa fall vid övningar med 
trupp, många med övningsmässiga restriktioner. Det 
ges inga betecknande utfall.

kalla krigets ”operationer på svenska”, men till det 
kommer mycket annat som hör hemma under beteck-
ningen operativ verksamhet.

I Nationalencyklopedin *nns under uppslagsordet 
”operation” en något mer mångordig och utvecklad 
text: ”Inom det militära en serie samordnade för+ytt-
ningar och strider av samverkande luft-, sjö- och 
markstridskrafter understödda av civila resurser för 
att nå ett operationsmål eller ett operativt syfte. En 
operation kan vara offensiv, t ex att invadera och 
ocku perat ett land, eller defensiv, t ex att avvärja en 
invasion. Det område varifrån en offensiv operation 
utgår och understöds benämns operationsbas och 
riktningarna den framförs i kallas ibland operations-
linjer. Att operera på de inre linjerna betyder att 
från centrum operera mot periferin, motsatsen är att 
operera på de yttre linjerna [...]. I operativa doktriner 
uttalas avsikter hur operationerna avses föras i krig. 
Vanliga begrepp i sådana sammanhang är opera-
tionsfrihet, luft- och sjöherravälde, gräns-, kust- och 
luft invasion, periferi-, skal-, djup- och ytförsvar [...]. 
Operation kallades förr fälttåg.”

Detta ger operation en avgränsning i Sverige till 
för våra förhållanden större militära företag. Hos 
andra stater blev i praktiken klassi*ceringsområdet 
anmärkningsvärt brett: en kampanj, en batalj eller en 
enstaka stridshandling – det mesta har tydligen dugt 
om besluten togs på hög nivå. Man kan gå från de 
mest kända namnen (”Overlord”, ”Barbarossa” etc) till 
sjö- och +yginsatser, psykologiska operationer, stora 
och väldigt små antigerilla- och kommandoföretag, till 
utprånglande av falska sedlar; alla på något sätt led i 
en strategisk krigföring. Många var inslag som man 
i Sverige under det kalla kriget inte skulle ha drömt 
om att kalla för militära operationer, än mindre givit 
namn åt.

Namn har varit viktiga, och är det. Slagfält upp-
kallades efter slott, städer, byar och vattendrag. Krigs-
företag däremot gavs i förväg koder, ibland bara en 
färg, exempelvis de nazityska ”Grön” (Tjeckoslova-
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kalla krigets "operationer på svenska", men till det
kommer mycket annat som hör hemma under beteck-
ningen operativ verksamhet.

I  Nationalencyklopedin finns under uppslagsordet
"operation" en något mer mångordig och utvecklad
text: "Inom det militära en serie samordnade förflytt-
ningar och strider av samverkande luft-, sjö- och
markstridskrafter understödda av civila resurser för
att nå ett operationsmål eller ett operativt syfte. En
operation kan vara offensiv, t ex att invadera och
ockuperat ett land, eller defensiv, t ex att avvärja en
invasion. Det område varifrån en offensiv operation
utgår och understöds benämns operationsbas och
riktningarna den framförs i kallas ibland operations-
linjer. Att operera på de inre linjerna betyder att
från centrum operera mot periferin, motsatsen är att
operera på de yttre linjerna [...]. I operativa doktriner
uttalas avsikter hur operationerna avses föras i krig.
Vanliga begrepp i sådana sammanhang är opera-
tionsfrihet, luft- och sjöherravälde, gräns-, kust- och
luftinvasion, periferi-, skal-, djup- och ytförsvar [...].
Operation kallades förr fälttåg."

Detta ger operation en avgränsning i Sverige till
för våra förhållanden större militära företag. Hos
andra stater blev i praktiken klassificeringsområdet
anmärkningsvärt brett: en kampanj, en batalj eller en
enstaka stridshandling — det mesta har tydligen dugt
om besluten togs på hög nivå. Man kan gå från de
mest kända namnen ("Overlord", "Barbarossa" etc) till
sjö- och flyginsatser, psykologiska operationer, stora
och väldigt små antigerilla- och kommandoföretag, till
utprånglande av falska sedlar; alla på något sätt led i
en strategisk krigföring. Många var inslag som man
i Sverige under det kalla kriget inte skulle ha drömt
om att kalla för militära operationer, än mindre givit
namn åt.

Namn har varit viktiga, och är det. Slagfält upp-
kallades efter slott, städer, byar och vattendrag. Krigs-
företag däremot gavs i förväg koder, ibland bara en
färg, exempelvis de nazityska "Grön" (Tjeckoslova-

kien) och "Vit" (Polen), båda 1939, "Gul" (Frankrike
1940) och "Blå" (Sovjetunionen sommaren 1942).
Oftast blev de mer betydelsebärande, ibland med
kända anspelningar, dock främst av sekretesskäl. För
soldater och lägre befäl, upptagna av sina stridsupp-
gifter och att undgå att såras eller stupa, betydde utåt
hemlighållna namn föga, om de tilläts höra dem. För
staberna underlättade de kommunikationerna med
överordnade, inklusive politikerna. Kanske kände
man vad som skulle kunna underlätta eftermälet.
För ett antal typfall, se bilaga 5.

Sverige tog lite efter. Man döpte fälttjänstövningar/
försvarsmaktsövningar som förberetts länge men
knappast prövade operativ talang. Risk för markska-
dor och övningsbestämmelser begränsade initiativ och
rörelsefrihet som svenska officerare behövt utveckla.
Övningar i svenskt vinterklimat kunde vara fysiskt
krävande och i oturliga fall åstadkomma personskador.
Försvarsmakten fick nya belägg för svagheter i orga-
nisationen som kunde åtgärdas. Men det enda som
verkligen stod på spel var högre chefers anseende och
befordringschanser. Sådana manifesteringar av för-
svarskraft hette till exempel "Ostkust" och "Västgräns"
och, just när det kalla kriget dog ut, "Nordanvind".

Kanske har det internationella bruket ändå smittat
sedan det kalla kriget var över. "Örnen" kallades den
s k underrättelseinhämtningsoperationen mot under-
vattensföremål i Stockholms skärgård hösten 2014.

En forskningsansats
Föregående kapitel om hur försvarsmakten hade
tänkt sig att operera i Södra, Östra och Övre Norr-
lands militärområden utgör i sitt slag en första forsk-
ningsansats om problemen i regional operativ krigs-
planläggning. Att  komma åt hur svenska officerare
tänkte är i dag svårt utan kvitton. De fick nöja sig
med "krig på låtsas". Man hade papperslösningar, prö-
vade i fältövningar och i bästa fall vid övningar med
trupp, många med övningsmässiga restriktioner. Det
ges inga betecknande utfall.
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ett angrepp mot Sverige som inledde det stora kriget. 
Troligare var ändå en parallell utveckling: en märk-
lig krigsfas av kamp på kontinenten, med väpnad 
slagväxling, förhandlings- och förlikningsförsök över 
huvudet på småstaten Sverige. 

Krigsförberedelser fanns i stort mått. Styrande för 
militärbefälhavarnas och chefen för attackeskadern 
E !:s krigsplanläggning i såväl fred som krig var över-
befälhavarens gällande operationsorder (ÖB Opo). 
Den skulle tämligen självklart tillämpas då krigstill-
stånd förelåg. Även dessförinnan kunde den ha börjat 
gälla vid beredskapslarm samt, som det heter i ÖB 
Opo !#"", ”i tillämpliga delar” vid order om partiell 
mobilisering (P-mob) eller rent av i andra situationer 
enligt ÖB:s eget bestämmande. Ett öppet mandat kan 
det tyckas. Dock: ingen ÖB skulle gärna ha satt igång 
något pådrag utan att regeringen var införstådd, med 
tanke på effekterna i nationen och eventuella allvar-
liga ekonomiska följder.

Bedömningen var att Sverige i upptakten till ett 
spänningsskede skulle utsättas för sabotage och terror-
handlingar. Att förhindra dem och/eller gripa för-
övarna var en sak för polisen, men efter hand skulle 
den ha behövt hjälp från hemvärnet. Det torde också 
ha tillkommit mobiliserad trupp ur i första hand lokal-
försvarsförband inom respektive militärområden.

 
Efter upptakten
Vad hade vi då att rusta oss för? I exempelvis !#$% 
års Opo ansåg ÖB att ett terrorangrepp ”inte syntes 
rimma med angriparens bedömda syfte”. Man utgick 
från att &enden skulle sträva efter att genomföra ett, 
möjligen underförstått konventionellt, angrepp på 
så kort tid som möjligt. Det krävde förberedelser. Av 
underrättelsetjänsten förväntades (med formuleringar 
från !#"") att den så tidigt som möjligt förmådde 
klarlägga ”när och var ett anfall skulle kunna komma 
att sättas in mot oss”. Man skulle inte minst ha för-
berett ”passiva” motåtgärder, beskrivna som ”en 
kombination av rörlighet, spridning, skenmåls- och 

Stormakter kunde sätta in armékårer och hela 
arméer och till sist även armégrupper i en bestämd 
insats. Hos oss &ck man under det kalla kriget leta 
efter planerade stridsföretag med mer än en fördelning 
mot målet. Med !#%'-talets förhållanden skulle i krig 
en arméfördelningschef ha lämnat över sitt territo-
riella ansvar till en militärbefälhavare (exempelvis 
generalmajor på reservstat) och själv gått i fält med 
sin fördelning. De fyra–fem fördelningarna hade sam-
lats under armékårer. Den stora militärområdesrefor-
men !#"" innebar god hushållning med begränsade 
stabsresurser, men var operativt en försämring. Sam-
ordningen av militära insatser med det civila samhäl-
lets ansträngningar var ju totalförsvarets kungstanke. 
Men att militärbefälhavarna nu samtidigt hade terri-
toriellt och operativt ansvar – det var rent militärt en 
uppgift för mycket.

Omvärldens mäktiga militärmakter hade resur-
ser att kunna ta väpnade initiativ och vinna ett 
avgörande. Deras operationer var praktiskt taget 
genom gående aggressivt offensiva. Sverige – med 
sitt mantra: möta-hejda-slå – hade defensiva syften. 
Vi &ck inte låta oss luras angående var angriparens 
huvudstöt skulle sättas in. Egna möjligheter att vilse-
leda om våra avsikter var begränsade, annat än rent 
taktiskt. Vi skulle alltid vara i efter hand om kriget 
kom. Det var förutsättningen för svensk operations-
konst.

En viss spänning råder också mellan ”operationer” 
och ”avskräckning”, denna försvarsmaktens väpnade 
huvuduppgift. Om avskräckningen lyckades skulle 
det inte komma något angrepp och heller inte &nnas 
något bruk för operationer. Utan egen förmåga till 
operationer kunde vi å andra sidan kanske inte ha 
avskräckt en motpart. Militär planering förutsatte i 
alla fall att vi skulle behöva föra operationer, eftersom 
en angripare inte låtit sig avskräckas utan gått mot 
oss med vapenmakt vid en stor kris. Vi var en del av 
Europa, men alla tänkbara krigsfall mot oss förutsatte 
inte samtidigt kamp på kontinenten. Det kunde vara 
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Stormakter kunde sätta in armskårer och hela
armler och till sist även armsgrupper i en bestämd
insats. Hos oss fick man under det kalla kriget leta
efter planerade stridsföretag med mer än en fördelning
mot målet. Med 1930-talets förhållanden skulle i  krig
en arm6fördelningschef ha lämnat över sitt territo-
riella ansvar till en militärbefälhavare (exempelvis
generalmajor på reservstat) och själv gått i fält med
sin fördelning. De fyra—fem fördelningarna hade sam-
lats under armskårer. Den stora militärområdesrefor-
men 1966 innebar god hushållning med begränsade
stabsresurser, men var operativt en försämring. Sam-
ordningen av militära insatser med det civila samhäl-
lets ansträngningar var ju totalförsvarets kungstanke.
Men att militärbefälhavarna nu samtidigt hade terri-
toriellt och operativt ansvar — det var rent militärt en
uppgift för mycket.

Omvärldens mäktiga militärmakter hade resur-
ser att kunna ta väpnade initiativ och vinna ett
avgörande. Deras operationer var praktiskt taget
genomgående aggressivt offensiva. Sverige — med
sitt mantra: möta-hejda-slå — hade defensiva syften.
Vi fick inte låta oss luras angående var angriparens
huvudstöt skulle sättas in. Egna möjligheter att vilse-
leda om våra avsikter var begränsade, annat än rent
taktiskt. Vi skulle alltid vara i efter hand om kriget
kom. Det var förutsättningen för svensk operations-
konst.

En viss spänning råder också mellan "operationer"
och "avskräckning", denna försvarsmaktens väpnade
huvuduppgift. Om avskräckningen lyckades skulle
det inte komma något angrepp och heller inte finnas
något bruk för operationer. Utan egen förmåga till
operationer kunde vi å andra sidan kanske inte ha
avskräckt en motpart. Militär planering förutsatte i
alla fall att vi skulle behöva föra operationer, eftersom
en angripare inte låtit sig avskräckas utan gått mot
oss med vapenmakt vid en stor kris. Vi var en del av
Europa, men alla tänkbara krigsfall mot oss förutsatte
inte samtidigt kamp på kontinenten. Det kunde vara

ett angrepp mot Sverige som inledde det stora kriget.
Troligare var ändå en parallell utveckling: en märk-
lig krigsfas av kamp på kontinenten, med väpnad
slagväxling, förhandlings- och förlikningsförsök över
huvudet på småstaten Sverige.

Krigsförberedelser fanns i stort mått. Styrande för
militärbefälhavarnas och chefen för attackeskadern
E I:s krigsplanläggning i såväl fred som krig var över-
befälhavarens gällande operationsorder (ÖB Opo).
Den skulle tämligen självklart tillämpas då krigstill-
stånd förelåg. Även dessförinnan kunde den ha börjat
gälla vid beredskapslarm samt, som det heter i ÖB
Opo 1966, "i tillämpliga delar" vid order om partiell
mobilisering (P-mob) eller rent av i andra situationer
enligt ÖB:s eget bestämmande. Ett öppet mandat kan
det tyckas. Dock: ingen ÖB skulle gärna ha satt igång
något pådrag utan att regeringen var införstådd, med
tanke på effekterna i nationen och eventuella allvar-
liga ekonomiska följder.

Bedömningen var att Sverige i upptakten till ett
spänningsskede skulle utsättas för sabotage och terror-
handlingar. Att förhindra dem och/eller gripa för-
övarna var en sak för polisen, men efter hand skulle
den ha behövt hjälp från hemvärnet. Det torde också
ha tillkommit mobiliserad trupp ur i första hand lokal-
försvarsförband inom respektive militärområden.

Efter upptakten
Vad hade vi då att rusta oss för? I exempelvis 1973
års Opo ansåg ÖB att ett terrorangrepp "inte syntes
rimma med angriparens bedömda syfte". Man utgick
från att fienden skulle sträva efter att genomföra ett,
möjligen underförstått konventionellt, angrepp på
så kort tid som möjligt. Det krävde förberedelser. Av
underrättelsetjänsten förväntades (med formuleringar
från 1966) att den så tidigt som möjligt förmådde
klarlägga "när och var ett anfall skulle kunna komma
att sättas in mot oss". Man skulle inte minst ha för-
berett "passiva" motåtgärder, beskrivna som "en
kombination av rörlighet, spridning, skenmåls- och
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centrering av markstridskrafterna, skulle militärbefäl-
havarna ha haft ett andrum att säkra transporter och 
förbereda mineringar. De hade sett över och prövat 
sina operativa planer med kanske ofrånkomliga 
omför delningar av förbanden. Hemvärnet hade och 
behöll fullt pådrag, om inte skedet blev mycket utdra-
get. Utan dess insatser skulle Sverige inte ha kunnat 
skydda sina baser och förråd, innan man närmare 
visste vad som förestod.

När/om nålstick och hot övergått till rena väpnade 
angreppshandlingar hade regeringen nått den punkt 
där den måste förklara att riket var i krig. Följden 
hade blivit en gigantisk omställning med förfogande-
lagar från civil- till krigssamhälle. Landet hade spänt 
alla civila och militära krafter. Genom allmän mobi-
lisering hade hela försvarsmakten satts på fötter. 
Ingen ting inom organisationen var kanske lika väl för-
berett som innehållet i mob-pärmarna. Fredsorganisa-
tionen skulle övergå i krigsorganisation, inte sömlöst 
men så nära det gick. Varje man var krigsplacerad, 
med tiden ingående i en enhet där han förhoppnings-
vis hade gjort repetitionsövningar. Instruktioner för 
vad han skulle göra hade han i sin krigsplacerings-
order. 

Från utbildningsförbanden skulle rekryter utan 
tillräcklig utbildning för krigstjänst ha avskilts och 
förts till depå för fortsatt träning. Det betydde för 
marinen att $era fartyg behövde växla besättningar, 
innan de löpte ut till sina krigsförtöjningsplatser. 
Också detta var genomtänkt. För den skull ska man 
inte tro att varje förband skulle ha kunnat gå ut i fält 
fullt uppfyllda, med !## procents styrka och utrust-
ning. Alla krigsplacerade hade inte varit tillgängliga 
när det behövdes. Människor var utomlands och hann 
inte hem. Materiel, måste samlas in från utbildning 
eller kunde vara borta för översyn och reparation. Att 
från utlandet få tillbaka särskilda fredstjänstgörings-
förband och soldater kunde ta tid. 

Luckor och brister fanns, men det var inte unikt för 
det svenska försvaret. Förbanden kunde ändå genom-

maskerings åtgärder”; en kanske något egendomlig 
etikett.

Inför ökande kristecken var överbefälhavarens 
upp gifter tydliga: att förstärka neutralitetsvakten, 
möta kränkningar, skydda svensk sjöfart och hålla 
i ubåtsjakt, detta kanske i ett skymningsläge, den 
s k gråzonen. ÖB bedrev som tidigare framgått 
operativ verksamhet, inbegripande såväl $ott- och 
$yginsatser som markskydd av kust och gräns under 
förberedelser för avvärjningsstrid. Läget kunde 
därefter ha utvecklats så allvarligt att han beordrat 
”givakt”, vilket innebar insats av fredsorganisa-
tionens resurser enligt ÖB:s stående kuppförsvars-
order – försvar av vitala objekt, spridning av $ygplan 
och fartyg, för bere  delser för mobi lisering och freds-
staber på helspänn. Detta kunde han göra på eget 
bevåg, fast han skulle nog ha åter försäkrat sig hos 
regeringen. 

För mobilisering krävdes regeringsbeslut. I en 
paniksituation skulle detta kunna ske som allmän 
mobilisering (A-mob) genom radioinkallelse eller i 
värsta fall beredskapslarm, vilket säkert skulle ha 
resulterat i ett svårhanterligt kaos. Hellre då starta 
tidigare med partiell mobilisering (P-mob), ”höja 
tröskeln” och smörja upp mobiliseringsmaskineriet. 
P-mob kunde ske selektivt eller med förberedda 
”paket”, beredskapsalternativen Mindre, %# ### 
man, och Större, &## ### man. De hade kommit ur 
försvarsgrenar och truppslag enligt militärområdenas 
egna prioriteringar – med ganska skiljaktiga resultat 
som följd beroende på att hotbild och militärgeogra-
'ska förhållanden varierade. I några milon priorite-
rade man t ex anfallsförband, i andra luftvärn eller 
ingenjör förband. Man kan inte tala om någon syste-
matisk organisation av täcktrupper ur fältförbanden.

Raden av åtgärder skulle i alla fall ha skapat en 
frist för svenska folket att stålsätta sig för vad som 
i värsta fall kunde komma. Medan ÖB:s operativa roll 
så långt hade gällt en inriktning av sjö- (inte minst de 
framskjutna ubåtarna) och luftstridskrafter och kon-
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maskeringsåtgärder"; en kanske något egendomlig
etikett.

Inför ökande kristecken var överbefälhavarens
uppgifter tydliga: att förstärka neutralitetsvakten,
möta kränkningar, skydda svensk sjöfart och hålla
i ubåtsjakt, detta kanske i ett skymningsläge, den
s k gråzonen. ÖB bedrev som tidigare framgått
operativ verksamhet, inbegripande såväl flott- och
flyginsatser som markskydd av kust och gräns under
förberedelser för avvärjningsstrid. Läget kunde
därefter ha utvecklats så allvarligt att han beordrat
"givakt", vilket innebar insats av fredsorganisa-
tionens resurser enligt ÖB:s stående kuppförsvars-
order — försvar av vitala objekt, spridning av flygplan
och fartyg, förberedelser för mobilisering och freds-
staber på helspänn. Detta kunde han göra på eget
bevåg, fast han skulle nog ha återförsäkrat sig hos
regeringen.

För mobilisering krävdes regeringsbeslut. I  en
paniksituation skulle detta kunna ske som allmän
mobilisering (A-mob) genom radioinkallelse eller i
värsta fall beredskapslarm, vilket säkert skulle ha
resulterat i ett svårhanterligt kaos. Hellre då starta
tidigare med partiell mobilisering (P-mob), "höja
tröskeln" och smörja upp mobiliseringsmaskineriet.
P-mob kunde ske selektivt eller med förberedda
"paket", beredskapsalternativen Mindre, 50000
man, och Större, 2 oo 000 man. De hade kommit ur
försvarsgrenar och truppslag enligt militärområdenas
egna prioriteringar — med ganska skiljaktiga resultat
som följd beroende på att hotbild och militärgeogra-
fiska förhållanden varierade. I  några milon priorite-
rade man t ex anfallsförband, i andra luftvärn eller
ingenjörförband. Man kan inte tala om någon syste-
matisk organisation av täcktrupper ur fältförbanden.

Raden av åtgärder skulle i alla fall ha skapat en
frist för svenska folket att stålsätta sig för vad som
i värsta fall kunde komma. Medan ÖB:s operativa roll
så långt hade gällt en inriktning av sjö- (inte minst de
framskjutna ubåtarna) och luftstridskrafter och kon-

centrering av markstridskrafterna, skulle militärbefäl-
havarna ha haft ett andrum att säkra transporter och
förbereda mineringar. De hade sett över och prövat
sina operativa planer med kanske ofrånkomliga
omfördelningar av förbanden. Hemvärnet hade och
behöll fullt pådrag, om inte skedet blev mycket utdra-
get. Utan dess insatser skulle Sverige inte ha kunnat
skydda sina baser och förråd, innan man närmare
visste vad som förestod.

När/om nålstick och hot övergått till rena väpnade
angreppshandlingar hade regeringen nått den punkt
där den måste förklara att riket var i krig. Följden
hade blivit en gigantisk omställning med förfogande-
lagar från civil- till krigssamhälle. Landet hade spänt
alla civila och militära krafter. Genom allmän mobi-
lisering hade hela försvarsmakten satts på fötter.
Ingenting inom organisationen var kanske lika väl för-
berett som innehållet i mob-pärmarna. Fredsorganisa-
tionen skulle övergå i krigsorganisation, inte sömlöst
men så nära det gick. Varje man var krigsplacerad,
med tiden ingående i en enhet där han förhoppnings-
vis hade gjort repetitionsövningar. Instruktioner för
vad han skulle göra hade han i sin krigsplacerings-
order.

Från utbildningsförbanden skulle rekryter utan
tillräcklig utbildning för krigstjänst ha avskilts och
förts ti l l  depå för fortsatt träning. Det betydde för
marinen att flera fartyg behövde växla besättningar,
innan de löpte ut till sina krigsförtöjningsplatser.
Också detta var genomtänkt. För den skull ska man
inte tro att varje förband skulle ha kunnat gå ut i fält
fullt uppfyllda, med ioo procents styrka och utrust-
ning. Alla krigsplacerade hade inte varit tillgängliga
när det behövdes. Människor var utomlands och hann
inte hem. Materiel, måste samlas in från utbildning
eller kunde vara borta för översyn och reparation. Att
från utlandet få tillbaka särskilda fredstjänstgörings-
förband och soldater kunde ta tid.

Luckor och brister fanns, men det var inte unikt för
det svenska försvaret. Förbanden kunde ändå genom-
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omprövningar eller rent av improvisera. Under det 
kalla krigets första decennier hade han dock de ”stra-
tegiska reserverna” (SR), som ursprungligen omfattade 
ett par fördelningar m m. Med dem skulle han ha kvar 
handlingsfrihet att kraftsamla för aktuella operativa 
behov. Territoriellt och markoperativt löd de under 
MB. I dennes krigsplanering skulle SR-enheterna 
och deras förråd kunna användas för insatser i eget 
område. I och med att efter hand #era särskilt designe-
rade SR-enheter gick ur krigsorganisationen skulle 
ÖB i stället behöva dra bort slagkraftiga förband från 
ett område för att förstärka ett annat. I kapitel $ såg 
vi exempel på att Skånefördelningar beordrades till 
Uppland, i kapitel " påminde MB Syds operationsplan 
!%"%/&' om att militärbefälhavaren i händelse av att 
militärområdet angreps räknade med att disponera 
över en fördelning (!(.) från Stockholmsområdet.

När läsaren kom in i militärområdeskapitlens 
exempel rörde det sig om fall då Sverige hade inva-
derats. Med tillräcklig förvarning hade vår mobili-
sering skett i tid; det var våra krigsplanerings- och 
övningsförutsättningar. Exemplet på strid söder 
om Stockholm i kapitel $ om milo Ö visar dock på 
ett visst omtänkande, enligt vilket hela det militära 
pådraget i ogynnsammaste fall måste ske under 
på gående strider inne i landet. Detta skulle ha kunnat 
vara fallet om angreppet dolt hade igångsatts ur mot-
ståndarens fredsgruppering och förvarningen varit för 
kort. I det läget visste man i alla fall vartåt anfallet 
tycktes syfta. 

Enligt den övervägande planeringen hade för-
stås inget beslut om svensk kraftsamling tagits, inte 
kunnat tas, innan )enden visade sina kort. Man måste 
avvakta angriparens val av invasionsriktning och 
mål innan militärbefälhavaren hade grund för att 
gruppera sina fördelningar med de mest slagkraftiga 
enheterna. Detta kunde under en tidig invasions-
fas kräva att först försvarsområdescheferna – MB:s 
under lydande befälhavare inom respektive länsgrän-
ser – måste leda det framskjutna markförsvaret med 

föra strid. Man hade fått improvisera, och det förelåg 
viss redundans. Ett kompani hade sin egen lilla mob-
reserv. Försvarsgrenarna i sin helhet skulle inte ha 
kunnat slås ut i ett förintande överfall. För det sörjde 
den för Sverige karaktäristiska utspridningen av ett 
par tusen kompaniförråd. 

Tonvikten på mobiliseringsberedskap medgav, trots 
ÖB:s kuppförsvarsorder, inte samma klarhet när det 
gällde krishantering. Särskilt gällde det omhänderta-
gandet av !%&'-talets ubåtslarm. Milostaberna kände 
ju sitt ansvar för den operativa verksamheten. Men 
här tog överbefälhavaren över, i Hårsfjärden !%&* 
tillsammans med chefen för marinen. ÖB ville hålla 
framför allt informationstjänsten i sin hand. Han var 
starkt medveten om regeringens intresse för saken och 
kunde ha åberopat hänsynen till främmande makt, om 
någon hade ifrågasatt tillvägagångssättet. 

Mobilisera stridskrafter kunde vi vid behov även 
vid kriser. Men det skedde mer entydigt i rena krigs-
fall, där ingenting (annat än ett kärnvapenangrepp) 
förutsattes kunna bryta det fastlagda mönstret. I gynn-
sammaste fall hade även en brådstörtad allmän mobi-
lisering kunnat genomföras planenligt och de första 
linjebataljonerna inom *( timmar organiserats på sina 
mobplatser. Minor hade lagts ut och aktiverats. Mobi-
liserade arméförband skulle under överbefäl havarens 
ledning ha koncentrerats och marscherat upp för att 
grupperas och gräva ner sig i starkast möjliga ställ-
ningar, helst under timmar då )entligt #yg inte kunde 
göra sig gällande över det kanske kommande strids-
fältet. ÖB:s tidiga beslut under utbrytande krigsför-
hållanden kunde gälla sjöstridskrafternas gruppering 
med ubåtar framme vid )endens kust och spanings#y-
gets uppdrag långt ute över Östersjön. Jakt#yget vän-
tade på sina MB-order och attack#yget stod utspritt 
i beredskap, tills )ende#ottan nalkades och/eller )en-
dens anmarsch vid gränsen i norr varslade om att ett 
storanfall var en fråga om timmar.

Alla dess förberedelser och all planläggning kan 
tyckas ha gett ÖB små möjligheter att på marken göra 
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föra strid. Man hade fått improvisera, och det förelåg
viss redundans. Ett kompani hade sin egen lilla mob-
reserv. Försvarsgrenarna i sin helhet skulle inte ha
kunnat slås ut i ett förintande överfall. För det sörjde
den för Sverige karaktäristiska utspridningen av ett
par tusen kompaniförråd.

Tonvikten på mobiliseringsberedskap medgav, trots
ÖB:s kuppförsvarsorder, inte samma klarhet när det
gällde krishantering. Särskilt gällde det omhänderta-
gandet av 1980-talets ubåtslarm. Milostaberna kände
ju sitt ansvar för den operativa verksamheten. Men
här tog överbefälhavaren över, i Hårsfjärden 1982
tillsammans med chefen för marinen. ÖB ville hålla
framför allt informationstjänsten i sin hand. Han var
starkt medveten om regeringens intresse för saken och
kunde ha åberopat hänsynen till främmande makt, om
någon hade ifrågasatt tillvägagångssättet.

Mobilisera stridskrafter kunde vi vid behov även
vid kriser. Men det skedde mer entydigt i rena krigs-
fall, där ingenting (annat än ett kärnvapenangrepp)
förutsattes kunna bryta det fastlagda mönstret. I  gynn-
sammaste fall hade även en brådstörtad allmän mobi-
lisering kunnat genomföras planenligt och de första
linjebataljonerna inom 24 timmar organiserats på sina
mobplatser. Minor hade lagts ut och aktiverats. Mobi-
liserade armsförband skulle under överbefälhavarens
ledning ha koncentrerats och marscherat upp för att
grupperas och gräva ner sig i starkast möjliga ställ-
ningar, helst under timmar då fientligt flyg inte kunde
göra sig gällande över det kanske kommande strids-
fältet. ÖB:s tidiga beslut under utbrytande krigsför-
hållanden kunde gälla sjöstridskrafternas gruppering
med ubåtar framme vid fiendens kust och spaningsfly-
gets uppdrag långt ute över Östersjön. Jaktflyget vän-
tade på sina MB-order och attackflyget stod utspritt
i beredskap, tills fiendeflottan nalkades och/eller fien-
dens anmarsch vid gränsen i norr varslade om att ett
storanfall var en fråga om timmar.

Alla dess förberedelser och all planläggning kan
tyckas ha gett ÖB små möjligheter att på marken göra

omprövningar eller rent av improvisera. Under det
kalla krigets första decennier hade han dock de "stra-
tegiska reserverna" (SR), som ursprungligen omfattade
ett par fördelningar m m. Med dem skulle han ha kvar
handlingsfrihet att kraftsamla för aktuella operativa
behov. Territoriellt och markoperativt löd de under
MB. I  dennes krigsplanering skulle SR-enheterna
och deras förråd kunna användas för insatser i eget
område. I  och med att efter hand flera särskilt designe-
rade SR-enheter gick ur krigsorganisationen skulle
ÖB i stället behöva dra bort slagkraftiga förband från
ett område för att förstärka ett annat. I  kapitel 6 såg
vi exempel på att Skånefördelningar beordrades till
Uppland, i kapitel 7 påminde MB Syds operationsplan
1979/80 om att militärbefälhavaren i händelse av att
militärområdet angreps räknade med att disponera
över en fördelning (14.) från Stockholmsområdet.

När läsaren kom in i militärområdeskapitlens
exempel rörde det sig om fall då Sverige hade inva-
derats. Med tillräcklig förvarning hade vår mobili-
sering skett i tid; det var våra krigsplanerings- och
övningsförutsättningar. Exemplet på strid söder
om Stockholm i kapitel 6 om milo Ö visar dock på
ett visst omtänkande, enligt vilket hela det militära
pådraget i ogynnsammaste fall måste ske under
pågående strider inne i landet. Detta skulle ha kunnat
vara fallet om angreppet dolt hade igångsatts ur mot-
ståndarens fredsgruppering och förvarningen varit för
kort. I  det läget visste man i alla fall vartåt anfallet
tycktes syfta.

Enligt den övervägande planeringen hade för-
stås inget beslut om svensk kraftsamling tagits, inte
kunnat tas, innan fienden visade sina kort. Man måste
avvakta angriparens val av invasionsriktning och
mål innan militärbefälhavaren hade grund för att
gruppera sina fördelningar med de mest slagkraftiga
enheterna. Detta kunde under en tidig invasions-
fas kräva att först försvarsområdescheferna — MB:s
underlydande befälhavare inom respektive länsgrän-
ser — måste leda det framskjutna markförsvaret med
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instoppade som ersättare i åderlåtna förband. Flera 
länder räknade inte med att begränsat utbildade och/
eller återinkallade reservister med kort varsel skulle 
kunna kastas in i rörliga operationer. Försvara sig 
nedgrävda i värn kunde de $esta nödtorftigt, men hos 
ett antal nationer skulle de även kommenderas/tvingas 
att anfalla liknande förband, något mycket svårare. 

Det kalla krigets Sverige – liksom !%&%–'( 
beredskaps tidens – hade just denna mix i framför 
allt markförbanden av ett fåtal professionella soldater 
och i övrigt män för vilka militär- och (potentiellt) 
krigstjänst mest var ett nödvändigt ont. Men denna 
majoritet har i Sverige aldrig lite avfärdande kallts för 
reservister, och de förväntades att likt yrkessoldater 
kunna gå till anfall. Planeringen för markstridskraf-
terna utgick från detta, eftersom man bedömde att 
marin- och $yginsatser vid ett anfall från den enda 
farliga grannen Sovjetunionen inte skulle räcka för att 
hindra en invasion av landterritoriet. I ett tidigt skede, 
innan )enden hann växa sig stark innanför gräns- 
eller kustlinjen, kunde vi ändå med gynnsamma för-
beredelser kanske ha visst övertag just i manskap. Det 
behövdes eftersom särskilt våra markstridsförband av 
värnpliktiga inte hade samma rutin och vapenresurser 
som supermakter. Personalövertaget måste utnyttjas 
de första dygnen, framför allt i det mellansvenska 
hjärtlandet och Skåne.

 
Utan krigserfarenhet
Svenska militära ledare, överbefälhavare som militär-
befälhavare, kan knappast ha undgått att ta intryck 
av historiska krigshändelser och ryktbara operationer. 
Det bottnade inte enbart i professionell allmänbild-
ning. Militärhistoria lästes för att of)cerare under 
fälttjänst övningar skulle tillämpa vad de i lektions-
salar och på fältövningar hade lärt sig. I ett land präg-
lat av fred sedan !*!' hade de inte mycket annat att 
ta till. Det var i alla fall försvar mot invasion saken 
gällde. De allierades Normandieoperation i juni !%'' 
– det främsta exemplet på en landstigning från havet 

sina tillgängliga lokalt mobiliserade resurser, ibland 
därtill en hel infanteribrigad. Efter ett sådant tänk-
bart s k Fo-skede var det dessa chefers roll att med 
förstärkta lokalförsvarsförband bidra till att binda 
)entliga luftlandsättningar och skydda förbindelser. 
Det gällde att de inom ramen för MB:s försvarsplan 
på bästa sätt kunde understödja fördelningar som nu 
hunnit grupperas och från försvarsområdet övertagit 
s k fördelnings områden. I skildringar av deras strid 
ligger ju milokapitlens tyngdpunkt. 

Framtvinga ett avgörande
Vad framträder då av svensk militär förmåga – 
operations konst? ”Doktrinen” förutsatte, innan ambi-
tionerna sänktes, att vi skulle klara två omfattande 
företag samtidigt: avvärjande av både kust- och gräns-
invasion (eller fördröjande vid den sistnämnda). Om 
landet under efterkrigstiden kommit i krig med Sovjet-
unionen och inte hunnit få hjälp från väst kunde 
försvarsmakten i praktiken nog ändå ha behövt sätta 
allt på spel med en enda nationell försvarsoperation. 
Den hade gällt landets överlevande som självständig 
stat. Vi hade verkligen behövt bita ifrån oss. Att vägra 
en angripare att få fast fot på svensk mark var allt 
annat än offensivt men krävde likväl förmåga även till 
anfall, ty statiskt försvar i förberedda ställningar lönar 
sig sällan länge. Det lämpar sig inte heller för operativ 
planering. Likt den starkare parten, oftast angriparen, 
måste även den svagare, oftast försvararen, sträva att 
anfalla (se bilaga (). Arméreglemente # gav besked: 
endast genom anfall kan avgörande framtvingas.

Anfall hade efter dynastiernas och kabinettens 
kamp om makten med de nya folkuppbåden och 
värnplikts arméerna blivit mycket större och blodigare 
än förr i Europa. Mellanstatliga krig krävde nu yrkes-
utbildade militära chefer. På marken utkämpades 
ändå striden av få anställda soldater och huvuddelen 
män mobiliserade genom plikt, lottdragning, omgiv-
ningens tryck eller rädsla för repressalier; i grunden 
civila människor, många av dem gröna rekryter 

172 V I L J A  O C H  F Ö R M Å G A  -  T A N K A R  K R I N G  E T T  S V E N S K T  K O N C E P T

sina tillgängliga lokalt mobiliserade resurser, ibland
därtill en hel infanteribrigad. Efter ett sådant tänk-
bart s k Fo-skede var det dessa chefers roll att med
förstärkta lokalförsvarsförband bidra till att binda
fientliga luftlandsättningar och skydda förbindelser.
Det gällde att de inom ramen för MB:s försvarsplan
på bästa sätt kunde understödja fördelningar som nu
hunnit grupperas och från försvarsområdet övertagit
s k fördelningsområden. I  skildringar av deras strid
ligger ju milokapitlens tyngdpunkt.

Framtvinga ett avgörande
Vad framträder då av svensk militär förmåga —
operationskonst? "Doktrinen" förutsatte, innan ambi-
tionerna sänktes, att vi skulle klara två omfattande
företag samtidigt: avvärjande av både kust- och gräns-
invasion (eller fördröjande vid den sistnämnda). Om
landet under efterkrigstiden kommit i krig med Sovjet-
unionen och inte hunnit få hjälp från väst kunde
försvarsmakten i praktiken nog ändå ha behövt sätta
allt på spel med en enda nationell försvarsoperation.
Den hade gällt landets överlevande som självständig
stat. Vi hade verkligen behövt bita ifrån oss. Att  vägra
en angripare att få fast fot på svensk mark var allt
annat än offensivt men krävde likväl förmåga även till
anfall, ty statiskt försvar i förberedda ställningar lönar
sig sällan länge. Det lämpar sig inte heller för operativ
planering. L ik t  den starkare parten, oftast angriparen,
måste även den svagare, oftast försvararen, sträva att
anfalla (se bilaga 5). Arm&eglemente 2 gav besked:
endast genom anfall kan avgörande framtvingas.

Anfall hade efter dynastiernas och kabinettens
kamp om makten med de nya folkuppbåden och
värnpliktsarméerna blivit mycket större och blodigare
än förr i Europa. Mellanstatliga krig krävde nu yrkes-
utbildade militära chefer. På marken utkämpades
ändå striden av få anställda soldater och huvuddelen
män mobiliserade genom plikt, lottdragning, omgiv-
ningens tryck eller rädsla för repressalier; i grunden
civila människor, många av dem gröna rekryter

instoppade som ersättare i åderlåtna förband. Flera
länder räknade inte med att begränsat utbildade och/
eller återinkallade reservister med kort varsel skulle
kunna kastas in i rörliga operationer. Försvara sig
nedgrävda i värn kunde de flesta nödtorftigt, men hos
ett antal nationer skulle de även kommenderas/tvingas
att anfalla liknande förband, något mycket svårare.

Det kalla krigets Sverige — liksom 1939-45
beredskapstidens — hade just denna mix i framför
allt markförbanden av ett fåtal professionella soldater
och i övrigt män för vilka militär- och (potentiellt)
krigstjänst mest var ett nödvändigt ont. Men denna
majoritet har i Sverige aldrig lite avfärdande kallts för
reservister, och de förväntades att likt yrkessoldater
kunna gå till anfall. Planeringen för markstridskraf-
terna utgick från detta, eftersom man bedömde att
marin- och flyginsatser vid ett anfall från den enda
farliga grannen Sovjetunionen inte skulle räcka för att
hindra en invasion av landterritoriet. I  ett tidigt skede,
innan fienden hann växa sig stark innanför gräns-
eller kustlinjen, kunde vi ändå med gynnsamma för-
beredelser kanske ha visst övertag just i manskap. Det
behövdes eftersom särskilt våra markstridsförband av
värnpliktiga inte hade samma rutin och vapenresurser
som supermakter. Personalövertaget måste utnyttjas
de första dygnen, framför allt i det mellansvenska
hjärtlandet och Skåne.

Utan krigserfarenhet
Svenska militära ledare, överbefälhavare som militär-
befälhavare, kan knappast ha undgått att ta intryck
av historiska krigshändelser och ryktbara operationer.
Det bottnade inte enbart i professionell allmänbild-
ning. Militärhistoria lästes för att officerare under
fälttjänstövningar skulle tillämpa vad de i lektions-
salar och på fältövningar hade lärt sig. I  ett land präg-
lat av fred sedan 1814 hade de inte mycket annat att
ta till. Det var i alla fall försvar mot invasion saken
gällde. De allierades Normandieoperation i juni 1944
— det främsta exemplet på en landstigning från havet
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skulle ha haft problem att hantera ett för den tiden 
modernt krig säger sig självt. Inte alla of$cerare har 
fått ”leda i väpnad strid”, i Sverige nästan inga – 
egentligen ett rätt häpnadsväckande professionellt 
problem. Brist på krigserfarenhet och alltför begrän-
sade övningar kunde ha fått besvärande följder för 
förbandens förmåga att utföra samlade operationer 
enligt den svenska de$nitionen. Landets militära 
utveckling hade skett aningen isolerat. Försvarsmak-
ten skulle ha haft en svårare situation än många av de 
krigsmakter vilkas operationer berörts ovan, även om 
befäl och soldater hade gjort vad man kunde begära 
av en mobiliserad värnpliktsarmé.

Sverige hade inte heller vare sig ekonomiska resur-
ser eller en idealisk förbandstruktur för att i krig för-
söka framtvinga militära avgöranden i öppen terräng. 
På sin höjd en sjättedel av armén var mekaniserad 
(uppbyggd med stridsvagnar) och infanteriet blev 
motoriserat först under andra hälften av det kalla 
kriget. Var tredje brigad kunde med tiden inte längre 
kallas anfallsförband ens med blygsamma svenska 
krav. Artilleriet var knappast talrikt och svarade mot 
moderna krav först med haubits "". Bandgående 
pjäser av stormaktstyp – som skyddade mot splitter 
skulle kunna följa med i en anfallsrörelse framåt – 
blev för dyra; endast %& anskaffades och räckte till för 
placering i Övre Norrland.

Skulle operativa tankar styra taktiken eller blev 
det tvärtom? Här är det svårt att belägga ett tydligt 
svenskt teoriarbete. Kanske hade krigs-/försvarsmak-
ten försökt tillägna sig alltför mycket från omvärlden 
i brist på – dess bättre – egna erfarenheter av att 
anpassa reglementens texter till slagfältets realitet. 
Frågan är om vi under det kalla kriget med vår de$-
nition och syn på militära operationer kunde ha en 
tillräckligt realistiskt bild av egen förmåga i interna-
tionellt ljus. Skulle vi ha förmått att omsätta erfarna 
krigsmakters namngivna operationer eller borde vi 
ha prövat att i stället klara oss med 'era små företag 
ut ifrån svenska förutsättningar? 

– var förstås av långt större omfattning än det som 
realistiskt ingick i svenska militära chefers uppgifter 
att bereda sig på. ”Overlord” var likafullt det fall mot 
vilken avvärjningsprinciperna i Skåne (Best Taktik) 
utformades.

 Då gav kanske ”Weserübung” efter hand ett mer 
talande exempel på hur man kunde överraskas. En 
av Hitler personligen pådriven begränsad operation, 
med från början en reguljär bergsjägardivision och 
en handfull nyss sammanrafsade divisioner, kunde 
på en dag lamslå ett grannland och delar av ett annat. 
Danmarks och Norges ( april var lika levande som 
någonsin ”den stora invasionen” för ett Sverige med 
sin hempermitterade armé utan stående förband. 
Finska vinterkriget och avvärjningsstriderna i juni 
!(&& under fortsättningskriget gjorde likväl intryck på 
många. En beslutsam småstat kunde försvara sig mot 
en stållavin, aldrig ge upp strävan till egna offensiva 
handlingar – motangrepp.

Försvarsmakten och dess förmåga och mål i opera-
tiva sammanhang $ck sålunda bygga på vitt skilda 
erfarenheter utifrån. Spännvidden var betydande. 
Det kunde handla om Stalins drygt två miljoner man 
enbart i Vistula-Oder-operationen i januari !(&) eller 
något litet raidföretag med en handfull män, som hos 
oss de$nitionsmässigt inte vore en av MB under ÖB 
ledd operation. Exempel: under ett nyss inlett sovje-
tiskt anfall mot Sverige kunde militärbefälhavaren i 
Övre Norrland ha beordrat underställd chef att utlösa 
en planerad insats med grupper av fallskärmsjägare 
mot kommunikationer och underhållsanstalter inne 
i Finland. Förtaget hade taktiskt letts på låg nivå. 
Skulle det begreppsmässigt då inte ha varit en ”opera-
tion” inom ramen för den stora försvarsoperationen 
att hålla gränsen? Utomlands hade sådant i alla fall 
mycket väl varit ett företag som kunde ha givits eget 
namn. 

Det märktes att vårt land hade den dittills skonade 
småstatens förutsättningar. Att Sverige, i fred sedan 
!*!&, under decennierna mellan !(&) och !((!/(% 
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— var förstås av långt större omfattning än det som
realistiskt ingick i svenska militära chefers uppgifter
att bereda sig på. "Overlord" var likafullt det fall mot
vilken avvärjningsprinciperna i Skåne (Best Taktik)
utformades.

Då gav kanske "Weserubung" efter hand ett mer
talande exempel på hur man kunde överraskas. En
av Hitler personligen pådriven begränsad operation,
med från början en reguljär bergsjägardivision och
en handfull nyss sammanrafsade divisioner, kunde
på en dag lamslå ett grannland och delar av ett annat.
Danmarks och Norges 9 april var lika levande som
någonsin "den stora invasionen" för ett Sverige med
sin hempermitterade arme utan stående förband.
Finska vinterkriget och avvärjningsstriderna i juni
1944 under fortsättningskriget gjorde likväl intryck på
många. En beslutsam småstat kunde försvara sig mot
en stållavin, aldrig ge upp strävan till egna offensiva
handlingar — motangrepp.

Försvarsmakten och dess förmåga och mål i opera-
tiva sammanhang fick sålunda bygga på vitt skilda
erfarenheter utifrån. Spännvidden var betydande.
Det kunde handla om Stalins drygt två miljoner man
enbart i Vistula-Oder-operationen i januari 1945 eller
något litet raidföretag med en handfull män, som hos
oss definitionsmässigt inte vore en av MB under ÖB
ledd operation. Exempel: under ett nyss inlett sovje-
tiskt anfall mot Sverige kunde militärbefälhavaren i
Övre Norrland ha beordrat underställd chef att utlösa
en planerad insats med grupper av fallskärmsjägare
mot kommunikationer och underhållsanstalter inne
i Finland. Förtaget hade taktiskt letts på låg nivå.
Skulle det begreppsmässigt då inte ha varit en "opera-
tion" inom ramen för den stora försvarsoperationen
att hålla gränsen? Utomlands hade sådant i alla fall
mycket väl varit ett företag som kunde ha givits eget
namn.

Det märktes att vårt land hade den dittills skonade
småstatens förutsättningar. Att  Sverige, i fred sedan
1814, under decennierna mellan 1945 och 1991/92

skulle ha haft problem att hantera ett för den tiden
modernt krig säger sig självt. Inte alla officerare har
fått "leda i väpnad strid", i Sverige nästan inga —
egentligen ett rätt häpnadsväckande professionellt
problem. Brist på krigserfarenhet och alltför begrän-
sade övningar kunde ha fått besvärande följder för
förbandens förmåga att utföra samlade operationer
enligt den svenska definitionen. Landets militära
utveckling hade skett aningen isolerat. Försvarsmak-
ten skulle ha haft en svårare situation än många av de
krigsmakter vilkas operationer berörts ovan, även om
befäl och soldater hade gjort vad man kunde begära
av en mobiliserad värnpliktsarm6

Sverige hade inte heller vare sig ekonomiska resur-
ser eller en idealisk förbandstruktur för att i krig för-
söka framtvinga militära avgöranden i öppen terräng.
På sin höjd en sjättedel av armen var mekaniserad
(uppbyggd med stridsvagnar) och infanteriet blev
motoriserat först under andra hälften av det kalla
kriget. Var tredje brigad kunde med tiden inte längre
kallas anfallsförband ens med blygsamma svenska
krav. Artilleriet var knappast talrikt och svarade mot
moderna krav först med haubits 77. Bandgående
pjäser av stormaktstyp — som skyddade mot splitter
skulle kunna följa med i en anfallsrörelse framåt —
blev för dyra; endast 24 anskaffades och räckte till för
placering i Övre Norrland.

Skulle operativa tankar styra taktiken eller blev
det tvärtom? Här är det svårt att belägga ett tydligt
svenskt teoriarbete. Kanske hade krigs-/försvarsmak-
ten försökt tillägna sig alltför mycket från omvärlden
i brist på — dess bättre — egna erfarenheter av att
anpassa reglementens texter till slagfältets realitet.
Frågan är om vi under det kalla kriget med vår defi-
nition och syn på militära operationer kunde ha en
tillräckligt realistiskt bild av egen förmåga i interna-
tionellt ljus. Skulle vi ha förmått att omsätta erfarna
krigsmakters namngivna operationer eller borde vi
ha prövat att i stället klara oss med flera små företag
utifrån svenska förutsättningar?
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resten av landet – ett strategiskt beslut. Militärbefäl-
havaren skulle leda försvaret enligt något av tidigare 
bestämda deloperationsalternativ. Det omsattes i 
arméförbandens ”stridsplaner” respektive sjö- och 
$ygföretag; således nivån under vad vi formellt 
kallade för operationer. 

Stridsplanerna krävde talrika resurser. Ett anfall 
borde helst innefatta åtminstone fyra delar. En styrka 
för att hejda eller fördröja den framryckande %enden, 
en styrka för att kringgå och avskära hans förbindel-
ser, huvudstyrkan för att slå en innesluten %ende, helst 
genom $ank- och rygganfall men i sämsta fall med 
en frontal genombrytning, en reserv för att fullfölja 
anfallet eller möta oförutsedda hot. Allt detta var i 
mesta laget för en svensk fördelning, i synnerhet om 
striden måste utkämpas i öppen terräng.

I skildringar av övningen ”Nordanvind” !&&! 
beskrivs en fördelning inom milo ÖN, en fördelning 
som angrep med sina två brigader sida vid sida. Det 
var ju övning, och efter ett par dagar behövde man 
inte tänka på och planera för fortsatt strid. Det appli-
katoriska exemplet med milo Ö:s Upplandsstrider 
(kapitel ') visade på liknande sätt hur en fördelning 
gjorde ett första angrepp mot %endens brohuvud med 
sina två brigader bredvid varandra utan några upp-
följande enheter. Hade vi i Sverige en korrekt uppfatt-
ning om vad en kanske reducerad fördelning skulle 
kunna åstadkomma i anfallsväg? Den kunde i alla 
fall binda angriparen. I samma operationssvit gavs 
exempel på hur en tillkommande fördelning avgjorde 
ett %ktivt slag norr om Norrtälje just genom att gå 
igenom den fördelning som dagen innan öppnat slut-
striden.

Under pågående uppmarsch, om den kunde full-
följas planenligt, hade militärbefälhavaren haft som 
sin kanske viktigaste roll att förbereda trupp och 
staber på kommande strid. Särskilt sambandssyste-
men måste smörjas upp, inte minst till underhålls-
kedjan. Medvetenheten om vad som förstod måste 
ha känts än intensivare i och med att MB sedan i ett 

Vad vi övade på 
Det storanfall krigs-/försvarsmakten under huvud-
delen av det kalla kriget övade på för att bryta sönder-
föll, som framgick i kapitel (, vanligtvis i två delar. 
Det var först ett förbekämpningsskede mot framför 
allt våra $ygstridskrafters baser, ofta bedömt till minst 
två veckor, därefter landstigning eller framträngande 
över landgränsen – ”dagen D” för den %entliga armén. 
Längs kusterna gällde att $ottan och luftstridskraf-
terna skulle försöka ta så mycket tull av en angripare 
att förbanden på marken (armén och kustartilleriet) 
hade haft en rimlig chans att avvärja anfall från de 
%ender som ändå kom iland. I norr kunde man inte 
räkna med samma interagerande, där skulle mark-
stridskrafterna tidigt möta och fördröja %enden.

Hur Sovjetarméerna skulle bete sig efter en inva-
sion hade man en föreställning om. Under andra 
världskriget hade de i praktiken ofta inte levt upp till 
banbrytande teorier om avgörande angrepp på djupet. 
Men om ett anfall mot till exempel östra Svealand 
eller övre Norrland hade aktualiserats skulle de, som 
ovan bedömts, till varje pris velat undvika att fastna i 
ett utnötningskrig. Det torde ha gällt för dem att snab-
bast möjligt ta sig igenom Sverige för att nå anfallsmål 
västerut mot Atlanten. Motsvarande strävan hade 
den svenska försvarsmakten: att fortast möjligt få 
håll på en framträngande %ende innan han hann nå 
de folk täta områden som skulle skyddas. Det kunde 
hävdas att strid mellan dem därmed skulle bli ett slags 
manöver krig. Arméreglementet kunde nog ha tryckt 
mer på möjligheter till framgång genom chefers djärv-
het och förmåga att rent av trivas i en ”ostädad” miljö.

Om angriparen hade kommit iland och uppträtt 
på ett sådant sätt att våra fördelningar samlats och 
gemensamt kunde gå till motanfall på ett enda kust- 
eller gränsavsnitt skulle det ha kunnat handla om en 
operation liknande den vi bäst kände från historien. 
Överbefälhavaren, med den nationella överblicken 
och i samråd med regeringen, måste bestämma sig 
om det var dags för att dra fram förstärkningar från 
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Vad vi övade på
Det storanfall krigs-/försvarsmakten under huvud-
delen av det kalla kriget övade på för att bryta sönder-
föll, som framgick i kapitel 3, vanligtvis i två delar.
Det var först ett förbekämpningsskede mot framför
allt våra flygstridskrafters baser, ofta bedömt till minst
två veckor, därefter landstigning eller framträngande
över landgränsen — "dagen D" för den fientliga armen.
Längs kusterna gällde att flottan och luftstridskraf-
terna skulle försöka ta så mycket tull av en angripare
att förbanden på marken (armen och kustartilleriet)
hade haft en rimlig chans att avvärja anfall från de
fiender som ändå kom iland. I  norr kunde man inte
räkna med samma interagerande, där skulle mark-
stridskrafterna tidigt möta och fördröja fienden.

Hur Sovjetarméerna skulle bete sig efter en inva-
sion hade man en föreställning om. Under andra
världskriget hade de i praktiken ofta inte levt upp till
banbrytande teorier om avgörande angrepp på djupet.
Men om ett anfall mot till exempel östra Svealand
eller övre Norrland hade aktualiserats skulle de, som
ovan bedömts, till varje pris velat undvika att fastna i
ett utnötningskrig. Det torde ha gällt för dem att snab-
bast möjligt ta sig igenom Sverige för att nå anfallsmål
västerut mot Atlanten. Motsvarande strävan hade
den svenska försvarsmakten: att fortast möjligt få
håll på en framträngande fiende innan han hann nå
de folktäta områden som skulle skyddas. Det kunde
hävdas att strid mellan dem därmed skulle bli ett slags
manöverkrig. Arm6reglementet kunde nog ha tryckt
mer på möjligheter till framgång genom chefers djärv-
het och förmåga att rent av trivas i en "ostädad" miljö.

Om angriparen hade kommit iland och uppträtt
på ett sådant sätt att våra fördelningar samlats och
gemensamt kunde gå till motanfall på ett enda kust-
eller gränsavsnitt skulle det ha kunnat handla om en
operation liknande den vi bäst kände från historien.
Överbefälhavaren, med den nationella överblicken
och i samråd med regeringen, måste bestämma sig
om det var dags för att dra fram förstärkningar från

resten av landet — ett strategiskt beslut. Militärbefäl-
havaren skulle leda försvaret enligt något av tidigare
bestämda deloperationsalternativ. Det omsattes i
armsförbandens "stridsplaner" respektive sjö- och
flygföretag; således nivån under vad vi formellt
kallade för operationer.

Stridsplanerna krävde talrika resurser. Ett anfall
borde helst innefatta åtminstone fyra delar. En styrka
för att hejda eller fördröja den framryckande fienden,
en styrka för att kringgå och avskära hans förbindel-
ser, huvudstyrkan för att slå en innesluten fiende, helst
genom flank- och rygganfall men i sämsta fall med
en frontal genombrytning, en reserv för att fullfölja
anfallet eller möta oförutsedda hot. Al l t  detta var i
mesta laget för en svensk fördelning, i synnerhet om
striden måste utkämpas i öppen terräng.

I  skildringar av övningen "Nordanvind" 1991
beskrivs en fördelning inom milo ÖN, en fördelning
som angrep med sina två brigader sida vid sida. Det
var ju övning, och efter ett par dagar behövde man
inte tänka på och planera för fortsatt strid. Det appli-
katoriska exemplet med milo Ö:s Upplandsstrider
(kapitel 6) visade på liknande sätt hur en fördelning
gjorde ett första angrepp mot fiendens brohuvud med
sina två brigader bredvid varandra utan några upp-
följande enheter. Hade v i i  Sverige en korrekt uppfatt-
ning om vad en kanske reducerad fördelning skulle
kunna åstadkomma i anfallsväg? Den kunde i alla
fall binda angriparen. I  samma operationssvit gavs
exempel på hur en tillkommande fördelning avgjorde
ett fiktivt slag norr om Norrtälje just genom att gå
igenom den fördelning som dagen innan öppnat slut-
striden.

Under pågående uppmarsch, om den kunde full-
följas planenligt, hade militärbefälhavaren haft som
sin kanske viktigaste roll att förbereda trupp och
staber på kommande strid. Särskilt sambandssyste-
men måste smörjas upp, inte minst till underhålls-
kedjan. Medvetenheten om vad som förstod måste
ha känts än intensivare i och med att MB sedan i ett
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ner. Att artil leri och $yg i olyckliga fall ändå kunde 
åstadkomma s k friendly !re (”blue on blue”) var 
inte endast tänkbart, det har förekommit i alla krig. 
Sådant krävde att MB, inför ofrånkomliga förlust-
kalkyler i sina operationsförberedelser, i förväg själv 
måste stålsätta sig inför vad som kunde inträffa. Hans 
medarbetare skulle ha mer fullt upp med överhäng-
ande frågor.

Mycket stabsarbete måste ju ha hunnits med på alla 
nivåer ner till bataljonsnivå. Grunden angavs i den 
på krigs-/militärhögskolan intrummade ”bedömande-
mallen”, där det gällde att klara ut !) läget/uppgiften, 
%) egen och &endens styrka och handlingsmöjligheter, 
') det ömsesidiga förhållandet och olika handlings-
möjligheter före valet av egen handlingsväg. 

Vad visste man om &enden? Underrättelsetjänst 
har sällan varit riktigt karriärfrämjande och heller 
inte alltid givits en motiverad operativ nyckelroll, 
men genom intensiv spaning hade man förhoppnings-
vis upptäckt och korrekt processat iakttagelser av 
&endens svaga punkter. Mitt i allt detta måste det ha 
funnits viss osäkerhet om företaget skulle krönas med 
framgång. Några förband hade i bästa fall hunnit visa 
god förmåga i förberedda ställningar. Andra hade 
ännu inte minsta stridsvana. Förnödenheter, livs-
medel, sjukvårdsresurser skulle fram så $ygskyddat 
som möjligt. Dagar av anfall med $era fördelningar 
kunde förbruka långt mer ammunition och särskilt 
drivmedel än försvar av en linje. Hade våra rörliga 
underhållsförband tillräcklig kapacitet att dolt ladda 
upp så mycket som igångsättandet krävde för att 
sedan följa framryckande enheter hack i häl? 

MB hade måst ta, velat ta, de stora anfallsbesluten; 
vi kan kalla detta för den operativa nivån. Taktiskt 
kunde han svårligen leda sina förbands strider. Under-
lydande måste själva ta ansvaret. Inom försvarsmak-
ten talar man gärna om vår uppdragstaktik. Otvetydig 
framgång, att angriparen krossades, var naturligtvis 
målet. Men beroende på omständigheterna skulle det 
kanske oftare ha varit fördelnings- och brigadchefers 

utgångsläge hade fått sina fältförband grupperade. 
Övertagande av ett fördelningsområde från Fo-staben 
gav ett första prov på fördelningschefens kompetens, 
det hörde dock till det som $itigt hade övats. 

För det mesta fanns beprövade rutiner. Annat 
krävde mycket av MB:s egen förmåga till inlevelse 
i vad som kunde vänta. Till hans uppgifter att över-
blicka hörde det som yrkesof&cerare sällan gav till-
räcklig uppmärksamhet: truppinformation till de 
egna förbanden och presstjänst gentemot massmedier 
och allmänhet för att möta spekulationer och försöka 
hindra ryktesspridning. De var båda faktiskt ofrån-
komliga delar av operativ verksamhet. Hur de, så 
hederligt och så öppet som möjligt, skulle komma att 
fungera, kunde bli avgörande för den folkliga mot-
ståndsviljan. 

ÖB kunde ge eller ha gett direktiv, men mycket låg 
på MB:s eget ansvar, inte minst omsorgen om kontak-
ter med de lokaltidningar till vilka han hade uppbådat 
goda förbindelser i fredstid. Skulle han få order om, 
eller själv komma på, att ge krigskorrespondenter, 
även utländska, möjligheter att kunna följa strider 
på nära håll? Det vore något som verkligen måste 
förberedas. Till det som försvarsmakten faktiskt inte 
ens vid det kalla krigets slut hade lärt sig att hantera 
hörde förlustrapportering. Den krävde både korrekt 
nomenklatur och fast regelverk kring sekretessfrågor. 
Om egna större sjöenheter sänkts nära kusten i män-
niskors åsyn var det inget att dölja. Att släppa annan 
information måste noggrant vägas och förberedas. 
Här märktes det svenska försvarets totala brist på 
krigserfarenhet. Man kunde ha lärt sig mycket fram-
för allt av israelerna. Summeringar om stupade och 
sårade i $era dagars strider &ck MB inte göra, det var 
ÖB:s (och riksledningens) sak. 

Till det värsta att mentalt förbereda sig för, och 
hantera gentemot i första hand soldaterna, var risken 
för vådabeskjutning av de egna. Genom de mest 
nog granna gränsdragningar och tydliga instruktio-
ner skulle man ha försökt hindra farliga situatio-
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utgångsläge hade fått sina fältförband grupperade.
Övertagande av ett fördelningsområde från Fo-staben
gav ett första prov på fördelningschefens kompetens,
det hörde dock till det som flitigt hade övats.

För det mesta fanns beprövade rutiner. Annat
krävde mycket av MB:s egen förmåga till inlevelse
i vad som kunde vänta. Til l  hans uppgifter att över-
blicka hörde det som yrkesofficerare sällan gav till-
räcklig uppmärksamhet: truppinformation till de
egna förbanden och presstjänst gentemot massmedier
och allmänhet för att möta spekulationer och försöka
hindra ryktesspridning. De var båda faktiskt ofrån-
komliga delar av operativ verksamhet. Hur de, så
hederligt och så öppet som möjligt, skulle komma att
fungera, kunde bli avgörande för den folkliga mot-
ståndsviljan.

ÖB kunde ge eller ha gett direktiv, men mycket låg
på MB:s eget ansvar, inte minst omsorgen om kontak-
ter med de lokaltidningar till vilka han hade uppbådat
goda förbindelser i fredstid. Skulle han få order om,
eller själv komma på, att ge krigskorrespondenter,
även utländska, möjligheter att kunna följa strider
på nära håll? Det vore något som verkligen måste
förberedas. Til l  det som försvarsmakten faktiskt inte
ens vid det kalla krigets slut hade lärt sig att hantera
hördeförtustrapportering. Den krävde både korrekt
nomenklatur och fast regelverk kring sekretessfrågor.
Om egna större sjöenheter sänkts nära kusten i män-
niskors åsyn var det inget att dölja. Att  släppa annan
information måste noggrant vägas och förberedas.
Här märktes det svenska försvarets totala brist på
krigserfarenhet. Man kunde ha lärt sig mycket fram-
för allt av israelerna. Summeringar om stupade och
sårade i flera dagars strider fick MB inte göra, det var
ÖB:s (och riksledningens) sak.

Til l  det värsta att mentalt förbereda sig för, och
hantera gentemot i första hand soldaterna, var risken
för vådabeskjutning av de egna. Genom de mest
noggranna gränsdragningar och tydliga instruktio-
ner skulle man ha försökt hindra farliga situatio-

ner. Att  artilleri och flyg i olyckliga fall ändå kunde
åstadkomma s k friendly fire ("blue on blue") var
inte endast tänkbart, det har förekommit i alla krig.
Sådant krävde att MB, inför ofrånkomliga förlust-
kalkyler i sina operationsförberedelser, i förväg själv
måste stålsätta sig inför vad som kunde inträffa. Hans
medarbetare skulle ha mer fullt upp med överhäng-
ande frågor.

Mycket stabsarbete måste ju ha hunnits med på alla
nivåer ner till bataljonsnivå. Grunden angavs i den
på krigs-/militärhögskolan intrummade "bedömande-
mallen", där det gällde att klara ut 1) läget/uppgiften,
2) egen och fiendens styrka och handlingsmöjligheter,
3) det ömsesidiga förhållandet och olika handlings-
möjligheter före valet av egen handlingsväg.

Vad visste man om fienden? Underrättelsetjänst
har sällan varit riktigt karriärfrämjande och heller
inte alltid givits en motiverad operativ nyckelroll,
men genom intensiv spaning hade man förhoppnings-
vis upptäckt och korrekt processat iakttagelser av
fiendens svaga punkter. Mitt i allt detta måste det ha
funnits viss osäkerhet om företaget skulle krönas med
framgång. Några förband hade i bästa fall hunnit visa
god förmåga i förberedda ställningar. Andra hade
ännu inte minsta stridsvana. Förnödenheter, livs-
medel, sjukvårdsresurser skulle fram så flygskyddat
som möjligt. Dagar av anfall med flera fördelningar
kunde förbruka långt mer ammunition och särskilt
drivmedel än försvar av en linje. Hade våra rörliga
underhållsförband tillräcklig kapacitet att dolt ladda
upp så mycket som igångsättandet krävde för att
sedan följa framryckande enheter hack i häl?

MB hade måst ta, velat ta, de stora anfallsbesluten;
vi kan kalla detta för den operativa nivån. Taktiskt
kunde han svårligen leda sina förbands strider. Under-
lydande måste själva ta ansvaret. Inom försvarsmak-
ten talar man gärna om vår uppdragstaktik. Otvetydig
framgång, att angriparen krossades, var naturligtvis
målet. Men beroende på omständigheterna skulle det
kanske oftare ha varit fördelnings- och brigadchefers
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Den svenska småstaten nödgades i praktiken inom 
ett stridsområde kraftsamla mot en punkt. Paradoxalt 
nog var vi tillbaka i det som gällde Napoleons krigs-
konst. Hundra år senare, med större härmassor och 
mot mer linjärt utsträckta mål, hade denna anfalls-
lösning annars bland större makter setts som ett pas-
serat stadium.

Hur kunde då $era fördelningar i praktiken ledas 
i strid? Olika lösningar var i omlopp. I övre Norrland 
avsågs ett förstärkt Fo #" (Kalix) kunna ha en sådan 
uppgift, i Skåne fanns tankar om att milots stabschef 
skulle gå ut som faktisk armékårchef. Det vi måste 
inse var att uppgiften inte kunde improviseras när 
kriget väl var där. Man skulle ha behövt tillfoga/
skjuta in ett extra helt i högsta grad rörligt lednings-
system för den nye härföraren. Kanske den enda 
tänk bara uppgiften för en tillförd general med några 
stabs medlemmar vore att han med personliga besök 
stöt tade särskilt hårt engagerade fördelningschefer 
efter hand som striden utvecklade sig. Saken %ck 
ingen verklig lösning under hela det kalla kriget.

Hålla rörelsen igång
Om anfallet över havet eller gränsen verkligen kom, 
måste militärbefälhavaren räkna med att det skulle 
understödjas av på djupet luftlandsatt trupp. Så stor 
del av denna som möjligt skulle besegras. I annat fall 
borde den kringgås, bindas och isoleras, heter det i ÖB 
Opo !&##. Ty man måste ”med alla medel upprätthålla 
anfallsrörelsen mot hamnarna”. Det här gällde förstås 
milo Öst likaväl som Syd. Egna förband behövde i ett 
operationsområde därmed minst uppdelas i en huvud-
riktning mot kusten och en sekundär mot angriparens 
fallskärmstrupp. Hur befolkningen påverkades av 
stridsfältets närhet, det kom i andra hand. 

Vad skulle då, om %enden trängt in i landet, ha varit 
aktuellt för Sverige? Kanske ett försök att ”passa på” 
att slå till i själva inledningsfasen. Om det inte lycka-
des, måste man kanske försöka på nytt. I värsta fall 
behövde man kanske kunna anfalla en gång till endast 

och även lägre chefers sak att förr eller senare bedöma 
när ett framgångsrikt första anfall hade nått dit där 
det inte gick att komma längre – ”kulminationspunk-
ten” enligt Clausewitz – och nya dispositioner måste 
vidtas. Förhoppningsvis, efter återhämtning och 
uppladdning, skulle de syfta till ett återtagande av 
rörelsen framåt. I ledarskapet ingick också, inte minst, 
förmågan att i värsta fall inse att fortsatt anfall över-
steg tillgängliga resurser och manövermönstret måste 
ändras. Det här var knappast något man skaffade sig 
erfarenheter av ute på övningsfältet med betyg över 
hur det hade gått från stridsdomare/förbandsinstruk-
törer.

Att leda fördelningar
Fördelningar förutsattes förstås kunna samverka, 
om förbandsmassan räckte till. I kapitel #, Upplands-
exemplet, var vid ett tillfälle mot slutet fyra svenska 
fördelningar insatta mot angriparens brohuvud. 
Militär befälhavaren hade fullt upp med att både sam-
ordna sig med civilbefälhavaren (kanske också andra 
civila instanser i lokala krisområden) och leda de sam-
lade försvarsresurserna (armé, marin, $yg). Det belyste 
ett särskilt problem för markstridskrafterna: avsakna-
den av ledning i fält på armékårsnivå, sådan som vi 
haft under krigets beredskapsår (och som %nländarna 
förstås hade under sina krig). 

Den här bristen fanns det åtminstone på sina 
håll givetvis medvetenhet om. Studier av den högre 
sambands tjänstens organisation genom decennierna 
ger exempel på att man kunde tänkas inrätta en extra 
stabsplats för ”en avgörande operativ ledning med 
stark chefspåverkan” (intressant formulering). Det 
skulle röra sig om en framskjuten avdelning ur MB:s 
stab, men inte fältmässigt förlagd i tält utan i någon 
skola, turistanläggning eller i ett lämpligt centralt 
område beläget hotell. För denna extraordinära stabs-
insats krävdes en ”omfattande planering”. Särskilt 
rörlig kan man nog inte kalla den. Veterligen prövades 
den heller inte vid några större övningar.
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och även lägre chefers sak att förr eller senare bedöma
när ett framgångsrikt första anfall hade nått dit där
det inte gick att komma längre — "kulminationspunk-
ten" enligt Clausewitz — och nya dispositioner måste
vidtas. Förhoppningsvis, efter återhämtning och
uppladdning, skulle de syfta till ett återtagande av
rörelsen framåt. I  ledarskapet ingick också, inte minst,
förmågan att i värsta fall inse att fortsatt anfall över-
steg tillgängliga resurser och manövermönstret måste
ändras. Det här var knappast något man skaffade sig
erfarenheter av ute på övningsfältet med betyg över
hur det hade gått från stridsdomare/förbandsinstruk-
törer.

Att leda fördelningar
Fördelningar förutsattes förstås kunna samverka,
om förbandsmassan räckte till. I  kapitel 6, Upplands-
exemplet, var vid ett tillfälle mot slutet fyra svenska
fördelningar insatta mot angriparens brohuvud.
Militärbefälhavaren hade fullt upp med att både sam-
ordna sig med civilbefälhavaren (kanske också andra
civila instanser i lokala krisområden) och leda de sam-
lade försvarsresurserna (arme, marin, flyg). Det belyste
ett särskilt problem för markstridskrafterna: avsakna-
den av ledning i fält på arm6kårsnivå, sådan som vi
haft under krigets beredskapsår (och som finländarna
förstås hade under sina krig).

Den här bristen fanns det åtminstone på sina
håll givetvis medvetenhet om. Studier av den högre
sambandstjänstens organisation genom decennierna
ger exempel på att man kunde tänkas inrätta en extra
stabsplats för "en avgörande operativ ledning med
stark chefspåverkan" (intressant formulering). Det
skulle röra sig om en framskjuten avdelning ur MB:s
stab, men inte fältmässigt förlagd i tält utan i någon
skola, turistanläggning eller i ett lämpligt centralt
område beläget hotell. För denna extraordinära stabs-
insats krävdes en "omfattande planering". Särskilt
rörlig kan man nog inte kalla den. Veterligen prövades
den heller inte vid några större övningar.

Den svenska småstaten nödgades i praktiken inom
ett stridsområde kraftsamla mot en punkt. Paradoxalt
nog var vi tillbaka i det som gällde Napoleons krigs-
konst. Hundra år senare, med större härmassor och
mot mer linjärt utsträckta mål, hade denna anfalls-
lösning annars bland större makter setts som ett pas-
serat stadium.

Hur kunde då flera fördelningar i praktiken ledas
i strid? Olika lösningar var i omlopp. I  övre Norrland
avsågs ett förstärkt Fo 67 (Kalix) kunna ha en sådan
uppgift, i Skåne fanns tankar om att milots stabschef
skulle gå ut som faktisk arm6kårchef. Det vi måste
inse var att uppgiften inte kunde improviseras när
kriget väl var där. Man skulle ha behövt tillfoga/
skjuta in ett extra helt i högsta grad rörligt lednings-
system för den nye härföraren. Kanske den enda
tänkbara uppgiften för en tillförd general med några
stabsmedlemmar vore att han med personliga besök
stöttade särskilt hårt engagerade fördelningschefer
efter hand som striden utvecklade sig. Saken fick
ingen verklig lösning under hela det kalla kriget.

Hålla rörelsen igång
Om anfallet över havet eller gränsen verkligen kom,
måste militärbefälhavaren räkna med att det skulle
understödjas av på djupet luftlandsatt trupp. Så stor
del av denna som möjligt skulle besegras. I  annat fall
borde den kringgås, bindas och isoleras, heter det i ÖB
Opo 1966. Ty man måste "med alla medel upprätthålla
anfallsrörelsen mot hamnarna". Det här gällde förstås
milo Öst likaväl som Syd. Egna förband behövde i ett
operationsområde därmed minst uppdelas i en huvud-
riktning mot kusten och en sekundär mot angriparens
fallskärmstrupp. Hur befolkningen påverkades av
stridsfältets närhet, det kom i andra hand.

Vad skulle då, om fienden trängt in i landet, ha varit
aktuellt för Sverige? Kanske ett försök att "passa på"
att slå till i själva inledningsfasen. Om det inte lycka-
des, måste man kanske försöka på nytt. I  värsta fall
behövde man kanske kunna anfalla en gång till endast
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chefer. Där skulle vi inte haft det sämre än andra. 
Och den stora frågan var framför allt en annan: hade 
nyss mobiliserade medborgare, ryckta från sina civila 
liv och rimligtvis i varierande kondition, rimliga för-
utsättningar att gå till anfall som kuggar i ett stort 
företag? Många hade säkert kunnat bita ifrån sig, men 
anfallsoperation är trots allt något väldigt annorlunda 
än att hålla försvarsställningar. Hade de tränats till-
räckligt i att utnyttja terrängen och vapnens utnytt-
jande i snårskogen? Hur skulle människor som i fred 
aldrig använt våld ha förmått sig att döda dem som 
kommit till vårt land med vapen i hand? Det hade 
under det kalla kriget varit frågor om något mer och 
djupare än utbildning och kultur.

Vi skulle i alla fall ha verkat på de ”inre linjerna”. 
Sedan strider väl hade kommit igång måste militär-
områdesstaben likt underställda förband hela tiden 
följa upp läget (genom op-säk-sektionen och fångför-
hör) för att agera utifrån #endens bedömda aktuella 
styrka. Det gällde att exempelvis kunna avgöra när 
egna förband borde/kunde ges ändrade uppgifter 
eller när det utan oacceptabelt risktagande gick att 
dra tillbaka någon/några dem för reorganisering etc. 
Någon skulle hinna komma till vår hjälp åtminstone 
i luften, och krigskonjunkturerna kunde ändras. Vi 
hade dock bara att falla tillbaka på de förberedelser 
som gjorts tidigare, i fredstid. Försvarsmakten kunde 
inte bestämma var och när den skulle behöva utveckla 
maximal kraft. Man gjorde planer för olika eventuali-
teter. Det betydde dock inte att staberna skulle ha haft 
god tid på att planera hur varje motanfall skulle göras 
på bästa sätt. 

General Öhquists anfall
Problemet hade belysts under #nska vinterkriget. Den 
#nska armén var fullt mobiliserad i extra övningar 
under höstmånaderna !$%$ och stod hyggligt redo i 
prövningens stund. Utrustningen var ålderdomlig och 
bitvis rent miserabel, men arméförbanden hade i alla 
fall samövats när Sovjetunionen den %& november gick 

för att vinna tid för reträtt eller förhala det oundvik-
liga. Sådana handlingar är krigshistorien fylld av.

En operation/ett anfall skulle kräva insats av de 
pansarförband som hållits i beredskap mot #entliga 
luftlandsättningar. Med enbart infanteri vore det 
utomordentligt svårt att åstadkomma ett nödvändigt 
genombrott (vilket det sista tyska uppbådets ”folk-
grenadjärer” sannerligen upplevde i Ardennerslaget 
!$''–'(). Eget )yg kunde sällan påräknas för mark-
understöd, och utan massiv tillgång till den tunga 
elden vore ett ambitiöst upplagt militärt företag lön-
löst. Flera artilleribataljoner behövde samordna sin 
eld mot det område där man avsåg att försöka slå hål 
på #enden, andra skulle åstadkomma nedhållande eld 
mot )ankerande avsnitt. Och slutligen måste några, de 
för uppgiften med längre skjutavstånd (portén) mest 
lämpliga, användas för artilleribekämpning. Inom en 
fördelning skulle ledningsgruppen för dess fältartilleri-
regemente ta de artilleritekniska besluten för att nå 
bästa möjliga effekt. 

Kunde man alltid räkna med alla högre chefers 
nödvändiga förmåga när det gällde krig och dödlig 
fara och inte längre fredsrutiner och bara god vilja? 
En ofta anlitad skröna säger att militären i Finland 
kallt räknade med att byta ut hälften av de högra che-
ferna när kriget kom. Sådant är nys. Sant är att efter 
vinterkrigets utbrott en armékårchef ersattes med en 
dugligare of#cer och att i fortsättningskrigets slut-
skede !$'' på Karelska näset en rad divisionschefer 
avskedades för inkompetens. En armékårchef kom 
på kant med sin förman och klev ner till uppgiften 
som divisionschef på ett annat avsnitt. Men vill man 
titta på massavskedanden #nner man dem i Joffres 
beslut före slaget vid Marne, i Hitlers krigföring 
och Stalins (massaker redan i fred). Generaler måste 
också ha den politiska ledningens förtroende, vilket 
i t ex Churchills fall inte var det lättaste att åstad-
komma. 

Nästan alla krigsmakter har fått inleda krig på 
marken med sina fredsgeneraler och andra högre 
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för att vinna tid för reträtt eller förhala det oundvik-
liga. Sådana handlingar är krigshistorien fylld av.

En operation/ett anfall skulle kräva insats av de
pansarförband som hållits i beredskap mot fientliga
luftlandsättningar. Med enbart infanteri vore det
utomordentligt svårt att åstadkomma ett nödvändigt
genombrott (vilket det sista tyska uppbådets "folk-
grenadjärer" sannerligen upplevde i Ardennerslaget
1944-45). Eget flyg kunde sällan påräknas för mark-
understöd, och utan massiv tillgång till den tunga
elden vore ett ambitiöst upplagt militärt företag lön-
löst. Flera artilleribataljoner behövde samordna sin
eld mot det område där man avsåg att försöka slå hål
på fienden, andra skulle åstadkomma nedhållande eld
mot flankerande avsnitt. Och slutligen måste några, de
för uppgiften med längre skjutavstånd (port&i) mest
lämpliga, användas för artilleribekämpning. Inom en
fördelning skulle ledningsgruppen för dess fältartilleri-
regemente ta de artilleritekniska besluten för att nå
bästa möjliga effekt.

Kunde man alltid räkna med alla högre chefers
nödvändiga förmåga när det gällde krig och dödlig
fara och inte längre fredsrutiner och bara god vilja?
En ofta anlitad skröna säger att militären i Finland
kallt räknade med att byta ut hälften av de högra che-
ferna när kriget kom. Sådant är nys. Sant är att efter
vinterkrigets utbrott en armékårchef ersattes med en
dugligare officer och att i fortsättningskrigets slut-
skede 1944 på Karelska näset en rad divisionschefer
avskedades för inkompetens. En armékårchef kom
på kant med sin förman och klev ner till uppgiften
som divisionschef på ett annat avsnitt. Men vill man
titta på massavskedanden finner man dem i Joffres
beslut före slaget vid Marne, i Hitlers krigföring
och Stalins (massaker redan i fred). Generaler måste
också ha den politiska ledningens förtroende, vilket
i t ex Churchills fall inte var det lättaste att åstad-
komma.

Nästan alla krigsmakter har fått inleda krig på
marken med sina fredsgeneraler och andra högre

chefer. Där skulle vi inte haft det sämre än andra.
Och den stora frågan var framför allt en annan: hade
nyss mobiliserade medborgare, ryckta från sina civila
liv och rimligtvis i varierande kondition, rimliga för-
utsättningar att gå till anfall som kuggar i ett stort
företag? Många hade säkert kunnat bita ifrån sig, men
anfallsoperation är trots allt något väldigt annorlunda
än att hålla försvarsställningar. Hade de tränats till-
räckligt i att utnyttja terrängen och vapnens utnytt-
jande i snårskogen? Hur skulle människor som i fred
aldrig använt våld ha förmått sig att döda dem som
kommit till vårt land med vapen i hand? Det hade
under det kalla kriget varit frågor om något mer och
djupare än utbildning och kultur.

Vi skulle i alla fall ha verkat på de "inre linjerna".
Sedan strider väl hade kommit igång måste militär-
områdesstaben likt underställda förband hela tiden
följa upp läget (genom op-säk-sektionen och fångför-
hör) för att agera utifrån fiendens bedömda aktuella
styrka. Det gällde att exempelvis kunna avgöra när
egna förband borde/kunde ges ändrade uppgifter
eller när det utan oacceptabelt risktagande gick att
dra tillbaka någon/några dem för reorganisering etc.
Någon skulle hinna komma till vår hjälp åtminstone
i luften, och krigskonjunkturerna kunde ändras. Vi
hade dock bara att falla tillbaka på de förberedelser
som gjorts tidigare, i fredstid. Försvarsmakten kunde
inte bestämma var och när den skulle behöva utveckla
maximal kraft. Man gjorde planer för olika eventuali-
teter. Det betydde dock inte att staberna skulle ha haft
god tid på att planera hur varje motanfall skulle göras
på bästa sätt.

General Öhquists anfall
Problemet hade belysts under finska vinterkriget. Den
finska armen var fullt mobiliserad i extra övningar
under höstmånaderna 1939 och stod hyggligt redo i
prövningens stund. Utrustningen var ålderdomlig och
bitvis rent miserabel, men armsförbanden hade i alla
fall samövats när Sovjetunionen den 3o november gick
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Uppland – ett storanfall med $% %%% angripare mot till 
slut #%&%%% försvarare; söder om Mälaren – ett överras-
kande anfall med kort militär förvarning, snart omfat-
tande strider om '%&%%%–(% %%% man på båda sidor. 

Högst $%&%%% man; det var vad Sovjetunionen i 
det första fallet skulle ha gripit till med för att tränga 
igenom Sverige till Norge och Atlantkusten. Alterna-
tivet hade varit att genom kombinationen av invasion 
och luftangrepp kuva den svenska regeringen till för-
handlingar och underkastelse. Siffran ligger inte så 
långt från vad nazityska planerare framför allt !)(' 
trodde skulle räcka för att knäcka Sverige. 

Exemplen kan tyckas antyda hur lätt stormakter 
har att underskatta småstater som eventuellt ligger 
i vägen. Men de visar också att Sovjetunionen t ex 
kring !)#%, likt Nazityskland en dryg generation tidi-
gare, under ett europeiskt storkrig skulle ha haft svårt 
att avvara mycket folk mot Sverige. Särskilt tillgången 
till lämpligt invasionstonnage var länge begränsad. 
Å andra sidan kunde man hävda att vår krigsavhål-
lande ambition med en stor försvarsmakt här ändå 
inte hade räckt till för att helt avskräcka en mer eller 
mindre desperat stormakt.

Vi hade tvingats till väpnat försvar, och det i bästa 
fall inte med litet. Koncentrering och uppmarsch förut-
sattes ha gått snabbt. På marken hade ÖB i Upplands-
fallet (kapitel $) gjort det möjligt för MB att möta, 
hejda och slå *enden med till sist hälften av arméns 
brigader. De hade beordrats utföra något så vanskligt 
som anfall i rätt öppen terräng. Våra anfallsövningar 
innehöll visserligen, av säkerhetsskäl, ofta stormningar 
över öppna fält. Problemet var att detta tillvägagångs-
sätt sällan skulle ha varit möjligt utan samverkan 
med pansar, och det hade det skogsvana infanteriet 
inte övat tillräckligt. Artilleriets eldledare hade satts 
på prov med korta observations- och rätt långa skjut-
avstånd; under deras utbildning på skjutfält hade det 
varit tvärtom. Taktiska framgångar kunde ha blandats 
med tillkortakommanden, dock behövde i exemplet 
inga brigadanfall inställas eller avblåsas. 

till angrepp över gränsen. Sedan angriparen tryckt 
på i drygt tre veckor beslöt chefen för II. armékåren 
på det högra avsnittet av Karelska näset, general löjt-
nanten Harald Öhquist, att gå till motanfall. Tiden för 
denna improviserade operation bestämdes till dagen 
före julafton.

Tre divisioner skulle sättas in i bredd, utan något 
som helst pansar och understödda av mestadels 
obsolet artilleri. En av divisionerna hade legat som 
general Mannerheims strategiska reserv och saknade 
frontvana. Anfallet inleddes kl %$.'% och några batal-
joner slog sig faktiskt fram tre–fyra kilometer, men de 
+esta körde snart fast. Sovjetstyrkorna hade starka 
ställningar och en myckenhet stridsvagnar mot helt 
oskyddade infanteribataljoner, som syntes alltför väl 
eftersom vädret hade blivit klart. Understödet bröt 
helt samman, artilleriet saknade radioutrustning och 
*ck sina trådförbindelser sönderskjutna i den tunga 
sovjetiska elden. På eftermiddagen, efter åtta timmars 
strider, avblåste Öhquist hela operationen. Finlän-
darna hade gapat efter för mycket. 

Hösten !)') saknade Finland anfallsvana för en 
så stor insats med bortåt (, %%% man insatta. Opera-
tionen hade kostat ! ,%% i stupade och sårade. Den 
var inte realistiskt iscensatt. Men generalen försva-
rade sitt beslut med att anfallet hade livat upp stäm-
ningen inom truppen och hindrat att tidigare reträt-
ter ledde till passivitet. Intressant nog blev *enden 
också skakad av den oväntade *nska aggressiviteten. 
Finlands *ck ett andrum på nära sju veckor, innan 
Sovjetunionen efter reorganisation, befälsutbyte och 
taktikanpassning den !% februari var redo för en stor 
markoffensiv på näset, den som skulle tvinga Finland 
att söka fred den !' mars !)(%.

Vad det handlade om
Vad *nner man då i bokens tre kapitel om svensk ope-
rationsförmåga av bedömningar och planläggning på 
milonivå? En fråga om storleken på strider som kunde 
bryta ut belyses främst i sifferexemplen från milo Ö: 
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till angrepp över gränsen. Sedan angriparen tryckt
på i drygt tre veckor beslöt chefen för H. armskåren
på det högra avsnittet av Karelska näset, generallöjt-
nanten Harald Öhquist, att gå till motanfall. Tiden för
denna improviserade operation bestämdes till dagen
före julafton.

'Re divisioner skulle sättas in i bredd, utan något
som helst pansar och understödda av mestadels
obsolet artilleri. En av divisionerna hade legat som
general Mannerheims strategiska reserv och saknade
frontvana. Anfallet inleddes kl 06.30 och några batal-
joner slog sig faktiskt fram tre—fyra kilometer, men de
flesta körde snart fast. Sovjetstyrkorna hade starka
ställningar och en myckenhet stridsvagnar mot helt
oskyddade infanteribataljoner, som syntes alltför väl
eftersom vädret hade blivit klart. Understödet bröt
helt samman, artilleriet saknade radioutrustning och
fick sina trådförbindelser sönderskjutna i den tunga
sovjetiska elden. På eftermiddagen, efter åtta timmars
strider, avblåste Öhquist hela operationen. Finlän-
darna hade gapat efter för mycket.

Hösten 1939 saknade Finland anfallsvana för en
så stor insats med bortåt 45 000 man insatta. Opera-
tionen hade kostat i500 i stupade och sårade. Den
var inte realistiskt iscensatt. Men generalen försva-
rade sitt beslut med att anfallet hade livat upp stäm-
ningen inom truppen och hindrat att tidigare reträt-
ter ledde till passivitet. Intressant nog blev fienden
också skakad av den oväntade finska aggressiviteten.
Finlands fick ett andrum på nära sju veckor, innan
Sovjetunionen efter reorganisation, befälsutbyte och
taktikanpassning den io februari var redo för en stor
markoffensiv på näset, den som skulle tvinga Finland
att söka fred den 13 mars 194o.

Vad det handlade om
Vad finner man då i bokens tre kapitel om svensk ope-
rationsförmåga av bedömningar och planläggning på
milonivå? En fråga om storleken på strider som kunde
bryta ut belyses främst i sifferexemplen från milo Ö:

Uppland — ett storanfall med 6o 000 angripare mot till
slut 8o 000 försvarare; söder om Mälaren — ett överras-
kande anfall med kort militär förvarning, snart omfat-
tande strider om 3o 000-40000 man på båda sidor.

Högst 6o 000 man; det var vad Sovjetunionen i
det första fallet skulle ha gripit till med för att tränga
igenom Sverige till Norge och Atlantkusten. Alterna-
tivet hade varit att genom kombinationen av invasion
och luftangrepp kuva den svenska regeringen till för-
handlingar och underkastelse. Siffran ligger inte så
långt från vad nazityska planerare framför allt 1943
trodde skulle räcka för att knäcka Sverige.

Exemplen kan tyckas antyda hur lätt stormakter
har att underskatta småstater som eventuellt ligger
i vägen. Men de visar också att Sovjetunionen t ex
kring 1980, likt Nazityskland en dryg generation tidi-
gare, under ett europeiskt storkrig skulle ha haft svårt
att avvara mycket folk mot Sverige. Särskilt tillgången
till lämpligt invasionstonnage var länge begränsad.
Å andra sidan kunde man hävda att vår krigsavhål-
lande ambition med en stor försvarsmakt här ändå
inte hade räckt till för att helt avskräcka en mer eller
mindre desperat stormakt.

Vi hade tvingats till väpnat försvar, och det i bästa
fall inte med litet. Koncentrering och uppmarsch förut-
sattes ha gått snabbt. På marken hade ÖB i Upplands-
fallet (kapitel 6) gjort det möjligt för MB att möta,
hejda och slå fienden med till sist hälften av armens
brigader. De hade beordrats utföra något så vanskligt
som anfall i rätt öppen terräng. Våra anfallsövningar
innehöll visserligen, av säkerhetsskäl, ofta stormningar
över öppna fält. Problemet var att detta tillvägagångs-
sätt sällan skulle ha varit möjligt utan samverkan
med pansar, och det hade det skogsvana infanteriet
inte övat tillräckligt. Artilleriets eldledare hade satts
på prov med korta observations- och rätt långa skjut-
avstånd; under deras utbildning på skjutfält hade det
varit tvärtom. Taktiska framgångar kunde ha blandats
med tillkortakommanden, dock behövde i exemplet
inga brigadanfall inställas eller avblåsas.
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två övriga ”stormilona” framgår här tydligt. Särskilt 
här tenderade man nog i staberna i norr att betrakta 
Finland som ett sovjetiskt genommarschområde. 
Hur skulle försvararna agera om sovjetiska förband 
trängde fram uppblandade med sådana strömmar 
av $yktingar, folk och boskap, som vi kände till från 
hösten !#%% då Finland hade tvingats till strid mot 
tidigare tyska bundsförvanter? När kunde man i 
sådana lägen spränga broar, och vem skulle i bråds-
kande lägen fatta besluten? MB kunde inte alltid ha 
överblicken.

Av central betydelse var förstås hållfastheten 
i de älvlinjer där &enden skulle mötas, hejdas och 
efter förmåga slås. Vad betydde det för den svenska 
motståndsviljan i stort att man från början skulle 
behöva utrymma gränszonen framför den med fort 
och andra artilleriställningar utbyggda Kalixlinjen? 
Kanske kunde ett planlagt agerande hos befolk-
ningen ha uppfattats som att det skedde utan beslut-
sam strid. Och hur skulle det psykologiskt kännas 
för trupp och nation om man därpå också lämnade 
Kalixlinjen – denna det kalla krigets symbol för 
svensk motståndskraft – i avsikt att slutligen försöka 
avvärja anfallet vid den forti&katoriskt långt svagare 
Luleälvslinjen? Det handlar i sådana fall mycket om 
enskilda förbands fördröjningsstrider fram till vad 
som kallades främre respektive bakre avvärjningszon. 
I upprepade ÖB-operationsordrar framgår dock att 
hela milot endast kunde övergå från avvärjnings- till 
fördröjnings strid på order av överbefälhavaren (med 
regeringen bittert införstådd).

I Bengt Gustafssons referat i kapitel ' av en före -
trädares försvarsplan framgår att man i det längsta 
också skulle hindra en angripare från att i ”norra 
$ank zonen” tränga fram längs mellanriksvägen 
Pajala– Kiruna–Narvik. Frågan är om man inte 
därmed riskerade att ta på sig för mycket (hjälp åt 
Nato landet Norge?), även om Kiruna och Malmberget 
inte låg långt från en angripares infallsvägar söder ut 
mot Bottniska viken. I övningen ”Nordanvind” 

De som såg till att ammunition, drivmedel och mat 
kom fram i rätt tid till anfallsstriderna hade gjort ett 
Herkulesjobb. Närheten till Stockholms och Uppsalas 
stora sjukhus hade underlättat behandlingen av de 
sårade. En ny uppgift som måste lösas var omhänder-
tagandet av tusentals krigsfångar. 

Raden av fördelningsanfall under $era dagar skulle 
utomlands kanske inte ha tilldelats var sitt kodnamn. 
Men ett sådant kunde ha varit på sin plats om det 
avsett hela uppgiften att rensa Uppland från &enden. 
Operation ”Carolus”, kanske? 

Milon med variationer
Det är kanske lätt att så här fastna i omständigheterna 
kring milo Ö:s exempel. Vad som i ett övergripande 
perspektiv har belysts i alla de tre kapitlen om krig-
föring på milonivå är ju inte minst hur förhållandena 
i de stora milona varierade. Det gäller framför allt i 
stridsfasen efter det att man inte hade kunnat hejda 
en angripare utanför landets gränser. Några iakt-
tagelser:

Milo ÖN
Med malmen och vattenkraften var övre Norrland 
åtminstone sedan förra sekelskiftet inte längre någon 
perifer nationell angelägenhet. ÖB Opo säger att 
striden ska ”upptas så nära gränsen som omständig-
heterna medger”, med det karska tillägget att den 
ska ske med insats av $ygstridskrafter och ”lämpliga 
markförband även utanför gränsen”. En angripare 
skulle dock enligt krigsplanläggningen knappast 
mötas med all tillgänglig kraft alldeles vid gränsen 
utan först efter hand som han trängde fram och man 
kunnat samla egna styrkor, således snarast strid enligt 
den förment föråldrade centralförsvarsprincipen.

För milo ÖN var det militära hotet gränsinvasion, 
vintertid i kombination med möjligheter till invasion 
över Bottenvikens is. MB hade i huvudsak att sam-
ordna mark- och rätt svaga $ygstridskrafter, dock med 
inslag av direkt markunderstöd. Skillnaden mot de 
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De som såg till att ammunition, drivmedel och mat
kom fram i rätt tid till anfallsstriderna hade gjort ett
Herkulesjobb. Närheten till Stockholms och Uppsalas
stora sjukhus hade underlättat behandlingen av de
sårade. En ny uppgift som måste lösas var omhänder-
tagandet av tusentals krigsfångar.

Raden av fördelningsanfall under flera dagar skulle
utomlands kanske inte ha tilldelats var sitt kodnamn.
Men ett sådant kunde ha varit på sin plats om det
avsett hela uppgiften att rensa Uppland från fienden.
Operation "Carolus", kanske?

Milon med variationer
Det är kanske lätt att så här fastna i omständigheterna
kring milo Ö:s exempel. Vad som i ett övergripande
perspektiv har belysts i alla de tre kapitlen om krig-
föring på milonivå är ju inte minst hur förhållandena
i de stora milona varierade. Det gäller framför allt i
stridsfasen efter det att man inte hade kunnat hejda
en angripare utanför landets gränser. Några iakt-
tagelser:

Milo ÖN
Med malmen och vattenkraften var övre Norrland
åtminstone sedan förra sekelskiftet inte längre någon
perifer nationell angelägenhet. ÖB Opo säger att
striden ska "upptas så nära gränsen som omständig-
heterna medger", med det karska tillägget att den
ska ske med insats av flygstridskrafter och "lämpliga
markförband även utanför gränsen". En angripare
skulle dock enligt krigsplanläggningen knappast
mötas med all tillgänglig kraft alldeles vid gränsen
utan först efter hand som han trängde fram och man
kunnat samla egna styrkor, således snarast strid enligt
den förment föråldrade centralförsvarsprincipen.

För milo ÖN var det militära hotet gränsinvasion,
vintertid i kombination med möjligheter till invasion
över Bottenvikens is. MB hade i huvudsak att sam-
ordna mark- och rätt svaga flygstridskrafter, dock med
inslag av direkt markunderstöd. Skillnaden mot de

två övriga "stormilona" framgår här tydligt. Särskilt
här tenderade man nog i staberna i norr att betrakta
Finland som ett sovjetiskt genommarschområde.
Hur skulle försvararna agera om sovjetiska förband
trängde fram uppblandade med sådana strömmar
av flyktingar, folk och boskap, som vi kände till från
hösten 1944 då Finland hade tvingats till strid mot
tidigare tyska bundsförvanter? När kunde man i
sådana lägen spränga broar, och vem skulle i bråds-
kande lägen fatta besluten? MB kunde inte alltid ha
överblicken.

Av central betydelse var förstås hållfastheten
i de älvlinjer där fienden skulle mötas, hejdas och
efter förmåga slås. Vad betydde det för den svenska
motståndsviljan i stort att man från början skulle
behöva utrymma gränszonen framför den med fort
och andra artilleriställningar utbyggda Kalixlinjen?
Kanske kunde ett planlagt agerande hos befolk-
ningen ha uppfattats som att det skedde utan beslut-
sam strid. Och hur skulle det psykologiskt kännas
för trupp och nation om man därpå också lämnade
Kalixlinjen — denna det kalla krigets symbol för
svensk motståndskraft — i avsikt att slutligen försöka
avvärja anfallet vid den fortifikatoriskt långt svagare
Luleälvslinjen? Det handlar i sådana fall mycket om
enskilda förbands fördröjningsstrider fram till vad
som kallades främre respektive bakre avvärjningszon.
I  upprepade ÖB-operationsordrar framgår dock att
hela milot endast kunde övergå från avvärjnings- till
fördröjningsstrid på order av överbefälhavaren (med
regeringen bittert införstådd).

I  Bengt Gustafssons referat i kapitel 5 av en före-
trädares försvarsplan framgår att man i det längsta
också skulle hindra en angripare från att i "norra
flankzonen" tränga fram längs mellanriksvägen
Pajala—Kiruna—Narvik. Frågan är om man inte
därmed riskerade att ta på sig för mycket (hjälp åt
Natolandet Norge?), även om Kiruna och Malmberget
inte låg långt från en angripares infallsvägar söderut
mot Bottniska viken. I övningen "Nordanvind"
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handlade det för honom operativt praktiskt taget ute-
slutande om användning av markstridskrafter med 
det ringa stöd av attack$yg som ÖB då kunde ställa 
till förfogande. MBÖ hade ett tungt ansvar för det 
psykologiskt mest betydelsefulla – försvaret av Stock-
holm med riksledningen – och med det av Mälardalen 
kluvna operationsområdet.

En %ende skulle således ha två huvudalternativ: 
norr eller söder om Mälaren. Här fanns ingen av 
naturen given försvarslinje som älvarna i norr. Med 
behovet att skydda en stor befolkning talade mycket 
för snabbast möjliga ingripande med de stridskrafter 
som kunde göras tillgängliga genom för$yttningar 
över Mälarbroarna – de för %entliga luftangrepp 
sårbara $askhalsarna – beroende på var ett angrepp 
sattes in. Ett särskilt problem hade uppstått om en 
%ende genom strategisk kupp hade besatt nyckel-
punkter i hjärtlandet med risk för att riksledningen 
hade lamslagits. Frågorna antyder hur många av 
militär befälhavarens problem som inte var av rent 
militär art.

Det första behovet var att operativt förhindra att 
Stockholm cernerades, d v s avskars i såväl söder som 
norr och inneslöts innan försvarsmakten hann mobili-
sera alla dess värnpliktiga. Därtill kom frågan om det 
realistiska i tidiga utrymningsplaner för hela befolk-
ningen, den troliga risken för spontanutrymning, 
effekten för hela det svenska samhället av $yganfall 
och alla i värsta fall förlamande rykten (kanske rent 
av om kärnvapenhot). Hur mycket skulle man kunna 
satsa på försvaret av huvudstaden, om regeringen 
och ÖB redan hade satt sig i säkerhet i den skyddade 
zonen? 

Milo S
Oavsett strategiska val på ÖB-(riks)nivå skulle svensk 
militär på MB-nivå kunna tillämpa olika operativa 
principer. Söderut lockades militärbefälhavarna mer 
än på andra håll att möta %enden på stranden i ett 
periferiförsvar. 

satsade militärbefälhavaren här optimistiskt på ett 
fördelnings anfall. Bedömningen var att man måste ta 
ett initiativ under en bedömd svacka i %endens till-
växt; de två andra fördelningarna skulle under tiden 
hålla stånd i kustlandet, på den södra älvfronten. I det 
fallet kunde man i MB:s djärva inriktning av fördel-
ningens stridsplan kanske se en begränsad ”opera-
tion”, även enligt regelboken. (Den betingades givetvis 
också av övningsområdet och -behovet.)

Milo Ö
Det var här avgörandet skulle falla – något som his-
toriskt hade stått klart med Stockholms utsatta läge 
efter förlusten !"#& av de %nska landskapen. Efter 
beredskapsårens gränsförsvar aktualiserades detta 
med Sovjetunionens framträngande i Östersjöområ-
det. Mälardalens centrala betydelse i en seg försvars-
strid fastslogs av ÖB Helge Jung i Vårt framtida 
försvar (!&'(). Årtiondena därefter betonades mer 
planeringen för andra delar av riket, övre Norrland 
och Skåne, i och med att de blå försvarsgrenarna %ck 
ökat gehör för ett framskjutet försvar. Huvudstaden 
kom åter i centrum för försvarsansträngningarna 
först på !&"#-talet under ”det andra kalla kriget” med 
den militärtekniska utvecklingen och tron på ökande 
risker för överraskande angrepp eller kuppanfall, det 
som till sist kallades ”angrepp med kort militär för-
varning” och ”strategiskt överfall”. 

Från Gävle ända ner till Slätbaken fanns attraktiva 
landstigningsområden. Tidigt utpekades två huvud-
avsnitt: Gävle-Uppland respektive Södertörn-Brå-
viken. Östra militärområdet samordnade stridskrafter 
ur alla försvarsgrenar. Försvaret av norra skärgården 
tedde sig gynnsamt med kraftsamlingen av vårt kust-
artilleri (tre brigader). Men efter en framgångsrik 
kustinvasion kunde som mest våra ubåtar ge sig på 
angriparens underhållstransporter. I övrigt hade MB, 
med vad som fanns kvar av sjöstridskrafter, endast 
begränsade möjligheter att operera i sjö$ankerna på 
%endens brohuvud. När läget var som mest ansträngt 
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satsade militärbefälhavaren här optimistiskt på ett
fördelningsanfall. Bedömningen var att man måste ta
ett initiativ under en bedömd svacka i fiendens till-
växt; de två andra fördelningarna skulle under tiden
hålla stånd i kustlandet, på den södra älvfronten. I  det
fallet kunde man i MB:s djärva inriktning av fördel-
ningens stridsplan kanske se en begränsad "opera-
tion", även enligt regelboken. (Den betingades givetvis
också av övningsområdet och -behovet.)

Milo Ö
Det var här avgörandet skulle falla — något som his-
toriskt hade stått klart med Stockholms utsatta läge
efter förlusten 1809 av de finska landskapen. Efter
beredskapsårens gränsförsvar aktualiserades detta
med Sovjetunionens framträngande i Östersjöområ-
det. Mälardalens centrala betydelse i en seg försvars-
strid fastslogs av ÖB Helge Jung i Vårt framtida
försvar (1947). Årtiondena därefter betonades mer
planeringen för andra delar av riket, övre Norrland
och Skåne, i och med att de blå försvarsgrenarna fick
ökat gehör för ett framskjutet försvar. Huvudstaden
kom åter i centrum för försvarsansträngningarna
först på 1980-talet under "det andra kalla kriget" med
den militärtekniska utvecklingen och tron på ökande
risker för överraskande angrepp eller kuppanfall, det
som till sist kallades "angrepp med kort militär för-
varning" och "strategiskt överfall".

Från Gävle ända ner till Slätbaken fanns attraktiva
landstigningsområden. Tidigt utpekades två huvud-
avsnitt: Gävle-Uppland respektive Södertörn-Brå-
viken. Östra militärområdet samordnade stridskrafter
ur alla försvarsgrenar. Försvaret av norra skärgården
tedde sig gynnsamt med kraftsamlingen av vårt kust-
artilleri (tre brigader). Men efter en framgångsrik
kustinvasion kunde som mest våra ubåtar ge sig på
angriparens underhållstransporter. I  övrigt hade MB,
med vad som fanns kvar av sjöstridskrafter, endast
begränsade möjligheter att operera i sjöflankerna på
fiendens brohuvud. När läget var som mest ansträngt

handlade det för honom operativt praktiskt taget ute-
slutande om användning av markstridskrafter med
det ringa stöd av attackflyg som ÖB då kunde ställa
till förfogande. MBÖ hade ett tungt ansvar för det
psykologiskt mest betydelsefulla — försvaret av Stock-
holm med riksledningen — och med det av Mälardalen
kluvna operationsområdet.

En fiende skulle således ha två huvudalternativ:
norr eller söder om Mälaren. Här fanns ingen av
naturen given försvarslinje som älvarna i norr. Med
behovet att skydda en stor befolkning talade mycket
för snabbast möjliga ingripande med de stridskrafter
som kunde göras tillgängliga genom förflyttningar
över Mälarbroarna — de för fientliga luftangrepp
sårbara flaskhalsarna — beroende på var ett angrepp
sattes in. Ett  särskilt problem hade uppstått om en
fiende genom strategisk kupp hade besatt nyckel-
punkter i hjärtlandet med risk för att riksledningen
hade lamslagits. Frågorna antyder hur många av
militärbefälhavarens problem som inte var av rent
militär art.

Det första behovet var att operativt förhindra att
Stockholm cernerades, d v s avskars i såväl söder som
norr och inneslöts innan försvarsmakten hann mobili-
sera alla dess värnpliktiga. Därtill kom frågan om det
realistiska i tidiga utrymningsplaner för hela befolk-
ningen, den troliga risken för spontanutrymning,
effekten för hela det svenska samhället av flyganfall
och alla i värsta fall förlamande rykten (kanske rent
av om kärnvapenhot). Hur mycket skulle man kunna
satsa på försvaret av huvudstaden, om regeringen
och ÖB redan hade satt sig i säkerhet i den skyddade
zonen?

Milo S
Oavsett strategiska val på ÖB-(riks)nivå skulle svensk
militär på MB-nivå kunna tillämpa olika operativa
principer. Söderut lockades militärbefälhavarna mer
än på andra håll att möta fienden på stranden i ett
periferiförsvar.
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heter till samverkan, om inte Warszawapakten genom 
ett blixtanfall trängt fram och redan tagit Själland. 
Redan i samband med diskussionerna om ett skandi-
naviskt försvarsförbund !#$"/$# nämndes fördelen 
av att vi var med och försvarade Själland, liksom en 
risk för att ett sovjetiskt angrepp över norra Öresund 
skulle avskära svensk trupp från övriga landet. Om vi 
inte hade angripits men Danmark invade rats, skulle 
vi då inta vänteläge med Warszawa paktens invasions-
%otta utanför kusten? Väntan på vad? Påtryckningar 
från Nato om att vi militärt skulle ingripa kunde ha 
aktualiserats – en nöt för regeringen att knäcka.

Inte låta sig inneslutas
Förhoppningen var att försvarsmakten skulle lyckas 
i sina operativa ansträngningar. På det byggde från 
början praktiskt taget allt planeringsarbete. Men 
om ett anfall inte ledde till avsett resultat, skulle en 
militär befälhavare då under fortsatt strid och kanske 
med tämligen otillräckliga förstärkningar verkligen ha 
kunnat fatta snabba beslut och samla sina decimerade 
anfalls skaror till en ny ansträngning? Det hade skapat 
nya risker.

Vad som i planeringsarbetet återkommer, t ex %era 
gånger när det gäller milo ÖN, var ÖB:s order att man 
inte &ck ta chansen att strida så länge att förbanden 
riskerade att inneslutas. Manöverfriheten skulle inte 
äventyras. Det betyder att försvararna, i stället för att 
tänka framåt på egna ”operationer”, på order av ÖB 
kunde tvingas att slå till reträtt, ett ord som undviks i 
svensk militär terminologi, som inte övades och som vi 
inte vet hur den svenska allmänheten skulle ha reage-
rat på. Planmässigt kunde man hoppas på insatser 
av kvarlämnade smärre förband (”fria kriget”), men 
mycket, framför allt oumbärlig elproduktion, skulle ha 
gått förlorat. 

Med tiden blev det kalla krigets försvarsmakt, i 
Helge Jungs anda, åter medveten om att underställda 
chefer kunde behöva anvisningar för en eventuellt 
ofrånkomlig utveckling på marken. I MB ÖN:s 

Hotet hade sedan Karl XIV Johans krig i mer än 
hundra år känts avlägset i Skåne. Ett nytt läge upp-
stod först i och med alarmerande signaler om Nazi-
tysklands påbörjade snabbupprustning och !#'( års 
moderniseringsbeslut. Regionen måste nu betraktas 
som en presumtiv krigsskådeplats. Den rollen kvar-
stod under det kalla kriget, sedan det tyska hotet helt 
försvunnit men Sovjets välde sträckte sig nästan fram 
till Lübeck på den tyska Östersjökusten. Skåne var 
för svenska förhållanden tättbefolkat, en ihållande 
förebekämpning skulle vara skrämmande märkbar för 
hela landsändan. Södra milot måste parera en &endes 
möjligheter att efter ett inledningsskede av luftanfall 
kunna angripa från tre håll, kusterna i öst, syd och 
väst, rimligtvis i något skilda sekvenser beroende på 
krigsutvecklingen i stort.

Även MB Syd disponerade över stridskrafter ur för-
hoppningsvis alla försvarsgrenarna, dock med reserva-
tion för vad som kunde &nnas tillgängligt av de egna 
sjöstridskrafternas ytfartyg så långt ner i Östersjön. 
Längs kusterna förfogade han över befästningar och 
rörligt kustartilleri men hade också under sitt befäl de 
mest rörliga och slagkraftiga enheterna, efter många 
om och men sammanförda i vår enda pansarfördel-
ning. Tillgången på pansarförbanden medgav snabba 
men sårbara för%yttningar av den egna tyngd punkten 
i det skånska landskapet. Det fanns ett ”anfallsverk”. 
Det byggde, som visas i kapitel ), på enskilda fördel-
ningars strid snarare än fullskaliga opera tioner med 
%era insatta tillsammans. 

Om militärområdet skulle utsättas för &endens 
huvudangrepp planerade MB som framgått för insats 
också av en tillkommande fördelning från Mellan-
sverige, vilket skulle ha gett honom bortåt hälften 
av de största svenska förbandsenheterna. En alltmer 
begränsad tillgång på anfallsdugliga infanteriförband 
och behovet att skydda mest möjliga av Skånelandet 
talade dock mer för försvar än mer aggressiva företag. 

Vad som skedde på den danska sidan, Natos ansvar, 
måste också vägas in, förhoppningsvis med möjlig-

V I L J A  O C H  F Ö R M Å G A  -  T A N K A R  K R I N G  E T T  S V E N S K T  K O N C E P T  I 8 I

Hotet hade sedan Karl X IV Johans krig i mer än
hundra år känts avlägset i Skåne. Ett nytt läge upp-
stod först i och med alarmerande signaler om Nazi-
tysklands påbörjade snabbupprustning och 1936 års
moderniseringsbeslut. Regionen måste nu betraktas
som en presumtiv krigsskådeplats. Den rollen kvar-
stod under det kalla kriget, sedan det tyska hotet helt
försvunnit men Sovjets välde sträckte sig nästan fram
till Lubeck på den tyska Östersjökusten. Skåne var
för svenska förhållanden tättbefolkat, en ihållande
förebekämpning skulle vara skrämmande märkbar för
hela landsändan. Södra milot måste parera en fiendes
möjligheter att efter ett inledningsskede av luftanfall
kunna angripa från tre håll, kusterna i öst, syd och
väst, rimligtvis i något skilda sekvenser beroende på
krigsutvecklingen i stort.

Även MB Syd disponerade över stridskrafter ur för-
hoppningsvis alla försvarsgrenarna, dock med reserva-
tion för vad som kunde finnas tillgängligt av de egna
sjöstridskrafternas ytfartyg så långt ner i Östersjön.
Längs kusterna förfogade han över befästningar och
rörligt kustartilleri men hade också under sitt befäl de
mest rörliga och slagkraftiga enheterna, efter många
om och men sammanförda i vår enda pansarfördel-
ning. Tillgången på pansarförbanden medgav snabba
men sårbara förflyttningar av den egna tyngdpunkten
i det skånska landskapet. Det fanns ett "anfallsverk".
Det byggde, som visas i kapitel 7, på enskilda fördel-
ningars strid snarare än fullskaliga operationer med
flera insatta tillsammans.

Om militärområdet skulle utsättas för fiendens
huvudangrepp planerade MB som framgått för insats
också av en tillkommande fördelning från Mellan-
sverige, vilket skulle ha gett honom bortåt hälften
av de största svenska förbandsenheterna. En alltmer
begränsad tillgång på anfallsdugliga infanteriförband
och behovet att skydda mest möjliga av Skånelandet
talade dock mer för försvar än mer aggressiva företag.

Vad som skedde på den danska sidan, Natos ansvar,
måste också vägas in, förhoppningsvis med möjlig-

heter till samverkan, om inte Warszawapakten genom
ett blixtanfall trängt fram och redan tagit Själland.
Redan i samband med diskussionerna om ett skandi-
naviskt försvarsförbund 1948/49 nämndes fördelen
av att vi var med och försvarade Själland, liksom en
risk för att ett sovjetiskt angrepp över norra Öresund
skulle avskära svensk trupp från övriga landet. Om vi
inte hade angripits men Danmark invaderats, skulle
vi då inta vänteläge med Warszawapaktens invasions-
flotta utanför kusten? Väntan på vad? Påtryckningar
från Nato om att vi militärt skulle ingripa kunde ha
aktualiserats — en nöt för regeringen att knäcka.

Inte låta sig inneslutas
Förhoppningen var att försvarsmakten skulle lyckas
i sina operativa ansträngningar. På det byggde från
början praktiskt taget allt planeringsarbete. Men
om ett anfall inte ledde till avsett resultat, skulle en
militärbefälhavare då under fortsatt strid och kanske
med tämligen otillräckliga förstärkningar verkligen ha
kunnat fatta snabba beslut och samla sina decimerade
anfallsskaror till en ny ansträngning? Det hade skapat
nya risker.

Vad som i planeringsarbetet återkommer, t ex flera
gånger när det gäller milo ÖN, var ÖB:s order att man
inte fick ta chansen att strida så länge att förbanden
riskerade att inneslutas. Manöverfriheten skulle inte
äventyras. Det betyder att försvararna, i stället för att
tänka framåt på egna "operationer", på order av ÖB
kunde tvingas att slå till reträtt, ett ord som undviks i
svensk militär terminologi, som inte övades och som vi
inte vet hur den svenska allmänheten skulle ha reage-
rat på. Planmässigt kunde man hoppas på insatser
av kvarlämnade smärre förband ("fria kriget"), men
mycket, framför allt oumbärlig elproduktion, skulle ha
gått förlorat.

Med tiden blev det kalla krigets försvarsmakt, i
Helge Jungs anda, åter medveten om att underställda
chefer kunde behöva anvisningar för en eventuellt
ofrånkomlig utveckling på marken. I  MB ÖN:s
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Allt detta skulle inte kunna hända samtidigt. För 
det fanns inga sådana mot oss gripbara sovjetiska 
manskaps-, $yg- och transportresurser i ett storkrig 
över det europeiska fastlandet. Men någonstans kunde 
en kritisk situation uppstå. Vi har aldrig realistiskt 
penetrerat och övat vad det kunde innebära om en 
militärbefälhavare med regeringens medgivande och 
på ÖB:s order hade tvingats övergå till fördröjnings-
strid. Detta var ju ett välkänt begrepp när det gällde 
taktiskt förband som kompanier, bataljoner och som 
högst brigader. Här skulle det ha gällt strid med hela 
militärområdets förband och dess underhållsanstalter. 
Vi hade inte tillräckligt med etappförband, hårt belas-
tade av stöd åt enheter i strid, för att organisationen 
också skulle klara av återupptagen kamp i bakre ställ-
ningar. Om de försökte bådadera kunde kraft i den 
första försvarsstriden gå förlorad.

Strid längre in i landet var en situation som det 
pratats om men som inte hade förberetts och övats. 
Björe mans varningsord gällde hela landet. Varken 
trupp eller civilbefolkning kunde känna igen sig i 
förut sättningarna. Det kastar sitt särskilda dunkel 
över hur politiker och militär efter krympande medels-
till delning hade tänkt sig ledningsförhållanden, bibe-
hållen stark försvarsanda och annat efter det att den 
beprövade devisen möta-hejda-slå skulle ersättas 
av ”försvårande”. Det kunde rimligtvis i sämsta fall 
betyda reträtt nästan från första stund.

Bengt Gustafsson har berört behovet av att 
tömma vägar för att möjliggöra artilleriets nödvän-
diga omgrupperingar. Det gällde den militära delen. 
Frankrike med sitt centralstyre och sin polismakt 
klarade första världskrigets stora tidiga reträtt undan 
tyskarna i augusti !%!& genom att gendarmer höll isär 
tillbaka ryckande trupp och $yende civila på skilda 
vägar. Men vi hade inte ens sextio–sjuttio år senare 
samma täta vägnät eller samma beslutsamma poli-
siära förmåga och makt. Marschvägar kunde korkas 
igen av $yende civila, lokala myndigheter kunde 
vara förvirrade eller svika och $y de också. Då har vi 

planläggning från !%"' möter man resonemang om 
upptags ställningar norr om Tärnaby för att trupperna 
i det längsta skulle hålla vägen till Mo i Rana öppen 
(tanken på förbindelse ut till Norge och det övriga 
Nato). Söderut kunde militärområdets fördelningar 
drivas så långt tillbaka som till Skellefteälven. Där 
(ck kanske milo NN överta försvaret, möjligen i en 
(icke planerad) samordning med milo ÖN, enligt en 
funde ring av Bengt Gustafsson i kapitel ). Lägg till 
detta behov av reorganisering av förband, och hela 
övre Norrland skulle vara indraget.

Samma omfattande följder (nner man även när det 
gäller Uppsalaområdet-Arlanda i Anders Hjulströms 
applikatoriska Upplandsexempel i kapitel * och ännu 
mer i det andra fallet med försvaret söder om Stock-
holm. Där ser vi en, utan militär förvarning sent 
mobiliserad svensk armé efter dagar av strider i försök 
att hejda (enden åt $era håll: i Södertäljeriktningen, 
Flen-Malmköping, Katrineholm-Vingåker och längs 
Göta kanal. Förband reorganiseras i Västmanland och 
Närke. Striden står om hela Svealand, kärnlandet med 
dess kommunikationer och mängder av tätorter som 
inte hunnit eller kunnat evakueras. Med vilken kraft 
kunde i det läget nationen, dess ledare, ha nerver och 
orkat fortsätta kampen?

I milo Syd kunde det under framtvingad för-
dröjning handla om att hela Skåne hade fått uppges. 
Det är något som kapitelförfattaren Carl Björeman 
uppehåller sig vid i kapitel +. Sådan förlust av en 
folkrik och produktivt viktiga landsända torde lika-
ledes ha fått nationella följder man knappt anar; ett 
trauma så gott som något. Delar av försvaret hade fått 
upptas i Smålands skogar, medan andra enheter hade 
gått tillbaka längs kusten i väster för försvaret av 
Göteborgsområdet, livsviktigt med tanke på att få in 
hjälp från Nato och med de sista baserna för rester av 
attack$yget. Ingen uppgift att rutinmässigt gripa sig 
an. Man befarar vad bara rykten om förberedelser för 
omgrupperingar kunde betyda för stridsviljan i Sve-
riges kornbod.
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planläggning från 1980 möter man resonemang om
upptagsställningar norr om Tärnaby för att trupperna
i det längsta skulle hålla vägen till Mo i Rana öppen
(tanken på förbindelse ut till Norge och det övriga
Nato). Söderut kunde militärområdets fördelningar
drivas så långt tillbaka som till Skellefteälven. Där
fick kanske milo NN överta försvaret, möjligen i en
(icke planerad) samordning med milo ÖN, enligt en
fundering av Bengt Gustafsson i kapitel 5. Lägg till
detta behov av reorganisering av förband, och hela
övre Norrland skulle vara indraget.

Samma omfattande följder finner man även när det
gäller Uppsalaområdet-Arlanda i Anders Hjulströms
applikatoriska Upplandsexempel i kapitel 6 och ännu
mer i det andra fallet med försvaret söder om Stock-
holm. Där ser vi en, utan militär förvarning sent
mobiliserad svensk arme efter dagar av strider i försök
att hejda fienden åt flera håll: i Södertäljeriktningen,
Flen-Malmköping, Katrineholm-Vingåker och längs
Göta kanal. Förband reorganiseras i Västmanland och
Närke. Striden står om hela Svealand, kärnlandet med
dess kommunikationer och mängder av tätorter som
inte hunnit eller kunnat evakueras. Med vilken kraft
kunde i det läget nationen, dess ledare, ha nerver och
orkat fortsätta kampen?

I  milo Syd kunde det under framtvingad för-
dröjning handla om att hela Skåne hade fått uppges.
Det är något som kapitelförfattaren Carl Björeman
uppehåller sig vid i kapitel 7. Sådan förlust av en
folkrik och produktivt viktiga landsända torde lika-
ledes ha fått nationella följder man knappt anar; ett
trauma så gott som något. Delar av försvaret hade fått
upptas i Smålands skogar, medan andra enheter hade
gått tillbaka längs kusten i väster för försvaret av
Göteborgsområdet, livsviktigt med tanke på att få in
hjälp från Nato och med de sista baserna för rester av
attackflyget. Ingen uppgift att rutinmässigt gripa sig
an. Man befarar vad bara rykten om förberedelser för
omgrupperingar kunde betyda för stridsviljan i Sve-
riges kornbod.

All t  detta skulle inte kunna hända samtidigt. För
det fanns inga sådana mot oss gripbara sovjetiska
manskaps-, flyg- och transportresurser i ett storkrig
över det europeiska fastlandet. Men någonstans kunde
en kritisk situation uppstå. Vi har aldrig realistiskt
penetrerat och övat vad det kunde innebära om en
militärbefälhavare med regeringens medgivande och
på ÖB:s order hade tvingats övergå till fördröjnings-
strid. Detta var ju ett välkänt begrepp när det gällde
taktiskt förband som kompanier, bataljoner och som
högst brigader. Här skulle det ha gällt strid med hela
militärområdets förband och dess underhållsanstalter.
Vi hade inte tillräckligt med etappförband, hårt belas-
tade av stöd åt enheter i strid, för att organisationen
också skulle klara av återupptagen kamp i bakre ställ-
ningar. Om de försökte bådadera kunde kraft i den
första försvarsstriden gå förlorad.

Strid längre in i landet var en situation som det
pratats om men som inte hade förberetts och övats.
Björemans varningsord gällde hela landet. Varken
trupp eller civilbefolkning kunde känna igen sig i
förutsättningarna. Det kastar sitt särskilda dunkel
över hur politiker och militär efter krympande medels-
tilldelning hade tänkt sig ledningsförhållanden, bibe-
hållen stark försvarsanda och annat efter det att den
beprövade devisen möta-hejda-slå skulle ersättas
av "försvårande". Det kunde rimligtvis i sämsta fall
betyda reträtt nästan från första stund.

Bengt Gustafsson har berört behovet av att
tömma vägar för att möjliggöra artilleriets nödvän-
diga omgrupperingar. Det gällde den militära delen.
Frankrike med sitt centralstyre och sin polismakt
klarade första världskrigets stora tidiga reträtt undan
tyskarna i augusti 1914 genom att gendarmer höll isär
tillbakaryckande trupp och flyende civila på skilda
vägar. Men vi hade inte ens sextio—sjuttio år senare
samma täta vägnät eller samma beslutsamma poli-
siära förmåga och makt. Marschvägar kunde korkas
igen av flyende civila, lokala myndigheter kunde
vara förvirrade eller svika och fly de också. Då har vi
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ett mål, så som vi såg i krigshistorien utanför våra 
gränser. Men om man mot olika områden/mål i tiden 
samordnade sådana företag, ja då kunde det möjligen 
påstås röra sig om en operation enligt svensk de$ni-
tion. (”Guten”, överförandet av fastlandskontingen ten 
till Gotland, var om inte en klassisk operation så i alla 
fall en planerad aktivitet där alla visste vad de skulle 
göra.)

Lagus säck
Förberedd svensk krigföring hade sina manande 
mönster. Erfarenheter hämtades med förkärlek från 
Finland, särskilt vinterkriget. Också våra förband 
kunde om kriget drabbat oss mycket väl ha åstadkom-
mit några Suomussalmi och Tolvajärvi. Men då talas 
mindre om den $nska arméns svårigheter att försöka 
operera/anfalla på den centrala krigsskådeplatsen, 
Karelska näset, som Öhquists anfall i texten ovan 
avslöjade. 

Värt att notera är också att när $nländarna under 
fortsättningskriget !%&!–&& hade sina stora fram-
gångar med värnpliktsförband skedde det under 
det första halvåret. Då var Sovjetunionen över hela 
sin långa gräns hårt pressad av tyskarnas operation 
”Barba rossa”. 

I ett helt annat skede, under kampen mot över-
makten krigets sista sommarveckor, var angrepp 
långt svårare. Sedan Viborg fallit gällde det först att 
hålla emot på västra sidan av sundet vid förorten 
Tienhaara. Öster om Viborg var striderna rörligare.

Generalen Ruben Lagus tog ändå på sig en alltför 
stor uppgift med sin pansardivi sion (Finlands enda 
med fyra jägarbataljoner, hundratalet föråldrade små 
stridsvagnar, några erövrade ryska vagnar och tjugo-
talet tysktillverkade stormkanoner) plus, ur andra 
divisioner, en handfull infanteribataljoner. Med dem 
försökte han sig på ett operativt avgörande genom att 
snöra av en hel sovje tisk armé och särskilt dess i spet-
sen vid Tali framträngande gardeskår. Säcken sprack. 
I en kritisk stund kom tysk hjälp med pansarvärns-

ändå inte berört hela befolkningens reaktioner och en 
ansträngd regerings förmåga att härda ut. Under detta 
slags omständigheter skulle svårigheterna för strids-
ledningen bli än större. 

Strid på nordisk mark
Det sägs ofta att den svenska ledningen inte skulle 
kunna upprätthålla ett försvar om kärnladdningar 
sattes in. Det kunde förvisso räcka med att detta hade 
skett i vårt nära grannskap, som i Köpenhamn eller 
på kontinenten. Men politikers känslighet gäller nog 
överhuvudtaget strider mot befolkningsmål, inklusive 
på hemmaplan. I förstone gällde det att utrymma 
hotade trakter, i exemplen aktualiserade med en 
utrymning av Gällivare-Malmberget och Överkalix 
kommun, för att inte tala om det nog hopplösa före-
taget att försöka tömma Stockholm. 

Det vore heller inte enbart en $endes härjningar 
som kunde skaka nationens och särskilt dess stats-
ministers nerver. Även vårt eget uppträdande skulle 
sättas under lupp av krigets lagar. Mot den bakgrun-
den ska man nog se försöken kring !%"' att krigspla-
cera folkrättsrådgivare ner på fördelningsnivå med 
kanske främsta uppgift att bevaka det egna artilleriets 
uppträdande och målvalen i befolkningsområden, det 
som var hela förutsättningar för de i kapitlen behand-
lade operativa ansatserna.

Hur var det då med kapitlets utgångspunkt: ope-
rationer av svenskt märke? En militärbefälhavares 
försvar utgick inte från en plan, en operation. T ex i 
MB Ö:s fall var det fråga om fyra deloperationsplaner, 
vilka egentligen inte var mer än huvudinriktningar. 
I båda exemplen i kapitel ( uppstod strid längs )era 
axlar. En Manstein eller Patton skulle kanske ha 
prövat att medvetet släppa fram $enden på ett avsnitt 
för att med en desto mer kraftsamlad operation från 
annat håll hugga isär honom. Det torde hur som helst 
ha varit svårt för en svensk militärbefälhavare att ha 
tillräckligt med resurser för ett samordnat anfall med 
många förband ur alla försvarsgrenar till ett område, 
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ändå inte berört hela befolkningens reaktioner och en
ansträngd regerings förmåga att härda ut. Under detta
slags omständigheter skulle svårigheterna för strids-
ledningen bli än större.

Strid på nordisk mark
Det sägs ofta att den svenska ledningen inte skulle
kunna upprätthålla ett försvar om kärnladdningar
sattes in. Det kunde förvisso räcka med att detta hade
skett i vårt nära grannskap, som i Köpenhamn eller
på kontinenten. Men politikers känslighet gäller nog
överhuvudtaget strider mot befolkningsmål, inklusive
på hemmaplan. I  förstone gällde det att utrymma
hotade trakter, i exemplen aktualiserade med en
utrymning av Gällivare-Malmberget och Överkalix
kommun, för att inte tala om det nog hopplösa före-
taget att försöka tömma Stockholm.

Det vore heller inte enbart en fiendes härjningar
som kunde skaka nationens och särskilt dess stats-
ministers nerver. Även vårt eget uppträdande skulle
sättas under lupp av krigets lagar. Mot den bakgrun-
den ska man nog se försöken kring 198o att krigspla-
cera folkrättsrådgivare ner på fördelningsnivå med
kanske främsta uppgift att bevaka det egna artilleriets
uppträdande och målvalen i befolkningsområden, det
som var hela förutsättningar för de i kapitlen behand-
lade operativa ansatserna.

Hur var det då med kapitlets utgångspunkt: ope-
rationer av svenskt märke? En militärbefälhavares
försvar utgick inte från en plan, en operation. T ex i
MB Ö:s fall var det fråga om fyra deloperationsplaner,
vilka egentligen inte var mer än huvudinriktningar.
I  båda exemplen i kapitel 6 uppstod strid längs flera
axlar. En Manstein eller Patton skulle kanske ha
prövat att medvetet släppa fram fienden på ett avsnitt
för att med en desto mer kraftsamlad operation från
annat håll hugga isär honom. Det torde hur som helst
ha varit svårt för en svensk militärbefälhavare att ha
tillräckligt med resurser för ett samordnat anfall med
många förband ur alla försvarsgrenar till ett område,

ett mål, så som vi såg i krigshistorien utanför våra
gränser. Men om man mot olika områden/mål i tiden
samordnade sådana företag, ja då kunde det möjligen
påstås röra sig om en operation enligt svensk defini-
tion. ("Guten", överförandet av fastlandskontingenten
till Gotland, var om inte en klassisk operation så i alla
fall en planerad aktivitet där alla visste vad de skulle
göra.)

Lagus stick
Förberedd svensk krigföring hade sina manande
mönster. Erfarenheter hämtades med förkärlek från
Finland, särskilt vinterkriget. Också våra förband
kunde om kriget drabbat oss mycket väl ha åstadkom-
mit några Suomussalmi och Tolvajärvi. Men då talas
mindre om den finska armens svårigheter att försöka
operera/anfalla på den centrala krigsskådeplatsen,
Karelska näset, som Öhquists anfall i texten ovan
avslöjade.

Värt att notera är också att när finländarna under
fortsättningskriget 1941-44 hade sina stora fram-
gångar med värnpliktsförband skedde det under
det första halvåret. Då var Sovjetunionen över hela
sin långa gräns hårt pressad av tyskarnas operation
"Barbarossa".

I  ett helt annat skede, under kampen mot över-
makten krigets sista sommarveckor, var angrepp
långt svårare. Sedan Viborg fallit gällde det först att
hålla emot på västra sidan av sundet vid förorten
Tienhaara. Öster om Viborg var striderna rörligare.

Generalen Ruben Lagus tog ändå på sig en alltför
stor uppgift med sin pansardivision (Finlands enda
med fyra jägarbataljoner, hundratalet föråldrade små
stridsvagnar, några erövrade ryska vagnar och tjugo-
talet tysktillverkade stormkanoner) plus, ur andra
divisioner, en handfull infanteribataljoner. Med dem
försökte han sig på ett operativt avgörande genom att
snöra av en hel sovjetisk arme och särskilt dess i spet-
sen vid Tali framträngande gardeskår. Säcken sprack.
I  en kritisk stund kom tysk hjälp med pansarvärns-
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Att skapa utrymme för improvisation kan inte läras 
ut. Kanske låste sig våra chefer onödigt mycket till 
vissa reglementerade begrepp som hämmande svensk 
militär realism. Ett mått av svar ges i redovisningarna 
av de tre stora militärområdenas krigsplanläggning. 

Detta kapitel har syftat till att bidra med stäm-
ning kring och förståelse av vad operativa begrepp 
kan betyda i praktiken och betydde för vårt tänkande 
under det kalla kriget. Länge kunde man inte utesluta 
att det alliansfria/-lösa Sverige kom i krig mot en 
invaderande Sovjetarmé. Skulle då med svensk ope-
rativ de$nition en militärbefälhavare ha ställts inför 
samma slags problem och känt sig pressad att agera 
som Öhquist och Lagus? Det kan kanske vara värt att 
fundera över efter läsningen av de regionala kapitlen 
från det stora invasionsförsvarets tid.

vapen, strids%yg, en liten ”brigad” stormkanoner och 
vid kusten väster om Viborg en infanteridivision. Men 
avvärjningen lyckades först sedan den $nska armén 
tätat ett traditionellt ställningsförsvar vid Ihantala 
med sina sista infanteri reserver stödda av mängder 
artilleri. Anfallsviljan hade man tvingats begränsa 
till lokala motstötar.

Konsten att anfalla
Vår omtalade uppdragstaktik gav inget svar på 
frågor om beslutsamhet på operativ nivå. Det mili-
tära försvaret måste bemästra anfallets problem och 
man hade övat sig, men när allt kommer omkring 
var Sverige endast en typisk småstat med dess givna 
begränsningar. De avgjorde vad nationen med stora 
personella och materiella ansträngningar förmådde att 
uppbåda av resurser åt en militärbefälhavare i hans 
kamp mot en inkräktare. Försvarsmakten hade heller 
inget fritt val av metod: svensk förmåga måste bygga 
på teorier och inneboende talang mer än praktik. 
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vapen, stridsflyg, en liten "brigad" stormkanoner och
vid kusten väster om Viborg en infanteridivision. Men
avvärjningen lyckades först sedan den finska armen
tätat ett traditionellt ställningsförsvar vid Ihantala
med sina sista infanterireserver stödda av mängder
artilleri. Anfallsviljan hade man tvingats begränsa
till lokala motstötar.

Konsten att anfalla
Vår omtalade uppdragstaktik gav inget svar på
frågor om beslutsamhet på operativ nivå. Det mili-
tära försvaret måste bemästra anfallets problem och
man hade övat sig, men när allt kommer omkring
var Sverige endast en typisk småstat med dess givna
begränsningar. De avgjorde vad nationen med stora
personella och materiella ansträngningar förmådde att
uppbåda av resurser åt en militärbefälhavare i hans
kamp mot en inkräktare. Försvarsmakten hade heller
inget fritt val av metod: svensk förmåga måste bygga
på teorier och inneboende talang mer än praktik.

Att skapa utrymme för improvisation kan inte läras
ut. Kanske låste sig våra chefer onödigt mycket till
vissa reglementerade begrepp som hämmande svensk
militär realism. Ett mått av svar ges i redovisningarna
av de tre stora militärområdenas krigsplanläggning.

Detta kapitel har syftat till att bidra med stäm-
ning kring och förståelse av vad operativa begrepp
kan betyda i praktiken och betydde för vårt tänkande
under det kalla kriget. Länge kunde man inte utesluta
att det alliansfria/-lösa Sverige kom i krig mot en
invaderande Sovjetarme. Skulle då med svensk ope-
rativ definition en militärbefälhavare ha ställts inför
samma slags problem och känt sig pressad att agera
som Öhquist och Lagus? Det kan kanske vara värt att
fundera över efter läsningen av de regionala kapitlen
från det stora invasionsförsvarets tid.





Tungt sovjetiskt pansar hade 
bättre förmåga att ta sig fram 
även i väglös terräng än man 
räknade med från svenskt håll 
under det kalla kriget. Här en 
kolonn T-72:or under en övning 
i februari 1984. Stridsvagnar-
nas pansar skydd blev allt 
kraf tigare, bland annat genom 

införande av reaktivt pansar, 
stålkassetter fyllda med 
spräng ämne som fästes på 
utsidan av vanligt pansar, vilka 
minskade effekten av projek-
tiler med riktad sprängverkan, 
till exempel från granatgevär.
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införande av reaktivt pansar,
stålkassetter fyllda med
sprängämne som fästes på
utsidan av vanligt pansar, vilka
minskade effekten av projek-
tiler med riktad sprängverkan,
till exempel från granatgevär.
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Angriparens förband bedöm-
des innehålla stora mängder 
pansar fordon. Våra infanteriför-
band hade i början av det kalla 
kriget bara närpansar värn. 
Granatgevär m/48 inför des i 
stor mängd i organisa tionen. 
Det var ett robust, lätthanter-

ligt och fältmässigt vapen, som 
ännu är i tjänst. Det hade dock 
inte tillräcklig genomslagskraft 
mot moderna stridsvagnars 
frontpansar. Stridsställningar 
skulle därför väljas med fron-
talt skydd och !ankerande 
skjutriktningar, d v s vid sidan 

av pansarförbandens väntade 
framryckningsstråk. 

Granatgevärets skottvidd 
mot rörliga mål var 300 meter. 
Efter hand infördes därför !era 
vapensystem, som pansar-
värnspjäs 1100 och pansar-
värnsrobotar.

Angriparens förband bedöm-
des innehålla stora mängder
pansarfordon. Våra infanteriför-
band hade i början av det kalla
kriget bara närpansarväm.
Granatgevär m/48 infördes i
stor mängd i organisationen.
Det var ett robust, lätthanter-

ligt och fältmässigt vapen, som
ännu är i tjänst. Det hade dock
inte tillräcklig genomslagskraft
mot moderna stridsvagnars
frontpansar. Stridsställningar
skulle därför väljas med fron-
talt skydd och flankerande
skjutriktningar, d v s  vid sidan

av pansarförbandens väntade
framryckningsstråk.

Granatgevärets skottvidd
mot rörliga mål var 300 meter.
Efter hand infördes därför flera
vapensystem, som pansar-
värnspjäs 1100 och pansar-
värnsrobotar.



!"#

Begränsningarna i markstridsförbandens strate-
giska rörlighet och i de ekonomiska resurserna talade 
för differentiering av brigaderna för olika terräng typer 
i olika delar av landet. Från början organiserades två 
typer, infanteribrigad för småbruten och betäckt ter-
räng, pansarbrigad för öppen terräng. Behovet av 
framkomlighet i ödemarksterräng och under vinter-
förhållanden ledde i början av !#$%-talet till omorgani-
sation av vissa infanteribrigader till Norrlandsbrigader. 
Mot det kalla krigets slut påbörjades omorganisation 
av vissa pansarbrigader till mekaniserade brigader 
med färre stridsvagnar. Dessa brigader var avsedda att 
kunna användas i småbruten och öppen terräng.

Brigaden skulle med egna resurser kunna genom-
föra alla slags stridssätt, anfall, fördröjningsstrid (kom-
bination av anfall och försvar) och avvärjningsstrid 
(kombination av anfall, försvar och fördröjnings strid). 
Under !#&%- och $%-talen gällde även stridssättet för-
svar för infanteribrigad. Pansarbrigad skulle inte 
genom föra avvärjningsstrid annat än mot lufttrupp.

Under !#$%-talet utarbetades en taktisk-organi -
satorisk målsättning för förband, TOEM, som angav 
vilken 'endestyrka en brigad skulle kunna slå, avvärja 
eller fördröja. Exempelvis skulle en Norrlandsbrigad 
kunna slå ett mekaniserat regemente, (% kilometer 
från vägslut, inom tre dygn eller fördröja en mekanise-

Målsättningen för krigsmakten innebar att det behöv-
des markstridskrafter för att möta angriparen i olika 
tänkbara invasionsriktningar, belägna i alla delar 
av riket och för försvar av objekt över huvuddelen 
av markterritoriet. Den innebar också krav på såväl 
initial stridseffekt som förmåga till uthållig strid över 
territoriet. 

Detta krävde en stor numerär. Markstridskrafter 
kunde i viss mån omgrupperas mellan olika opera-
tionsriktningar, utnyttjande ”de inre linjerna”, men 
angriparen hade å andra sidan möjlighet att vilseleda 
om sin kraftsamlingsriktning och att förhindra eller 
försvåra våra omgrupperingar. 

Struktur i stort2

De operativa principerna krävde två slags förband, 
fältförband med förmåga att genomföra anfallsstrid 
i större rörliga och eldkraftiga enheter samt lokalför-
svarsförband för försvar eller bevakning av viktiga 
objekt över territoriet.

Kärnan i fältförbanden var brigaderna3 i storleks-
ordningen ) &%%–$ %%% man De innehöll dels ett antal, 
i regel tre, ”stridande bataljoner”, dels understödsenhe-
ter av bataljons- eller kompanistyrka, representerande 
olika stödfunktioner, ledning, underrättelsetjänst, tung 
eld, luftvärn, fältarbeten och underhållstjänst. 

Tillståndet i arméstridskrafterna1
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Målsättningen för krigsmakten innebar att det behöv-
des markstridskrafter för att möta angriparen i olika
tänkbara invasionsriktningar, belägna i alla delar
av riket och för försvar av objekt över huvuddelen
av markterritoriet. Den innebar också krav på såväl
initial stridseffekt som förmåga till uthållig strid över
territoriet.

Detta krävde en stor numerär. Markstridskrafter
kunde i viss mån omgrupperas mellan olika opera-
tionsriktningar, utnyttjande "de inre linjerna", men
angriparen hade å andra sidan möjlighet att vilseleda
om sin kraftsamlingsriktning och att förhindra eller
försvåra våra omgrupperingar.

Struktur i stort2
De operativa principerna krävde två slags förband,
fältförband med förmåga att genomföra anfallsstrid
i större rörliga och eldkraftiga enheter samt lokalför-
svarsförband för försvar eller bevakning av viktiga
objekt över territoriet.

Kärnan i fältförbanden var brigaderna' i storleks-
ordningen 4 5o0-6 000 man De innehöll dels ett antal,
i regel tre, "stridande bataljoner", dels understödsenhe-
ter av bataljons- eller kompanistyrka, representerande
olika stödfunktioner, ledning, underrättelsetjänst, tung
eld, luftvärn, fältarbeten och underhållstjänst.

Begränsningarna i markstridsförbandens strate-
giska rörlighet och i de ekonomiska resurserna talade
för differentiering av brigaderna för olika terrängtyper
i olika delar av landet. Från början organiserades två
typer, infanteribrigad för småbruten och betäckt ter-
räng, pansarbrigad för öppen terräng. Behovet av
framkomlighet i ödemarksterräng och under vinter-
förhållanden ledde i början av 1960-talet till omorgani-
sation av vissa infanteribrigader till Norrlandsbrigader.
Mot det kalla krigets slut påbörjades omorganisation
av vissa pansarbrigader till mekaniserade brigader
med färre stridsvagnar. Dessa brigader var avsedda att
kunna användas i småbruten och öppen terräng.

Brigaden skulle med egna resurser kunna genom-
föra alla slags stridssätt, anfall, fördröjningsstrid (kom-
bination av anfall och försvar) och avvärjningsstrid
(kombination av anfall, försvar och fördröjningsstrid).
Under 1950- och 6o-talen gällde även stridssättet för-
svar för infanteribrigad. Pansarbrigad skulle inte
genomföra avvärjningsstrid annat än mot lufttrupp.

Under 1960-talet utarbetades en taktisk-organi-
satorisk målsättning för förband, TOEM, som angav
vilken fiendestyrka en brigad skulle kunna slå, avvärja
eller fördröja. Exempelvis skulle en Norrlandsbrigad
kunna slå ett mekaniserat regemente, 3o kilometer
från vägslut, inom tre dygn eller fördröja en mekanise-
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befälhavaren. Fördelningscheferna var inlednings-
vis tio till antalet men hade !"$$ minskat till åtta. 
För ledning av den indirekta elden understöddes 
varje fördelnings chef av en artilleriregementschef. 
Frånvaron av en kårstab innebar problem när %era 
fördelningars strid skulle samordnas. Man &ck ta 
till nödlösningar som att skicka ut en representant 
ur milostaben, exempelvis stabschefen, i avgörande 
lägen. 

Fördelningarna hade ingen fast organisation utan 
var skräddarsydda för sina initiala krigsuppgifter 
med en tilldelning av efter uppgiften avpassade antal 
fördelnings förband, brigader och lokalförsvarsför-
band. 

Fördelningsstaberna var mobiliseringsförband, 
och fördelningscheferna kunde därför inte leda mobi-
liseringen, vilket i stället lades på försvarsområdes-
befälhavare. När fördelningsstaberna mobiliserats 
inträdde ett skede då fördelningen skulle överta ett 
område som omfattade ett eller %era försvarsområden 
eller delar därav. Detta moment kunde bli kompli-
cerat, i synnerhet om det måste ske under strid. Det 
övades också %itigt under stabstjänst-, fält- och fält-
tjänstövningar. Samverkan med de civila samhälls-
funktionerna kvar stod hos försvarsområdesbefäl-
havaren när fördelningschefen övertagit ledningen 
av striden.

Om en fördelning under operationernas förlopp 
&ck ny uppgift ändrades ofta förbandstilldelningen.

Fördelningsstaberna utvecklades efter hand för 
ökad rörlighet. Den stora förändringen härvidlag kom 
med anskaffningen av stabsöverreden till lastbilar 
under !"'#-talet. Motsvarande gällde infanteribriga-
derna, artilleriregementsstaberna och brigadhaubits-
bataljonerna. Pansarbrigaderna hade redan under 
!"(#-talet fått rörliga staber.

Avgörande för ledningskapaciteten var givet-
vis sambandstjänsten. I och med utvecklingen av 
fördelningsstaberna omorganiserade de tidigare 
ledningsförbanden och samlades tillsammans med 

rad division på en bredd av )#–*# kilo meter och +#–(# 
kilometers djup under minst tre dygn.

För mera avgörande strider och strider mot större 
&entliga enheter krävdes samordning inom fördel-
nings ram eventuellt av %era brigader men framför 
allt förstärkning med stödfunktioner. Dessa var i 
regel förband av bataljonsstorlek, fördelningshaubits-
bataljoner, fördelningsluftvärnsbataljoner och för-
delningsingenjörbataljoner. Det var förband i många 
avseenden mer kvali&cerade än brigadernas under-
stödsförband, t ex med större räckvidd, rörlighet och 
kapacitet. De gav därför en fördelningschef möjlighet 
att åstadkomma kraftsamling.4

Underhållstjänsten i fördelningen byggde på 
områdes bunden underhållsorganisation på milo-, för-
svarsområdes- och depånivå samt underhållsförstärk-
ningsförband, tjänstegrensvisa eller allsidigt samman-
satta (etappförband). Förband kunde också hänvisas 
direkt till civila resurser.5

Lokalförsvarsförbanden kunde dels självständigt 
– i regel under försvarsområdesbefälhavare men även 
under underlydande Fo-gruppchefer – försvara viktiga 
militära eller civila objekt, dels stödja fältförbandens 
strid. De kunde liknas vid bönderna på schack-
brädet eller städet mot vilket släggan, fältförbanden, 
slog. Lokalförsvarsförbanden var en del rörliga av 
bataljonsstorlek, till och med !"$#-talet benämnda 
cykelskytte bataljoner, därefter lokalförsvarsbataljoner 
eller Fo-skyttebataljoner. Under !"$#-talet hade några 
cykelskyttebataljoner i milo Ö och milo V utvecklats 
till stadsskyttebataljoner med krigsuppgifter i Stock-
holm och Göteborg med förorter. Andra var statio-
nära, av kompani- eller plutonstorlek, från !"(#-talet 
benämnda värnkompanier och värnplutoner. Det 
fanns också olika slag av lokalförsvarsunderstöds-
förband.6

Ledning 7

Fördelningschefen var sedan !"+$, då kårstaberna 
slopa des, den högsta ledningsnivån under militär-
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rad division på en bredd av 3o-4o kilometer och 5o-6o
kilometers djup under minst tre dygn.

För mera avgörande strider och strider mot större
fientliga enheter krävdes samordning inom fördel-
nings ram eventuellt av flera brigader men framför
allt förstärkning med stödfunktioner. Dessa var i
regel förband av bataljonsstorlek, fördelningshaubits-
bataljoner, fördelningsluftvärnsbataljoner och för-
delningsingenjörbataljoner. Det var förband i många
avseenden mer kvalificerade än brigadernas under-
stödsförband, t ex med större räckvidd, rörlighet och
kapacitet. De gav därför en fördelningschef möjlighet
att åstadkomma kraftsamling.4

Underhållstjänsten i fördelningen byggde på
områdesbunden underhållsorganisation på milo-, för-
svarsområdes- och depånivå samt underhållsförstärk-
ningsförband, tjänstegrensvisa eller allsidigt samman-
satta (etappförband). Förband kunde också hänvisas
direkt till civila resurser.'

Lokalförsvarsförbanden kunde dels självständigt
— i regel under försvarsområdesbefälhavare men även
under underlydande Fo-gruppchefer — försvara viktiga
militära eller civila objekt, dels stödja fältförbandens
strid. De kunde liknas vid bönderna på schack-
brädet eller städet mot vilket släggan, fältförbanden,
slog. Lokalförsvarsförbanden var en del rörliga av
bataljonsstorlek, till och med 1980-talet benämnda
cykelskyttebataljoner, därefter lokalförsvarsbataljoner
eller Fo-skyttebataljoner. Under 1980-talet hade några
cykelskyttebataljoner i milo Ö och milo V utvecklats
till stadsskyttebataljoner med krigsuppgifter i Stock-
holm och Göteborg med förorter. Andra var statio-
nära, av kompani- eller plutonstorlek, från i960-talet
benämnda värnkompanier och värnplutoner. Det
fanns också olika slag av lokalförsvarsunderstöds-
förband.6

Ledning 7
Fördelningschefen var sedan 1958, då kårstaberna
slopades, den högsta ledningsnivån under militär-

befälhavaren. Fördelningscheferna var inlednings-
vis tio till antalet men hade 1988 minskat till åtta.
För ledning av den indirekta elden understöddes
varje fördelningschef av en artilleriregementschef.
Frånvaron av en kårstab innebar problem när flera
fördelningars strid skulle samordnas. Man fick ta
till nödlösningar som att skicka ut en representant
ur milostaben, exempelvis stabschefen, i avgörande
lägen.

Fördelningarna hade ingen fast organisation utan
var skräddarsydda för sina initiala krigsuppgifter
med en tilldelning av efter uppgiften avpassade antal
fördelningsförband, brigader och lokalförsvarsför-
band.

Fördelningsstaberna var mobiliseringsförband,
och fördelningscheferna kunde därför inte leda mobi-
liseringen, vilket i stället lades på försvarsområdes-
befälhavare. När fördelningsstaberna mobiliserats
inträdde ett skede då fördelningen skulle överta ett
område som omfattade ett eller flera försvarsområden
eller delar därav. Detta moment kunde bli kompli-
cerat, i synnerhet om det måste ske under strid. Det
övades också flitigt under stabstjänst-, fält- och fält-
tjänstövningar. Samverkan med de civila samhälls-
funktionerna kvarstod hos försvarsområdesbefäl-
havaren när fördelningschefen övertagit ledningen
av striden.

Om en fördelning under operationernas förlopp
fick ny uppgift ändrades ofta förbandstilldelningen.

Fördelningsstaberna utvecklades efter hand för
ökad rörlighet. Den stora förändringen härvidlag kom
med anskaffningen av stabsöverreden till lastbilar
under 1970-talet. Motsvarande gällde infanteribriga-
derna, artilleriregementsstaberna och brigadhaubits-
bataljonerna. Pansarbrigaderna hade redan under
1960-talet fått rörliga staber.

Avgörande för ledningskapaciteten var givet-
vis sambandstjänsten. I och med utvecklingen av
fördelningsstaberna omorganiserade de tidigare
ledningsförbanden och samlades tillsammans med
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Den stora svagheten i arméns sambandssystem 
konstaterades i studier i slutet av !"#$-talet vara 
bristen på signalskyddsfunktion. Det gällde både stör-
skydd för förbindelserna och krypto för att för hindra 
avlyssning. Dessa problem kom att lösas först i slutet 
av !"%$-talet genom anskaffningen av truppradio-
systemet.

Förbandsomsättning8

Kravet på stor numerär var ett starkt motiv för 
att hålla fast vid den allmänna värnplikten och 
skapa/behålla en krigsorganisation byggd på mobi-
lisering av hemförlovad personal och förrådsställd 
materiel. 

Personal som grundutbildades krigsplacerades 
i fältförbanden, som utrustades med den modernaste 
materielen. Förbanden krigsförbandsövades vart 
fjärde år, befälet genomförde särskild övning för befäl. 
Brigadernas personal kvarstod i organisationen i åtta 
år. Därefter omsattes förbanden genom att ett nytt 
krigsförband utbildades och det gamla förbandets 
avkastades till lokalförsvarsförband. Strävan var 
att göra bataljonsvis omsättning, så att exempelvis 
en skyttebataljon blev cykelskyttebataljon. Dennas 
gamla personal kunde i sin tur till exempel ersätta 
perso nalen i ett antal värnkompanier eller ingå i 
personal reserv. Även materielen omsattes genom att 
den övertogs av lokalförsvarsförband i och med att ny 
materiel tillfördes fältförbanden. Det kunde självklart 
inte ske i samma rytm som personalomsättningen, 
utan materiel kunde bytas under ett förbands livstid, 
vilket medförde omskolningsbehov vid repetitions-
utbildningen.

Fördelningsförbanden hade i regel en långsammare 
omsättningsrytm, tolv år.

Utbildningskapaciteten vid ett infanteri- eller 
pansarregemente var en bataljon per år. Det innebar 
att en brigad aldrig var helt samövad avseende alla 
in gående bataljoner. Förmågan att i krig föra befäl 
över större förband nedgick.

fördelningsstaben i en fördelningssambandsbataljon, 
som senare bytte namn till fördelningsstabsbataljon. 
Fördelningschefen &ck härigenom en samlad resurs 
för ledning av fördelningen. Utöver fördelningsstabens 
personal innehöll fördelningsstabsbataljonen två för-
delningsstabskompanier ! och ' för upprättande och 
betjäning av fördelningsstabens stabsplatser ! och '. 
Vid stabsplats ! grupperades fördelningschefen och 
stabens sektion ! och på stabsplats ' stabens sektion 
' och (. 

För upprättande av fördelningens sambandsnät 
disponerades ett sambandsförstärkningskompani 
och ett kabelkompani. Vidare underställdes regel-
mässigt radiolänkresurser ur milosambandsbataljon.

Med bataljonens resurser upprättades för-
delningens sambandsnät, så kallade stomnät. Till 
stom näten anslöt fördelningens direkt underställda 
chefer. I sambands förstärkningskompaniet fanns 
tre stycken signal troppar som underställdes tre 
av de direkt underställda cheferna, DUC, för att 
säker ställa anslutningen av DUC till fördelnings-
chefen.

I brigadförbanden och artilleriregementena samt 
övriga förband upprättades samband enligt princi-
perna med enligt respektive förbandsreglemente fast-
ställda sambandsnät. 

Sambandsmaterielen bestod i huvudsak av tråd-
stations- och kabelmateriel samt radio- och radio-
länkmateriel. Trådstations och kabelmaterielen var 
anpassad till det dåvarande televerkets förbindelser, 
som arméns trådsamband till stor del byggde på. 
Senare, i samband med digitaliseringen och privatise-
ringen av Tele verket, krävdes modernisering av såväl 
tråd stations- som kabelmaterielen. För radiomateri-
elen ersattes efter hand den äldre materielen under 
!")$-talet med i utlandet anskaffade ultrakortvågs-
radiostationer. Tidigt efter kriget anskaffades radio-
länkmateriel genom anskaffning av surplusmateriel, 
vilken senare under !"#$-talet ersattes med i Sverige 
tillverkad utrustning.
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fördelningsstaben i  en fördelningssambandsbataljon,
som senare bytte namn till fördelningsstabsbataljon.
Fördelningschefen fick härigenom en samlad resurs
för ledning av fördelningen. Utöver fördelningsstabens
personal innehöll fördelningsstabsbataljonen två för-
delningsstabskompanier 1 och 2 för upprättande och
betjäning av fördelningsstabens stabsplatser 1 och 2.
Vid stabsplats 1 grupperades fördelningschefen och
stabens sektion 1 och på stabsplats 2 stabens sektion
2 och 3.

För upprättande av fördelningens sambandsnät
disponerades ett sambandsförstärkningskompani
och ett kabelkompani. Vidare underställdes regel-
mässigt radiolänkresurser ur milosambandsbataljon.

Med bataljonens resurser upprättades för-
delningens sambandsnät, så kallade stomnät. Til l
stomnäten anslöt fördelningens direkt underställda
chefer. I  sambandsförstärkningskompaniet fanns
tre stycken signaltroppar som underställdes tre
av de direkt underställda cheferna, DUC, för att
säkerställa anslutningen av DUC till fördelnings-
chefen.

I  brigadförbanden och artilleriregementena samt
övriga förband upprättades samband enligt princi-
perna med enligt respektive förbandsreglemente fast-
ställda sambandsnät.

Sambandsmaterielen bestod i huvudsak av tråd-
stations- och kabelmateriel samt radio- och radio-
länkmateriel. Trådstations och kabelmaterielen var
anpassad till det dåvarande televerkets förbindelser,
som armens trådsamband till stor del byggde på.
Senare, i samband med digitaliseringen och privatise-
ringen av Televerket, krävdes modernisering av såväl
trådstations- som kabelmaterielen. För radiomateri-
elen ersattes efter hand den äldre materielen under
1960-talet med i utlandet anskaffade ultrakortvågs-
radiostationer. Tidigt efter kriget anskaffades radio-
länkmateriel genom anskaffning av surplusmateriel,
vilken senare under 1970-talet ersattes med i Sverige
tillverkad utrustning.

Den stora svagheten i armens sambandssystem
konstaterades i studier i slutet av 1970-talet vara
bristen på signalskyddsfunktion. Det gällde både stör-
skydd för förbindelserna och krypto för att förhindra
avlyssning. Dessa problem kom att lösas först i slutet
av i980-talet genom anskaffningen av truppradio-
systemet.

Förbandsomsättning8
Kravet på stor numerär var ett starkt motiv för
att hålla fast vid den allmänna värnplikten och
skapa/behålla en krigsorganisation byggd på mobi-
lisering av hemförlovad personal och förrådsställd
materiel.

Personal som grundutbildades krigsplacerades
i fältförbanden, som utrustades med den modernaste
materielen. Förbanden krigsförbandsövades vart
fjärde år, befälet genomförde särskild övning för befäl.
Brigadernas personal kvarstod i organisationen i åtta
år. Därefter omsattes förbanden genom att ett nytt
krigsförband utbildades och det gamla förbandets
avkastades till lokalförsvarsförband. Strävan var
att göra bataljonsvis omsättning, så att exempelvis
en skyttebataljon blev cykelskyttebataljon. Dennas
gamla personal kunde i sin tur till exempel ersätta
personalen i ett antal värnkompanier eller ingå i
personalreserv. Även materielen omsattes genom att
den övertogs av lokalförsvarsförband i och med att ny
materiel tillfördes fältförbanden. Det kunde självklart
inte ske i samma rytm som personalomsättningen,
utan materiel kunde bytas under ett förbands livstid,
vilket medförde omskolningsbehov vid repetitions-
utbildningen.

Fördelningsförbanden hade i regel en långsammare
omsättningsrytm, tolv år.

Utbildningskapaciteten vid ett infanteri- eller
pansarregemente var en bataljon per år. Det innebar
att en brigad aldrig var helt samövad avseende alla
ingående bataljoner. Förmågan att i krig föra befäl
över större förband nedgick.



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

Beredskap10

Försvarsmaktens beredskap bestod av tre huvud-
former:

– Insatsberedskap: tillgång (utan ytterligare mobi-
lisering) till stridskrafter eller staber för omedelbar 
verksamhet. 

– Långsiktig beredskap: den hemförlovade försvars-
maktens kvalitet.

– Mobiliseringsberedskap: förmågan att genom 
inkallelser omsätta den långsiktiga beredskapens 
resurser till insatsberedskap.

Beredskapen kunde också indelas i dess syften. 
Här skiljde man på:

– Beredskap mot kränkningar. Den benämndes i 
regel incidentberedskap och bestod givetvis av insats-
beredda enheter. 

– Beredskap mot överraskande angrepp. Den bestod 
av alla tre beredskapsformerna.

Insatsberedda enheter skulle försvara de mest 
vitala målen och möjliggöra mobilisering. Kuppbered-
skap var den gängse beteckningen.

 Insatsberedskapen inom armén bestod dels av 
förband under grundutbildning, dels av hemvärns-
förbanden. 

Ett grundutbildningsförband förutsattes kunna 
lösa stridsuppgifter i kompani och bataljon först 
under de sista tre månaderna av sin utbildningstid. 
Dessför innan kunde det lösa mindre kvali$cerade 
bevakningsuppgifter. Utbildningsrytmen, in- och 
utrycknings tider, bestämdes av den långsiktiga bered-
skapens krav och fredsmässiga utbildningsförhål-
landen. Förbanden avsedda för Norrland, utbildade 
i milo ÖN, NN och B måste genomföra vinterutbild-
ning och hade därför utryckningstid i slutet av mars. 
Övriga ryckte ut i slutet av maj. Undantag från detta 
var övningstrupp vid truppförsvarsskolor (Inf SS, PS, 
ArtSS, LvSS), som skulle kunna disponeras under de 
truppfria tiderna, d v s sommartid. Ett annat undan-
tag var GU-bataljonen vid P !% på Gotland, som från 
början av !"&'-talet i sin helhet hade utryckning i 

Organisationsförändringar9

Strategisk, operativ, taktisk och militärteknisk utveck-
ling ställde krav på förändring av krigsförbanden 
avseende de grundläggande egenskaperna eldkraft, 
rörlig het och skydd. Förändringarna skedde dels 
gradvis, dels genom införande av nya organisations-
strukturer. För brigadernas del genomfördes följande 
organisationer:

– Infanteribrigad m/(" > Infanteribrigad )" > 
Infanteribrigad **/**R/**M > Infanteribrigad &&.

– Norrlandsbrigad *+ > Norrlandsbrigad %).
– Pansarbrigad m/(+ > Pansarbrigad m/(" > 

Pansar brigad m/)% > Pansarbrigad *+ >Pansar-
brigad *+ M.

– Pansarbrigad *+ > Mekaniserad brigad.
Tabellen i bilaga ! visar de olika brigadtypernas 

viktigaste materiella innehåll i avseende på eldkraft 
rörlighet och skydd.

En genomgående tendens i organisationsutveck-
lingen var satsning på vapen för pansarbekämpning. 
Antalet närpansarvärnsvapen ökade starkt, och 
vapen med större räckvidder tillkom. Samtidigt ökade 
också skyddet hos den potentielle $endens strids-
vagnar.

Förbandens luftvärnsresurser var inledningsvis 
otillräckliga även om läget förbättrades med tillförseln 
av robot *" Redeye och senare robot &' – Norrlands-
brigaderna $ck till sist två kompanier.

 I bilaga ! ges en översikt över arméns brigadantal 
vid olika tidpunkter. Förbandsomsättningssystemet 
innebar att i stort sett en bataljon per brigad kunde 
omorganiseras per år. Tillförseln av ny materiel 
kunde också dra ut över många år. Omorganisatio-
nerna bestämdes årsvis i av arméstaben ledda krigs-
organisationsmöten, där militär befälhavarnas önske-
mål prioriterades med hänsyn till tillgängliga resurser. 
Att dessa inte alltid medgav att önskemålen tillgodo-
sågs antyds av att mötena till en början kallades 
Blod  badet. Tabellen i bilagan ger därför en mycket 
schematisk bild.
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Organisationsförändringar9
Strategisk, operativ, taktisk och militärteknisk utveck-
ling ställde krav på förändring av krigsförbanden
avseende de grundläggande egenskaperna eldkraft,
rörlighet och skydd. Förändringarna skedde dels
gradvis, dels genom införande av nya organisations-
strukturer. För brigadernas del genomfördes följande
organisationer:

— Infanteribrigad m/49 > Infanteribrigad 59 >
Infanteribrigad 66/66R/66M > Infanteribrigad 77

— Norrlandsbrigad 63 > Norrlandsbrigad 85.
— Pansarbrigad m/43 > Pansarbrigad m/49 >

Pansarbrigad m/58 > Pansarbrigad 63 >Pansar-
brigad 63 M.

— Pansarbrigad 63 > Mekaniserad brigad.
Tabellen i bilaga 1 visar de olika brigadtypernas

viktigaste materiella innehåll i avseende på eldkraft
rörlighet och skydd.

En genomgående tendens i organisationsutveck-
lingen var satsning på vapen för pansarbekämpning.
Antalet närpansarvärnsvapen ökade starkt, och
vapen med större räckvidder tillkom. Samtidigt ökade
också skyddet hos den potentielle fiendens strids-
vagnar.

Förbandens luftvärnsresurser var inledningsvis
otillräckliga även om läget förbättrades med tillförseln
av robot 69 Redeye och senare robot 7o — Norrlands-
brigaderna fick till sist två kompanier.

I  bilaga 1 ges en översikt över armens brigadantal
vid olika tidpunkter. Förbandsomsättningssystemet
innebar att i stort sett en bataljon per brigad kunde
omorganiseras per år. Tillförseln av ny materiel
kunde också dra ut över många år. Omorganisatio-
nerna bestämdes årsvis i av armsstaben ledda krigs-
organisationsmöten, där militärbefälhavarnas önske-
mål prioriterades med hänsyn till tillgängliga resurser.
Att dessa inte alltid medgav att önskemålen tillgodo-
sågs antyds av att mötena till en början kallades
Blodbadet. Tabellen i bilagan ger därför en mycket
schematisk bild.

Beredskap"
Försvarsmaktens beredskap bestod av tre huvud-
former:

— Insatsberedskap: tillgång (utan ytterligare mobi-
lisering) till stridskrafter eller staber för omedelbar
verksamhet.

— Långsiktig beredskap: den hemförlovade försvars-
maktens kvalitet.

— Mobiliseringsberedskap: förmågan att genom
inkallelser omsätta den långsiktiga beredskapens
resurser till insatsberedskap.

Beredskapen kunde också indelas i dess syften.
Här skiljde man på:

— Beredskap mot kränkningar. Den benämndes i
regel incidentberedskap och bestod givetvis av insats-
beredda enheter.

— Beredskap mot överraskande angrepp. Den bestod
av alla tre beredskapsformerna.

Insatsberedda enheter skulle försvara de mest
vitala målen och möjliggöra mobilisering. Kuppbered-
skap var den gängse beteckningen.

Insatsberedskapen inom armen bestod dels av
förband under grundutbildning, dels av hemvärns-
förbanden.

Ett grundutbildningsförband förutsattes kunna
lösa stridsuppgifter i kompani och bataljon först
under de sista tre månaderna av sin utbildningstid.
Dessförinnan kunde det lösa mindre kvalificerade
bevakningsuppgifter. Utbildningsrytmen, in- och
utryckningstider, bestämdes av den långsiktiga bered-
skapens krav och fredsmässiga utbildningsförhål-
landen. Förbanden avsedda för Norrland, utbildade
i milo ÖN, NN och B måste genomföra vinterutbild-
ning och hade därför utryckningstid i slutet av mars.
Övriga ryckte ut i slutet av maj. Undantag från detta
var övningstrupp vid truppförsvarsskolor (Inf SS, PS,
ArtSS, LvSS), som skulle kunna disponeras under de
truppfria tiderna, d v s sommartid. Ett annat undan-
tag var GU-bataljonen vid P 18 på Gotland, som från
början av 1970-talet i sin helhet hade utryckning i
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met som helhet till del av att kustartilleriförbanden då 
hade sitt förbandsskede och att $ottans beredskap då 
var maximal.

Mobiliseringsberedskapen byggde på stor utsprid-
ning av mobiliseringsplatser för att minska sårbar-
heten. Kompanivisa förråd eftersträvades, men 
kostnadsskäl ledde så småningom till minskad sprid-
ning, i vissa fall halvbataljons- eller i undantagsfall 
bataljonsförråd. Förberedelserna för inkallelse av 
personal var minutiösa. Personalen inkallades direkt 
till mobiliseringsplatserna, och civila fordon leverera-
des till särskilda avlämningsplatser. Krigsförbandens 
materiel var i princip förrådsställd på mobiliserings-
platserna, men en del var utlånad till åldersklassen 
för utbildnings ändamål. I de fall mobiliseringen inte 
skedde vid en tidpunkt då åldersklassen krigsplacera-
des måste en stor mängd materiel återställas till mob-
förråden. 

Mobilisering kunde ske som allmän mobilisering 
och partiell mobilisering. Strävan var att inleda med 
P-mob för att man dels skulle beta av problemen och 
smörja upp maskineriet, dels om möjligt uppnå en 
avskräckningströskel. 

Inkallelse till krigstjänstgöring kunde ske på tre 
sätt:

– Postinkallelse.
– Radioinkallelse.
– Beredskapslarm.

Postinkallelse kunde ske selektivt, med förband 
avpassade efter lägets krav. Radioinkallelse kunde ske 
dels som allmän mobilisering, A-mob, dels enligt två 
beredskapsalternativ för P-mob, Mindre och Större. 
Krigsplaceringsorder för personal ingående i dessa 
hade beteckning Gul, respektive Röd. 

Alternativ Mindre omfattade för hela försvars-
makten ca %& &&& man och var avpassad så att inga 
fullmaktslagar skulle behöva sättas i tillämpning. 
Det var ungefär som en åldersklass i storlek, vilket 
bedömdes som något som inte skulle innebära en 
svår belastning för samhället. Alternativ Större 

slutet av augusti (tidigare hade bataljonen haft delad 
rytm, en sommar- och en vinterdel). Sommarrytmen 
på Gotland var motiverad av beredskapsskäl; somma-
ren bedömdes som den kuppfarligaste tiden.

Skolornas övningstrupp utgjorde en tillgång 
för insatsberedskapen, men det räckte inte för att 
tillgodo se behovet i de mest hotade riktningarna. 
Tillgången på insatsberedda förband ur armén under 
den kuppfarligaste tiden var alltså mycket liten. För 
att kompensera detta 'ck ÖB i början av !"(&-talet 
bemyndigande att på kort varsel tidigarelägga repeti-
tionsutbildning för de förband som var planlagda för 
höstens krigsförbandsövningar.

Hemvärnet var den resurs som kunde ge en något 
så när heltäckande effekt. Hemvärnsförbanden kunde 
inte genomföra anfallsuppgifter men däremot bevaka 
viktiga mål. Till en början var bevakning av mobi-
liseringsförråden en dominerande uppgift, men efter 
hand utbildades också hemvärnsförband att betjäna 
värnpjäser vid exempelvis $ygfält och hamnar intill 
dess värnförbanden mobiliserats. ÖB hade möjlighet 
att innan hemvärnsberedskap beordrats av regeringen 
beordra hemvärnsövning.!!

Under de tider då GU-förbanden inte kunde lösa 
stridsuppgifter i kuppförsvaret gavs de bevaknings-
uppgifter exempelvis vid kasernetablissemangens 
nyckelfunktioner, radiostationer, broar och mobilise-
ringsförråd. 

Utnyttjandet av fredsorganisationens resurser 
regle rades i ÖB:s kuppförsvarsorder, en stående 
order som fanns vid varje myndighet. ÖB-order om 
höjd insatsberedskap gick direkt till myndigheterna. 
Det fanns två beredskapsgrader som kunde utlösas 
på kommando: Lystring och Givakt. Lystring inne-
bar bland annat höjd stabsberedskap och indragna 
permis sioner. Givakt innebar intagande av gruppering 
för strid. Samordning skedde med polisen för bevak-
ning av viktiga objekt.

De knappa tillgången på arméförband under 
sommar halvårets kompenserades i beredskapssyste-
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slutet av augusti (tidigare hade bataljonen haft delad
rytm, en sommar- och en vinterdel). Sommarrytmen
på Gotland var motiverad av beredskapsskäl; somma-
ren bedömdes som den kuppfarligaste tiden.

Skolornas övningstrupp utgjorde en tillgång
för insatsberedskapen, men det räckte inte för att
tillgodose behovet i de mest hotade riktningarna.
Tillgången på insatsberedda förband ur armen under
den kuppfarligaste tiden var alltså mycket liten. För
att kompensera detta fick ÖB i början av 1970-talet
bemyndigande att på kort varsel tidigarelägga repeti-
tionsutbildning för de förband som var planlagda för
höstens krigsförbandsövningar.

Hemvärnet var den resurs som kunde ge en något
så när heltäckande effekt. Hemvärnsförbanden kunde
inte genomföra anfallsuppgifter men däremot bevaka
viktiga mål. Ti l l  en början var bevakning av mobi-
liseringsförråden en dominerande uppgift, men efter
hand utbildades också hemvärnsförband att betjäna
värnpjäser vid exempelvis flygfält och hamnar intill
dess värnförbanden mobiliserats. ÖB hade möjlighet
att innan hemvärnsberedskap beordrats av regeringen
beordra hemvärnsövning»

Under de tider då GU-förbanden inte kunde lösa
stridsuppgifter i kuppförsvaret gavs de bevaknings-
uppgifter exempelvis vid kasernetablissemangens
nyckelfunktioner, radiostationer, broar och mobilise-
ringsförråd.

Utnyttjandet av fredsorganisationens resurser
reglerades i ÖB:s kuppförsvarsorder, en stående
order som fanns vid varje myndighet. ÖB-order om
höjd insatsberedskap gick direkt till myndigheterna.
Det fanns två beredskapsgrader som kunde utlösas
på kommando: Lystring och Givakt. Lystring inne-
bar bland annat höjd stabsberedskap och indragna
permissioner. Givakt innebar intagande av gruppering
för strid. Samordning skedde med polisen för bevak-
ning av viktiga objekt.

De knappa tillgången på armsförband under
sommarhalvårets kompenserades i beredskapssyste-

met som helhet till del av att kustartilleriförbanden då
hade sitt förbandsskede och att flottans beredskap då
var maximal.

Mobiliseringsberedskapen byggde på stor utsprid-
ning av mobiliseringsplatser för att minska sårbar-
heten. Kompanivisa förråd eftersträvades, men
kostnadsskäl ledde så småningom till minskad sprid-
ning, i vissa fall halvbataljons- eller i undantagsfall
bataljonsförråd. Förberedelserna för inkallelse av
personal var minutiösa. Personalen inkallades direkt
till mobiliseringsplatserna, och civila fordon leverera-
des till särskilda avlämningsplatser. Krigsförbandens
materiel var i princip förrådsställd på mobiliserings-
platserna, men en del var utlånad till åldersklassen
för utbildningsändamål. I  de fall mobiliseringen inte
skedde vid en tidpunkt då åldersklassen krigsplacera-
des måste en stor mängd materiel återställas till mob-
förråden.

Mobilisering kunde ske som allmän mobilisering
och partiell mobilisering. Strävan var att inleda med
P-mob för att man dels skulle beta av problemen och
smörja upp maskineriet, dels om möjligt uppnå en
avskräckningströskel.

Inkallelse till krigstjänstgöring kunde ske på tre
sätt:

— Postinkallelse.
— Radioinkallelse.
— Beredskapslarm.

Postinkallelse kunde ske selektivt, med förband
avpassade efter lägets krav. Radioinkallelse kunde ske
dels som allmän mobilisering, A-mob, dels enligt två
beredskapsalternativ för P-mob, Mindre och Större.
Krigsplaceringsorder för personal ingående i dessa
hade beteckning Gul, respektive Röd.

Alternativ Mindre omfattade för hela försvars-
makten ca 50000 man och var avpassad så att inga
fullmaktslagar skulle behöva sättas i tillämpning.
Det var ungefär som en åldersklass i storlek, vilket
bedömdes som något som inte skulle innebära en
svår belastning för samhället. Alternativ Större
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efter mobilisering. Detta var grundkravet för utbild-
ningssystemet VU $% med krigsförbandsövningar 
(KFÖ) vart fjärde år och särskilda övningar för befäl 
(SÖB) däremellan. För vissa nyckelförband kunde 
också genomföras särskild övning för förband (SÖF) 
mellan KFÖ. Förband med mycket korta mobtider 
kunde också genomföra mobiliseringsövningar MobÖ. 
KFÖ genomfördes under tre veckor för förbandets 
huvuddel, för befälsuttagna upp till en månad. SÖB 
och SÖF genomfördes under en helg, MobÖ under ett 
dygn.

De goda intentionerna med VU $%-systemet stör-
des av två företeelser, dels det stora antalet anstånd 
framför  allt för befälspersonal, dels att repetitions-
utbildningen ibland av statsmakterna användes som 
budgetregulator. En inställd KFÖ innebar att sam-
träningen av förbandet skulle överleva åtta år – en 
chimär. 

Repetitionsutbildningen måste också hantera den 
fortlöpande materielutvecklingen och omorganisatio-
ner av krigsförbanden. Omskolningsbehovet mins-
kade därigenom tiden för förbandsutbildning

Milo ÖN/NN-problematiken. 
Ett komplext problem var att kunna höja bered-
skapen i Norrland tillräckligt snabbt med hänsyn 
till personal bristen till följd av ut&yttningen. Bristen 
täcktes med personal från Stockholmsområdet för 
milo ÖN och från Göteborgsområdet för milo NN. 
Problemet löstes med kombinationer av mobilisering 
i Norrland, inryckningsresor – med &yg för priorite-
rade kategorier, transport av förbandsdelar med per-
sonlig utrustning och koncentreringstransporter av 
hela förband.12

Gotlandsproblematiken
Inte heller Gotlands befolkning räckte till att bemanna 
de förband som avsågs för öns försvar. Lösningen blev 
att det lokalrekryterade försvaret skulle förstärkas 
med en fastlandskontingent som om möjligt skulle 

omfattade cirka '%% %%% man, vilket var ungefär 
den största numerär som var inkallad under något 
längre tid under beredskapsåren. Målsättningen för 
alternativ Mindre var närmast att skapa förutsätt-
ningar för fortsatt mobilisering. Alternativ Större 
däremot skulle skapa en kupp tröskel, som tvingade 
en presumtiv angripare att vidta ytterligare röjande 
förberedelser.

Inom alternativ Större fanns underalternativ som 
gjorde det möjligt att kalla in delar:

– Helge: högkvarteret.
– Filip: &ottans och &ygvapnets stamstridsfartyg.
– Natan: arméförband i milo ÖN och NN.
– Östen: arméförband i milo Ö och B.
– Sören: arméförband i milo S och V.
Beredskapslarm, som skulle ges med civilför-

svarets larmsirener, innebar order om allmän mobi-
lisering och skulle om möjligt kon(rmeras med 
radioinkallelse. Allmän mobilisering direkt från freds-
förhållanden var något som man helst ville undvika, 
då det säkerligen skulle vålla kaos i samhällsmaski-
neriet.

Mobiliseringstider differentierades mellan olika 
förbandstyper. Det innebar också olika geogra(ska 
principer för krigsplacering. Fältförbanden som 
skulle kunna lösa kvali(cerade stridsuppgifter, bl a 
anfallsstrid, måste vara samtränade. Det innebar att 
personal placeringarna inte borde ändras mellan en 
krigsförbandsövning och mobilisering. Det innebar i 
sin tur att mobtiderna blev längre eftersom personalen 
kunde ha &yttat från orten. Strävan var att brigaderna 
skulle ha högst )' timmars mobtid.

Lokalförsvarsförbanden däremot kunde hållas 
lokalt rekryterade, eftersom de enklare stridsuppgif-
terna inte krävde samma grad av samträning och per-
sonalen därmed var utbytbar. Detta gällde framför allt 
värnförbanden, som därmed kunde ges mycket korta 
mobtider, ett dygn.

Målet för den långsiktiga beredskapens var att 
krigsförbanden skulle vara stridsdugliga omedelbart 
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omfattade cirka 200 000 man, vilket var ungefär
den största numerär som var inkallad under något
längre tid under beredskapsåren. Målsättningen för
alternativ Mindre var närmast att skapa förutsätt-
ningar för fortsatt mobilisering. Alternativ Större
däremot skulle skapa en kupptröskel, som tvingade
en presumtiv angripare att vidta ytterligare röjande
förberedelser.

Inom alternativ Större fanns underalternativ som
gjorde det möjligt att kalla in delar:

— Helge: högkvarteret.
— Filip: flottans och flygvapnets stamstridsfartyg.
— Natan: armsförband i milo ÖN och NN.
— Östen: armsförband i milo Ö och B.
— Sören: armsförband i milo S och V.
Beredskapslarm, som skulle ges med civilför-

svarets larmsirener, innebar order om allmän mobi-
lisering och skulle om möjligt konfirmeras med
radioinkallelse. Allmän mobilisering direkt från freds-
förhållanden var något som man helst ville undvika,
då det säkerligen skulle vålla kaos i samhällsmaski-
neriet.

Mobiliseringstider differentierades mellan olika
förbandstyper. Det innebar också olika geografiska
principer för krigsplacering. Fältförbanden som
skulle kunna lösa kvalificerade stridsuppgifter, bl a
anfallsstrid, måste vara samtränade. Det innebar att
personalplaceringarna inte borde ändras mellan en
krigsförbandsövning och mobilisering. Det innebar i
sin tur att mobtiderna blev längre eftersom personalen
kunde ha flyttat från orten. Strävan var att brigaderna
skulle ha högst 72 timmars mobtid.

Lokalförsvarsförbanden däremot kunde hållas
lokalt rekryterade, eftersom de enklare stridsuppgif-
terna inte krävde samma grad av samträning och per-
sonalen därmed var utbytbar. Detta gällde framför allt
värnförbanden, som därmed kunde ges mycket korta
mobtider, ett dygn.

Målet för den långsiktiga beredskapens var att
krigsförbanden skulle vara stridsdugliga omedelbart

efter mobilisering. Detta var grundkravet för utbild-
ningssystemet VU 6o med krigsförbandsövningar
(KFÖ) vart fjärde år och särskilda övningar för befäl
(SÖB) däremellan. För vissa nyckelförband kunde
också genomföras särskild övning för förband (SÖF)
mellan KFÖ. Förband med mycket korta mobtider
kunde också genomföra mobiliseringsövningar MobÖ.
KFÖ genomfördes under tre veckor för förbandets
huvuddel, för befälsuttagna upp til l en månad. SÖB
och SÖF genomfördes under en helg, MobÖ under ett
dygn.

De goda intentionerna med VU 6o-systemet stör-
des av två företeelser, dels det stora antalet anstånd
framför allt för befälspersonal, dels att repetitions-
utbildningen ibland av statsmakterna användes som
budgetregulator. En inställd KFÖ innebar att sam-
träningen av förbandet skulle överleva åtta år — en
chimär.

Repetitionsutbildningen måste också hantera den
fortlöpande materielutvecklingen och omorganisatio-
ner av krigsförbanden. Omskolningsbehovet mins-
kade därigenom tiden för förbandsutbildning

Milo ÖN/NN-problematiken.
Ett komplext problem var att kunna höja bered-
skapen i Norrland tillräckligt snabbt med hänsyn
till personalbristen till följd av utflyttningen. Bristen
täcktes med personal från Stockholmsområdet för
milo ÖN och från Göteborgsområdet för milo NN.
Problemet löstes med kombinationer av mobilisering
i Norrland, inryckningsresor — med flyg för priorite-
rade kategorier, transport av förbandsdelar med per-
sonlig utrustning och koncentreringstransporter av
hela förband.12

Gotlandsproblematiken
Inte heller Gotlands befolkning räckte till att bemanna
de förband som avsågs för öns försvar. Lösningen blev
att det lokalrekryterade försvaret skulle förstärkas
med en fastlandskontingent som om möjligt skulle
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bestående av reserv- och värnpliktig personal, en 
stor kontinuitet i taktik och ledningsmetoder. I stort 
sett kan detta sägas ha fungerat.14 Det största proble-
met härvidlag var givetvis taktiken för ett eventuellt 
kärnvapen krig. Detta kom att i stor utsträckning 
prägla taktikutvecklingen under !"$%-talet, medan 
kärnvapenhotet under senar delen av det kalla kriget 
efter hand tonades ner.15

överskeppas före ett krigsutbrott med &ottans fartyg 
samt färjor från södra delen av milo Öst. Materielen 
var förrådsställd på Gotland.13

Taktik och ledning
De taktiska principerna för ledning av arméförband 
måste givetvis utvecklas fortlöpande med hänsyn 
till hotbilder, den vapentekniska utvecklingen, den 
presumtive angriparens taktik etc. Samtidigt krävde 
den svenska försvarsmaktens organisation och 
utbildningssystem, med huvuddelen av befälskadern 
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överskeppas före ett krigsutbrott med flottans fartyg
samt färjor från södra delen av milo Öst. Materielen
var förrådsställd på Gotland."

Taktik och ledning
De taktiska principerna för ledning av armsförband
måste givetvis utvecklas fortlöpande med hänsyn
till hotbilder, den vapentekniska utvecklingen, den
presumtive angriparens taktik etc. Samtidigt krävde
den svenska försvarsmaktens organisation och
utbildningssystem, med huvuddelen av befälskadern

bestående av reserv- och värnpliktig personal, en
stor kontinuitet i taktik och ledningsmetoder. I  stort
sett kan detta sägas ha fungerat.14 Det största proble-
met härvidlag var givetvis taktiken för ett eventuellt
kärnvapenkrig. Detta kom att i stor utsträckning
prägla taktikutvecklingen under 1960-talet, medan
kärnvapenhotet under senar delen av det kalla kriget
efter hand tonades ner."
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Angriparen kunde förbereda 
en kustinvasion genom under-
vattensverksamhet. I fredstid 
kunde det ske genom att 
inhämta underrättelser och 
rekognosering, före krigsut-
brott genom att röja leder samt 
blockera våra sjöstridskrafter 
med mineringar och landsatta 
jägarförband i anslutning till 
landstigningsområdet. Våra 
marina stridskrafter måste 
därför vara insatta tidigt för 
att kontrollera sjötra!kleder, 
genomföra minspaning, min-
röjning och bedriva ubåtsjakt 
samt, om nödvändigt, genom-
föra minröjning och väpnade 
insatser.

Angriparen kunde förbereda
en kustinvasion genom under-
vattensverksamhet. I fredstid
kunde det ske genom att
inhämta underrättelser och
rekognosering, före krigsut-
brott genom att röja leder samt
blockera våra sjöstridskrafter
med mineringar och landsatta
jägarförband i anslutning till
landstigningsområdet. Våra
marina stridskrafter måste
därför vara insatta tidigt för
att kontrollera sjötrafikleder,
genomföra minspaning, min-
röjning och bedriva ubåtsjakt
samt, om nödvändigt, genom-
föra minröjning och väpnade
insatser.



I och med att invasionsförsvar 
var krigsmaktens huvud-
uppgift beslutades 1958 att 
jagarna/fregatterna inte skulle 
ersättas. Beslutet kon!rmera-
des i 1972 års försvarsbeslut. 
Därmed försvann i slutet av 
1970-talet marinens ubåts-

jaktförmåga. Grundstötningen 
av ”U 137” i Gåsefjärden den 
27 oktober 1981 och senare 
intrång även i andra skärgårds-
områden blev en larmsignal 
om att främmande ubåtsverk-
samhet var, och under hela 
efterkrigstiden hade varit, 

ett direkt säkerhetshot, ”för-
beredande stadier i en operativ 
krigsplanläggning”.

Bilden visar ”U 137” (vars 
namn egentligen var S-363) på 
väg ut efter bärgningen. Den 
potentiella undsättningsstyr-
kan syns i bakgrunden. 

I och med att invasionsförsvar
var krigsmaktens huvud-
uppgift beslutades 1958 att
jagarna/fregattema inte skulle
ersättas. Beslutet konfirmera-
des i 1972 års försvarsbeslut.
Därmed försvann i slutet av
1970-talet marinens ubåts-

jaktförmåga. Grundstötningen
av "U 137" i Gåsefiärden den
27 oktober 1981 och senare
intrång även i andra skärgårds-
områden blev en larmsignal
om att främmande ubåtsverk-
samhet var, och under hela
efterkrigstiden hade varit,

ett direkt säkerhetshot, "för-
beredande stadier i en operativ
krigsplanläggning".

Bilden visar "U 137" (vars
namn egentligen var 5-363) på
väg ut efter bärgningen. Den
potentiella undsättningsstyr-
kan syns i bakgrunden.
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Tillståndet i marinstridskrafterna

av Herman Fältström

!#

Samma dag som Tyskland invaderade Polen, den 
! september !"$", slog statsminister Per Albin Hans-
son fast vad som skulle bli samlingsregeringens pri-
mära målsättning under hela kon%ikten: att till varje 
pris hålla Sverige utanför kriget. Detta mål kom att 
vara överordnat önskan om att Sverige skulle förhålla 
sig neutralt enligt folkrätten.

De första svenskar som drabbades av kriget var 
handelssjömän. Under hela kriget gjordes förluster i liv 
och fartyg såväl i Östersjön som utanför avspärrningen.1 
Handels%ottan förlorade &#' fartyg med ! &(# omkomna 
svenskar samt ytterligare $( omkomna utan förlust av 
fartyg. Dessutom kon)skerades &* fartyg. Fiske %ottan 
förlorade $! fartyg med +" omkomna svens kar och 
örlogs%ottan + fartyg med "& omkomna svenskar. 

Många minor slet sig och utgjorde en fara för 
civilbefolkningen. Nästan , ### minor oskadliggjordes 
under kriget.2 Ett fyrtiotal fartyg deltog i efterkrigs-
minröjningen och bara under !",' uppgick deras 
svepsträcka till ett varv runt jorden. Ytterligare ! ### 
minor oskadliggjordes under denna period.3 För Sve-
rige under de två världskrigen och åren därefter har 
det tydliggjorts vilken betydelse fri sjöfart har för lan-
dets försörjning. 

Under nästan &## år hade Sverige hävdat fyra 
distans minuters territorialhavsgräns. Detta accepte-

rade inte Tyskland, och Sverige )ck under resten av 
kriget )nna sig i tre distansminuters territorialhav. 
Detta ledde bl-a till att Falsterbokanalen byggdes. 
Sverige tvingades att tillsammans med tyskarna sätta 
upp ett nät i norra inloppet till Öresund. Avsikten var 
att hindra ubåtspassage genom sundet. Marinen mine-
rade Ålands hav. Avsikten var att försvåra för sovje-
tiska ubåtar att uppträda i Bottniska viken. Utrikes-
handeln blev hårt utsatt. Handelsförbindelserna 
västerut blev avskurna. Skagerrak spärrades av för 
svensk sjöfart. Avspärrningen blev kvar andra världs-
kriget ut och innebar en grundläggande förändring av 
svensk handel och försörjning. Genom förhandlingar 
med de krigförande avtalades om den s k lejdtra)ken. 
Handeln var dock begränsad till stater som var neu-
trala.

Efter fredsslutet återtog Sverige sin rätt om fyra 
distansminuter, och från !"(" hävdade Sverige tolv 
distansminuters territorialhavsgräns. Handlings-
frihe ten att värna svenska intressen ökade. Samtidigt 
ökade omvärldens krav på Sverige att på ett trovär-
digt sätt skulle kunna värna våra vatten.

Försvarsminister Allan Vougt kommenterade 
!",* års försvarskommittés uttalande: ”Vad marinen 
beträf far sägs bland annat: försvarskommittén har vid 
behand lingen av marinen framhållit %ottans betydelse 
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Tillståndet i marinstridskrafterna
av Herman Fältström

Samma dag som Tyskland invaderade Polen, den
1 september 1939, slog statsminister Per Albin Hans-
son fast vad som skulle bli samlingsregeringens pri-
mära målsättning under hela konflikten: att till varje
pris hålla Sverige utanför kriget. Detta mål kom att
vara överordnat önskan om att Sverige skulle förhålla
sig neutralt enligt folkrätten.

De första svenskar som drabbades av kriget var
handelssjömän. Under hela kriget gjordes förluster i liv
och fartyg såväl i Östersjön som utanför avspärrningen.'
Handelsflottan förlorade 206 fartyg med i270 omkomna
svenskar samt ytterligare 37 omkomna utan förlust av
fartyg. Dessutom konfiskerades 25 fartyg. Fiskeflottan
förlorade 31 fartyg med 89 omkomna svenskar och
örlogsflottan 8 fartyg med 92 omkomna svenskar.

Många minor slet sig och utgjorde en fara för
civilbefolkningen. Nästan 4 000 minor oskadliggjordes
under kriget.2 Ett fyrtiotal fartyg deltog i efterkrigs-
minröjningen och bara under 1946 uppgick deras
svepsträcka till ett varv runt jorden. Ytterligare 1000
minor oskadliggjordes under denna period.3 För Sve-
rige under de två världskrigen och åren därefter har
det tydliggjorts vilken betydelse fri sjöfart har för lan-
dets försörjning.

Under nästan zoo år hade Sverige hävdat fyra
distansminuters territorialhavsgräns. Detta accepte-

rade inte Tyskland, och Sverige fick under resten av
kriget finna sig i tre distansminuters territorialhav.
Detta ledde bl a till att Falsterbokanalen byggdes.
Sverige tvingades att tillsammans med tyskarna sätta
upp ett nät i norra inloppet till Öresund. Avsikten var
att hindra ubåtspassage genom sundet. Marinen mine-
rade Ålands hav. Avsikten var att försvåra för sovje-
tiska ubåtar att uppträda i Bottniska viken. Utrikes-
handeln blev hårt utsatt. Handelsförbindelserna
västerut blev avskurna. Skagerrak spärrades av för
svensk sjöfart. Avspärrningen blev kvar andra världs-
kriget ut och innebar en grundläggande förändring av
svensk handel och försörjning. Genom förhandlingar
med de krigförande avtalades om den s k lejdtrafiken.
Handeln var dock begränsad till stater som var neu-
trala.

Efter fredsslutet återtog Sverige sin rätt om fyra
distansminuter, och från 1979 hävdade Sverige tolv
distansminuters territorialhavsgräns. Handlings-
friheten att värna svenska intressen ökade. Samtidigt
ökade omvärldens krav på Sverige att på ett trovär-
digt sätt skulle kunna värna våra vatten.

Försvarsminister Allan Vougt kommenterade
1945 års försvarskommittés uttalande: "Vad marinen
beträffar sägs bland annat: försvarskommittén har vid
behandlingen av marinen framhållit flottans betydelse
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icke blott för invasionsförsvaret utan även för neutra-
litetens bevarande, sjöfartens skyddande. Till detta 
uttalande kan jag helt ansluta mig.”

Som följd av detta åter#nns följande i målsätt-
ningen för det militära försvaret i Kungl Maj:ts pro-
position nr !!"$ till %&'( års riksdag: ”Krigsmakten 
i dess helhet bör vara så utbyggd att den förmår ge 
största möjliga eftertryck åt vårt folks vilja att bevara 
landets handlingsfrihet och avvisa varje kränkning av 
dess integritet.” 4

I målsättningen för krigsmakten %&$! angavs: 
”Krigsmakten skall i det längsta kunna förhindra 
att en angripare får fast fot på svensk mark och kan 
utnyttja vårt land för sina syften.”

Målsättningen för krigsmakten inordnades %&$! 
inom ramen för en allmän målsättning för totalförsva-
ret.5 I målsättningen för totalförsvaret i %&)! års för-
svarsbeslut formulerades ovan redovisad målsättning 
på följande sätt för försvarsmakten: ”Under fredstid 
och under krig mellan främmande makter varunder 
Sverige är neutralt skall försvarsmakten avvisa kränk-
ningar av vårt territorium” samt ”Om Sverige utsätts 
för angrepp skall försvarsmakten möta detta och i det 
längsta förhindra att angriparen får fast fot på svensk 
mark. I varje del av landet skall bjudas segt motstånd, 
om så erfordras även i form av det fria kriget.”

De operativa principerna har hela tiden inneburit 
ett djupförsvar. Angriparen skulle mötas så tidigt 
som möjligt, med strävan till avgörande i gräns- och 
kustområdet. Om detta misslyckades skulle fortsatt 
bekämpning ske av de resurser som angriparen måste 
tillföra såväl genom Finland som över Östersjön och 
Bottniska havet. Kriget skulle kunna föras såväl på 
angriparens territorium som över hela det svenska 
terri toriet.

Om angriparens markstridskrafter kunde oskadlig-
göras innan de landsattes på svensk mark skulle sven-
ska uppoffringar bli avsevärt mindre än om angri-
paren lyckades etablera sig på svensk mark, ostört 
tillföra resurser och framtränga. Angriparens anfalls-

kraft måste således brytas innan angriparen kunde 
utveckla hela sin styrka för att Sverige skulle kunna 
förhindra omfattande strider på svensk mark.

Den operativa planeringen som beskrivs i denna 
bok handlar om krigsfall !: Sverige har mobiliserat 
och genomfört uppmarsch när Sovjetunionen angri-
per landet.6 Som framgår ovan hade (och har) de 
marina stridskrafterna omfattande uppgifter förutom 
invasions försvar. De ska freda svensk nationell integ-
ritet i fred, under kriser och under krig om Sverige är 
icke krigförande eller förklarat sig neutralt. De ska 
säkerställa transport*ödet längs den svenska kusten 
och till Gotland samt ha förmåga att hävda vår terri-
toriella integritet. Vår trovärdighet som nation kan 
annars ifrågasättas av omvärlden. Ifrågasätts vår 
trovärdig het kan det leda till ett angrepp mot vårt 
land.

De marina förbandens uppgifter skulle ha ingripit 
och övergått i varandra. Därmed skulle planeringen 
för de marina stridskrafterna insatser inför ett militärt 
angrepp i stor omfattning ha styrts av genomförda och 
pågående insatser. Följande framställning kommer 
därför att behandla hela spektrat.

Nato och Warszawapakten

Militärt angrepp
En angripare har fördelen att välja tid och plats för 
en invasion. För att säkerställa framgång har han i 
det längsta dolt sina avsikter angående såväl tid som 
plats. Angriparen kommer också, när invasionen 
väl är igångsatt, att med alla medel säkerställa den 
in ledande invasionsfasen.

Samtidigt kan konstateras att allianserna 
skiljde sig åt. Warszawapakten var ett markbundet 
stormakts block, medan Nato var starkt beroende av 
sjötransporter med den vidsträckta Atlanten mellan 
sina nordamerikanska och europeiska medlemsnatio-
ner, inte minst vid ett krig i Europa. I grunden kom 
allianserna att se på sjökriget på olika sätt, bl a sättet 
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icke blott för invasionsförsvaret utan även för neutra-
litetens bevarande, sjöfartens skyddande. Ti l l  detta
uttalande kan jag helt ansluta mig."

Som följd av detta återfinns följande i målsätt-
ningen för det militära försvaret i Kungl Maj:ts pro-
position nr 22o6 till 1948 års riksdag: "Krigsmakten
i dess helhet bör vara så utbyggd att den förmår ge
största möjliga eftertryck åt vårt folks vilja att bevara
landets handlingsfrihet och avvisa varje kränkning av
dess integritet."4

I  målsättningen för krigsmakten 1962 angavs:
"Krigsmakten skall i det längsta kunna förhindra
att en angripare får fast fot på svensk mark och kan
utnyttja vårt land för sina syften."

Målsättningen för krigsmakten inordnades 1962
inom ramen för en allmän målsättning för totalförsva-
ret.5 I  målsättningen för totalförsvaret i 1972 års för-
svarsbeslut formulerades ovan redovisad målsättning
på följande sätt för försvarsmakten: "Under fredstid
och under krig mellan främmande makter varunder
Sverige är neutralt skall försvarsmakten avvisa kränk-
ningar av vårt territorium" samt "Om Sverige utsätts
för angrepp skall försvarsmakten möta detta och i det
längsta förhindra att angriparen får fast fot på svensk
mark. I  varje del av landet skall bjudas segt motstånd,
om så erfordras även i form av det fria kriget."

De operativa principerna har hela tiden inneburit
ett djupförsvar. Angriparen skulle mötas så tidigt
som möjligt, med strävan till avgörande i gräns- och
kustområdet. Om detta misslyckades skulle fortsatt
bekämpning ske av de resurser som angriparen måste
tillföra såväl genom Finland som över Östersjön och
Bottniska havet. Kriget skulle kunna föras såväl på
angriparens territorium som över hela det svenska
territoriet.

Om angriparens markstridskrafter kunde oskadlig-
göras innan de landsattes på svensk mark skulle sven-
ska uppoffringar bli avsevärt mindre än om angri-
paren lyckades etablera sig på svensk mark, ostört
tillföra resurser och framtränga. Angriparens anfalls-

kraft måste således brytas innan angriparen kunde
utveckla hela sin styrka för att Sverige skulle kunna
förhindra omfattande strider på svensk mark.

Den operativa planeringen som beskrivs i denna
bok handlar om krigsfall 2: Sverige har mobiliserat
och genomfört uppmarsch när Sovjetunionen angri-
per landet.6 Som framgår ovan hade (och har) de
marina stridskrafterna omfattande uppgifter förutom
invasionsförsvar. De ska freda svensk nationell integ-
ritet i fred, under kriser och under krig om Sverige är
icke krigförande eller förklarat sig neutralt. De ska
säkerställa transportflödet längs den svenska kusten
och till Gotland samt ha förmåga att hävda vår terri-
toriella integritet. Vår trovärdighet som nation kan
annars ifrågasättas av omvärlden. Ifrågasätts vår
trovärdighet kan det leda till ett angrepp mot vårt
land.

De marina förbandens uppgifter skulle ha ingripit
och övergått i varandra. Därmed skulle planeringen
för de marina stridskrafterna insatser inför ett militärt
angrepp i stor omfattning ha styrts av genomförda och
pågående insatser. Följande framställning kommer
därför att behandla hela spektrat.

Nato och Warszawapakten

Militärt angrepp
En angripare har fördelen att välja tid och plats för
en invasion. För att säkerställa framgång har han i
det längsta dolt sina avsikter angående såväl tid som
plats. Angriparen kommer också, när invasionen
väl är igångsatt, att med alla medel säkerställa den
inledande invasionsfasen.

Samtidigt kan konstateras att allianserna
skiljde sig åt. Warszawapakten var ett markbundet
stormaktsblock, medan Nato var starkt beroende av
sjötransporter med den vidsträckta Atlanten mellan
sina nordamerikanska och europeiska medlemsnatio-
ner, inte minst vid ett krig i Europa. I  grunden kom
allianserna att se på sjökriget på olika sätt, bl a sättet
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att utnyttja sjöminor och kärnladdningar som defen-
siva respektive offensiva vapen. Förutom geogra$n 
hade detta sin grund i skillnaden mellan land- och sjö-
territorier. Land kan ockuperas och därmed kontrol-
leras. Sjön kan inte ockuperas, utan där går det endast 
att temporärt förhindra ett utnyttjande.

Utvecklingen av kärnvapen innebar en stor föränd-
ring av det militära tänkandet. I Marinplan %" påpe-
kade chefen för marinen att ”risken för att ett storkrig 
utvecklas till kärnvapenkrig gör sannolikheten för 
detta slags krig allt mindre, men sannolikt ökar sam-
tidigt risken för lokala kon&ikter och gråzonshändel-
ser i kärnvapenparaplyets skugga”.7 

Sovjetunionen utnyttjade i första hand sjökriget 
för försvar av egen kust och stöd till markstridskraf-
ternas framryckning. Samtidigt hade Sovjetunionen 
inte bortsett från den offensiva potential som ligger 
i sjöminan som vapen, inte minst inom de havsområ-
den som motståndaren kontrollerade.8

För USA (Nato) var det väsentligt att säkert kunna 
genomföra sjötransporter från USA till Europa (eller 
andra länder). Detta innebar en viss uppdelning av 
ansvaret inom Nato för transporterna. USA tog på 
sig ansvaret för utskeppning medan europeiska Nato 
tog på sig ansvaret för säkerheten i anslutning till 
mottagar hamnarna.9

Natos och Warszawapaktens styrkeutveckling
Förändringarna i styrkeutvecklingen var i första hand 
kvalitativa.

För Natos del innebar utvecklingen ökad kvalitet 
på stående och öronmärkta förband samt transport-
kapacitet. Även förhandslagring i Europa av tung 
utrustning ökade. Detta för att tidigt kunna förstärka 
förbanden genom att man inledningsvis enbart 
behövde transportera personal.

För Warszawapaktens del – förutom kvaliteten 
vid de ca !" stående divisionerna – innebar utveck-
lingen ökat vägoberoende hos förbanden samt ökad 
landstigningskapacitet. Liknande ökning som för 

sjötransporter skedde för lufttransporter. Kapacitets-
ökningen motverkades delvis av förbandens ökade 
mekanisering. Anfallsresurserna med &yg mot Sverige 
under de två första perioderna bestod uteslutande av 
bomb&yg för att under den sista perioden ha blivit 
mer mångsidig genom tungt attack&yg och attack&yg. 
Före #'(! hade luftförsvars&yget inte till uppgift att 
skydda vare sig luftlandsättningar, överskeppningar 
eller offensiva &ygföretag.10

Bägge blocken utvecklade pansarvärn, artilleri, 
luftförsvar och mörkerkapacitet vid markstridskraf-
terna. För sjöstridskrafterna utvecklades defensiva 
vapensystem, medan satsningen på offensiv sjökrig-
föring i Östersjön var begränsad. Flygstridskrafternas 
utveckling kännetecknades av delvis ökad räckvidd 
men framför allt ökad robotbeväpning och allväders-
förmåga.

Ledning

Operativ ledning och utbildningssystemet
Bristande operativ samordning av mark-, sjö- och 
&ygstridskrafter resulterade i att en genomgripande 
reform av den operativa ledningen genomfördes 
under #'%"-talet. Sverige delades, som tidigare har 
framgått, in i militärområden för att man därigenom 
skulle skapa förutsättningar för en förbättrad opera-
tiv samordning regionalt. Vidare sammanfördes 
vapengrenar nas militära chefsutbildning på Militär-
högskolan i syfte att bredda och fördjupa förståelsen 
av nödvändig heten av en operativ samordning av 
stridskrafterna över försvarsgrensgränserna. 

Genom förändring av den operativa ledningen och 
utbildningssystemet försvårades ”övergångsfasen från 
fred till kris och krig” avsevärt för de marina strids-
krafterna. Det handlade om dels ansvaret för under-
rättelseinhämtning, som var uppdelat på &era organi-
sationer (överbefälhavaren, militärbefäl havarna, 
örlogsbaser, kustartilleriförsvar) och ledningen av 
förbanden, dels den omedelbara beredskapen vid för-
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att utnyttja sjöminor och kärnladdningar som defen-
siva respektive offensiva vapen. Förutom geografin
hade detta sin grund i skillnaden mellan land- och sjö-
territorier. Land kan ockuperas och därmed kontrol-
leras. Sjön kan inte ockuperas, utan där går det endast
att temporärt förhindra ett utnyttjande.

Utvecklingen av kärnvapen innebar en stor föränd-
ring av det militära tänkandet. I  Marinplan 6o påpe-
kade chefen för marinen att "risken för att ett storkrig
utvecklas ti l l  kärnvapenkrig gör sannolikheten för
detta slags krig allt mindre, men sannolikt ökar sam-
tidigt risken för lokala konflikter och grå,' zonshändel-
ser i kärnvapenparaplyets skugga".7

Sovjetunionen utnyttjade i första hand sjökriget
för försvar av egen kust och stöd till markstridskraf-
ternas framryckning. Samtidigt hade Sovjetunionen
inte bortsett från den offensiva potential som ligger
i sjöminan som vapen, inte minst inom de havsområ-
den som motståndaren kontrollerade.8

För USA (Nato) var det väsentligt att säkert kunna
genomföra sjötransporter från USA till Europa (eller
andra länder). Detta innebar en viss uppdelning av
ansvaret inom Nato för transporterna. USA tog på
sig ansvaret för utskeppning medan europeiska Nato
tog på sig ansvaret för säkerheten i anslutning till
mottagarhamnarna.9

Natos och Warszawapaktens styrkeutveckling
Förändringarna i styrkeutvecklingen var i första hand
kvalitativa.

För Natos del innebar utvecklingen ökad kvalitet
på stående och öronmärkta förband samt transport-
kapacitet. Även förhandslagring i Europa av tung
utrustning ökade. Detta för att tidigt kunna förstärka
förbanden genom att man inledningsvis enbart
behövde transportera personal.

För Warszawapaktens del — förutom kvaliteten
vid de ca zo stående divisionerna — innebar utveck-
lingen ökat vägoberoende hos förbanden samt ökad
landstigningskapacitet. Liknande ökning som för

sjötransporter skedde för lufttransporter. Kapacitets-
ökningen motverkades delvis av förbandens ökade
mekanisering. Anfallsresurserna med flyg mot Sverige
under de två första perioderna bestod uteslutande av
bombflyg för att under den sista perioden ha blivit
mer mångsidig genom tungt attackflyg och attackflyg.
Före 1982 hade luftförsvarsflyget inte till uppgift att
skydda vare sig luftlandsättningar, överskeppningar
eller offensiva flygföretag.m

Bägge blocken utvecklade pansarvärn, artilleri,
luftförsvar och mörkerkapacitet vid markstridskraf-
terna. För sjöstridskrafterna utvecklades defensiva
vapensystem, medan satsningen på offensiv sjökrig-
föring i Östersjön var begränsad. Flygstridskrafternas
utveckling kännetecknades av delvis ökad räckvidd
men framför allt ökad robotbeväpning och allväders-
förmåga.

Ledning

Operativ ledning och utbildningssystemet
Bristande operativ samordning av mark-, sjö- och
flygstridskrafter resulterade i att en genomgripande
reform av den operativa ledningen genomfördes
under 1960-talet. Sverige delades, som tidigare har
framgått, in i militärområden för att man därigenom
skulle skapa förutsättningar för en förbättrad opera-
tiv samordning regionalt. Vidare sammanfördes
vapengrenarnas militära chefsutbildning på Militär-
högskolan i syfte att bredda och fördjupa förståelsen
av nödvändigheten av en operativ samordning av
stridskrafterna över försvarsgrensgränserna.

Genom förändring av den operativa ledningen och
utbildningssystemet försvårades "övergångsfasen från
fred till kris och krig" avsevärt för de marina strids-
krafterna. Det handlade om dels ansvaret för under-
rättelseinhämtning, som var uppdelat på flera organi-
sationer (överbefälhavaren, militärbefälhavarna,
örlogsbaser, kustartilleriförsvar) och ledningen av
förbanden, dels den omedelbara beredskapen vid för-
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banden. Reformen var en vällovlig åtgärd men som i 
sin utformning till viss del #ck negativa konsekvenser 
för de sjöoperativa förbanden. 

Den ändrade militärterritoriella indelningen i sex 
militärområden, som infördes den $ juli $%&&, innebar 
att militärbefälhavarna under överbefälhavaren #ck 
ett odelat operativt ansvar i såväl krig som fred över 
samtliga stridskrafter i militärområdet. Detta gällde 
även för insats- och incidentverksamheten i fred.

Den regionala indelningen gjordes genom att 
arméns militärområdesstaber transformerades till 
för krigsmakten gemensamma militär områdesstaber. 
Reformen tog sin utgångspunkt i de markoperativa 
behov som kom att bli styrande för utformningen av 
militärområdena. Av detta följde bl a att arméstrids-
krafterna behöll sin tidigare förbandspro ducerande 
regionala styrning från militärbefälhavaren. Man kan 
ställa sig frågan varför arméns förbandsproduktion 
skulle ledas av chefen för den gemensamma operativa 
ledningen, vilket ledde till att samordning och ledning 
blev oklar, i stället för av en tydlig operativ chef – 
militärbefälhavaren.

Genom tillkomsten av militärområdesorganisatio-
nen uppstod ytterligare en nivå i befälskedjan. Varken 
marinen eller, i viss mån, 'ygvapnet hade tillräckligt 
med kvali#cerade of#cerare för att bemanna denna 
nivå. Att man valde att låta militärbefälhavarna ta 
över ansvaret för arméns förbandsproduktion tyder på 
att inte heller armén hade tillräckligt med of#cerare för 
att explicit bemanna den operativa staben. Den lägre 
regionala marina ledningen inom varje milo leddes av 
örlogsbaser och kustartilleriförsvar.

I den händelse Sverige hade drabbats av krig, 
skulle $%&& års organisation ha kunnat fungera vad 
gäller den sjöoperativa verksamheten efter det att 
man till slut insett att det måste vara de lägre regio-
nala cheferna som utövade företagsledning med en 
taktisk ledare till sjöss. De var de enda som hade 
de materiella och fackmässiga förutsättningarna för 
detta. Därmed var det naturligt att slå samman örlogs-

baserna och kustartilleriförsvaren till en ledningsorga-
nisation – marinkommandon.11 Detta skedde först 
mot slutet av det kalla kriget.

När det gäller incidentberedskapen i fred och 
hante randet av ubåtskränkningarna visar tyvärr 
erfaren heterna att milostaberna inte alltid levde upp 
till kraven.12 Resultatet blev att milonivån vid åtskil-
liga tillfällen ”hoppades över”. Detta belyser att verk-
samhet i fred är en helt annan sak än verksamhet i 
krig. En annan lösning hade förmodligen varit bättre. 
De rörliga marina förbanden kunde ha varit under-
ställda chefen för marinen/chefen för kust'ottan och 
utnyttjade av överbefälhavaren på samma sätt som 
chefen för attackeskadern. Kustartilleriförsvaren och 
örlogsbaserna kunde ha varit underställda chefen för 
marinen, men i territoriellt avseende lyda under res-
pektive militärbefälhavare.13

Undantag från huvudregeln att samtliga stridskraf-
ter operativt skulle ledas av en militärbefälhavare gjor-
des som nämnts för första 'ygeskadern. Denna blev en 
självständig aktör för 'ygattack och spaning – över-
befälhavarens s k klubba. Bedömningen gjordes att 
första 'ygeskadern inte kunde splittras då den utgjorde 
en så viktig strategisk resurs att den skulle vara cen-
tralt underställd över befälhavaren. Detta undantag 
i den operativa ledningen borde ha gjorts även vad 
gäller de operativt rörliga marina förbanden – ubåtar, 
ytattack, kust robot- och kustartilleri bataljoner.14

Efter krigsslutet omorganiserades marinen till en 
utbildningsorganisation. Omsättningen av sjömän och 
soldater styrdes av utbildningsbehovet för att upprätt-
hålla den långsiktiga beredskapen. Icke rustade fartyg 
och fasta batterier som inte var bemannade lades i 
mal påse för att spara underhållskostnader.

Utbildningssystem VU &" infördes $%&(/&). Det 
inne bar i princip att först skulle man genomföra en 
grundläggande utbild ning för att senare genom repeti-
tionsutbildning organisera krigsförbandet. I samband 
med förhöjd beredskap inkallades den krigsplacerade 
besättningen, och den som var under grundutbildning 
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banden. Reformen var en vällovlig åtgärd men som i
sin utformning till viss del fick negativa konsekvenser
för de sjöoperativa förbanden.

Den ändrade militärterritoriella indelningen i sex
militärområden, som infördes den 1 juli 1966, innebar
att militärbefälhavarna under överbefälhavaren fick
ett odelat operativt ansvar i såväl krig som fred över
samtliga stridskrafter i militärområdet. Detta gällde
även för insats- och incidentverksamheten i fred.

Den regionala indelningen gjordes genom att
armens militärområdesstaber transformerades till
för krigsmakten gemensamma militärområdesstaber.
Reformen tog sin utgångspunkt i de markoperativa
behov som kom att bli styrande för utformningen av
militärområdena. Av detta följde bl a att armsstrids-
krafterna behöll sin tidigare förbandsproducerande
regionala styrning från militärbefälhavaren. Man kan
ställa sig frågan varför armens förbandsproduktion
skulle ledas av chefen för den gemensamma operativa
ledningen, vilket ledde till att samordning och ledning
blev oklar, i stället för av en tydlig operativ chef —
militärbefälhavaren.

Genom tillkomsten av militärområdesorganisatio-
nen uppstod ytterligare en nivå i befälskedjan. Varken
marinen eller, i viss mån, flygvapnet hade tillräckligt
med kvalificerade officerare för att bemanna denna
nivå. Att man valde att låta militärbefälhavarna ta
över ansvaret för armens förbandsproduktion tyder på
att inte heller armen hade tillräckligt med officerare för
att explicit bemanna den operativa staben. Den lägre
regionala marina ledningen inom varje milo leddes av
örlogsbaser och kustartilleriförsvar.

I  den händelse Sverige hade drabbats av krig,
skulle 1966 års organisation ha kunnat fungera vad
gäller den sjöoperativa verksamheten efter det att
man till slut insett att det måste vara de lägre regio-
nala cheferna som utövade företagsledning med en
taktisk ledare till sjöss. De var de enda som hade
de materiella och fackmässiga förutsättningarna för
detta. Därmed var det naturligt att slå samman örlogs-

baserna och kustartilleriförsvaren till en ledningsorga-
nisation — marinkommandon." Detta skedde först
mot slutet av det kalla kriget.

När det gäller incidentberedskapen i fred och
hanterandet av ubåtskränkningarna visar tyvärr
erfarenheterna att milostaberna inte alltid levde upp
till kraven." Resultatet blev att milonivån vid åtskil-
liga tillfällen "hoppades över". Detta belyser att verk-
samhet i fred är en helt annan sak än verksamhet i
krig. En annan lösning hade förmodligen varit bättre.
De rörliga marina förbanden kunde ha varit under-
ställda chefen för marinen/chefen för kustflottan och
utnyttjade av överbefälhavaren på samma sätt som
chefen för attackeskadern. Kustartilleriförsvaren och
örlogsbaserna kunde ha varit underställda chefen för
marinen, men i territoriellt avseende lyda under res-
pektive militärbefälhavare."

Undantag från huvudregeln att samtliga stridskraf-
ter operativt skulle ledas av en militärbefälhavare gjor-
des som nämnts för första flygeskadern. Denna blev en
självständig aktör för flygattack och spaning — över-
befälhavarens s k klubba. Bedömningen gjordes att
första flygeskadern inte kunde splittras då den utgjorde
en så viktig strategisk resurs att den skulle vara cen-
tralt underställd överbefälhavaren. Detta undantag
i den operativa ledningen borde ha gjorts även vad
gäller de operativt rörliga marina förbanden — ubåtar,
ytattack, kustrobot- och kustartilleribataljoner."

Efter krigsslutet omorganiserades marinen till en
utbildningsorganisation. Omsättningen av sjömän och
soldater styrdes av utbildningsbehovet för att upprätt-
hålla den långsiktiga beredskapen. Icke rustade fartyg
och fasta batterier som inte var bemannade lades i
malpåse för att spara underhållskostnader.

Utbildningssystem VU 6o infördes 1967/68. Det
innebar i princip att först skulle man genomföra en
grundläggande utbildning för att senare genom repeti-
tionsutbildning organisera krigsförbandet. I  samband
med förhöjd beredskap inkallades den krigsplacerade
besättningen, och den som var under grundutbildning



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

hem för lovades. Den beredskap som kunde upprätt-
hållas skulle ses som en biprodukt av utbildningssys-
temet. För marinen permanentades svårigheterna att 
inne hålla omedelbar beredskap, med undantag för de 
fasta spärr förbanden vars besättningar så långt möj-
ligt var lokalrekryterade.

Marinens utbildningsförband påverkades mycket 
starkt av utbildningssystemet VU $". För %ottans del 
innebar det att endast hälften av de rustade farty-
gen var fullbemannade och insatsberedda under ett 
kalenderår. För kustartilleriets förband innebar det att 
under fjärde kvartalet var ett starkt begränsat antal 
soldater med längre utbildningstid än huvuddelen 
tillgängliga. Repetitionsövningarna som skulle täcka 
dessa beredskapssvackor hade ingen nämnvärd bety-
delse för den omedelbara beredskapen. Repetitions-
övningsförbanden skulle ha något att öva mot. För att 
detta skulle vara möjligt koncentrerades övningarna 
till september. Det var då grundutbildningsförbanden 
låg långt framme i sin utbildning.

Möjligheter som togs tillvara
Under &'("-talet präglades de marina stridskrafterna 
av en transformation från en mobiliserings- till en 
insatsmarin. Det belystes på %era sätt.15

• Ubåtskrisen.
• Malpåsesystemets avveckling och rustningen 

av samtliga stamstridsfartyg.
• Krigsplacering av fredsförbanden tidigt efter 

besättningsbyte.
• Stridsammunition/torpeder/robotar ombord-

lastade.
• Kamou%agemålning av fartygen.
• Rörligt förbandsunderhåll genom aktivt verkande 

fartygslag.
• Rörlig bastaktik, genom att fartygen inte längre 

förtöjde vid krigsförtöjningsplatser utan spreds 
och ständigt rörde sig i basområdena.

• Ytattack- och kustrobotförbanden hade tillförts 

långräckviddiga sjömålsrobotar samt avance-
rad signalspaningsutrustning. Förbanden )ck 
därmed kapacitet att insamla och bearbeta såväl 
extern som intern information, vilket utgjorde en 
förutsättning för att med långräckviddiga vapen 
kunna klara ut en komplicerad målbild (med 
sken mål, remsor, störning etc).

• Ubåtarna hade tillförts !ankarray16 sonars m m, 
som möjliggjorde spaning och vapeninsats med 
passiva sensorer.

• Minröjningsfartyg hade tillförts avancerade 
högfrekvens hydrofoner.

Påståendet om ytattackförbandens sårbarhet gentemot 
lufthotet saknade grund. Samövningar med eget %yg, 
som ju i modernitet och effektivitet stod sig väl i en 
internationell jämförelse, gav inget belägg för sårbar-
heten. Kust%ottan kunde entydigt visa att det var 
mycket svårt att upptäcka och bekämpa robot båtar 
och kustkorvetter som uppträdde taktiskt riktigt. Här-
till kom de utomordentligt goda aktiva och passiva 
självförsvarssystem som enheterna disponerade.

Till detta ska fogas att aktuella sovjetiska strids-
%ygplan, såväl jakt som attack, inte hade en räckvidd 
för att kunna ”leta efter mål”. För att de skulle lyckas 
krävdes mycket god kännedom om försvararens 
basering och användning av förbanden. Ett möjligt 
skäl till ubåtskränkningarna kan vara att man ville 
rekognosera platser för ”målangivare (laserpekare)” 
och även för utplacering av sjöminor (möjligen kärn-
vapenladdade) som kunde fjärrutlösas.

Helikoptrarna var inlemmade i den regionala struk-
turen. Taktiskt och insatsmässigt utgjorde de dock en 
integrerad del av såväl ytattackförbanden som ubåts-
jaktstyrkan. Det revirmässiga hanterandet av helikop-
trarna från olika militärområden var beklagans värt.

En tydlig förändring under det kalla kriget var att 
de fasta förbanden gavs högre beredskap genom att all 
materiel och ammunition samt allt inledande under-
hållsbehov förvarades vid förbanden, vilket höjde 
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hemförlovades. Den beredskap som kunde upprätt-
hållas skulle ses som en biprodukt av utbildningssys-
temet. För marinen permanentades svårigheterna att
innehålla omedelbar beredskap, med undantag för de
fasta spärrförbanden vars besättningar så långt möj-
ligt var lokalrekryterade.

Marinens utbildningsförband påverkades mycket
starkt av utbildningssystemet VU 6o. För flottans del
innebar det att endast hälften av de rustade farty-
gen var fullbemannade och insatsberedda under ett
kalenderår. För kustartilleriets förband innebar det att
under fjärde kvartalet var ett starkt begränsat antal
soldater med längre utbildningstid än huvuddelen
tillgängliga. Repetitionsövningarna som skulle täcka
dessa beredskapssvackor hade ingen nämnvärd bety-
delse för den omedelbara beredskapen. Repetitions-
övningsförbanden skulle ha något att öva mot. För att
detta skulle vara möjligt koncentrerades övningarna
till september. Det var då grundutbildningsförbanden
låg långt framme i sin utbildning.

Möjligheter som togs tillvara
Under i98o-talet präglades de marina stridskrafterna
av en transformation från en mobiliserings- till en
insatsmarin. Det belystes på flera sätt.15

• Ubåtskrisen.
• Malpåsesystemets avveckling och rustningen

av samtliga stamstridsfartyg.
• Krigsplacering av fredsförbanden tidigt efter

besättningsbyte.
• Stridsammunition/torpeder/robotar ombord-

lastade.
• Kamouflagemålning av fartygen.
• Rörl igt  förbandsunderhåll genom aktivt verkande

fartygslag.
• Rör l ig bastaktik, genom att fartygen inte längre

förtöjde vid krigsförtöjningsplatser utan spreds
och ständigt rörde sig i basområdena.

• Ytattack- och kustrobotförbanden hade tillförts

långräckviddiga sjömålsrobotar samt avance-
rad signalspaningsutrustning. Förbanden fick
därmed kapacitet att insamla och bearbeta såväl
extern som intern information, vilket utgjorde en
förutsättning för att med långräckviddiga vapen
kunna klara ut en komplicerad målbild (med
skenmål, remsor, störning etc).

• Ubåtarna hade tillförtsflankarray16 sonars m m,
som möjliggjorde spaning och vapeninsats med
passiva sensorer.

• Minröjningsfartyg hade tillförts avancerade
högfrekvenshydrofoner.

Påståendet om ytattackförbandens sårbarhet gentemot
lufthotet saknade grund. Samövningar med eget flyg,
som ju i modernitet och effektivitet stod sig väl i en
internationell jämförelse, gav inget belägg för sårbar-
heten. Kustflottan kunde entydigt visa att det var
mycket svårt att upptäcka och bekämpa robotbåtar
och kustkorvetter som uppträdde taktiskt riktigt. Här-
till kom de utomordentligt goda aktiva och passiva
självförsvarssystem som enheterna disponerade.

Til l  detta ska fogas att aktuella sovjetiska strids-
flygplan, såväl jakt som attack, inte hade en räckvidd
för att kunna "leta efter mål". För att de skulle lyckas
krävdes mycket god kännedom om försvararens
basering och användning av förbanden. Ett möjligt
skäl till ubåtskränkningarna kan vara att man ville
rekognosera platser för "målangivare (laserpekare)"
och även för utplacering av sjöminor (möjligen kärn-
vapenladdade) som kunde fjärrutlösas.

Helikoptrarna var inlemmade i den regionala struk-
turen. Taktiskt och insatsmässigt utgjorde de dock en
integrerad del av såväl ytattackförbanden som ubåts-
jaktstyrkan. Det revirmässiga hanterandet av helikop-
trarna från olika militärområden var beklagansvärt.

En tydlig förändring under det kalla kriget var att
de fasta förbanden gavs högre beredskap genom att all
materiel och ammunition samt allt inledande under-
hållsbehov förvarades vid förbanden, vilket höjde
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beredskapen till några timmar från det att personalen 
kom dit. Detta kostade en hel del pengar men var bra 
ur beredskapssynvinkel. Det återspeglades också i 
fredsutläggningen av delar av de fasta mineringarna.

Soldaternas personliga utrustning förvarades dock 
oftast utanför stridsenheten, men på relativt kort 
avstånd. På Gotland bemannades kustartilleriförban-
den till stor del av gotlänningar. Soldater från fast-
landet utrustades främst före transport till Gotland.

De rörliga förbanden följde i huvudsak arméns 
modell med särskilda mobplatser, som kunde ligga 
längre från utgångsstridsgrupperingarna. De hade 
dock grundtilldelning av fordon för att kunna sprida 
de viktigaste materieldelarna, men i övrigt var de 
beroende av mobiliserade fordon.

Av beredskapsskäl $ck kustartilleriförbanden en 
högre tilldelning av snabbförband och därmed till-
delning av personal i de lägre beredskapsalternativen. 
Gemensamma övningar, spaningsföretag och opera-
tiva insatser med sammansatta förband ur kust%ottan 
och kustartilleriförsvaren genomfördes regelbundet. 

Den fasta bevakningen förstärktes och komplette-
rades med rörliga förband. Antalet i fred utlagda fasta 
kontrollerbara mineringar utökades. Ett antal sådana 
kompletterades med hydrofon- och slingsystem. Fast 
undervattensbevakning organiserades och beman-
nades inom tre områden. En täckte större delen av 
Karlskronabassängen, en täckte området från Lands-
ort upp till Dalarö, och en i Oskar Fredriksborg täckte 
alla infartsleder till Stockholm. Ett större fristående 
undervattensspaningssystem lades ut inom Östra 
militär området.

Samövningar mellan kust%ottan och första 
%ygeska dern skedde regelmässigt och framgångsrikt. 
I vad mån detta ledde till en integrerad samordning 
i den operativa planeringen var inte klarlagt.

Förutsättningar fanns för en sjökrigföring som 
kunde bygga på ett aktivt uppträdande av samman-
satta marina förband, där Sverige tog initiativet till 
sjökrigsföretag och där lokal och temporär överlägsen-

het uppnåddes genom överraskning i förening med 
snabbt uppträdande. Genom ett sådant aktivt uppträ-
dande kunde $enden tvingas till omfattande defensiva 
åtgärder. Det svenska försvaret skulle därmed vinna 
tid. De operativa möjligheterna fanns.

Hela den dramatiska förstärkningen av den sjö-
operativa förmågan borde ha påverkat militärområde-
nas operativa verk liksom det operativa konceptet. Så 
blev dock inte fallet. I stället hävdade ett antal debat-
törer att man inom vissa sjöof$cerskretsar sökte eta-
blera ett självsvängande system utan större samman-
hang med försvarsmakten i övrigt. 

Relationen till politisk och militär ledning har 
tydligt visat på behovet av en %exibel struktur, inte 
minst när det oväntade inträffar. Det är i grunden 
omöjligt att förutse vad som kan hända i framtiden, 
men det förtar inte behovet av ett tydligt ansvar för 
myndigheter och krav på att de agerar. Däremot 
är det inte möjligt att förutse allt. Därför bör det 
också $nnas med i planeringen att den politiska led-
ningen måste kunna agera vid sidan av den fredstida 
ledningshierar kin, inte minst när det gäller landets 
integritet och relation till andra stater. Ledningen 
av marina stridskrafter under inträffade incidenter 
har varit bra exempel på hur man kan hantera svåra 
situationer, inte minst genom personkännedom inom 
den högsta ledningen. Den krävs särskilt när det 
gäller utnyttjande av militära resurser som kan leda 
till våldsanvändning i freds tid. Det får inte vara så 
att regeringen måste beordra mobilisering för att leda 
verksamhet vid freds tida incidenter.

Ledning, av såväl överbefälhavaren som militär-
befälhavare, måste kunna påbörjas på vagt underlag, 
under tidspress med starkt yttre informationstryck 
och med krav på snabba och målinriktade beslut.17 
Då det i de %esta fall innebar relationer till främmande 
makter berörde detta särskilt regeringsnivån. Det 
innebar att beslutsfattare och andra nyckelpersoner 
behövde omedelbar tillgång till ett väl fungerande 
lednings stöd i vid bemärkelse. 
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beredskapen till några timmar från det att personalen
kom dit. Detta kostade en hel del pengar men var bra
ur beredskapssynvinkel. Det återspeglades också i
fredsutläggningen av delar av de fasta mineringarna.

Soldaternas personliga utrustning förvarades dock
oftast utanför stridsenheten, men på relativt kort
avstånd. På Gotland bemannades kustartilleriförban-
den till stor del av gotlänningar. Soldater från fast-
landet utrustades främst före transport till Gotland.

De rörliga förbanden följde i huvudsak armens
modell med särskilda mobplatser, som kunde ligga
längre från utgångsstridsgrupperingarna. De hade
dock grundtilldelning av fordon för att kunna sprida
de viktigaste materieldelarna, men i övrigt var de
beroende av mobiliserade fordon.

Av beredskapsskäl fick kustartilleriförbanden en
högre tilldelning av snabbförband och därmed till-
delning av personal i de lägre beredskapsalternativen.
Gemensamma övningar, spaningsföretag och opera-
tiva insatser med sammansatta förband ur kustflottan
och kustartilleriförsvaren genomfördes regelbundet.

Den fasta bevakningen förstärktes och komplette-
rades med rörliga förband. Antalet i fred utlagda fasta
kontrollerbara mineringar utökades. Ett antal sådana
kompletterades med hydrofon- och slingsystem. Fast
undervattensbevakning organiserades och beman-
nades inom tre områden. En täckte större delen av
Karlskronabassängen, en täckte området från Lands-
ort upp til l Dalarö, och en i Oskar Fredriksborg täckte
alla infartsleder till Stockholm. Ett större fristående
undervattensspaningssystem lades ut inom Östra
militärområdet.

Samövningar mellan kustflottan och första
flygeskadern skedde regelmässigt och framgångsrikt.
I  vad mån detta ledde till en integrerad samordning
i den operativa planeringen var inte klarlagt.

Förutsättningar fanns för en sjökrigföring som
kunde bygga på ett aktivt uppträdande av samman-
satta marina förband, där Sverige tog initiativet till
sjökrigsföretag och där lokal och temporär överlägsen-

het uppnåddes genom överraskning i förening med
snabbt uppträdande. Genom ett sådant aktivt uppträ-
dande kunde fienden tvingas till omfattande defensiva
åtgärder. Det svenska försvaret skulle därmed vinna
tid. De operativa möjligheterna fanns.

Hela den dramatiska förstärkningen av den sjö-
operativa förmågan borde ha påverkat militärområde-
nas operativa verk liksom det operativa konceptet. Så
blev dock inte fallet. I  stället hävdade ett antal debat-
törer att man inom vissa sjöofficerskretsar sökte eta-
blera ett självsvängande system utan större samman-
hang med försvarsmakten i övrigt.

Relationen till politisk och militär ledning har
tydligt visat på behovet av en flexibel struktur, inte
minst när det oväntade inträffar. Det är i grunden
omöjligt att förutse vad som kan hända i framtiden,
men det förtar inte behovet av ett tydligt ansvar för
myndigheter och krav på att de agerar. Däremot
är det inte möjligt att förutse allt. Därför bör det
också finnas med i planeringen att den politiska led-
ningen måste kunna agera vid sidan av den fredstida
ledningshierarkin, inte minst när det gäller landets
integritet och relation till andra stater. Ledningen
av marina stridskrafter under inträffade incidenter
har varit bra exempel på hur man kan hantera svåra
situationer, inte minst genom personkännedom inom
den högsta ledningen. Den krävs särskilt när det
gäller utnyttjande av militära resurser som kan leda
till våldsanvändning i fredstid. Det får inte vara så
att regeringen måste beordra mobilisering för att leda
verksamhet vid fredstida incidenter.

Ledning, av såväl överbefälhavaren som militär-
befälhavare, måste kunna påbörjas på vagt underlag,
under tidspress med starkt yttre informationstryck
och med krav på snabba och målinriktade beslut."
Då det i de flesta fall innebar relationer till främmande
makter berörde detta särskilt regeringsnivån. Det
innebar att beslutsfattare och andra nyckelpersoner
behövde omedelbar tillgång till ett väl fungerande
ledningsstöd i vid bemärkelse.
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Oavsett organisatorisk nivå är engagerade chefer 
nyckelpersoner för framgångsrik målinriktad styrning 
och ledning i akuta situationer. En helhetssyn måste 
vara vägledande. Detta var uttalat på regeringsnivå. 
Behovet av snabb, kraftfull och målinriktad ledning 
blir särskilt tydligt i akuta kriser. Då ställs omedelbara 
krav på både bred och djup kunskap, på förmåga att 
skapa ett bra beslutsunderlag och på att rätt personal 
kan ställas till förfogande för gemensam kris hantering.

U 137 på grund i Gåsefjärden – en analys
Den !$ oktober %&'% gick den sovjetiska ubåten 
U %($ på grund i Gåsefjärden. Händelsen väckte 
stor uppmärksamhet och ställde ledningssystemet 
”på huvudet”. I boken Högsta ledningen18 (!"%%) har 
händelse förloppet och fattade beslut analyserats. 

I analysen konstaterades att regeringen måste 
kunna hantera extraordinära situationer och effektivt 
utnyttja tillgängliga resurser. Det i fredstid delade 
ansvaret vad gäller underrättelser mellan överbefäl-
havaren och militärbefälhavare måste överbryggas. 
Grunden för aktuell krishantering var att det fanns 
möjlighet att samlat och överskådligt presentera vad 
som hade hänt. Kontinuerligt analyserades omvärl-
dens reaktioner i relation till vidtagna åtgärder. Det 
innebar inte att militärbefälhavarnas ansvar övertogs 
av någon övergripande organisationsenhet. Därmed 
var det också militärbefälhavaren som ansvarade 
för bärgningen av U %($, medan chefen för marinen 
skulle biträda vid bärgningen. Formellt var detta helt 
korrekt, men i praktiken blev det trots allt chefen för 
marinen som ledde bärgningen.

Re!ektioner
Ingen chef eller organisation kan, som Odens öga 
i Mimers brunn, ha kännedom om allt som skett och 
allt som kommer att ske. Det är normalt att man 
har ”bevakning” av händelser i omgivningen som är 
av intresse för den egna verksamheten och som kan 
fungera som alarmklockor.

När ett alarm utlöses är det ett tecken på att det upp-
stått en skillnad mellan verklighetsuppfattningen 
och den önskade situationen. Något måste göras. I de 
)esta fall har man inte erforderlig tillgång till informa-
tion för att kunna fatta ett beslut om förändrad verk-
samhet. Det krävs således att åtgärder vidtas för att 
man ska få fram bättre underlag inför ett beslut. När 
beslutet så småningom tas måste man emellertid vara 
medveten om att omvärlden inom en kort tid är för-
ändrad och kunskapen återigen inte fullständig. Skulle 
ett nytt alarm komma måste information på nytt kom-
pletteras.

Det måste skapas en uppfattning av omgivningen 
och den verksamhet som motparten bedriver. (Känne-
dom om motpartens verksamhet är normalt liten.) 
Genom att tolka (analysera) vad som händer och jäm-
föra resultatet med den önskvärda (planerade) situa-
tionen kan man skapa underlag som grund för beslut.

Beslutet kan då vara att antingen ändra på den 
önskade (planerade) situationen eller själv agera. 
Alternativt kan man genom en kombination av båda 
dessa åtgärder påverka utvecklingen. På så sätt skapas 
förutsättningar för att man ska hålla kontroll över 
egen och en motparts verksamhet.

Vad jag tidigare tagit reda på

Uppfattning av omgivningen Planering av kommande verksamhet

Vad jag tagit reda på inför beslut

Vad jag är säker på vid beslut

Nu
(Beslut)

Informationen förändras kontinuerligt och besluten bygger till stor 
del på erfarenhet och intuition.
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Oavsett organisatorisk nivå är engagerade chefer
nyckelpersoner för framgångsrik målinriktad styrning
och ledning i akuta situationer. En helhetssyn måste
vara vägledande. Detta var uttalat på regeringsnivå.
Behovet av snabb, kraftfull och målinriktad ledning
blir särskilt tydligt i akuta kriser. Då ställs omedelbara
krav på både bred och djup kunskap, på förmåga att
skapa ett bra beslutsunderlag och på att rätt personal
kan ställas till förfogande för gemensam krishantering.

U137 på grund i Gåsefjärden — en analys
Den 27 oktober 1981 gick den sovjetiska ubåten
U137 på grund i Gåsefjärden. Händelsen väckte
stor uppmärksamhet och ställde ledningssystemet
"på huvudet". I  boken Högsta ledningen3 (2011) har
händelseförloppet och fattade beslut analyserats.

I  analysen konstaterades att regeringen måste
kunna hantera extraordinära situationer och effektivt
utnyttja tillgängliga resurser. Det i fredstid delade
ansvaret vad gäller underrättelser mellan överbefäl-
havaren och militärbefälhavare måste överbryggas.
Grunden för aktuell krishantering var att det fanns
möjlighet att samlat och överskådligt presentera vad
som hade hänt. Kontinuerligt analyserades omvärl-
dens reaktioner i relation till vidtagna åtgärder. Det
innebar inte att militärbefälhavarnas ansvar övertogs
av någon övergripande organisationsenhet. Därmed
var det också militärbefälhavaren som ansvarade
för bärgningen av U137, medan chefen för marinen
skulle biträda vid bärgningen. Formellt var detta helt
korrekt, men i praktiken blev det trots allt chefen för
marinen som ledde bärgningen.

Reflektioner
Ingen chef eller organisation kan, som Odens öga
i Mimers brunn, ha kännedom om allt som skett och
allt som kommer att ske. Det är normalt att man
har "bevakning" av händelser i omgivningen som är
av intresse för den egna verksamheten och som kan
fungera som alarmklockor.

Vad jag tagit reda på inför beslut

Uppfattning av omgivningen N u
(Beslut)
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Vad jag är säker på vid beslut

Planering av kommande verksamhet

Informationen förändras kontinuerligt och besluten bygger till stor
del på erfarenhet och intuition.

När ett alarm utlöses är det ett tecken på att det upp-
stått en skillnad mellan verklighetsuppfattningen
och den önskade situationen. Något måste göras. I  de
flesta fall har man inte erforderlig tillgång till informa-
tion för att kunna fatta ett beslut om förändrad verk-
samhet. Det krävs således att åtgärder vidtas för att
man ska få fram bättre underlag inför ett beslut. När
beslutet så småningom tas måste man emellertid vara
medveten om att omvärlden inom en kort tid är för-
ändrad och kunskapen återigen inte fullständig. Skulle
ett nytt alarm komma måste information på nytt kom-
pletteras.

Det måste skapas en uppfattning av omgivningen
och den verksamhet som motparten bedriver. (Känne-
dom om motpartens verksamhet är normalt liten.)
Genom att tolka (analysera) vad som händer och jäm-
föra resultatet med den önskvärda (planerade) situa-
tionen kan man skapa underlag som grund för beslut.

Beslutet kan då vara att antingen ändra på den
önskade (planerade) situationen eller själv agera.
Alternativt kan man genom en kombination av båda
dessa åtgärder påverka utvecklingen. På så sätt skapas
förutsättningar för att man ska hålla kontroll över
egen och en motparts verksamhet.
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Utan tvekan visar erfarenheterna från U $%&:s grund-
stötning tydligt att vid kriser i fredstid blir regerings-
chefen i praktiken högste befälhavare. Och så skulle 
även ha skett om kriget kommit. Regeringen måste 
vara beredd att vid fredstida kriser föra en opera tivt 
inriktad ledning.20

De marina stridskrafternas verksamhet

Landets långa kust
Sverige är ett land som har över hälften av sin gräns 
mot hav. Den svenska kusten, från Haparanda till 
Strömstad, är lång – ! '"" km ($ %"" distansminuter) 
– vilket ungefär motsvarar kuststräckan från Skagen 
i Danmark till Bilbao i Spanien.

Sveriges befolkning och industri är koncentrerad till 
kustzonen. Därmed är också det militära hotet koncen-
trerat till denna gräns mellan hav och land. Det marina 
försvarets uppgifter kunde synas självklara. Längs 
hela kusten genomfördes ständigt pågående verksam-
het av marina förband såsom spaning, underrättelse-

inhämtning och bevakning av viktiga inloppsleder och 
basområden. Även skydd av sjötra(k längs vår kust 
och till och från Gotland hade varit nödvändig. All 
denna verksamhet hade krävt en fungerande och sam-
ordnande marin ledning längs hela kusten.

Det var endast om vi hade kunnat lösa uppgiften 
att förhindra eller allvarligt försvåra främmande 
makts uppträdande på vårt sjöterritorium som Sve-
rige hade ingjutit respekt i omvärlden. Det hade inne-
burit verklighetsbaserade uppdrag som hade ställt 
höga krav på fartygens och förbandens uppträdande. 
Det hade i fred, under kris och neutralitet ställt höga 
krav på ledning och bastjänst, bl a:

• Marin ledning med kapacitet att ständigt leda 
den marina verksamheten i alla Sveriges omgi-
vande farvatten.

• Möjligheter att förstärka denna ledningsorganisa-
tion vid kraftsamlade insatser.

• Kontinuerlig övervakning och spaning inom hela 
havsområdet.

• Hög omedelbar beredskap.
• Bas- och underhållstjänst.
• Utbildning och taktik som tillgodosåg den 

omedel bara beredskapen.

Under krig var huvuduppgiften invasionsförsvar.

Planläggning under tre perioder
Under den första delen av det kalla kriget inriktades 
den operativa planläggningen huvudsakligen mot ett 
storanfall, där angriparen avsåg att invadera svenskt 
territorium land- och/eller sjövägen. De svenska 
stridskrafterna förutsattes i huvudsak ha hunnit 
mobili sera och därmed kunna tvinga angriparen till 
omfattande bekämpning före invasion. Under det 
kalla krigets senare del bedömdes risken för ett över-
raskande inlett anfall utan tillräcklig förvarning och 
därmed bristfälliga mobiliseringsåtgärder före krigs-
utbrott som mera realistisk.

Uppfatta

Tolka

Jämföra

Besluta

Agera

Önskad
situation

Önskad
situation

Mot-
part Part

Omgivning

Uppfatta

Tolka

Jämföra

Besluta

Agera

Exempel på informations!ödet ”beslut och kontroll” vid kon!ikter.19
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Exempel på informationsflödet "beslut och kontroll" vid konflikter.19

Utan tvekan visar erfarenheterna från U 137:s grund-
stötning tydligt att vid kriser i fredstid blir regerings-
chefen i praktiken högste befälhavare. Och så skulle
även ha skett om kriget kommit. Regeringen måste
vara beredd att vid fredstida kriser föra en operativt
inriktad ledning.2°

De marina stridskrafternas verksamhet

Landets långa kust
Sverige är ett land som har över hälften av sin gräns
mot hav. Den svenska kusten, från Haparanda till
Strömstad, är lång — 2 400 km (i300 distansminuter)
— vilket ungefär motsvarar kuststräckan från Skagen
i Danmark till Bilbao i Spanien.

Sveriges befolkning och industri är koncentrerad till
kustzonen. Därmed är också det militära hotet koncen-
trerat till denna gräns mellan hav och land. Det marina
försvarets uppgifter kunde synas självklara. Längs
hela kusten genomfördes ständigt pågående verksam-
het av marina förband såsom spaning, underrättelse-

inhämtning och bevakning av viktiga inloppsleder och
basområden. Även skydd av sjötrafik längs vår kust
och till och från Gotland hade varit nödvändig. All
denna verksamhet hade krävt en fungerande och sam-
ordnande marin ledning längs hela kusten.

Det var endast om vi hade kunnat lösa uppgiften
att förhindra eller allvarligt försvåra främmande
makts uppträdande på vårt sjöterritorium som Sve-
rige hade ingjutit respekt i omvärlden. Det hade inne-
burit verklighetsbaserade uppdrag som hade ställt
höga krav på fartygens och förbandens uppträdande.
Det hade i fred, under kris och neutralitet ställt höga
krav på ledning och bastjänst, bl a:

• Mar in  ledning med kapacitet att ständigt leda
den marina verksamheten i alla Sveriges omgi-
vande farvatten.

• Möjligheter att förstärka denna ledningsorganisa-
tion vid kraftsamlade insatser.

• Kontinuerlig övervakning och spaning inom hela
havsområdet.

• H ö g  omedelbar beredskap.
• Bas- och underhållstjänst.
• Utbi ldning och taktik som tillgodosåg den

omedelbara beredskapen.

Under krig var huvuduppgiften invasionsförsvar.

Planläggning under tre perioder
Under den första delen av det kalla kriget inriktades
den operativa planläggningen huvudsakligen mot ett
storanfall, där angriparen avsåg att invadera svenskt
territorium land- och/eller sjövägen. De svenska
stridskrafterna förutsattes i huvudsak ha hunnit
mobilisera och därmed kunna tvinga angriparen till
omfattande bekämpning före invasion. Under det
kalla krigets senare del bedömdes risken för ett över-
raskande inlett anfall utan tillräcklig förvarning och
därmed bristfälliga mobiliseringsåtgärder före krigs-
utbrott som mera realistisk.
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Angreppsformernas

relativa utveckling

Tidsperiod *)

Första  
(1942–58)

Andra 
(1958–72)

Tredje  
(1972–92)

Storanfall Hög Medel Låg

Överraskande anfall Låg Medel Hög

Neutralitet Låg Låg Medel

Fredstida kriser Låg Låg Hög

Kränkningar i fred Låg Låg Hög

*) I den fortsatta analysen kommer hänvisning ske till dessa tre 

tidsperioder.

Som följd av förändringen i omvärlden $ck bered-
skapen nya dimensioner. Den kopplades i ökad grad 
samman med förmågan att påbörja invasionsförsvar 
med fredsorganisationen innan mobilisering och 
övriga förberedelser fullt ut hunnit genomföras. Det 
ställdes tydliga krav på förmågan att hävda vårt terri-
toriums integritet under fredstid och i fredstida kriser. 
Denna förändring har en direkt koppling till hur 
omvärlden uppfattade trovärdigheten i den svenska 
neutralitetspolitiken.

Trots denna förändrade bedömning – strategiskt 
överfall eller ett överraskande inlett anfall – fortsatte 
den långsiktiga planeringen att enbart inriktas mot 
storanfall. Den omedelbara beredskapen och uppgif-
ten att förhindra eller allvarligt försvåra främmande 
makts uppträdande på vårt sjöterritorium fortfor 
att vara ett icke prioriterat område. Försvaret och 
därmed även marinen inriktades enbart mot att möta 
ett militärt angrepp. Som följd av detta fullföljdes 
avveckling av den fartygsburna ubåtsjakten. Denna 
avveckling innebar dessutom en kraftig reducering av 
kapaciteten att lägga ut sjöminor. Även minröjnings-
kapaciteten reducerades. Effekten i invasionsförsvaret 
skulle prioriteras och ligga till grund för den framtida 
utvecklingen. Därmed reducerades kapaciteten att 

hålla erforderliga leder öppna för svensk nödvändig 
sjöfart såväl vid angöring till prioriterade hamnar som 
längs kusten och till Gotland.

Operativa planer
Freds- och utbildningsbemannade förband, såväl 
fartyg som spärrförband skulle, utan att vara krigs-
organiserade, kunna sättas in vid militära angrepp och 
påbörja att bekämpa en kustinvasion. Utöver detta 
fanns det några väsentliga uppgifter som var nödvän-
diga att planera för:

För det första att kontrollera att svenskt territorium 
inte utnyttjades i strid med folkrätten och svenska 
regler.

För det andra att hålla erforderliga leder öppna 
för kustsjöfart och sjöfart till och från Gotland för för-
sörjning av befolkning och svenska militära förband. 
Detta omfattade även leder för angöring till svenska 
hamnar för import av förnödenheter och strategiska 
produkter.

För det tredje att offensivt lägga ut mineringar för 
att stödja svenskt agerande och begränsa främmande 
makts utnyttjande av havet.

För det fjärde att kontrollera och vid behov för-
hindra genomfart för såväl kustsjöfart som militära 
och civila sjötransporter. Den svenska armén skulle 
inte behöva bli tagen i ryggen vid försvaret av övre 
Norrland. Att via östra Mellansverige nå södra Norge 
i tid är inte möjligt såvida inte taktiska kärnvapen 
tidigt sätts in i anfallet.

För det femte att minera syd Skåne och spärra 
Öresund. Sovjetunionens möjligheter att utnyttja 
Östersjö utloppen utan att Danmark är taget är 
begrän sade av samma skäl som gällde ett anfall via 
östra Mellansverige till södra Norge.

För det sjätte att planera för och genomföra ubåts-
operationer i södra Östersjön samt basera sjöstrids-
krafter längs Sveriges södra ostkust.

För de marina stridskrafterna utgjorde freds-
tida kriser en stor belastning. Marinen skulle säkra 
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Angreppsformernas
relativa utveckling

Tidsperiod')

Första
(1942-58)

Andra
(1958-72)

Tredje
(1972-92)

Storanfall Hög Medel Låg

Överraskande anfall Låg Medel Hög

Neutralitet Låg Låg Medel

Fredstida kriser Låg Låg Hög

Kränkningar i fred Låg Låg Hög

*) I  den fortsatta analysen kommer hänvisning ske t i l l  dessa tre
tidsperioder.

Som följd av förändringen i omvärlden fick bered-
skapen nya dimensioner. Den kopplades i ökad grad
samman med förmågan att påbörja invasionsförsvar
med fredsorganisationen innan mobilisering och
övriga förberedelser fullt ut hunnit genomföras. Det
ställdes tydliga krav på förmågan att hävda vårt terri-
toriums integritet under fredstid och i fredstida kriser.
Denna förändring har en direkt koppling till hur
omvärlden uppfattade trovärdigheten i den svenska
neutralitetspolitiken.

Trots denna förändrade bedömning — strategiskt
överfall eller ett överraskande inlett anfall — fortsatte
den långsiktiga planeringen att enbart inriktas mot
storanfall. Den omedelbara beredskapen och uppgif-
ten att förhindra eller allvarligt försvåra främmande
makts uppträdande på vårt sjöterritorium fortfor
att vara ett icke prioriterat område. Försvaret och
därmed även marinen inriktades enbart mot att möta
ett militärt angrepp. Som följd av detta fullföljdes
avveckling av den fartygsburna ubåtsjakten. Denna
avveckling innebar dessutom en kraftig reducering av
kapaciteten att lägga ut sjöminor. Även minröjnings-
kapaciteten reducerades. Effekten i invasionsförsvaret
skulle prioriteras och ligga till grund för den framtida
utvecklingen. Därmed reducerades kapaciteten att

hålla erforderliga leder öppna för svensk nödvändig
sjöfart såväl vid angöring till prioriterade hamnar som
längs kusten och till Gotland.

Operativa planer
Freds- och utbildningsbemannade förband, såväl
fartyg som spärrförband skulle, utan att vara krigs-
organiserade, kunna sättas in vid militära angrepp och
påbörja att bekämpa en kustinvasion. Utöver detta
fanns det några väsentliga uppgifter som var nödvän-
diga att planera för:

För det första att kontrollera att svenskt territorium
inte utnyttjades i strid med folkrätten och svenska
regler.

För det andra att hålla erforderliga leder öppna
för kustsjöfart och sjöfart till och från Gotland för för-
sörjning av befolkning och svenska militära förband.
Detta omfattade även leder för angöring till svenska
hamnar för import av förnödenheter och strategiska
produkter.

För det tredje att offensivt lägga ut mineringar för
att stödja svenskt agerande och begränsa främmande
makts utnyttjande av havet.

För det fjärde att kontrollera och vid behov för-
hindra genomfart för såväl kustsjöfart som militära
och civila sjötransporter. Den svenska armen skulle
inte behöva bli tagen i ryggen vid försvaret av övre
Norrland. Att via östra Mellansverige nå södra Norge
i tid är inte möjligt såvida inte taktiska kärnvapen
tidigt sätts in i anfallet.

För det femte att minera syd Skåne och spärra
Öresund. Sovjetunionens möjligheter att utnyttja
Östersjöutloppen utan att Danmark är taget är
begränsade av samma skäl som gällde ett anfall via
östra Mellansverige till södra Norge.

För det sjätte att planera för och genomföra ubåts-
operationer i södra Östersjön samt basera sjöstrids-
krafter längs Sveriges södra ostkust.

För de marina stridskrafterna utgjorde freds-
tida kriser en stor belastning. Marinen skulle säkra
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transport leder till sjöss samt övervaka såväl den 
svenska ekonomiska zonen som svenskt territorial-
hav och inre vatten. Den geopolitiska situationen 
förändrades inte för Sveriges del. Den långa svenska 
kusten innebar ett ständigt ökat behov av priorite-
ringar efter hand som tillgängliga förband minskade. 
Detta blev särskilt märkbart vad gäller övervakning 
av ekonomisk zon, territorialhav och inre vatten. Det 
förhållandet kulminerade under $%&"-talet då den 
fartygsburna ubåtsjaktkapaciteten avvecklades. De 
marina förbanden, så när som på några enstaka heli-
koptrar, inriktades helt mot långsiktig beredskap och 
invasions försvar.

Kapaciteten att upprätthålla den omedelbara 
beredskapen 'ck bli en bonuseffekt. Under $%#"-talet 
blev detta mycket tydligt. Väckarklockan U $(& ställde 
allt upp och ner. Verkligheten uppvisade sitt rätta jag. 
Förutom att marinen skulle upprätthålla invasions-
försvarskapaciteten kom kraven på de marina förban-
dens omedelbara beredskap att övervaka om och göra 
insatser när främmande militär verksamhet bedrevs 
på svenskt yttre och inre territorialhav. Strävan har 
varit att i ökad utsträckning integrera omedelbar 
bered skap med övrig verksamhet. Denna strävan 
har visat sig vara mycket svår.

Det är bara att konstatera att planering för och 
insatser med sammansatta marina förband i sjökrigs-
företag framtvingades av verkliga händelser redan i 
fredstid. Samma situation gällde för )ygspanings- och 
jaktberedskapen. Skillnaden är dock påtaglig. Över-
vakningen av luftrummet har få begränsningar. På och 
framför allt under havsytan är spaningsmöjlig heterna 
starkt begränsade. Insatserna har dock i många fall 
genom underrättelseinhämtning kunnat inriktas mot 
områden och till tiden. Strävan har varit (och är) att 
vara i förhand, d v s ta initiativet och skapa duell-
situationer i ett av de områden som vid viss tidpunkt 
utsätts för främmande militär verksamhet. Samarbete 
har skett (och sker) med säkerhets polisen. Den opera-
tiva planeringen för marina förband skiljer sig till del 

från motsvarande vad gäller )ygvapnet. Skillnaden är 
större vad gäller markstridsförband.

Det säger sig självt att som försvarare hade vi haft 
mycket liten kunskap om en angripares syfte och mål 
med ett militärt angrepp på Sverige. Vi kände inte 
heller till om ett angrepp kunde komma eller när. Vi 
visste inte heller styrkan hos angriparen. Med andra 
ord var det inte möjligt att göra en planering som med 
någon större säkerhet skulle kunna följas. Samtidigt 
visste vi att en angripare hade varit som mest sårbar 
i det inledande skedet.

I dessa krigsfall förutsattes angriparen utnyttja 
sjöstridskrafter och sjötransporter för att nå sina 
mål. För Sverige hade det varit viktigt att bestrida 
angriparens möjligheter att utnyttja havet för sina 
syften. Samtidigt skulle Sverige ha strävat efter att 
säkra handlingsfriheten genom att bl*a kunna utnyttja 
havet för egna syften. Då handlar det om att säkra 
transport)ödet, inte bara importen utan även genom 
Öresund och Kalmarsund, längs ostkusten och till 
Gotland samt från Södra Kvarken till Norra Kvarken. 
Det senare skulle ha spelat en stor roll för försörjning 
av förbanden i övre Norrland. Till detta hade tillkom-
mit behovet att säkra basområdena i Bohuslän, Ble-
kinge, S:t Annas skärgård, Södertörn, Roslagen och 
Härnösand.

För att åstadkomma ett säkert transport)öde spe-
lade minvapnet tillsammans med fjärrstridsförbanden 
en viktig roll. Såväl kapaciteten att anfalla angripa-
rens sjötransporter av förband som förmågan att 
skydda egna sjötransporter genom eskortering skulle 
ha varit en förutsättning. I det sammanhanget spelade 
såväl ubåtsjakt som minvapnet en viktig roll, liksom 
för särskilt viktiga transporter jakt)yg.

Minröjning 21

Erfarenheter från andra världskriget pekade entydigt 
på behovet av rörelsefrihet till sjöss. Det gällde att 
säkerställa såväl försvarets som det civila samhäl-
lets behov. De marina baserna och handelssjöfartens 
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transportleder till sjöss samt övervaka såväl den
svenska ekonomiska zonen som svenskt territorial-
hav och inre vatten. Den geopolitiska situationen
förändrades inte för Sveriges del. Den långa svenska
kusten innebar ett ständigt ökat behov av priorite-
ringar efter hand som tillgängliga förband minskade.
Detta blev särskilt märkbart vad gäller övervakning
av ekonomisk zon, territorialhav och inre vatten. Det
förhållandet kulminerade under I970-talet då den
fartygsburna ubåtsjaktkapaciteten avvecklades. De
marina förbanden, så när som på några enstaka heli-
koptrar, inriktades helt mot långsiktig beredskap och
invasionsförsvar.

Kapaciteten att upprätthålla den omedelbara
beredskapen fick bli en bonuseffekt. Under I980-talet
blev detta mycket tydligt. Väckarklockan U 137 ställde
allt upp och ner. Verkligheten uppvisade sitt rätta jag.
Förutom att marinen skulle upprätthålla invasions-
försvarskapaciteten kom kraven på de marina förban-
dens omedelbara beredskap att övervaka om och göra
insatser när främmande militär verksamhet bedrevs
på svenskt yttre och inre territorialhav. Strävan har
varit att i ökad utsträckning integrera omedelbar
beredskap med övrig verksamhet. Denna strävan
har visat sig vara mycket svår.

Det är bara att konstatera att planering för och
insatser med sammansatta marina förband i sjökrigs-
företag framtvingades av verkliga händelser redan i
fredstid. Samma situation gällde för flygspanings- och
jaktberedskapen. Skillnaden är dock påtaglig. Över-
vakningen av luftrummet har få begränsningar. På och
framför allt under havsytan är spaningsmöjligheterna
starkt begränsade. Insatserna har dock i många fall
genom underrättelseinhämtning kunnat inriktas mot
områden och till tiden. Strävan har varit (och är) att
vara i förhand, d v s ta initiativet och skapa duell-
situationer i ett av de områden som vid viss tidpunkt
utsätts för främmande militär verksamhet. Samarbete
har skett (och sker) med säkerhetspolisen. Den opera-
tiva planeringen för marina förband skiljer sig till del

från motsvarande vad gäller flygvapnet. Skillnaden är
större vad gäller markstridsförband.

Det säger sig självt att som försvarare hade vi haft
mycket liten kunskap om en angripares syfte och mål
med ett militärt angrepp på Sverige. Vi kände inte
heller till om ett angrepp kunde komma eller när. Vi
visste inte heller styrkan hos angriparen. Med andra
ord var det inte möjligt att göra en planering som med
någon större säkerhet skulle kunna följas. Samtidigt
visste vi att en angripare hade varit som mest sårbar
i det inledande skedet.

I  dessa krigsfall förutsattes angriparen utnyttja
sjöstridskrafter och sjötransporter för att nå sina
mål. För Sverige hade det varit viktigt att bestrida
angriparens möjligheter att utnyttja havet för sina
syften. Samtidigt skulle Sverige ha strävat efter att
säkra handlingsfriheten genom att bl a kunna utnyttja
havet för egna syften. Då handlar det om att säkra
transportflödet, inte bara importen utan även genom
Öresund och Kalmarsund, längs ostkusten och till
Gotland samt från Södra Kvarken till Norra Kvarken.
Det senare skulle ha spelat en stor roll för försörjning
av förbanden i övre Norrland. Til l  detta hade tillkom-
mit behovet att säkra basområdena i Bohuslän, Ble-
kinge, S:t Annas skärgård, Södertörn, Roslagen och
Härnösand.

För att åstadkomma ett säkert transportflöde spe-
lade minvapnet tillsammans med fjärrstridsförbanden
en viktig roll. Såväl kapaciteten att anfalla angripa-
rens sjötransporter av förband som förmågan att
skydda egna sjötransporter genom eskortering skulle
ha varit en förutsättning. I  det sammanhanget spelade
såväl ubåtsjakt som minvapnet en viktig roll, liksom
för särskilt viktiga transporter jaktflyg.

Minröjning "
Erfarenheter från andra världskriget pekade entydigt
på behovet av rörelsefrihet till sjöss. Det gällde att
säkerställa såväl försvarets som det civila samhäl-
lets behov. De marina baserna och handelssjöfartens
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behov prioriterades. Minröjningsorganisationen var 
baserad längs hela den svenska kusten. Cheferna för 
minröjningsavdelningarna ledde verksamheten och 
var samgrupperade med och underställd marinkom-
mandochefen (örlogsbaschefen eller motsvarande).

För milo V gällde det att säkra importvägarna och 
transport$ödet längs västkusten; för milo S transport-
$ödet genom Öresund och Kalmarsund; för milo Ö 
transport$ödet längs kusten och till Gotland; för milo 
NN transport$ödet från Södra Kvarken till Norra 
Kvarken. För samtliga milon gällde det att säkra $ot-
tans basområden.

Minröjningsavdelningarna tog emot och värderade 
inkomna rapporter om befarade eller konstaterade 
minfällningar. Denna värdering låg sedan till grund 
för att utfärda minvarningar, i klartext, på marina 
radiofrekvenser. Marinkommandochefen beordrade 
vilka leder som skulle hållas öppna. Chefen för min-
röjningsavdelningen beordrade vilken $ottilj och 
vilket svepsystem som skulle användas. Minröjnings-
$ottiljchefen beordrade vilka fartyg, svepmetoder och 
svepprogram som skulle användas och utsåg taktisk 
ledare för detaljplanläggning. Vid strategiskt överfall 
eller ett överraskande inlett anfall hade minröjnings-
förbanden prioriterade leder som med automatik 
skulle avsökas och hållas öppna för svensk såväl mili-
tär som civil sjötra%k.

Mineringar22

Under andra världskriget fälldes närmare &'" """ 
sjöminor, och minans tekniska utveckling var enorm. 
Fördelen med sjöminan som ett defensivt vapen är 
att initiativet, ett agerande i förhand, ligger hos den 
part som utnyttjar minan. Den okontrollerbara minan 
utnyttjas för att begränsa en angripares rörelse frihet 
till sjöss, förändra förutsättningarna och därmed 
planering för transporter till sjöss. Utnyttjande av 
den kontrollerbara minan skapar förutsättningar för 
egen rörelsefrihet samtidigt som den effektivt kan 
begränsa utnyttjandet av inlopps- och farleder. Som 

ett offensivt vapen kan sjöminan skapa osäkerheter 
och förluster. Sjöminan minskar därmed angriparens 
frihet att när som helst och var som helst utnyttja 
sjön som transportmedel samtidigt som den binder 
minröjningsresurser. Många gånger innebär det att 
planerad verksamhet försenas och att erforderliga 
förberedelser kan upptäckas som underlättar egna 
motåtgärder. Sjömineringar har stor påverkan på en 
angripares planering. De ger också försvararen stora 
fördelar. Mineringarna hade lagts ut tidigt. Huvud-
delen av de marina fartygen hade kapacitet att lägga 
minor. Som försvarare kunde Sverige agera och mine-
ringar gjordes till en del i vår planläggning. Detta age-
rande ger försvararen operativa fördelar. Försvararen 
bestämmer var, när och hur minorna ska utnyttjas. 
Mineringarna kan ske dolt men även redovisas öppet. 
Dolda mineringar skapar osäkerhet hos angriparen. 
Öppna mineringar tvingar angriparen att antingen 
röja minorna eller anpassa sin planläggning. Förutom 
ytfartyg utnyttjades även ubåtar, främst nära angripa-
rens hamnar.

Det väsentliga var att mineringarna i första hand 
minskade angriparens tempo. Samtidigt belastade 
mineringarna angriparens resurser för minröjning och 
kunde dessutom ge angriparen fartygsförluster. Dess-
utom var det nödvändigt att försvararen så långt möj-
ligt bekämpade angriparens minröjningsresurser.

Under båda världskrigen utnyttjade Sverige som 
neutral stat mineringar för sjöfartsskydd på svenskt 
territorium. Planer för ett mer omfattande utnyttjande 
fanns och denna planering utvecklades och för%nades 
under det kalla krigets år. Sverige planerade för att 
inför en krigssituation lägga ut såväl offensiva mine-
ringar inom %entligt och ockuperat område och på 
internationellt vatten som defensiva mineringar (kust-
mineringar, strandförsvars- och skärgårdsmineringar, 
kontrollerbara mineringar samt hamnmineringar, alla 
främst på svenskt territorium).

Det planerade utnyttjandet av mineringar av alla 
typer reglerades på operativ nivå av regeringen i 
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behov prioriterades. Minröjningsorganisationen var
baserad längs hela den svenska kusten. Cheferna för
minröjningsavdelningarna ledde verksamheten och
var samgrupperade med och underställd marinkom-
mandochefen (örlogsbaschefen eller motsvarande).

För milo V gällde det att säkra importvägarna och
transportflödet längs västkusten; för milo S transport-
flödet genom Öresund och Kalmarsund; för milo Ö
transportflödet längs kusten och till Gotland; för milo
NN transportflödet från Södra Kvarken till Norra
Kvarken. För samtliga milon gällde det att säkra flot-
tans basområden.

Minröjningsavdelningarna tog emot och värderade
inkomna rapporter om befarade eller konstaterade
minfällningar. Denna värdering låg sedan till grund
för att utfärda minvarningar, i klartext, på marina
radiofrekvenser. Marinkommandochefen beordrade
vilka leder som skulle hållas öppna. Chefen för min-
röjningsavdelningen beordrade vilken flottilj och
vilket svepsystem som skulle användas. Minröjnings-
flottiljchefen beordrade vilka fartyg, svepmetoder och
svepprogram som skulle användas och utsåg taktisk
ledare för detaljplanläggning. Vid strategiskt överfall
eller ett överraskande inlett anfall hade minröjnings-
förbanden prioriterade leder som med automatik
skulle avsökas och hållas öppna för svensk såväl mili-
tär som civil sjötrafik.

Mineringar"
Under andra världskriget fälldes närmare 750 000
sjöminor, och minans tekniska utveckling var enorm.
Fördelen med sjöminan som ett defensivt vapen är
att initiativet, ett agerande i förhand, ligger hos den
part som utnyttjar minan. Den okontrollerbara minan
utnyttjas för att begränsa en angripares rörelsefrihet
till sjöss, förändra förutsättningarna och därmed
planering för transporter till sjöss. Utnyttjande av
den kontrollerbara minan skapar förutsättningar för
egen rörelsefrihet samtidigt som den effektivt kan
begränsa utnyttjandet av inlopps- och farleder. Som

ett offensivt vapen kan sjöminan skapa osäkerheter
och förluster. Sjöminan minskar därmed angriparens
frihet att när som helst och var som helst utnyttja
sjön som transportmedel samtidigt som den binder
minröjningsresurser. Många gånger innebär det att
planerad verksamhet försenas och att erforderliga
förberedelser kan upptäckas som underlättar egna
motåtgärder. Sjömineringar har stor påverkan på en
angripares planering. De ger också försvararen stora
fördelar. Mineringarna hade lagts ut tidigt. Huvud-
delen av de marina fartygen hade kapacitet att lägga
minor. Som försvarare kunde Sverige agera och mine-
ringar gjordes till en del i vår planläggning. Detta age-
rande ger försvararen operativa fördelar. Försvararen
bestämmer var, när och hur minorna ska utnyttjas.
Mineringarna kan ske dolt men även redovisas öppet.
Dolda mineringar skapar osäkerhet hos angriparen.
Öppna mineringar tvingar angriparen att antingen
röja minorna eller anpassa sin planläggning. Förutom
ytfartyg utnyttjades även ubåtar, främst nära angripa-
rens hamnar.

Det väsentliga var att mineringarna i första hand
minskade angriparens tempo. Samtidigt belastade
mineringarna angriparens resurser för minröjning och
kunde dessutom ge angriparen fartygsförluster. Dess-
utom var det nödvändigt att försvararen så långt möj-
ligt bekämpade angriparens minröjningsresurser.

Under båda världskrigen utnyttjade Sverige som
neutral stat mineringar för sjöfartsskydd på svenskt
territorium. Planer för ett mer omfattande utnyttjande
fanns och denna planering utvecklades och förfinades
under det kalla krigets år. Sverige planerade för att
inför en krigssituation lägga ut såväl offensiva mine-
ringar inom fientligt och ockuperat område och på
internationellt vatten som defensiva mineringar (kust-
mineringar, strandförsvars- och skärgårdsmineringar,
kontrollerbara mineringar samt hamnmineringar, alla
främst på svenskt territorium).

Det planerade utnyttjandet av mineringar av alla
typer reglerades på operativ nivå av regeringen i
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general order med överbefälhavarens tillämpnings-
föreskrifter fram till "$%" i chefens för marinen och 
från "$%% i militärbefälhavarnas operationsorder och 
minplaner. Dessa var i sin tur underlag för de taktiska 
chefernas mineringsplaner och överarbetades regel-
bundet med hänsyn till förändringar i operativ inrikt-
ning och beredskap, minmaterielen samt tillgången till 
utläggningskapacitet. 

Det operativa ansvaret för utläggning av mine-
ringar åvilade fram till "$%" dels chefen för marinen 
vad gällde marinens okontrollerbara och kontroller-
bara mineringar, dels militärbefälhavare vad gällde 
markstridskrafterna för hamnmineringar. Efter "$%% 
års införande av försvarsmaktsgemensamma chefer 
på högre regional nivå, militärbefälhavare, lades 
hela ansvaret under överbefälhavaren på denne. 
På den taktiska nivån var under hela det kalla kriget 
ansvaret för utläggning liksom underhåll och skydd 
av minor i förråd delat mellan &era chefer. För skyd-
det av förråden svarade i regel en territoriell chef. 
Över befälhavaren tilldelade med överbefälhavarens 
minplan (ÖB MinP) som grund respektive militär-
befälhavare ett antal minor av olika typer som 
under lag för förråds ställning och planering samt 
beredduppgifter att överlämna minor med eller utan 
utläggningskapacitet till sidoordnad militärbefäl-
havare.

Okontrollerbara mineringar kunde, med vissa 
undantag, bara läggas ut efter regeringsbeslut. Under 
beredskapstillstånd och i krig ägde överbefälhavaren 
beslutanderätten att lägga mineringarna på svenskt 
sjöterritorium och i krig på fritt hav, dock ej på främ-
mande sjöterritorium. Mineringarnas uppgift var 
liksom övriga okontrollerbara mineringar att för-
svåra angriparens framträngande och verksamhet 
inom angivna vattenområden. Efter territorialhavets 
utvidgning från fyra till tolv distansminuter utanför 
baslinjen föll &era av dessa planerade mineringar, men 
inte alla, in under kategorin mineringar på svenskt 
territorialhav.

Utläggningen på svenskt sjöterritorium utfördes 
av minfartyg, hjälpminfartyg eller större ytstrids-
fartyg samt minutläggare. Det taktiska ansvaret för 
utläggningen ålåg under det kalla krigets första del, 
intill "$'%, chefen för kust&ottan, därefter chef ur 
&ottan med ansvar för visst geogra(skt område, d v s 
cheferna för marindistrikt, örlogsbaser eller marin-
kommando, beroende på tidsskede. Före krigstillstånd 
skulle utlagda mineringars läge offentliggöras och 
bevakning vara utsatt för att varna sjöfart. Samlings-
platser och minlotsning för den civila sjötra(ken 
måste arrange ras. Bevakningen var en resurskrävande 
uppgift och den försvårade en tidig utläggning av 
mine ringarna.23

Insats av kontrollerbara mineringar kunde styras 
från minstationer iland och medgav därför egen sjö-
tra(k att passera över mineringen. Utläggning kunde 
därmed göras redan i fredstid. Totalt fanns under 
"$)#-talet närmare "'# mineringar planerade. Ansvar 
för utläggning och underhåll ålåg kustartilleriförsvars-
chef och under periodens sista del marinkommando-
chef. 

Mineringarnas uppgift var i &ertalet fall att för-
svåra framträngande mot angivna områden, som i 
huvudsak var kustområden, vilka bedömdes lämpliga 
för landstigning. Samtidigt skulle mineringarna grup-
peras så att egna sjöstridskrafter och egen sjötra(k 
hindrades så litet som möjligt. Andra mineringar gavs 
till uppgift att försvåra angriparens verksamhet i vissa 
områden, som regel i anslutning till våra baser.

Offensiva mineringar hade till uppgift att störa 
sjötra(k och invasionsförberedelser i anslutning till 
hamnar och områden där lastning av transportfartyg 
kunde ske samt på (entlig kust och i sund som var 
operativt viktiga för angriparen. Sådana mineringar 
fanns planerade i anslutning till ett femtiotal områden, 
som i olika krigsfall kunde tänkas komma att utnytt-
jas för detta ändamål. De var mycket svår utlagda 
mineringar och man avsåg att med få undantag lägga 
ut dem med ubåt. Relativt få minor avsågs för varje 
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generalorder med överbefälhavarens tillämpnings-
föreskrifter fram till 1961 i chefens för marinen och
från 1966 i militärbefälhavarnas operationsorder och
minplaner. Dessa var i sin tur underlag för de taktiska
chefernas mineringsplaner och överarbetades regel-
bundet med hänsyn till förändringar i operativ inrikt-
ning och beredskap, minmaterielen samt tillgången till
utläggningskapacitet.

Det operativa ansvaret för utläggning av mine-
ringar åvilade fram till 1961 dels chefen för marinen
vad gällde marinens okontrollerbara och kontroller-
bara mineringar, dels militärbefälhavare vad gällde
markstridskrafterna för hamnmineringar. Efter 1966
års införande av försvarsmaktsgemensamma chefer
på högre regional nivå, militärbefälhavare, lades
hela ansvaret under överbefälhavaren på denne.
På den taktiska nivån var under hela det kalla kriget
ansvaret för utläggning liksom underhåll och skydd
av minor i förråd delat mellan flera chefer. För skyd-
det av förråden svarade i regel en territoriell chef.
Överbefälhavaren tilldelade med överbefälhavarens
minplan (ÖB MinP) som grund respektive militär-
befälhavare ett antal minor av olika typer som
underlag för förrådsställning och planering samt
beredduppgifter att överlämna minor med eller utan
utläggningskapacitet till sidoordnad militärbefäl-
havare.

Okontrollerbara mineringar kunde, med vissa
undantag, bara läggas ut efter regeringsbeslut. Under
beredskapstillstånd och i krig ägde överbefälhavaren
beslutanderätten att lägga mineringarna på svenskt
sjöterritorium och i krig på fritt hav, dock ej på främ-
mande sjöterritorium. Mineringarnas uppgift var
liksom övriga okontrollerbara mineringar att för-
svåra angriparens framträngande och verksamhet
inom angivna vattenområden. Efter territorialhavets
utvidgning från fyra till tolv distansminuter utanför
baslinjen föll flera av dessa planerade mineringar, men
inte alla, in under kategorin mineringar på svenskt
territorialhav.

Utläggningen på svenskt sjöterritorium utfördes
av minfartyg, hjälpminfartyg eller större ytstrids-
fartyg samt minutläggare. Det taktiska ansvaret för
utläggningen ålåg under det kalla krigets första del,
intill 1956, chefen för kustflottan, därefter chef ur
flottan med ansvar för visst geografiskt område, d v s
cheferna för marindistrikt, örlogsbaser eller marin-
kommando, beroende på tidsskede. Före krigstillstånd
skulle utlagda mineringars läge offentliggöras och
bevakning vara utsatt för att varna sjöfart. Samlings-
platser och minlotsning för den civila sjötrafiken
måste arrangeras. Bevakningen var en resurskrävande
uppgift och den försvårade en tidig utläggning av
mineringarna."

Insats av kontrollerbara mineringar kunde styras
från minstationer iland och medgav därför egen sjö-
trafik att passera över mineringen. Utläggning kunde
därmed göras redan i fredstid. Totalt fanns under
1970-talet närmare 15o mineringar planerade. Ansvar
för utläggning och underhåll ålåg kustartilleriförsvars-
chef och under periodens sista del marinkommando-
chef.

Mineringarnas uppgift var i flertalet fall att för-
svåra framträngande mot angivna områden, som i
huvudsak var kustområden, vilka bedömdes lämpliga
för landstigning. Samtidigt skulle mineringarna grup-
peras så att egna sjöstridskrafter och egen sjötrafik
hindrades så litet som möjligt. Andra mineringar gavs
till uppgift att försvåra angriparens verksamhet i vissa
områden, som regel i anslutning till våra baser.

Offensiva mineringar hade till uppgift att störa
sjötrafik och invasionsförberedelser i anslutning till
hamnar och områden där lastning av transportfartyg
kunde ske samt på fientlig kust och i sund som var
operativt viktiga för angriparen. Sådana mineringar
fanns planerade i anslutning till ett femtiotal områden,
som i olika krigsfall kunde tänkas komma att utnytt-
jas för detta ändamål. De var mycket svårutlagda
mineringar och man avsåg att med få undantag lägga
ut dem med ubåt. Relativt få minor avsågs för varje
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minering. Därför kunde endast den lägre målsätt-
ningen att störa verksamheten uppnås. Operativt 
ansågs också denna lägre målsättning vara viktig att 
uppnå för att försvåra och fördröja verksamheten 
i ilastningsområdena.

Ett särfall och mycket viktigt sådant var de pla-
nerade mineringarna som skulle läggas ut mellan 
Gotland-Gotska Sandön-Huvudskär samt Gotland-
Öland. Det blev särskilt viktigt från "#$# då Sverige 
hävdade tolv distansminuters territorialhav. De små 
luckor som uppstod kunde lätt försvaras av attack%yg, 
robot- och patrullbåtar. I praktiken blev Gotska sjön 
ett svenskt innanhav.

Ett annat särfall var att i fred lägga ut kontroller-
bara mineringar. Under det kalla krigets första del var 
endast en mindre del utlagda i fred på grund av dels 
underhållsskäl, dels risken för vådasprängning vid 
åskväder. Med ny teknik kunde denna risk elimineras 
och fredsutläggningen ökas. Detta var en stor fördel, 
då utläggningsförfarandet var tidsödande. Under 
periodens senare del var ca $& procent utlagda redan 
i fredstid men obemannade.

Ett annat särfall i detta avseende var de mineringar 
som planerades i Ålands och Åbolands skärgårdar 
öster om Åland för att försvåra passage för såväl 
transportfartyg som ubåtar från norra Östersjön 
till Bottenviken. Detta var en angelägen uppgift för 
skyddet av den nordsvenska kusten men kunde bara 
genomföras i samverkan med Finland eller på egen 
hand efter en ockupation av Finland. Även dessa var 
planerade att läggas ut med ubåt eller i undantagsfall 
med snabba övervattensfartyg.

Ett annat särfall var den planerade spärrningen 
av Öresund. Inledningsvis var spärrningsåtgärderna så 
planlagda att genomfartsmöjligheter medgavs. I första 
hand medgavs sjötra'k i Flint- och Trindel rännorna 
varvid minlotsning var obligatorisk. Alla fyrar var 
släckta utom vid medgiven passage. I ett andra steg 
tilläts passage i Trindelrännan. Efter succes  siv påbygg-
nad kunde passagen också helt stängas.24

Ett annat särfall var de mineringar som enligt 
plan tidigt skulle läggas ut söder om Skånes kust. De 
planerades för att säkra transport%ödet mellan mine-
ringarna och den skånska kusten. En viktig uppgift 
för spärrbataljonerna i Trelleborg och Ystad var att 
skydda mineringarna.

Ett annat särfall var de mineringar som fanns 
angivna i ÖB MinP för att läggas ut i hamnar och 
leder inom svenskt av 'enden ockuperat territorium. 
Sådana mineringar fanns planerade både i mellersta 
Sverige och på västkusten. Deras uppgift var också att 
störa angriparens verksamhet och var planerade att 
läggas ut med ubåt.

Svensk suveränitet
Svensk suveränitet över sjöterritoriet är odiskuta-
bel. Kränkningar av svenskt territorium kan aldrig 
accepteras. Främmande makt ska inte kunna utnyttja 
svenskt territorium för att skapa fördelar mot annan 
nation. Våra marina förband måste ha förmåga att 
skydda svenska intressen, spana efter och ingripa 
mot främmande makts verksamhet redan ute på 
territorial havet. Kränkningar skulle kunna bekämpas 
över hela sjöterritoriet. Detta krävde ett stort antal 
förband med mångsidig förmåga, en hög rörlighet 
samt en god uthållighet.

Under "#()-talet ställdes ökade krav på försvars-
makten att med fredsorganisationen och genom ”mobi-
lisering” av delar av krigsorganisationens resurser 
kunna upprätthålla beredskap och ingripa mot alltmer 
varierande militära hot, från incidenter till allvarliga 
kriser. Redan under fredstid skulle förmåga 'nnas att 
med militära medel hävda Sveriges oberoende och 
territoriella integritet. Det var övergångsfasen mellan 
freds-, kris- (neutralitets-) situationen och ett angrepp 
som dimensionerade kvantiteten marina förband, 
medan duellsituationen mellan våra och angriparens/
inkräktarens förband dimensionerade kvaliteten.

Underrättelser inhämtades och spaning genom-
fördes med ubåtar, ubåtsjaktförband samt fasta och 
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minering. Därför kunde endast den lägre målsätt-
ningen att störa verksamheten uppnås. Operativt
ansågs också denna lägre målsättning vara viktig att
uppnå för att försvåra och fördröja verksamheten
i ilastningsområdena.

Ett särfall och mycket viktigt sådant var de pla-
nerade mineringarna som skulle läggas ut mellan
Gotland-Gotska Sandön-Huvudskär samt Gotland-
Öland. Det blev särskilt viktigt från 1979 då Sverige
hävdade tolv distansminuters territorialhav. De små
luckor som uppstod kunde lätt försvaras av attackflyg,
robot- och patrullbåtar. I  praktiken blev Gotska sjön
ett svenskt innanhav.

Ett annat särfall var att i fred lägga ut kontroller-
bara mineringar. Under det kalla krigets första del var
endast en mindre del utlagda i fred på grund av dels
underhållsskäl, dels risken för vådasprängning vid
åskväder. Med ny teknik kunde denna risk elimineras
och fredsutläggningen ökas. Detta var en stor fördel,
då utläggningsförfarandet var tidsödande. Under
periodens senare del var ca 75 procent utlagda redan
i fredstid men obemannade.

Ett annat särfall i detta avseende var de mineringar
som planerades i Ålands och Åbolands skärgårdar
öster om Åland för att försvåra passage för såväl
transportfartyg som ubåtar från norra Östersjön
till Bottenviken. Detta var en angelägen uppgift för
skyddet av den nordsvenska kusten men kunde bara
genomföras i samverkan med Finland eller på egen
hand efter en ockupation av Finland. Även dessa var
planerade att läggas ut med ubåt eller i undantagsfall
med snabba övervattensfartyg.

Ett annat särfall var den planerade spärrningen
av Öresund. Inledningsvis var spärrningsåtgärderna så
planlagda att genomfartsmöjligheter medgavs. I första
hand medgavs sjötrafik i Flint- och Trindelrännorna
varvid minlotsning var obligatorisk. Alla fyrar var
släckta utom vid medgiven passage. I  ett andra steg
tilläts passage i Trindelrännan. Efter successiv påbygg-
nad kunde passagen också helt stängas.24

Ett annat särfall var de mineringar som enligt
plan tidigt skulle läggas ut söder om Skånes kust. De
planerades för att säkra transportflödet mellan mine-
ringarna och den skånska kusten. En viktig uppgift
för spärrbataljonerna i Trelleborg och Ystad var att
skydda mineringarna.

Ett annat särfall var de mineringar som fanns
angivna i ÖB MinP för att läggas ut i hamnar och
leder inom svenskt av fienden ockuperat territorium.
Sådana mineringar fanns planerade både i mellersta
Sverige och på västkusten. Deras uppgift var också att
störa angriparens verksamhet och var planerade att
läggas ut med ubåt.

Svensk suveränitet
Svensk suveränitet över sjöterritoriet är odiskuta-
bel. Kränkningar av svenskt territorium kan aldrig
accepteras. Främmande makt ska inte kunna utnyttja
svenskt territorium för att skapa fördelar mot annan
nation. Våra marina förband måste ha förmåga att
skydda svenska intressen, spana efter och ingripa
mot främmande makts verksamhet redan ute på
territorialhavet. Kränkningar skulle kunna bekämpas
över hela sjöterritoriet. Detta krävde ett stort antal
förband med mångsidig förmåga, en hög rörlighet
samt en god uthållighet.

Under i98o-talet ställdes ökade krav på försvars-
makten att med fredsorganisationen och genom "mobi-
lisering" av delar av krigsorganisationens resurser
kunna upprätthålla beredskap och ingripa mot alltmer
varierande militära hot, från incidenter till allvarliga
kriser. Redan under fredstid skulle förmåga finnas att
med militära medel hävda Sveriges oberoende och
territoriella integritet. Det var övergångsfasen mellan
freds-, kris- (neutralitets-) situationen och ett angrepp
som dimensionerade kvantiteten marina förband,
medan duellsituationen mellan våra och angriparens/
inkräktarens förband dimensionerade kvaliteten.

Underrättelser inhämtades och spaning genom-
fördes med ubåtar, ubåtsjaktförband samt fasta och
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rörliga bevakningsförband för att kunna skapa under-
lag för kraftsamling av resurser till och beredskaps-
höjning inom aktuellt kustavsnitt. Ubåtsjakt i aktuellt 
område bedrevs över hela sjöterritoriet. Lokaliserad 
ubåt riskerade då att omedelbart bli bekämpad. 
Bevakning utnyttjades i inloppen till vissa priorite-
rade skärgårdsområden, basområden eller i anslut-
ning till andra skyddsområden. Förutsättningar som 
eftersträvades var att vapeninsats skulle kunna göras 
omedelbart, då ubåten passerade en minlinje, med 
bevakningsbåtar eller genom att ubåtsjaktförband 
insattes för lokalisering och vapeninsats.

Det övergripande målet var att främmande mili-
tär operativ verksamhet på svenskt sjöterritorium 
skulle upphöra. Detta grundade sig ytterst på viljan 
att skapa respekt för Sveriges suveränitet genom att 
hävda de svenska gränserna. Det konstaterades att 
inriktning och utveckling av svensk kapacitet inte 
hade varit tillräcklig för att kunna infria denna mål-
sättning. Utvecklingen hade varit långsammare än 
vad som varit tekniskt möjligt. Därmed blev svensk 
kapacitet att upptäcka främmande verksamhet över, 
på och under havsytan otillräcklig.

Till detta kan läggas att verksamheten kunde 
få utrikespolitiska konsekvenser. De slutsatser som 
kunde dras var att det övergripande målet måste vara 
att skapa och vidmakthålla en beredskap hos rege-
ringen, som gjorde att den med orubbat förtroende 
– internt och externt – kunde hantera uppkommande 
extraordinära situationer med effektivt utnyttjande av 
tillgängliga resurser. Som tidigare nämnts måste led-
ning ha kunnat påbörjas på vagt underlag, under tids-
press med starkt yttre informationstryck och med krav 
på snabba och målinriktade beslut. Detta var särskilt 
uttalat på regeringsnivån, och behovet av snabb, 
kraftfull och målinriktad ledning blir särskilt tydligt 
i akuta kriser. Det är omöjligt att leda en verksam-
het om förband och ledning först måste ”mobiliseras”. 
Lednings- och insatsförbanden måste vara organise-
rade i fred.

En fungerande krishantering krävde således att det 
fanns möjlighet att samlat och överskådligt presentera 
vad som hade hänt. Det krävdes också att man kunde 
jämföra med tidigare erfarenheter från likartade 
situa tioner. Allt detta sammantaget skapade sedan 
en grund för att klargöra vilka handlingsmöjligheter 
som fanns liksom vilka konsekvenser som blev följden 
av dessa åtgärder. Därutöver krävdes en kontinuerlig 
bedömning av omvärldens reaktioner i relation till de 
möjliga alternativen. Det innebar inte att det ansvar 
som skilda myndigheter hade, övertogs av någon över-
gripande organisationsenhet. Däremot var det nöd-
vändigt att regeringen var öppen för en mer operativt 
inriktad ledning vid fredstida kriser.

Från fred till kris och krig
I fred, under kriser och neutralitet måste Sverige visa 
att vi är herrar i eget hus. Men det är inte vi själva 
utan omvärlden som gör denna bedömning. 

Vid övergången från fred till en akut kris i vårt när-
område hade de marina stridskrafternas huvudsakliga 
uppdrag varit att så långt möjligt säkra vårt behov av 
sjötransporter för landets försörjning. Inte minst hade 
skyddet av transporterna till och från Gotland varit 
betydelsefullt. 

För att tillgängliga marina förband skulle ha 
lyckats säkra dessa sjötransporter krävdes ett nära 
samarbete med svensk underrättelsetjänst. Det gällde 
att så långt som möjligt vara på ”rätt plats i rätt tid”.25 
Utvecklingen från fred till kris och krig kan beskrivas 
som en kon#ikttrappa (se bilden överst på nästa sida).

För de marina förbanden hade det handlat om 
att bevaka vår långa kust, hålla sjöleder säkra och 
öppna för tra$k, förhindra att svenskt territorialhav 
utnyttjas av en angripare och vid behov eskortera 
sjöfart längs kusten, till och från Gotland samt säkra 
inloppsleder till våra viktigaste hamnar. Utan att ha 
tagit hänsyn till dessa förhållanden är analysen av 
operativ verksam het för de marina förbanden inte 
menings full.
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höjning inom aktuellt kustavsnitt. Ubåtsjakt i aktuellt
område bedrevs över hela sjöterritoriet. Lokaliserad
ubåt riskerade då att omedelbart bli bekämpad.
Bevakning utnyttjades i inloppen till vissa priorite-
rade skärgårdsområden, basområden eller i anslut-
ning till andra skyddsområden. Förutsättningar som
eftersträvades var att vapeninsats skulle kunna göras
omedelbart, då ubåten passerade en minlinje, med
bevakningsbåtar eller genom att ubåtsjaktförband
insattes för lokalisering och vapeninsats.

Det övergripande målet var att främmande mili-
tär operativ verksamhet på svenskt sjöterritorium
skulle upphöra. Detta grundade sig ytterst på viljan
att skapa respekt för Sveriges suveränitet genom att
hävda de svenska gränserna. Det konstaterades att
inriktning och utveckling av svensk kapacitet inte
hade varit tillräcklig för att kunna infria denna mål-
sättning. Utvecklingen hade varit långsammare än
vad som varit tekniskt möjligt. Därmed blev svensk
kapacitet att upptäcka främmande verksamhet över,
på och under havsytan otillräcklig.

Til l detta kan läggas att verksamheten kunde
få utrikespolitiska konsekvenser. De slutsatser som
kunde dras var att det övergripande målet måste vara
att skapa och vidmakthålla en beredskap hos rege-
ringen, som gjorde att den med orubbat förtroende
— internt och externt — kunde hantera uppkommande
extraordinära situationer med effektivt utnyttjande av
tillgängliga resurser. Som tidigare nämnts måste led-
ning ha kunnat påbörjas på vagt underlag, under tids-
press med starkt yttre informationstryck och med krav
på snabba och målinriktade beslut. Detta var särskilt
uttalat på regeringsnivån, och behovet av snabb,
kraftfull och målinriktad ledning blir särskilt tydligt
i akuta kriser. Det är omöjligt att leda en verksam-
het om förband och ledning först måste "mobiliseras".
Lednings- och insatsförbanden måste vara organise-
rade i fred.

En fungerande krishantering krävde således att det
fanns möjlighet att samlat och överskådligt presentera
vad som hade hänt. Det krävdes också att man kunde
jämföra med tidigare erfarenheter från likartade
situationer. Al l t  detta sammantaget skapade sedan
en grund för att klargöra vilka handlingsmöjligheter
som fanns liksom vilka konsekvenser som blev följden
av dessa åtgärder. Därutöver krävdes en kontinuerlig
bedömning av omvärldens reaktioner i relation till de
möjliga alternativen. Det innebar inte att det ansvar
som skilda myndigheter hade, övertogs av någon över-
gripande organisationsenhet. Däremot var det nöd-
vändigt att regeringen var öppen för en mer operativt
inriktad ledning vid fredstida kriser.

Från fred till kris och krig
I  fred, under kriser och neutralitet måste Sverige visa
att vi är herrar i eget hus. Men det är inte vi själva
utan omvärlden som gör denna bedömning.

Vid övergången från fred till en akut kris i vårt när-
område hade de marina stridskrafternas huvudsakliga
uppdrag varit att så långt möjligt säkra vårt behov av
sjötransporter för landets försörjning. Inte minst hade
skyddet av transporterna till och från Gotland varit
betydelsefullt.

För att tillgängliga marina förband skulle ha
lyckats säkra dessa sjötransporter krävdes ett nära
samarbete med svensk underrättelsetjänst. Det gällde
att så långt som möjligt vara på "rätt plats i rätt tid".25
Utvecklingen från fred till kris och krig kan beskrivas
som en konflikttrappa (se bilden överst på nästa sida).

För de marina förbanden hade det handlat om
att bevaka vår långa kust, hålla sjöleder säkra och
öppna för trafik, förhindra att svenskt territorialhav
utnyttjas av en angripare och vid behov eskortera
sjöfart längs kusten, till och från Gotland samt säkra
inloppsleder till våra viktigaste hamnar. Utan att ha
tagit hänsyn till dessa förhållanden är analysen av
operativ verksamhet för de marina förbanden inte
meningsfull.



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

Därmed är det inte hugget i sten att utvecklingen 
alltid leder till toppen av trappan. Kon$ikten kan 
mycket väl avstanna på ett tidigare eller mycket tidi-
gare skede. Men då vi inte vet vad som kommer att 
ske måste vi hela tiden förutsätta det värsta.

Till skillnad från landterritoriet kan havet inte 
erövras eller besättas. Stridskrafter kan inte fortvara 
och upprätta fronter till sjöss som man kan på land. 
Fasta försvarslinjer kan inte etableras. Ockupation är 
ett okänt begrepp till sjöss. Sjökriget handlar egent-
ligen bara om en enda sak, nämligen havet som trans-
portväg. Framgångar ska inte mätas i sänkta fartyg 
utan i egna genomförda och förhindrade sjötrans-
porter.

En grundläggande tillgång för de marina strids-
krafterna har varit deras rörlighet. Det har inneburit 
att förbanden, i mycket högre grad än markstrids-
krafterna, snabbt har kunnat insättas inom andra 
områden än där de är baserade. De har även kunnat 
göra insatser mot %entlig verksamhet inom annat 
operations område än det de är underställda.

Krav
De olika situationer vi hade kunnat utsättas för 
under fred, i ett krisläge eller i samband med en snabb 
inledning av en militär kon$ikt måste kunna mötas på 
stor bredd och med stor effektivitet. Vår grund- och 
mobiliseringsberedskap liksom vår förmåga att med 
i huvudsak fredsorganiserade resurser tidigt möta 
sådana situationer måste vara god.

För Sverige innebar detta att vi redan före ett 
eventuellt krigsutbrott måste ha marina förband 
som snabbt kunde sättas in i strid utan omfattande 
förberedelser. Därigenom kunde vi säkra vår mobili-
sering och kraftsamling. Våra, ibland särpräglade och 
oftast fördelaktiga, militärgeogra%ska förhållanden 
skulle utnyttjas. Det var mest fördelaktigt att utnyttja 
angriparens känsligaste fas. Kraftsamlad insats skulle 
kunna ske innan angriparen fått fast fot på vårt terri-
torium. Detta gällde såväl anfall genom våra grann-
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gare skede. Men då vi inte vet vad som kommer att
ske måste vi hela tiden förutsätta det värsta.

Til l  skillnad från landterritoriet kan havet inte
erövras eller besättas. Stridskrafter kan inte fortvara
och upprätta fronter till sjöss som man kan på land.
Fasta försvarslinjer kan inte etableras. Ockupation är
ett okänt begrepp till sjöss. Sjökriget handlar egent-
ligen bara om en enda sak, nämligen havet som trans-
portväg. Framgångar ska inte mätas i sänkta fartyg
utan i egna genomförda och förhindrade sjötrans-
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En grundläggande tillgång för de marina strids-
krafterna har varit deras rörlighet. Det har inneburit
att förbanden, i mycket högre grad än markstrids-
krafterna, snabbt har kunnat insättas inom andra
områden än där de är baserade. De har även kunnat
göra insatser mot fientlig verksamhet inom annat
operationsområde än det de är underställda.

Krav
De olika situationer vi hade kunnat utsättas för
under fred, i ett krisläge eller i samband med en snabb
inledning av en militär konflikt måste kunna mötas på
stor bredd och med stor effektivitet. Vår grund- och
mobiliseringsberedskap liksom vår förmåga att med
i huvudsak fredsorganiserade resurser tidigt möta
sådana situationer måste vara god.

För Sverige innebar detta att vi redan före ett
eventuellt krigsutbrott måste ha marina förband
som snabbt kunde sättas in i strid utan omfattande
förberedelser. Därigenom kunde vi säkra vår mobili-
sering och kraftsamling. Våra, ibland särpräglade och
oftast fördelaktiga, militärgeografiska förhållanden
skulle utnyttjas. Det var mest fördelaktigt att utnyttja
angriparens känsligaste fas. Kraftsamlad insats skulle
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länder som över Västerhavet, Östersjön och Bottniska 
viken.

En sådan kapacitet skapade osäkerheter hos en 
angripare och tvingade angriparen till omfattande 
skyddsåtgärder. Dessa band stora delar av hans 
moderna mark-, sjö- och luftstridskrafter. Detta inne-
bar allvarliga begränsningar i angriparens handlings-
frihet inom andra områden. Våra tidigt insatsberedda 
förband utgjorde således en viktig länk i vår freds-
bevarande förmåga.

För att det svenska territoriets integritet skulle 
respek teras krävdes att vi hade kapacitet att upptäcka 
och avvisa kränkningar i fred och under neutralitet 
varhelst de förekom. Vi måste bemästra dolt hot mot 
våra invasionsförsvarssystem.

Åtgärder mot kränkningar ska i första hand syfta 
till att upprätthålla förmågan att avhålla från mili-
tärt angrepp. Kränkningar kan ge endera parten i en 
stormakts kon$ikt viktiga fördelar i krigföring mot den 
andra parten och ska förhindras. Särskilt angeläget 
är att motverka främmande verksamhet som kan för-
svaga totalförsvarets förmåga att verka under fred och 
neutralitet samt i krig.

Förmågan att i övrigt ingripa mot kränkningar ska 
syfta till att ge statsmakterna möjligheter att i fredstid 
kunna fatta självständiga beslut och om nödvändigt 
med militära medel hävda Sveriges oberoende och 
terri toriella integritet.

Svensk förbandsutveckling – några re!ektioner
Generellt kan konstateras att den svenska förbands-
utvecklingen gick helt och hållet på tvärs med 
utveck  lingen i omvärlden. Krigsförberedelser och 
övningsverksamhet bedrevs i huvudsak mot en stor-
anfalls situation. Krigsplanläggningen var stel och 
integrering mellan försvarsgrenarna var liten. För-
ändringarna inom försvarsmakten karaktäriserades 
dels av ökad kvalitativ eftersläpning inom markstrids-
krafterna och dels av stora kvantitativa reduceringar 
av övriga stridskrafter.

Vid storanfall
Hälften av fältförbanden kunde inte moderniseras på 
önskat sätt.26 Arméförbandens främsta brister var att 
splitterskydd saknades vid infanteri- och Norrlands-
brigaderna samt skyddsvästar till soldaterna. Genom 
kombinationen av VU %& (början av "'%&-talet) och 
reduktionen av grundutbildningen "'(! skedde en 
drastisk minskning vad gäller omedelbar beredskap. 
Den operativa handlingsfriheten var dock större 
under den första perioden än under den tredje.

De marina förbanden inriktades successivt helt 
mot invasionsförsvar (se bilaga !). Den fartygsburna 
ubåtsjakten avskaffades vid "'%) års och slutligen vid 
"'(! års försvarsbeslut. VU %& *ck samma påverkan 
på de marina förbanden som för markstridskrafterna. 
Reduktionen av förbanden gick i huvudsak ut över 
de förband som utgjorde grunden för omedelbar 
beredskap – insatser vid kränkningar och i freds-
tida kriser samt under neutralitet. Till detta kom en 
radikalt minskad kapacitet att lägga ut okontroller-
bara mineringar. Under den första och delvis andra 
perioden var det tunga fasta kustartilleriets svaghet 
eldkraft och skydd. Detta medförde en omfattande 
moderniseringen av kustartilleriet och var i huvudsak 
genomförd under den tredje perioden. Införandet av 
långräckviddiga sjömålsrobotar27 i slutet av den tredje 
perioden ökade ytattack- och kustrobotförbandens 
slagkraft markant. Den operativa handlingsfriheten 
var dock större under den första perioden än under 
den tredje.

Det medeltunga attack$ygsystemet hade god 
förmåga att lösa sina uppgifter. Minskningarna av 
jakt$ygdivisionerna medförde en nedgång i förmågan 
att bekämpa sjömål.28 Den kvantitativa nedgången 
kompenserades till viss del genom förbättrad kvalitet 
i samband med införandet av allvädersjakt under den 
första perioden samt AJ +(-systemet med sjörobot 
rb &# och mot slutet av den tredje perioden med sjö-
robot rb ",. Den operativa handlingsfriheten var dock 
större under den första perioden än under den tredje.
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Åtgärder mot kränkningar ska i första hand syfta
till att upprätthålla förmågan att avhålla från mili-
tärt angrepp. Kränkningar kan ge endera parten i en
stormaktskonflikt viktiga fördelar i krigföring mot den
andra parten och ska förhindras. Särskilt angeläget
är att motverka främmande verksamhet som kan för-
svaga totalförsvarets förmåga att verka under fred och
neutralitet samt i krig.

Förmågan att i övrigt ingripa mot kränkningar ska
syfta till att ge statsmakterna möjligheter att i fredstid
kunna fatta självständiga beslut och om nödvändigt
med militära medel hävda Sveriges oberoende och
territoriella integritet.

Svensk förbandsutveckling — några reflektioner
Generellt kan konstateras att den svenska förbands-
utvecklingen gick helt och hållet på tvärs med
utvecklingen i omvärlden. Krigsförberedelser och
övningsverksamhet bedrevs i huvudsak mot en stor-
anfallssituation. Krigsplanläggningen var stel och
integrering mellan försvarsgrenarna var liten. För-
ändringarna inom försvarsmakten karaktäriserades
dels av ökad kvalitativ eftersläpning inom markstrids-
krafterna och dels av stora kvantitativa reduceringar
av övriga stridskrafter.

Vid storanfall
Hälften av fältförbanden kunde inte moderniseras på
önskat sätt." Arm6förbandens främsta brister var att
splitterskydd saknades vid infanteri- och Norrlands-
brigaderna samt skyddsvästar till soldaterna. Genom
kombinationen av VU 6o (början av 1960-talet) och
reduktionen av grundutbildningen 1972 skedde en
drastisk minskning vad gäller omedelbar beredskap.
Den operativa handlingsfriheten var dock större
under den första perioden än under den tredje.

De marina förbanden inriktades successivt helt
mot invasionsförsvar (se bilaga 2). Den fartygsburna
ubåtsjakten avskaffades vid 1968 års och slutligen vid
1972 års försvarsbeslut. VU 6o fick samma påverkan
på de marina förbanden som för markstridskrafterna.
Reduktionen av förbanden gick i huvudsak ut över
de förband som utgjorde grunden för omedelbar
beredskap — insatser vid kränkningar och i freds-
tida kriser samt under neutralitet. Ti l l  detta kom en
radikalt minskad kapacitet att lägga ut okontroller-
bara mineringar. Under den första och delvis andra
perioden var det tunga fasta kustartilleriets svaghet
eldkraft och skydd. Detta medförde en omfattande
moderniseringen av kustartilleriet och var i huvudsak
genomförd under den tredje perioden. Införandet av
långräckviddiga sjömålsrobotar27 i slutet av den tredje
perioden ökade ytattack- och kustrobotförbandens
slagkraft markant. Den operativa handlingsfriheten
var dock större under den första perioden än under
den tredje.

Det medeltunga attackflygsystemet hade god
förmåga att lösa sina uppgifter. Minskningarna av
jaktflygdivisionerna medförde en nedgång i förmågan
att bekämpa sjömål.28 Den kvantitativa nedgången
kompenserades till viss del genom förbättrad kvalitet
i samband med införandet av allvädersjakt under den
första perioden samt AJ37-systemet med sjörobot
rb 04 och mot slutet av den tredje perioden med sjö-
robot rb 15. Den operativa handlingsfriheten var dock
större under den första perioden än under den tredje.
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En kvantitativ och kvalitativ jämförelse mellan 
Sovjetunionen och Sverige vid ett storanfall visar en 
för Sverige negativ tendens. Grunden för detta var 
den generella utvecklingen inom Sovjetunionen och 
ökade möjligheter att understödja en invasion under 
slutet av tredje perioden.

Vid överraskande angrepp
Inom Sovjetunionen ökade möjligheterna att genom-
föra överraskande angrepp. Det bör dock noteras att 
om angreppet skulle ske i anslutning till ett angrepp 
i Europa behövde Sovjetunionen genomföra mobili-
sering (personaluppfyllnad) av andra linjens förband. 
Till detta ska läggas utnyttjande av ro-ro-tonnage, 
ökad transportförmåga, attack$ygets utveckling och 
sabotageförband.

I Sverige hade de $esta kvantitetsminskning-
arna berört de förband som har störst betydelse 
vid ett överraskande angrepp. Det kan också konsta-
teras att de förband som fanns kvar var fredsloka-
li serade på färre ställen. Väst- och Norrlandskus-
terna hade nedprioriterats. Därmed hade sårbarheten 
ökat.

En kvantitativ och kvalitativ jämförelse mellan 
Sovjetunionen och Sverige vid ett överraskande 
angrepp visade en för Sverige negativ tendens, särskilt 
under den senare delen av den tredje perioden.

Vid neutralitet och fredstida insatser
Under den första perioden var svensk incidentbered-
skap någorlunda anpassad till omvärldens krav. 
De kvantitativa minskningarna inom marinen och 
$ygvapnet innebar att kvarvarande förband engage-
rades hårdare. Under den andra perioden minskade 
kapaciteten att genomföra bunden ubåtsjakt. Inga 
av jagarna som omklassades till fregatter (utom två) 
byggdes om. Minröjningskapaciteten, främst uthållig-
heten, reducerades som följd av minskningen av 
stamfartyg. Under den tredje perioden visade det sig 
nödvändigt att prioritera förmågan att agera inom 

tidigare nedprioriterade områden. Inte minst ubåts-
kränkningarna bidrog till detta.

Allt högre krav ställdes på svenska fredsresurser. 
Dessa krav ökade på sätt som kraftigt begränsade 
den långsiktiga verksamheten, främst inom marinen. 
Denna utveckling borde ha inneburit att omavväg-
ningar hade gjorts inte minst inom fredsorganisa-
tionen.

Svensk krigsplanläggning – några re!ektioner
Det %nns skäl att här som avslutning belysa behovet av 
den omedelbara beredskapen inte minst för de marina 
förbanden i fredstid vid kriser och oro i vår omvärld. 
Var vi naiva? Förståelsen för detta behov borde ha 
varit en integrerad del i den svenska utrikes- och för-
svarspolitiken. Tyvärr genomfördes aldrig en analys 
och bearbetning av erfarenheterna från åren vare sig 
före andra världskrigets utbrott eller efter fredsslutet.

I början av "&'(-talet hade föreställningen att för-
svaret var en utbildningsorganisation tydligt rotats i 
det svenska samhället. Utformningen av utbildnings-
systemet, VU '(, med grundläggande fackmässig 
utbildning förstärkte detta. Införandet av utbildnings-
systemet VU '( gav ett tydligt avtryck i synen på 
omedelbar beredskap. Denna beredskap ansågs vara 
onödig, kostnadskrävande och kunde uppfattas som 
riktad mot endera av maktblocken och därmed öka 
spänningen i vårt närområde. Den tydliga satsningen 
på långsiktig beredskap var också en av konsekven-
serna av ”marginaldoktrinen”. Utvecklingen blev 
ännu tydligare genom att kärnan i VU '(, repetitions-
utbildningen, av ekonomiska skäl sattes på sparlåga. 
I samband med införandet av VU '( slogs fast att 
den långsiktiga beredskapen skulle prioriteras. Den 
omedelbara beredskapen %ck bli ett bonusresultat av 
utbildningssystemet. Denna utveckling fördjupades 
inte bara av ekonomiska skäl utan även av förhopp-
ningar om en värld utan kon$ikter. Inte minst initiera-
des denna utveckling av utrikes- och försvarspolitiskt 
ansvariga – regering och riksdag. Sveriges trovärdig-
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En kvantitativ och kvalitativ jämförelse mellan
Sovjetunionen och Sverige vid ett storanfall visar en
för Sverige negativ tendens. Grunden för detta var
den generella utvecklingen inom Sovjetunionen och
ökade möjligheter att understödja en invasion under
slutet av tredje perioden.

Vid överraskande angrepp
Inom Sovjetunionen ökade möjligheterna att genom-
föra överraskande angrepp. Det bör dock noteras att
om angreppet skulle ske i anslutning till ett angrepp
i Europa behövde Sovjetunionen genomföra mobili-
sering (personaluppfyllnad) av andra linjens förband.
Til l  detta ska läggas utnyttjande av ro-ro-tonnage,
ökad transportförmåga, attackflygets utveckling och
sabotageförband.

I  Sverige hade de flesta kvantitetsminskning-
arna berört de förband som har störst betydelse
vid ett överraskande angrepp. Det kan också konsta-
teras att de förband som fanns kvar var fredsloka-
liserade på färre ställen. Väst- och Norrlandskus-
terna hade nedprioriterats. Därmed hade sårbarheten
ökat.

En kvantitativ och kvalitativ jämförelse mellan
Sovjetunionen och Sverige vid ett överraskande
angrepp visade en för Sverige negativ tendens, särskilt
under den senare delen av den tredje perioden.

Vid neutralitet och fredstida insatser
Under den första perioden var svensk incidentbered-
skap någorlunda anpassad till omvärldens krav.
De kvantitativa minskningarna inom marinen och
flygvapnet innebar att kvarvarande förband engage-
rades hårdare. Under den andra perioden minskade
kapaciteten att genomföra bunden ubåtsjakt. Inga
av jagarna som omklassades till fregatter (utom två)
byggdes om. Minröjningskapaciteten, främst uthållig-
heten, reducerades som följd av minskningen av
stamfartyg. Under den tredje perioden visade det sig
nödvändigt att prioritera förmågan att agera inom

tidigare nedprioriterade områden. Inte minst ubåts-
kränkningarna bidrog till detta.

Allt högre krav ställdes på svenska fredsresurser.
Dessa krav ökade på sätt som kraftigt begränsade
den långsiktiga verksamheten, främst inom marinen.
Denna utveckling borde ha inneburit att omavväg-
ningar hade gjorts inte minst inom fredsorganisa-
tionen.

Svensk krigsplanläggning — några reflektioner
Det finns skäl att här som avslutning belysa behovet av
den omedelbara beredskapen inte minst för de marina
förbanden i fredstid vid kriser och oro i vår omvärld.
Var vi naiva? Förståelsen för detta behov borde ha
varit en integrerad del i den svenska utrikes- och för-
svarspolitiken. Tyvärr genomfördes aldrig en analys
och bearbetning av erfarenheterna från åren vare sig
före andra världskrigets utbrott eller efter fredsslutet.

I  början av I960-talet hade föreställningen att för-
svaret var en utbildningsorganisation tydligt rotats i
det svenska samhället. Utformningen av utbildnings-
systemet, VU 6o, med grundläggande fackmässig
utbildning förstärkte detta. Införandet av utbildnings-
systemet VU 6o gav ett tydligt avtryck i synen på
omedelbar beredskap. Denna beredskap ansågs vara
onödig, kostnadskrävande och kunde uppfattas som
riktad mot endera av maktblocken och därmed öka
spänningen i vårt närområde. Den tydliga satsningen
på långsiktig beredskap var också en av konsekven-
serna av "marginaldoktrinen". Utvecklingen blev
ännu tydligare genom att kärnan i VU 6o, repetitions-
utbildningen, av ekonomiska skäl sattes på sparlåga.
I  samband med införandet av VU 6o slogs fast att
den långsiktiga beredskapen skulle prioriteras. Den
omedelbara beredskapen fick bli ett bonusresultat av
utbildningssystemet. Denna utveckling fördjupades
inte bara av ekonomiska skäl utan även av förhopp-
ningar om en värld utan konflikter. Inte minst initiera-
des denna utveckling av utrikes- och försvarspolitiskt
ansvariga — regering och riksdag. Sveriges trovärdig-
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Oklarheter uppstod rörande hur de marina strids-
krafterna leddes inom ramen för det operativa syste-
met. Därmed kom även den operativa planeringen 
att påverkas då den ständigt pågående operativa 
verksam heten såväl i fred som vid beredskapsinsat-
ser30 och under mobilisering utgjorde en grundläg-
gande förutsättning för planeringen att möta ett mili-
tärt angrepp.

het som pådrivande i arbetet med nedrustning krävde 
att landet var ett föredöme.

Ansvariga chefer för krigsplaneringen i fred 
var fram till "$## militärbefälhavare, cheferna för 
marinen och %ygvapnet.29 Dessa chefer lydde i detta 
avseende direkt under överbefälhavaren. I sam-
band med organisation av en gemensam operativ 
ledning "$## överfördes, under överbefälhavaren, 
ansvaret i fred för krigsplaneringen liksom ansva-
ret för den operativa ledningen på regional nivå till 
militärbefälhavarna. Som följd av reduktionen av 
repetitions utbildningen minskades dock möjlig heterna 
till gemensamma krigs övningar. Målsättningen med 
den gemensamma operativa ledningen naggades 
ordentligt i kanten. Kärnan i detta utgjordes av att 
mobiliserade krigs förband kunde övas och tillsam-
mans successivt förbättra den operativa krigsplane-
ringen, inte minst genom att chefer på alla nivåer 
lärde känna varandra.
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het som pådrivande i arbetet med nedrustning krävde
att landet var ett föredöme.

Ansvariga chefer för krigsplaneringen i fred
var fram till 1966 militärbefälhavare, cheferna för
marinen och flygvapnet.29 Dessa chefer lydde i detta
avseende direkt under överbefälhavaren. I  sam-
band med organisation av en gemensam operativ
ledning 1966 överfördes, under överbefälhavaren,
ansvaret i fred för krigsplaneringen liksom ansva-
ret för den operativa ledningen på regional nivå till
militärbefälhavarna. Som följd av reduktionen av
repetitionsutbildningen minskades dock möjligheterna
till gemensamma krigsövningar. Målsättningen med
den gemensamma operativa ledningen naggades
ordentligt i kanten. Kärnan i detta utgjordes av att
mobiliserade krigsförband kunde övas och tillsam-
mans successivt förbättra den operativa krigsplane-
ringen, inte minst genom att chefer på alla nivåer
lärde känna varandra.

Oklarheter uppstod rörande hur de marina strids-
krafterna leddes inom ramen för det operativa syste-
met. Därmed kom även den operativa planeringen
att påverkas då den ständigt pågående operativa
verksamheten såväl i fred som vid beredskapsinsat-
sers° och under mobilisering utgjorde en grundläg-
gande förutsättning för planeringen att möta ett mili-
tärt angrepp.





En angripares första prioritet 
var att slå ut det svenska !yg-
vapnet. För att förhindra detta 
spreds !ygstridskrafterna från 
!ottiljbaser divisionsvis till 
krigsbaser. Det skedde redan 
före mobilisering i beredskaps-
steget Givakt, som inte krävde 
regeringsbeslut utan kunde 
beordras av överbefälhava-
ren. Med införandet av Bas 
90-systemet under 1980-talet 

blev utspridningen ännu mer 
ut talad. Inte enbart antalet 
uppställningsplatser för !yg-
planen ökades utan också 
antalet rullbanor för start och 
landning – Vägbas 90. Flyg plan 
37:s extremt goda start- och 
landningsegenskaper och en 
ny basorganisation gjorde 
detta möjligt. På bilden startar 
en JA 37 Viggen från en krigs-
bas.

En angripares första prioritet
var att slå ut det svenska flyg-
vapnet. För att förhindra detta
spreds flygstridskrafterna från
flottiljbaser divisionsvis til l
krigsbaser. Det skedde redan
före mobilisering i beredskaps-
steget Givakt, som inte krävde
regeringsbeslut utan kunde
beordras av överbefälhava-
ren. Med införandet av Bas
90-systemet under 1980-talet

blev utspridningen ännu
uttalad. Inte enbart ant
uppställningsplatser för byg"-
planen ökades utan också
antalet rullbanor för start och
landning -Vägbas 90. Flygplan
37:s extremt goda start- och
landningsegenskaper och en
ny basorganisation gjorde
detta möjligt. På bilden startar
en JA 37 Viggen från en krigs-
bas.
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Det sovjetiska luftförsvaret 
hade vuxit starkt under andra 
världskriget men visat sig 
föga rustat för operationer 
på djupet. Radarsystemet var 
med västmått rent under-
måligt. Under det kalla krigets 
första årtionden gav planens 

räckvidd heller inte förutsätt-
ningar för ryskt luftherravälde 
över svenskt territorium. Men 
förhållandena ändrades. På 
1970-talet ersatte attack!yg-
planet Suchoj Su-24 äldre typer 
i vårt närområde. Dess större 
räckvidd bedömdes öka hotet 

om förbekämpning av våra 
!ygbaser.

Det sovjetiska luftförsvaret
hade vuxit starkt under andra
världskriget men visat sig
föga rustat för operationer
på djupet. Radarsystemet var
med västmått rent under-
måligt. Under det kalla krigets
första årtionden gav planens

räckvidd heller inte förutsätt-
ningar för ryskt luftherravälde f l y g b a s e r .
över svenskt territorium. Men
förhållandena ändrades. På
1970-talet ersatte attackflyg-
planet Suchoj Su-24 äldre typer
i vårt närområde. Dess större
räckvidd bedömdes öka hotet

om förbekämpning av våra
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krafter. Med ledningsreformen detta år övergick den 
operativa ledningen av stridskrafterna ur samtliga 
försvarsgrenar till överbefälhavaren. Nästa steg 
i ledningsreformen var inrättandet av milostaber, vars 
chefer också blev ansvariga för operativ ledning av 
samtliga stridskrafter inom sitt militärområde. När 
det gäller fredsmässig ledning var CFV fortfarande 
utbildande och övande myndighet även efter "#$$. 
I krig var CFV med tillhörande stabsdelar en del av 
ÖB:s operativa ledning i högkvarteret – d v s CFV 
var i egenskap av ställföreträdande ÖB, i likhet med 
chefen för marinen, CM, och chefen för armén, CA, 
operativ chef om än i en förändrad roll.

"#%! var en jakt&ottilj vardera fördelad till de blan-
dade eskadrarna E " och E !, i konsekvens med den 
dåvarande prioriteringen av jaktskydd för egna strids-
krafter (här bombförbanden). E ', uppsatt "#%%, var 
redan från början en ren jakteskader. E % som sattes 
upp "#%( var inledningsvis en spanings- och torped-
&ygeskader.

Från och med "#%) renodlades i fredsorganisa-
tionen eskadrarna vad avser &ygslagstillhörigheten 
– E " blev en renodlad attackeskader, E ! och E ' 
jakteskadrar och E % spaningseskader. En femte &yg-
eskader, E (, sattes upp "#%* men ingick endast i 
krigsorganisationen, och eskaderstaben bemannades 

När det kalla kriget bröt ut hade &ygvapnet byggts 
ut volymmässigt och strukturellt enligt den planering 
som påbörjats i slutet av "#'+-talet och med erfaren-
heter från andra världskriget. De senare hade lett till 
en påtaglig förstärkning av jakt&yget på bekostnad av 
främst bomb-/attack&yget. Den inhemska &ygindustrin 
var etablerad. Däremot led &ygvapnet fortfarande av 
konsekvenserna av avspärrningen under kriget i form 
av bristande modernitet. Detta åtgärdades under de 
följande åren, och &ygvapnet kom under det kalla 
kriget att hävda sig väl vad gäller teknisk modernitet, 
utbildning och övning. Under "#(+-talet sågs &ygvap-
net som en del av det svenska modernitetsprojektet, 
vilket ledde till en bred folkförankring, stort förtroende 
i samhället och därmed i sin tur gott rekryterings-
underlag för såväl fast anställd personal som frivilliga.

Flygstridskrafternas uppgifter och beredskap har 
behandlats i kapitel ! och '. De olika typerna av &yg-
vapenförband och -funktioner redovisas mer detalje-
rat i bilaga '.

Ledning

Operativ ledning
Chefen för &ygvapnet, CFV, var intill "#$" ansvarig 
för den operativa ledningen av &ygvapnets strids-

Tillståndet i &ygstridskrafterna

av Bertil Wennerholm

""
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Tillståndet i flygstridskrafterna
av Bertil Wennerholm

När det kalla kriget bröt ut hade flygvapnet byggts
ut volymmässigt och strukturellt enligt den planering
som påbörjats i slutet av t93o-talet och med erfaren-
heter från andra världskriget. De senare hade lett till
en påtaglig förstärkning av jaktflyget på bekostnad av
främst bomb-/attackflyget. Den inhemska flygindustrin
var etablerad. Däremot led flygvapnet fortfarande av
konsekvenserna av avspärrningen under kriget i form
av bristande modernitet. Detta åtgärdades under de
följande åren, och flygvapnet kom under det kalla
kriget att hävda sig väl vad gäller teknisk modernitet,
utbildning och övning. Under 1950-talet sågs flygvap-
net som en del av det svenska modernitetsprojektet,
vilket ledde till en bred folkförankring, stort förtroende
i samhället och därmed i sin tur gott rekryterings-
underlag för såväl fast anställd personal som frivilliga.

Flygstridskrafternas uppgifter och beredskap har
behandlats i kapitel 2 och 3. De olika typerna av flyg-
vapenförband och -funktioner redovisas mer detalje-
rat i bilaga 3.

Ledning

Operativ ledning
Chefen för flygvapnet, CFV, var intill 1961 ansvarig
för den operativa ledningen av flygvapnets strids-

krafter. Med ledningsreformen detta år övergick den
operativa ledningen av stridskrafterna ur samtliga
försvarsgrenar till överbefälhavaren. Nästa steg
i ledningsreformen var inrättandet av milostaber, vars
chefer också blev ansvariga för operativ ledning av
samtliga stridskrafter inom sitt militärområde. När
det gäller fredsmässig ledning var CFV fortfarande
utbildande och övande myndighet även efter 1966.
I  krig var CFV med tillhörande stabsdelar en del av
ÖB:s operativa ledning i högkvarteret — d v s CFV
var i egenskap av ställföreträdande ÖB, i likhet med
chefen för marinen, CM, och chefen för armen, CA,
operativ chef om än i en förändrad roll.

1942 var en jaktflottilj vardera fördelad till de blan-
dade eskadrarna E i och E 2, i konsekvens med den
dåvarande prioriteringen av jaktskydd för egna strids-
krafter (här bombförbanden). E 3, uppsatt 1944, var
redan från början en ren jakteskader. E4 som sattes
upp 1945 var inledningsvis en spanings- och torped-
flygeskader.

Från och med 1947 renodlades i fredsorganisa-
tionen eskadrarna vad avser flygslagstillhörigheten
— E i blev en renodlad attackeskader, E 2 och E 3
jakteskadrar och E 4 spaningseskader. En femte flyg-
eskader, E 5, sattes upp 1948 men ingick endast i
krigsorganisationen, och eskaderstaben bemannades
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ena sidan den starkt hävdade friheten i ledningen av 
de operativt rörliga förbanden – eskadrarna och deras 
jaktstridsledningsfunktion – i förhållande till den 
territoriella strukturen och å den andra betoningen 
av den nära samhörigheten mellan jaktstridsled-
ningen och luftbevakningen – allt luftförsvar inom 
ett geogra"skt område borde ledas från en gemensam 
luftförsvarscentral, lfc – som grundläggande skäl för 
överföringen av luftbevakningsorganisationen till #yg-
vapnet.

Den $%&' beslutade sammanföringen av jakt-
eskadrarna E !–E ( och #ygbasområdena innebar 
ett paradigmskifte vad avser synen på den operativa 
ledningen av jakt#ygförbanden – den typ av organisa-
tion som hade förkastats av LFK i dess överväganden 
tio år tidigare och som upprepades av Lfc-kommittén 
$%&). Då hade den operativa rörligheten och oberoen-
det i förhållande till den territoriella infrastrukturen 
varit avgörande för valet av organisation, ansvars-
förhållanden och ledningsstruktur. Förutsättningarna 
hade förändrats.

Luftbevakningsorganisationen hade kvalitativt 
och strukturellt radikalt förbättrats; Stril &) – som 
den senare kom att kallas – började närma sig full-
bordan i sin första utbyggnadsetapp.3 De ökade #yg-
hastigheterna gjorde att förutsättningar inte längre 
förelåg på samma sätt som tidigare att ha jaktstrids-
ledningsgrupper med lika hög operativ rörlighet som 
#yg förbanden. Ledningsresurserna måste "nnas till-
gängliga när jaktförbanden i luften behövde dem. Ett 
krigs förlopp beräknades nu bli så snabbt att man på 
central nivå skulle få svårt att hinna samordna två 
chefers verksamhet inom varje geogra"skt område. 
Den nya organisationen innebar att sektorchefer med 
staber inrättades och under eskaderchefen blev sektor-
chefen ansvarig för luftförsvarsuppgiften inom sin 
sektor. Flybo-staberna hade haft en svag organisation. 
I den nya eskaderorganisationen kom basfrågorna 
att skötas av eskaderstabernas basavdelningar. Den 
opera tiva ledningens primat över den territoriella 

genom krigsplacering av personal från dåvarande 
Flygkrigshögskolan och F (. E & var främst avsedd för 
insats i Norrland med F (, F $& och/eller F $' under-
ställda C E &, men även andra alternativ planerades. 
Vid omorganisationen av #ygvapnets ledning $%&* 
(se vidare nedan) utgick E &, och E ( omvandlades till 
blandad jakt- och spaningseskader med övertagande 
av E (:s och E &:s uppgifter och delar av personalen. 
I krig underställdes fem spaningsdivisioner (som i krig 
blev tio divisioner) och sex spaningsgrupper C F $$ 
och CFV samt en spaningsdivision och en spanings-
grupp C E ( för uppgifter i norr.1

$%($ års försvarsutredning ansåg att en särskild 
#ygterritoriell indelning av landet borde införas och 
en organisation skapas för förvaltningen av krigs-
#ygfälten och deras anläggningar samt för krigsför-
beredelsearbetet, särskilt förberedelserna för basering 
av krigsförbanden vid krig. Landet föreslogs för 
dessa ändamål indelas i #ygbasområden under befäl 
av en #ygbasområdeschef och vilka i möjligaste mån 
skulle sammanfalla med arméns militärområdes-
indel ning. De fem #ygbasområdena skulle vara 
färdigorganiserade $%(*: Flybo O – Östra #ygbas-
området, Stockholm; Flybo ÖN – Övre Norrlands 
#ygbas område, Luleå; Flybo W – Västra #ygbas-
området, Göteborg; Flybo S – Södra #ygbasområdet, 
Ängelholm, samt Flybo N – Norra #ygbasområdet, 
Östersund.2

Eskadercheferna ledde #ygförbanden och #ygbas-
områdescheferna ledde #ygbas- och efter $%(+ luft-
bevakningsförbanden – d v s den fasta infrastrukturen 
inom #ygvapnet – fram till $%&*, då #ygbasområdena 
utgick och uppgifterna överfördes till en ny eskader-
organisation.

ÖB tillsatte den !) september $%(( en särskild 
luftförsvarskommitté, LFK. Förslag och yttranden 
lämnades successivt under kommitténs verksamhets-
tid, och här ska endast några principiella punkter 
med bäring på ledning på operativ nivå tas upp. Det 
förelåg en motsägelse i LFK:s förslag $%(* mellan å 
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genom krigsplacering av personal från dåvarande
Flygkrigshögskolan och F 4. E 5 var främst avsedd för
insats i Norrland med F 4, F 15 och/eller F 16 under-
ställda C E 5, men även andra alternativ planerades.
Vid omorganisationen av flygvapnets ledning 1957
(se vidare nedan) utgick E 5, och E 4 omvandlades till
blandad jakt- och spaningseskader med övertagande
av E 4:s och E 5:s uppgifter och delar av personalen.
I  krig underställdes fem spaningsdivisioner (som i krig
blev tio divisioner) och sex spaningsgrupper C F 11
och CFV samt en spaningsdivision och en spanings-
grupp C E 4 för uppgifter i norr.'

1941 års försvarsutredning ansåg att en särskild
flygterritoriell indelning av landet borde införas och
en organisation skapas för förvaltningen av krigs-
flygfälten och deras anläggningar samt för krigsför-
beredelsearbetet, särskilt förberedelserna för basering
av krigsförbanden vid krig. Landet föreslogs för
dessa ändamål indelas i flygbasområden under befäl
av en flygbasområdeschef och vilka i möjligaste mån
skulle sammanfalla med armens militärområdes-
indelning. De fem flygbasområdena skulle vara
färdigorganiserade 1947: Flybo 0  — Östra flygbas-
området, Stockholm; Flybo ÖN — Övre Norrlands
flygbasområde, Luleå; Flybo W — Västra flygbas-
området, Göteborg; Flybo S — Södra flygbasområdet,
Ängelholm, samt Flybo N — Norra flygbasområdet,
Östersund.'

Eskadercheferna ledde flygförbanden och flygbas-
områdescheferna ledde flygbas- och efter 1948 luft-
bevakningsförbanden — d v s den fasta infrastrukturen
inom flygvapnet — fram till 1957, då flygbasområdena
utgick och uppgifterna överfördes till en ny eskader-
organisation.

ÖB tillsatte den 20 september 1944 en särskild
luftförsvarskommitt6, LFK. Förslag och yttranden
lämnades successivt under kommitténs verksamhets-
tid, och här ska endast några principiella punkter
med bäring på ledning på operativ nivå tas upp. Det
förelåg en motsägelse i LFK:s förslag 1947 mellan å

ena sidan den starkt hävdade friheten i ledningen av
de operativt rörliga förbanden — eskadrarna och deras
jaktstridsledningsfunktion — i förhållande till den
territoriella strukturen och å den andra betoningen
av den nära samhörigheten mellan jaktstridsled-
ningen och luftbevakningen — allt luftförsvar inom
ett geografiskt område borde ledas från en gemensam
luftförsvarscentral, lfc — som grundläggande skäl för
överföringen av luftbevakningsorganisationen till flyg-
vapnet.

Den 1956 beslutade sammanföringen av jakt-
eskadrarna E 2—E 4 och flygbasområdena innebar
ett paradigmskifte vad avser synen på den operativa
ledningen av jaktflygförbanden — den typ av organisa-
tion som hade förkastats av LFK i dess överväganden
tio år tidigare och som upprepades av Lfc-kommitt6n
1950. Då hade den operativa rörligheten och oberoen-
det i förhållande till den territoriella infrastrukturen
varit avgörande för valet av organisation, ansvars-
förhållanden och ledningsstruktur. Förutsättningarna
hade förändrats.

Luftbevakningsorganisationen hade kvalitativt
och strukturellt radikalt förbättrats; Stril 5o — som
den senare kom att kallas — började närma sig full-
bordan i sin första utbyggnadsetapp.' De ökade flyg-
hastigheterna gjorde att förutsättningar inte längre
förelåg på samma sätt som tidigare att ha jaktstrids-
ledningsgrupper med lika hög operativ rörlighet som
flygförbanden. Ledningsresurserna måste finnas till-
gängliga när jaktförbanden i luften behövde dem. Ett
krigs förlopp beräknades nu bli så snabbt att man på
central nivå skulle få svårt att hinna samordna två
chefers verksamhet inom varje geografiskt område.
Den nya organisationen innebar att sektorchefer med
staber inrättades och under eskaderchefen blev sektor-
chefen ansvarig för luftförsvarsuppgiften inom sin
sektor. Flybo-staberna hade haft en svag organisation.
I  den nya eskaderorganisationen kom basfrågorna
att skötas av eskaderstabernas basavdelningar. Den
operativa ledningens primat över den territoriella
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order för attackinsatser (företagsorder) enligt MB:s 
krav.

I den #$%% införda operativa ledningsorganisatio-
nen med gemensamma milostaber, där de tidigare 
&ygeskaders taberna E !–E ' skulle uppgå, uppstod 
problemet att milostabernas territoriella områden var 
mindre än de tidigare eskadrarnas. Personella resurser 
saknades också för fullständig bemanning av samtliga 
milo staber med &ygvapenkompetens. Detta löstes så 
att de i luftoperativt avseende ”främre” och tyngre 
milo staberna, och med &ygstridsledarstaber för främst 
ledning av attack&yg, gavs ett övergripande ansvar för 
de ”bakre”: milo S, med de ”egna” sektorerna S # och 
S !, för milo V med W !, milo Ö, med O # och O (, för 
milo B med W (, och milo ÖN, med ÖN ", för milo NN 
med N ". Konsekvenserna av denna omorganisation 
av ledningen av luftstridskrafterna och för uppgifts-
fördelningen mellan militärbefälhavarna och sektor-
cheferna behöver dock närmare analyseras.

#$%# hade spaningsförbanden underställts 
C E !, C E " och C E '. F ## överfördes i den #$%% 
nya lednings organisationen till E #, men i krig var 
spanings förbanden underställda respektive militär-
befälhavare. Från och med #$)% underställdes dock 
spaningsförbanden C E #, som av ÖB beordrades lyda 
under respek tive militärbefälhavare med visst antal 
&yg företag, på motsvarande sätt som attack&yget.5

Transport&yget skulle när det gäller de i civila 
företag kvarvarande resurserna och &ygtransport-
divisionerna ledas centralt och &ygtransportgrupperna 
av eskadercheferna, från #$%% militärbefälhavarna. 
År #$%) organiserades en central &ygtransportledning, 
CFL, i krig med en inrikes- och en utrikesavdelning.

CFV ålades på totalförsvarsnivån också uppgifter 
avseende det gemensamma radiolänknätet och tråd-
nätet, FFRL respektive FTN, och det fasta fjärrskrift-
systemet. Den redundans dessa nät skapade i förening 
med andra sambandsförbindelser, såsom Televerkets 
och andra nät, hade stor betydelse för vår operativa 
ledning. 

strukturen säkerställdes genom att alla resurserna 
underställdes jakteskadercheferna. 

E ! omfattade luftförsvarssektorerna S #, S !, och 
W !, E " sektorerna O #, O !, O ", G # och W (, E ' sek-
torerna N ", ÖN # och ÖN " (sektorernas benämningar 
anslöt till de &ygbasområden varunder de tidigare 
lydde). Den principiella knytningen till ett territoriellt 
ansvar byggde emellertid in risker för organisatorisk 
rigiditet och mental ovilja mot ett fritt utnyttjande 
av jaktförbanden operativt. Detta ställde höga krav 
på CFV:s och från och med #$%# på ÖB:s operativa 
ledning, när ansvaret även för &ygstridskrafterna 
överfördes från CFV till ÖB.4 Det ligger en paradox 
däri att samtidigt som de praktiska förutsättningarna 
att genomföra en effektiv jaktstridsledning ökade så 
kom andra faktorer, främst beroendet av lokalt till-
gängliga tekniskt kvali*cerade stridsledningsresurser, 
att minska den tidigare omhuldade operativa friheten. 
Flygförbanden kunde emellertid fortfarande snabbt 
omfördelas mellan eskadrarna.

Utvecklingen gick mot färre och därmed större luft-
försvarssektorer. År #$%( slogs O ! och O " samman 
till O (, #$%% uppgick G # i O # och ÖN # i ÖN ", #$+( 
W ( i O (. År #$)! utgick S ! och W !. Sektorerna blev 
därmed fyra: S, M, NN och ÖN. Sektorernas områ-
den kom nu att motsvara de gamla eskaderområdena 
(utom E ', vars tidigare område fortfarande var delat 
på två sektorer).

Attackeskadern, E #, bibehöll däremot den ope-
rativa friheten även i praktiken; attackeskaderns 
&ygförband och dess basresurser för klargöring och 
service av &ygplanen på ordinarie och tillfälliga eller 
O- och T-baser över hela landet hanterades centralt 
av eskaderchefen. Detta möjliggjordes av att attack-
&yget för sina uppgifter inte var beroende av direkt 
stridsledning från marken av de enskilda företagen. 
C E # beordrades av CFV, från och med #$%# av ÖB, 
att under viss tid lyda under respektive militärbefäl-
havare med ett visst antal divisioner eller med ett 
visst antal attackföretag. C E # utformade eskader-
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strukturen säkerställdes genom att alla resurserna
underställdes jakteskadercheferna.

E 2 omfattade luftförsvarssektorerna S i, S 2, och
W2, E 3 sektorerna 0  i, 02, 03, G I och W 5, E 4 sek-
torerna N3, Ö N I  och ÖN3 (sektorernas benämningar
anslöt till de flygbasområden varunder de tidigare
lydde). Den principiella knytningen till ett territoriellt
ansvar byggde emellertid in risker för organisatorisk
rigiditet och mental ovilja mot ett fritt utnyttjande
av jaktförbanden operativt. Detta ställde höga krav
på CFV:s och från och med 1961 på ÖB:s operativa
ledning, när ansvaret även för flygstridskrafterna
överfördes från CFV till ÖB .4 Det ligger en paradox
däri att samtidigt som de praktiska förutsättningarna
att genomföra en effektiv jaktstridsledning ökade så
kom andra faktorer, främst beroendet av lokalt till-
gängliga tekniskt kvalificerade stridsledningsresurser,
att minska den tidigare omhuldade operativa friheten.
Flygförbanden kunde emellertid fortfarande snabbt
omfördelas mellan eskadrarna.

Utvecklingen gick mot färre och därmed större luft-
försvarssektorer. År 1965 slogs 02 och 03 samman
till 05, 1966 uppgick G f i O f  och ÖN,  Ö N 3 ,  1975
W5 i 05. År 1982 utgick S 2 och W 2. Sektorerna blev
därmed fyra: S, M, NN och ÖN. Sektorernas områ-
den kom nu att motsvara de gamla eskaderområdena
(utom E 4, vars tidigare område fortfarande var delat
på två sektorer).

Attackeskadern, E f, bibehöll däremot den ope-
rativa friheten även i praktiken; attackeskaderns
flygförband och dess basresurser för klargöring och
service av flygplanen på ordinarie och tillfälliga eller
0-  och T-baser över hela landet hanterades centralt
av eskaderchefen. Detta möjliggjordes av att attack-
flyget för sina uppgifter inte var beroende av direkt
stridsledning från marken av de enskilda företagen.
C E i beordrades av CFV, från och med 1961 av ÖB,
att under viss tid lyda under respektive militärbefäl-
havare med ett visst antal divisioner eller med ett
visst antal attackföretag. C E i  utformade eskader-

order för attackinsatser (företagsorder) enligt MB:s
krav.

I  den 1966 införda operativa ledningsorganisatio-
nen med gemensamma milostaber, där de tidigare
flygeskaderstaberna E 2—E 4 skulle uppgå, uppstod
problemet att milostabernas territoriella områden var
mindre än de tidigare eskadrarnas. Personella resurser
saknades också för fullständig bemanning av samtliga
milostaber med flygvapenkompetens. Detta löstes så
att de i luftoperativt avseende "främre" och tyngre
milostaberna, och med flygstridsledarstaber för främst
ledning av attackflyg, gavs ett övergripande ansvar för
de "bakre": milo S, med de "egna" sektorerna S i och
S2, för milo V med W2, milo Ö, med Of  och 05, för
milo B med W5, och milo ÖN, med ÖN3, för milo NN
med N3. Konsekvenserna av denna omorganisation
av ledningen av luftstridskrafterna och för uppgifts-
fördelningen mellan militärbefälhavarna och sektor-
cheferna behöver dock närmare analyseras.

1961 hade spaningsförbanden underställts
C E 2, C E 3 och C E 4. F I f  överfördes i den 1966
nya ledningsorganisationen till E f, men i krig var
spaningsförbanden underställda respektive militär-
befälhavare. Från och med 1986 underställdes dock
spaningsförbanden C E f, som av ÖB beordrades lyda
under respektive militärbefälhavare med visst antal
flygföretag, på motsvarande sätt som attackilyget.'

Transportflyget skulle när det gäller de i civila
företag kvarvarande resurserna och flygtransport-
divisionerna ledas centralt och flygtransportgrupperna
av eskadercheferna, från 1966 militärbefälhavarna.
År 1968 organiserades en central flygtransportledning,
CFL, i krig med en inrikes- och en utrikesavdelning.

CFV ålades på totalförsvarsnivån också uppgifter
avseende det gemensamma radiolänknätet och tråd-
nätet, FFRL respektive FTN, och det fasta fjärrskrift-
systemet. Den redundans dessa nät skapade i förening
med andra sambandsförbindelser, såsom Televerkets
och andra nät, hade stor betydelse för vår operativa
ledning.
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avser denna funktion. MB ÖN:s attackavdelning 
förstärktes #$%& för ledning av lätt attack. Speciella 
'ygsamverkansgrupper skapades för att den lätta 
attacken skulle kunna verka i nära samverkan med 
våra arméförband. Flygsamverkansgrupperna till-
delades och samgrupperades med brigadstaber eller 
fördelningsstaber, varifrån de kunde få anfallsmål 
och anfallsunderlag. Flygsamverkansgruppernas 
kommunika tion med 'ygförbanden skedde med 
TMR #(B och Ra )**, som var monterade i grup-
pernas bilar.8 

Minutaktuell rapportering av det luftoperativa 
läget genom luftförsvarsorientering, lufor, skedde 
genom radiolufor, som sändes över program !-nätet 
och kunde tas emot av alla med tillgång till radio 
med FM-band, och trådlufor, som främst var riktad 
till luftvärnsförband och civilförsvaret. Lufor sändes 
från lfc med lokala kompletteringar från luftförsvars-
gruppcentraler, lgc. Härutöver kunde sektorstaben 
dagligen informera MB om bedömt lufthot de när-
maste dagarna. Bedömningen av angriparens insatser 
de närmast kommande dygnen i form av luftförsvars-
prognoser gjordes också utgående från våra möjliga 
motåtgärder och väderprognoser. MB +ck därmed 
underlag för övriga stridskrafters verksamhet på land 
och till sjöss, t ex större ombaseringar eller minutlägg-
ningar. En viktig totalförsvarsfunktion var dessutom 
underlag från luftbevakningen till civilförsvaret för 
alarmeringstjänsten.

 
Luftbevakning och stridsledning
Den minutoperativa ledningen av luftförsvaret 
inom sektorn skedde från dess luftförsvarscentral, lfc, 
med ursprungligen en luftbevakningscentral, lc, en 
jaktstridsledningscentral, jc, och en luftvärnscentral, 
lvc. År #$(( tillkom vädercentral, vädc, och telemot-
medelscentral, temc, #$%& omdöpt till teleskyddscen-
tral, tesc. Inom ramen för sektorchefens BIS fattades 
insatsbeslut av jaktstridsledaren, jal, luftvärnsledaren 
reglerade luftvärnsförbandens eldtillstånd i detalj och 

Taktisk ledning och taktisk samverkan
Taktisk ledning och samordning av luftförsvaret 
utöva des under eskaderchefen, senare militär befäl-
havaren, av sektorchefen med stöd av sin sektor-
stab. Sektorchefen fattade beslut i stort, BIS, om 
luft försvarets förande. Sektorstaben sammanställde 
underrättelser, läget vid egna förband, underlag för 
ledning av underhåll och reglering av förbandens 
beredskap, samordning under insats av attack- och 
spanings företag och reglering av luftvärnets eld-
beredskap. 

Attack- och spaningsförbanden leddes med 
orderverk som grundades på inhämtade underrättel-
ser om målen och var inte lika beroende som jakten 
av ledning från marken under uppdragens genom-
förande. Som underlag för spanings- och attackinsat-
ser fanns särskilda målpärmar utarbetade. Flyg-
företagen övervakades av särskilda spanings- och 
attackövervakare, savak, i lfc vilka hade tillgång till 
attack- respektive spaningsorder. Savak biträdde med 
orienteringar om +entlig eller annan 'ygverksamhet 
samt med navigeringshjälp och identi+ering av hem-
vändande företag. Det fanns bestämmelser för direkt 
samverkan mellan arméförband och attack'yg, men 
under #$&*- och (*-talen tillämpades detta sällan 
under övningar. Sambandsmateriel fanns i form av 
radioterrängbilar, men den förföll och av CFV före-
slogs den bli kasserad i mitten av #$(*-talet.6 Direkt 
samverkan skulle komma först med (åter)införandet 
av den lätta attackfunktionen beväpnad med SK (* 
under #$%*-talet. 

Samordning mellan attack'yg och 'ottans förband 
i insatser mot sjömål skedde genom samverkan mellan 
E #:s stab och taktisk ledare till sjöss, TaL. Stridsled-
ning från kryssarna Göta Lejon och Tre Kronor samt 
jagarna Halland och Småland kunde utföras av 
&. 'agg adjutanten, som var kommenderad ombord 
från 'ygvapnet.7

Den lätta attacken beväpnad med SK (* var under-
ställd C E #, som i sin tur lydde under MB ÖN vad 
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Taktisk ledning och taktisk samverkan
Taktisk ledning och samordning av luftförsvaret
utövades under eskaderchefen, senare militärbefäl-
havaren, av sektorchefen med stöd av sin sektor-
stab. Sektorchefen fattade beslut i stort, BIS, om
luftförsvarets förande. Sektorstaben sammanställde
underrättelser, läget vid egna förband, underlag för
ledning av underhåll och reglering av förbandens
beredskap, samordning under insats av attack- och
spaningsföretag och reglering av luftvärnets eld-
beredskap.

Attack- och spaningsförbanden leddes med
orderverk som grundades på inhämtade underrättel-
ser om målen och var inte lika beroende som jakten
av ledning från marken under uppdragens genom-
förande. Som underlag för spanings- och attackinsat-
ser fanns särskilda målpärmar utarbetade. Flyg-
företagen övervakades av särskilda spanings- och
attackövervakare, savak, i lfc vilka hade tillgång till
attack- respektive spaningsorder. Savak biträdde med
orienteringar om fientlig eller annan flygverksamhet
samt med navigeringshjälp och identifiering av hem-
vändande företag. Det fanns bestämmelser för direkt
samverkan mellan armsförband och attackflyg, men
under 1950- och 6o-talen tillämpades detta sällan
under övningar. Sambandsmateriel fanns i form av
radioterrängbilar, men den förföll och av CFV före-
slogs den bli kasserad i mitten av 1960-talet.6 Direkt
samverkan skulle komma först med (åter)införandet
av den lätta attackfunktionen beväpnad med SK6o
under 1970-talet.

Samordning mellan attackflyg och flottans förband
i insatser mot sjömål skedde genom samverkan mellan
E Es stab och taktisk ledare till sjöss, TaL. Stridsled-
ning från kryssarna Göta Lejon och Tre Kronor samt
jagarna Halland och Småland kunde utföras av
5. flaggadjutanten, som var kommenderad ombord
från flygvapnet.'

Den lätta attacken beväpnad med SK6o var under-
ställd C E 1, som i sin tur lydde under MB ÖN vad

avser denna funktion. MB ÖN:s attackavdelning
förstärktes 1975 för ledning av lätt attack. Speciella
flygsamverkansgrupper skapades för att den lätta
attacken skulle kunna verka i nära samverkan med
våra armsförband. Flygsamverkansgrupperna till-
delades och samgrupperades med brigadstaber eller
fördelningsstaber, varifrån de kunde få anfallsmål
och anfallsunderlag. Flygsamverkansgruppernas
kommunikation med flygförbanden skedde med
TMR 16B och Ra800, som var monterade i grup-
pernas bilar.'

Minutaktuell rapportering av det luftoperativa
läget genom luftförsvarsorientering, lufor, skedde
genom radiolufor, som sändes över program 2-nätet
och kunde tas emot av alla med tillgång till radio
med FM-band, och trådlufor, som främst var riktad
till luftvärnsförband och civilförsvaret. Lufor sändes
från lfc med lokala kompletteringar från luftförsvars-
gruppcentraler, lgc. Härutöver kunde sektorstaben
dagligen informera MB om bedömt lufthot de när-
maste dagarna. Bedömningen av angriparens insatser
de närmast kommande dygnen i form av luftförsvars-
prognoser gjordes också utgående från våra möjliga
motåtgärder och väderprognoser. MB fick därmed
underlag för övriga stridskrafters verksamhet på land
och till sjöss, t ex större ombaseringar eller minutlägg-
ningar. En viktig totalförsvarsfunktion var dessutom
underlag från luftbevakningen till civilförsvaret för
alarmeringstjänsten.

Luftbevakning och stridsledning
Den minutoperativa ledningen av luftförsvaret
inom sektorn skedde från dess luftförsvarscentral, lfc,
med ursprungligen en luftbevakningscentral, lc, en
jaktstridsledningscentral, jc, och en luftvärnscentral,
lvc. År 1966 tillkom vädercentral, vädc, och telemot-
medelscentral, temc, 1975 omdöpt till teleskyddscen-
tral, tesc. Inom ramen för sektorchefens BIS fattades
insatsbeslut av jaktstridsledaren, jal, luftvärnsledaren
reglerade luftvärnsförbandens eldtillstånd i detalj och
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(som de inledningsvis kallades), d v s #$ platser. De 
senare kunde också utnyttja styrdataledning.11

Satsningar på telekrigföringsområdet påbörjades 
under #%"&-talet med utvecklings- och provverksam-
het av system enligt ÖB "'- och ÖB "(-underlagen. 
Endast ett av dessa motmedel, nämligen det mot lång-
vågsnavigeringssystem, byggdes ut och benämndes 
RT-&!. System för egenskydd av )ygplan utvecklades 
däremot successivt under perioden.

En tydlig förskjutning i prioriteringen av olika 
landsändar skedde i och med övergången till Stril $&. 
Stril "& hade byggts ut med tio luftförsvarssektorer 
(jag bortser här från G # som var ett specialfall). 
Av dessa sektorer låg tre i Norrland och samtliga 
tio byggdes systemmässigt ut med lfc (sju mer eller 
mindre fullständigt, tre med begränsningar) och lgc. 
Trettio procent låg alltså i Norrland, vilket inte var 
i proportion till landsdelens andel av landets yta. 

Lokaliseringen av radarstationer var också relativt 
jämnt fördelad.12

Vid utbyggnaden av Stril $& förlades de båda 
lfc typ I till Svea- och Götaland. (Typindelningen 
typ I–II bibehölls med något ändrad innebörd i 
Stril $&-systemet.) Sju av åtta rgc förlades till dessa 
landsdelar och endast ett (#!," procent) till Norrland. 
Detta hade avsevärd betydelse för fördelningen av 
kapacitet för styrdatastridsledning över landet. Med 
de tidigare nämnda sexton stridsledningsplatser på 
PS-&*-stationerna, tolv (tre crrjal- och nio rrjalplatser) 
per lfc typ I och fyra per radargruppcentral, rgc, typ I 
och fem per rgc typ II låg alltså (# platser i Svea- och 
Götalandskapen och fem (!) av totalt ($, d v s ( pro-
cent, i Norrland. #$ platser, eller !# procent, låg i 
PS-&*, !' platser, eller +! procent, i lfc och '( procent 
i rgc.13 Av låghöjdsspaningsstationerna PS-#" byggdes 
hela kedjan ut från Skåne till norra Uppland. De fyra 
PS-&* hade endast förlagts till Svea- och Götaland. 
För övriga radarstationer var fördelningen jämnare. 

Vad avser den kvali,cerade stridsledningsförmågan 
slog alltså den prioritering igenom hårt, som angetts 

luftvärnsrobotledaren beslöt om insats av luftvärns-
robotar när dessa tillkom. Den direkta stridsledningen 
av jaktförbanden genomfördes av radarjaktstrids-
ledare, rrjal, centrala i lfc och rgc eller framskjutna 
i radarstationernas lokala indikatorrum. 

Luftbevakningsledaren ledde luftbevakningstjäns-
ten inom sektorn, d v s utnyttjandet av och ,ltreringen 
av information från olika underrättelsekällor. Under 
#%*&-talet ökade med införandet av PS-*$&-systemet 
möjligheterna att reglera radarstationernas spaning 
och skyddssökning (denna funktion benämndes stril-
taktikledning) samt att lägesbestämma stör)ygplan 
genom pejling. 

Strilsystemutvecklingen under det kalla krigets 
inledning innebar, liksom för de )ygande systemen, 
ansträngningar för att komma i kapp omvärlden. 
Uppbyggnaden av Stril "& skedde under #%"&-talet 
och var #%"( färdig i de prioriterade områdena och 
fullt genomförd (i kvarvarande delar av Norrland 
samt områdena mot gränsen till Norge i Värmland 
och Dalarna) i början av #%$&-talet.9 

När Stril "& byggdes ut dimensionerades lednings-
kapaciteten inom sektorn med hänsyn till hur många 
jakt)ottiljer som samtidigt skulle kunna baseras och 
ledas inom sektorn. Normalt skulle varje lfc typ I 
kunna leda en jakt)ottilj. (För lfc hade LFK inför 
utbyggnaden av Stril "& infört en typindelning där 
typ I omfattade jaktstridsledning, luftvärnsledning 
och luftbevakning, typ II luftvärnsledning och luft-
bevakning samt möjlighet i reserv för jaktstridsled-
ning och typ III endast luftvärnsledning och luft-
bevakning.10) För vissa sektorer (t ex O !, O + och S #) 
gällde två )ottiljer. Detta kom att styra antalet rrjal-
platser centralt i lfc samt vid framskjutna radarstatio-
ner. Inledningsvis begränsades antalet rrjalplatser av 
antalet PJ-!# med en sådan vardera och låg i mitten 
av #%"&-talet på ca !" platser. Färdigställandet av 
lfc m/"& med samgrupperad PJ-!#-anläggning innebar 
att ca !" platser tillkom, totalt alltså omkring "&. Med 
PS-&* tillkom omkring #%$& ' rrjalplatser per oprum 
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luftvärnsrobotledaren beslöt om insats av luftvärns-
robotar när dessa tillkom. Den direkta stridsledningen
av jaktförbanden genomfördes av radarjaktstrids-
ledare, rrjal, centrala i lfc och rgc eller framskjutna
i radarstationernas lokala indikatorrum.

Luftbevakningsledaren ledde luftbevakningstjäns-
ten inom sektorn, d v s utnyttjandet av och filtreringen
av information från olika underrättelsekällor. Under
1980-talet ökade med införandet av PS-860-systemet
möjligheterna att reglera radarstationernas spaning
och skyddssökning (denna funktion benämndes stril-
taktikledning) samt att lägesbestämma störflygplan
genom pejling.

Strilsystemutvecklingen under det kalla krigets
inledning innebar, liksom för de flygande systemen,
ansträngningar för att komma i kapp omvärlden.
Uppbyggnaden av Stril5o skedde under 1950-talet
och var 1957 färdig i de prioriterade områdena och
fullt genomförd (i kvarvarande delar av Norrland
samt områdena mot gränsen till Norge i Värmland
och Dalarna) i början av 1960-talet.9

När Stril5o byggdes ut dimensionerades lednings-
kapaciteten inom sektorn med hänsyn till hur många
jaktflottiljer som samtidigt skulle kunna baseras och
ledas inom sektorn. Normalt skulle varje lfc typ I
kunna leda en jaktflottilj. (För lfc hade LFK inför
utbyggnaden av Stril5o infört en typindelning där
typ I omfattade jaktstridsledning, luftvärnsledning
och luftbevakning, typ I I  luftvärnsledning och luft-
bevakning samt möjlighet i reserv för jaktstridsled-
ning och typ I I I  endast luftvärnsledning och luft-
bevakning.10) För vissa sektorer (t ex 02, 03 och S 1)
gällde två flottiljer. Detta kom att styra antalet rrjal-
platser centralt i lfc samt vid framskjutna radarstatio-
ner. Inledningsvis begränsades antalet rrjalplatser av
antalet PJ-21 med en sådan vardera och låg i mitten
av 1950-talet på ca 25 platser. Färdigställandet av
lfc m/5o med samgrupperad PJ-2 i-anläggning innebar
att ca 25 platser tillkom, totalt alltså omkring 5o. Med
PS-o8 tillkom omkring 1960 4 rrjalplatser per oprum

(som de inledningsvis kallades), d v s 16 platser. De
senare kunde också utnyttja styrdataledning."

Satsningar på telekrigföringsområdet påbörjades
under 1950-talet med utvecklings- och provverksam-
het av system enligt ÖB 54- och ÖB 57-underlagen.
Endast ett av dessa motmedel, nämligen det mot lång-
vågsnavigeringssystem, byggdes ut och benämndes
RT-02. System för egenskydd av flygplan utvecklades
däremot successivt under perioden.

En tydlig förskjutning i prioriteringen av olika
landsändar skedde i och med övergången till Stril 6o.
Stril5o hade byggts ut med tio luftförsvarssektorer
(jag bortser här från G 1 som var ett specialfall).
Av dessa sektorer låg tre i Norrland och samtliga
tio byggdes systemmässigt ut med lfc (sju mer eller
mindre fullständigt, tre med begränsningar) och lgc.
Trettio procent låg alltså i Norrland, vilket inte var
i proportion till landsdelens andel av landets yta.

Lokaliseringen av radarstationer var också relativt
jämnt fördelad.12

Vid utbyggnaden av Stril6o förlades de båda
lfc typ I till Svea- och Götaland. (Typindelningen
typ I—II bibehölls med något ändrad innebörd i
Stril6o-systemet.) Sju av åtta rgc förlades till dessa
landsdelar och endast ett (12,5 procent) till Norrland.
Detta hade avsevärd betydelse för fördelningen av
kapacitet för styrdatastridsledning över landet. Med
de tidigare nämnda sexton stridsledningsplatser på
PS-o8-stationerna, tolv (tre crrjal- och nio rrjalplatser)
per lfc typ I och fyra per radargruppcentral, rgc, typ I
och fem per rgc typ I I  låg alltså 71 platser i Svea- och
Götalandskapen och fem (!) av totalt 76, d v s 7 pro-
cent, i Norrland. 16 platser, eller 21 procent, låg i
PS-o8, 24 platser, eller 32 procent, i lfc och 47 procent
i rgc." Av låghöjdsspaningsstationerna PS-15 byggdes
hela kedjan ut från Skåne till norra Uppland. De fyra
PS-o8 hade endast förlagts till Svea- och Götaland.
För övriga radarstationer var fördelningen jämnare.

Vad avser den kvalificerade stridsledningsförmågan
slog alltså den prioritering igenom hårt, som angetts
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i underlaget för försvarsbeslutet #$%&.14 De tidigare 
rrjalplatserna för talstridsledning fanns dock kvar 
men lfc S #, O ! och O ' av m/%(-typ drogs in och det 
innebar ett bortfall av åtta rrjalplatser. Totalt inne-
bar tillkomsten av Stril "(-centralerna att det totala 
antalet år #$)( låg på drygt #(( stridsledningsplatser, 
varav styrdataledning kunde utföras från )" rrjal-
platser. PS-"% och PS-"" hade också möjligheter till 
talstridsledning från ett begränsat antal positioner. 
Allt sammantaget innebär detta visserligen att antalet 
rrjalpositioner blivit två och en halv gånger så många 
på femton år, men PJ-!#-systemet började nu bli obso-
let och avvecklingen påbörjades #$)!.

I och med införandet av Stril "( med utbyggna-
den begränsad till prioriterade delar av landet kom 
den operativa friheten att utnyttja jakt*yget i lägre 
prio riterade områden ytterligare att begränsas av 
tekniska skäl. J '% hade begränsad spanings- och 
databehandlingsförmåga och var därför beroende 
av strilsyste mets beräkningsfunktioner för datorstött 
genom förande av intercept. Jaktförbanden hade 
skurits ner med omkring '( procent mellan #$%% och 
#$)( sam tidigt som antalet stridsledningsplatser hade 
ökat. Det taktiska uppträdandet hade emellertid änd-
rats från insats av grupp eller till och med division 
till rote. Insats i mörker skedde alltid med enskilda 
*ygplan. Med införande av datastridsledning kunde 
också skickliga rrjalar leda två företag samtidigt. En 
aspekt som behöver beaktas vid granskningen av 
siffer exer cisen ovan är att även vid en maximal insats 
av jaktförsvaret skulle inte alla förband ha varit i 
luften. Flera enheter skulle ha varit under klargöring 
eller stått i beredskap och alltså inte krävt strids-
ledning.

Slutresultatet blir att ledningskapaciteten hade 
förstärkts avsevärt kvalitativt och att balans förelåg 
i stort mellan ledningsbehov och förmåga. Frågan 
kvarstår dock om tillgången på rrjalar tillät fullt 
utnyttjande av de tekniska möjligheter som förelåg 
vid olika tidpunkter. Ett krigsförlopp skulle ha inne-

Radarjaktstridsledningens 
täckning grundad på radar-
information från PJ-21 och 
PS-08 omkring 1965. Bilden är 
mycket schematisk och visar 
täckningen på omkring 8 000 

meters höjd under ostörda för-
hållanden. Med tillkomsten av 
PS-65 och PS-66 utökades täck-
ningen under det kalla krigets 
senare decennier.
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Radarjaktstridsledningens
täckning grundad på radar-
information från PJ-21 och
PS-08 omkring 1965. Bilden är
mycket schematisk och visar
täckningen på omkring 8 000

meters höjd under ostörda för-
hållanden. Med tillkomsten av
PS-65 och PS-66 utökades täck-
ningen under det kalla krigets
senare decennier.

i underlaget för försvarsbeslutet 1958.'4 De tidigare
rrjalplatserna för talstridsledning fanns dock kvar
men lfc S 1, 02 och 03  av m/50-typ drogs in och det
innebar ett bortfall av åtta rrjalplatser. Totalt inne-
bar tillkomsten av Stril6o-centralerna att det totala
antalet år 1970 låg på drygt 1 oo stridsledningsplatser,
varav styrdataledning kunde utföras från 76 rrjal-
platser. PS-65 och PS-66 hade också möjligheter till
talstridsledning från ett begränsat antal positioner.
All t  sammantaget innebär detta visserligen att antalet
rrjalpositioner blivit två och en halv gånger så många
på femton år, men PJ-2 i-systemet började nu bli obso-
let och avvecklingen påbörjades 1972.

I  och med införandet av Stril6o med utbyggna-
den begränsad till prioriterade delar av landet kom
den operativa friheten att utnyttja jaktflyget i lägre
prioriterade områden ytterligare att begränsas av
tekniska skäl. J35 hade begränsad spanings- och
databehandlingsförmåga och var därför beroende
av strilsystemets beräkningsfunktioner för datorstött
genomförande av intercept. Jaktförbanden hade
skurits ner med omkring 3o procent mellan 1955 och
1970 samtidigt som antalet stridsledningsplatser hade
ökat. Det taktiska uppträdandet hade emellertid änd-
rats från insats av grupp eller till och med division
till rote. Insats i mörker skedde alltid med enskilda
flygplan. Med införande av datastridsledning kunde
också skickliga rrjalar leda två företag samtidigt. En
aspekt som behöver beaktas vid granskningen av
sifferexercisen ovan är att även vid en maximal insats
av jaktförsvaret skulle inte alla förband ha varit i
luften. Flera enheter skulle ha varit under klargöring
eller stått i beredskap och alltså inte krävt strids-
ledning.

Slutresultatet blir att ledningskapaciteten hade
förstärkts avsevärt kvalitativt och att balans förelåg
i stort mellan ledningsbehov och förmåga. Frågan
kvarstår dock om tillgången på rrjalar tillät fullt
utnyttjande av de tekniska möjligheter som förelåg
vid olika tidpunkter. Ett krigsförlopp skulle ha inne-



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

gare operativa rörligheten i strilsystemet återkomma, 
de nämnda tidigare begränsningarna upphöra och 
större likformighet i täckningen över landet fullföl-
jas. Av fyra rrgc/T grupperades hälften i Norrland.17 
Denna förändring förstärktes genom ombeväpningen 
till JA #" med såväl högre egen spningskapacitet som 
egen datorkapacitet att utföra interceptberäkningar 
och därmed mindre beroende av detaljstridsledning 
från strilsystemet. Härtill kom införandet av forti-
$katoriska skydd, viss transportabilitet, grupperings-
alternativ och stridsledningsmöjligheter vid radar-
stationerna samt%alltmer &exibelt utnyttjande av 
sam bandsnäten. Strilceller skapades för att möjliggöra 
autonomt uppträdande vid skador på strilsystemet, 
och i slutet av perioden infördes jaktlänken. Den lägre 
stridsledningskapaciteten i Norrland sammanhängde 
också med att det byggdes ut relativt sett färre jakt-
baser där.

Under '()*-talet blev kryssningsrobotar och hotet 
om in&ygningar västerifrån i svenskt luftrum upp-
märksammade som hotinslag i det kalla kriget. Flyg-
stridskrafternas förmåga att hantera detta med hjälp 
av PS-)+*, PS-)"* och JA #" studerades.18

De !ygande förbanden
Flygvapnet omfattade '(+* knappt ' *** krigs-
&ygplan, fördelade på !+ dagjaktdivisioner, + natt-/
all vädersjaktdivisioner, '! medeltunga attackdivisio-
ner, ( spaningsdivisioner och ett femtiotal transport-
&ygplan inklusive de som skulle inmönstras från 
civila &ygbolag. Samtliga &ygplan var dock inte 
fullt utrustade – leverans och installation av utrust-
ning i de nyaste typerna, S #!C och J #!B, pågick och 
&ygplanen var i huvudsak fullt utrustade först '(+!. 
Basorganisationen omfattade omkring ,- krigsbaser 
och strilorganisationen i form av Stril -* var i det 
närmaste utbyggd. Basorganisationen byggdes ut 
väsentligt under de närmaste decennierna med syftet 
att man endast skulle behöva basera en krigsdivision 
per &ygbas. Antalet &ygförare och &ygnavigatörer 

burit att såväl våra jaktförband som lednings- och 
baseringsstrukturerna hade bekämpats med resultat 
som inte kunde förutses.

Vid den fortsatta utbyggnaden av storradar-
stationer, PS-+- och PS-++, skedde en relativt jämn 
spridning över hela landet.15 Den nedprioritering 
av de norra delarna av landet som genom den ovan 
beskrivna utvecklingen i praktiken skedde återtogs 
alltså redan i slutet av '(+*-talet. Det föreligger i 
Natodokument under slutet av '(-*-talet också en 
bedömning att det sovjetiska hotet försköts från södra 
mot norra Skandinavien.16

I slutet av '("*-talet moderniserades fyra lfc m/-* 
till lfc m/+* typ II varav två, W ! och O ', i södra Sve-
rige och ÖN # i övre Norrland. En helt ny lfc, N # typ 
II, byggdes ut i nedre Norrland. Sektor W - moderni-
serades aldrig utan blev kvar som en Stril -*-sektor till 
sin nedläggning.

De efter kriget använda transportabla lfc av 
typen AN/TTQ hade medgett omlokalisering och upp-
bygg nad i tillfälliga lokaler, medan redan lfc av Stril 
-*- modell var forti$katoriskt fasta anläggningar som 
därigenom gavs ett starkt skydd. Radarstationerna 
av typen PJ-!'/R, som användes för stridsledning, 
medgav också ett operativt rörligt uppträdande. Med 
övergången till Stril +* skedde en strukturell fast- och 
forti$katorisk utbyggnad i hög grad förorsakad av 
skyddskraven och den då tillgängliga tekniken, bland 
annat storradarstationernas dimensioner. Integre-
ringen av jakt&ygplanen – J #- – och deras vapen 
med ledningsfunktioner i Stril +* innebar en avsevärd 
ökning av effekten i jaktförsvaret. Samtidigt innebar 
detta större begränsningar i den operativa friheten att 
utnyttja de mest kvali$cerade jaktförsvarsfunktio-
nerna genom prioriteringarna i den regionala utbygg-
naden av Stril +*. 

Med införande av smalbandsöverföring av radar-
bilder under '("*-talet samt radarstationer av typerna 
PS-)+* och PS-)"* och transportabla strilcentraler av 
typen rrgc/T under '()*- och (*-talen skulle den tidi-
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burit att såväl våra jaktförband som lednings- och
baseringsstrukturerna hade bekämpats med resultat
som inte kunde förutses.

Vid den fortsatta utbyggnaden av storradar-
stationer, PS-65 och PS-66, skedde en relativt jämn
spridning över hela landet." Den nedprioritering
av de norra delarna av landet som genom den ovan
beskrivna utvecklingen i praktiken skedde återtogs
alltså redan i slutet av 1960-talet. Det föreligger i
Natodokument under slutet av 1950-talet också en
bedömning att det sovjetiska hotet försköts från södra
mot norra Skandinavien."

I  slutet av 1970-talet moderniserades fyra lfc m/50
till lfc m/60 typ I I  varav två, W2 och 01, i södra Sve-
rige och ÖN3 i övre Norrland. En helt ny lfc, N3 typ
II, byggdes ut i nedre Norrland. Sektor W5 moderni-
serades aldrig utan blev kvar som en Stril50-sektor till
sin nedläggning.

De efter kriget använda transportabla lfc av
typen AN/TTQ hade medgett omlokalisering och upp-
byggnad i tillfälliga lokaler, medan redan lfc av Stril
50-modell var fortifikatoriskt fasta anläggningar som
därigenom gavs ett starkt skydd. Radarstationerna
av typen PJ-21/R, som användes för stridsledning,
medgav också ett operativt rörligt uppträdande. Med
övergången till Stri160 skedde en strukturell fast- och
fortifikatorisk utbyggnad i hög grad förorsakad av
skyddskraven och den då tillgängliga tekniken, bland
annat storradarstationernas dimensioner. Integre-
ringen av jaktflygplanen — J 35 — och deras vapen
med ledningsfunktioner i Stril 6o innebar en avsevärd
ökning av effekten i jaktförsvaret. Samtidigt innebar
detta större begränsningar i den operativa friheten att
utnyttja de mest kvalificerade jaktförsvarsfunktio-
nerna genom prioriteringarna i den regionala utbygg-
naden av Stril6o.

Med införande av smalbandsöverföring av radar-
bilder under 1970-talet samt radarstationer av typerna
PS-86o och PS-870 och transportabla strilcentraler av
typen rrgc/T under 1980- och 90-talen skulle den tidi-

gare operativa rörligheten i strilsystemet återkomma,
de nämnda tidigare begränsningarna upphöra och
större likformighet i täckningen över landet fullföl-
jas. Av fyra rrgc/T grupperades hälften i Norrland.17
Denna förändring förstärktes genom ombeväpningen
till JA37 med såväl högre egen spningskapacitet som
egen datorkapacitet att utföra interceptberäkningar
och därmed mindre beroende av detaljstridsledning
från strilsystemet. Härtill kom införandet av forti-
fikatoriska skydd, viss transportabilitet, grupperings-
alternativ och stridsledningsmöjligheter vid radar-
stationerna samt alltmer flexibelt utnyttjande av
sambandsnäten. Strilceller skapades för att möjliggöra
autonomt uppträdande vid skador på strilsystemet,
och i slutet av perioden infördes jaktlänken. Den lägre
stridsledningskapaciteten i Norrland sammanhängde
också med att det byggdes ut relativt sett färre jakt-
baser där.

Under 1980-talet blev kryssningsrobotar och hotet
om inflygningar västerifrån i svenskt luftrum upp-
märksammade som hotinslag i det kalla kriget. Flyg-
stridskrafternas förmåga att hantera detta med hjälp
av PS-86o, PS-87o och JA37 studerades."

De flygande förbanden
Flygvapnet omfattade 1960 knappt 1000 krigs-
flygplan, fördelade på 26 dagjaktdivisioner, 6 natt-/
allvädersjaktdivisioner, 12 medeltunga attackdivisio-
ner, 9 spaningsdivisioner och ett femtiotal transport-
flygplan inklusive de som skulle inmönstras från
civila flygbolag. Samtliga flygplan var dock inte
fullt utrustade — leverans och installation av utrust-
ning i de nyaste typerna, S 32C och J 32B, pågick och
flygplanen var i huvudsak fullt utrustade först 1962.
Basorganisationen omfattade omkring 45 krigsbaser
och strilorganisationen i form av Stril50 var i det
närmaste utbyggd. Basorganisationen byggdes ut
väsentligt under de närmaste decennierna med syftet
att man endast skulle behöva basera en krigsdivision
per flygbas. Antalet flygförare och flygnavigatörer



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

J #$F, %& attack'ygplan AJ #( och "& lätta attack'yg-
plan SK )& samt $$ spanings'ygplan SH och SF #(, 
fördelade på tretton allvädersjaktdivisioner, fem 
och en halv medeltunga attackdivisioner, fem lätta 
attackdivisioner och sex spaningsdivisioner. Styr-
kan av krigs'ygplan hade alltså halverats på tjugo 
år, samtidigt som effekten hos de enskilda planen 
avsevärt hade ökat. Därtill kom ett sjuttiotal trans-
port'ygplan inklusive sådana som skulle inmönstras. 
Antalet baser hade byggts ut och omfattade nu när-
mare hundra krigs'ygbaser inklusive reservvägbaser 
eller en dryg fördubbling på tjugo år. Eftersom antalet 
krigs'ygplan samtidigt halverats innebar detta avse-
värt mycket bättre spridningsmöjligheter än tidigare. 
Lednings systemet hade moderniserats avsevärt och 
hade en högre skade tålighet.

De tre divisionerna J #$D var nu utgångsbaserade 
i Norrland, fyra divisioner J #$F i milo S och sex divi-
sioner i milo Ö. Relativt sett innebar detta en viss 
förskjutning av tyngdpunkten mot norr. Tre attack-
divisioner var utgångsbaserade på västgöta baser, en 
på Hagshultsbasen i Småland, en attackgrupp på 
Eskilstuna och en attackdivision på Gunnarn/Åmsele. 
Genom tillfällig basering på andra baser kunde 
snabb tankning ske och hög operativ rörlighet nås. De 
lätta attackdivisionerna var utgångsbaserade i Norr-
land. Spaningsdivisionerna var utgångsbaserade på 
Byholma och Uråsa, Bråvalla och Uppsala samt på 
Vidsel och Åmsele, d v s fortfarande en förhållandevis 
jämn fördelning över landet.21 

Luftvärnsrobotförband
Flygvapnets luftvärnsrobotförband kom att utgöra 
en relativt kort episod i vapnets historia med 
luftvärns robotsystem )" Bloodhound II under en 
tioårs period. Roboten var i första hand avsedd att 
sättas in mot kvali*cerade mål på hög höjd. Förbands-
uppsättningen genomfördes under perioden +%)$–(! 
med åtföljande krigsorganisering av tolv luftvärns-
robotkompanier. Varje fredsmässig luftvärnsrobot-

motsvarade ungefär antalet 'ygplan och varje förare 
förväntades kunna 'yga två–tre 'ygföretag per dygn. 
Jaktens och attackens krigsdivisioner omfattade tolv 
'ygplan och spaningsdivisionerna tio 'ygplan var-
dera.19

Flyg- och basförbanden hade (! timmars mobi-
liseringstid, luftvärnskompanierna !, timmar och 
strilorganisationen mellan +! och !, timmar (en stor 
del verkade redan i fredstid). Beredskapsalternativ 
mindre innebar att strilorganisationen skulle beman-
nas, 'ygförbanden utgångsbaseras och ,$ basförband, 
d v s alla ordinarie baser, organiseras med #& procent 
av ordinarie styrka. Beredskapsalternativ större 
inne bar för 'ygvapnets förband i praktiken närmast 
allmän mobilisering.

Utgångsbaseringen +%$% utgjorde för E + sju bered-
skapsdivisioner och fem skoldivisioner attack, E ! fem 
beredskapsdivisioner och sex skoldivisioner (dag)jakt, 
E # en och en halv beredskapsdivisioner nattjakt och 
sju jakt samt en och en halv nattjaktdivisioner och 
sex beredskapsjaktdivisioner samt slutligen E , tre 
beredskapsdivisioner jakt och tre spaning samt tre 
skoldivisioner jakt och två spaning. Beredskapsdivi-
sionerna var omedelbart krigsdugliga men skoldivi-
sionerna först efter mobilisering. Jaktdivisionernas 
utgångs basering innebar en tydlig prioritering av 
södra halvan av Sverige i förhållande till Norrland. 
De basera des i princip på kustnära baser för att tidigt 
kunna möta *entliga an'ygningar. Attackdivisionerna 
var ursprungligen utgångsbaserade på västgöta-
baserna men spreds från +%)&-talet även till Småland 
och Mellansverige. Syftet var att så långt möjligt ha 
en mot *entliga angrepp skyddad utgångsbasering. 
Spaningsdivisionerna hade en jämnare utgångsbase-
ring över hela landet. Varje jakt- och attackdivision 
skulle alltid ha åtta 'ygplan tillgängliga inom två 
timmar för kuppberedskap och tolv 'ygplan inom ett 
dygn för mobilisering.20

+%"& omfattade 'ygvapnet knappt $&& krigs'yg-
plan: !)& allvädersjakt'ygplan: )$ J #$D och +%$ 
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motsvarade ungefär antalet flygplan och varje förare
förväntades kunna flyga två—tre flygföretag per dygn.
Jaktens och attackens krigsdivisioner omfattade tolv
flygplan och spaningsdivisionerna tio flygplan var-
dera.19

Flyg- och basförbanden hade 72 timmars mobi-
liseringstid, luftvärnskompanierna 24 timmar och
strilorganisationen mellan 12 och 24 timmar (en stor
del verkade redan i fredstid). Beredskapsalternativ
mindre innebar att strilorganisationen skulle beman-
nas, flygförbanden utgångsbaseras och 45 basförband,
d v s alla ordinarie baser, organiseras med 3o procent
av ordinarie styrka. Beredskapsalternativ större
innebar för flygvapnets förband i praktiken närmast
allmän mobilisering.

Utgångsbaseringen 1959 utgjorde för E 1 sju bered-
skapsdivisioner och fem skoldivisioner attack, E 2 fem
beredskapsdivisioner och sex skoldivisioner (dag)jakt,
E 3 en och en halv beredskapsdivisioner nattjakt och
sju jakt samt en och en halv nattjaktdivisioner och
sex beredskapsjaktdivisioner samt slutligen E4 tre
beredskapsdivisioner jakt och tre spaning samt tre
skoldivisioner jakt och två spaning. Beredskapsdivi-
sionerna var omedelbart krigsdugliga men skoldivi-
sionerna först efter mobilisering. Jaktdivisionernas
utgångsbasering innebar en tydlig prioritering av
södra halvan av Sverige i förhållande till Norrland.
De baserades i princip på kustnära baser för att tidigt
kunna möta fientliga anflygningar. Attackdivisionerna
var ursprungligen utgångsbaserade på västgöta-
baserna men spreds från 1960-talet även till Småland
och Mellansverige. Syftet var att så långt möjligt ha
en mot fientliga angrepp skyddad utgångsbasering.
Spaningsdivisionerna hade en jämnare utgångsbase-
ring över hela landet. Varje jakt- och attackdivision
skulle alltid ha åtta flygplan tillgängliga inom två
timmar för kuppberedskap och tolv flygplan inom ett
dygn för mobilisering.2°

1980 omfattade flygvapnet knappt 500 krigsflyg-
plan: 26o allvädersjaktflygplan: 65 J35D och 195

J35F, 90 attackflygplan AJ37 och 8o lätta attackflyg-
plan SK6o samt 55 spaningsflygplan SH och SF 37,
fördelade på tretton allvädersjaktdivisioner, fem
och en halv medeltunga attackdivisioner, fem lätta
attackdivisioner och sex spaningsdivisioner. Styr-
kan av krigsflygplan hade alltså halverats på tjugo
år, samtidigt som effekten hos de enskilda planen
avsevärt hade ökat. Därtill kom ett sjuttiotal trans-
portflygplan inklusive sådana som skulle inmönstras.
Antalet baser hade byggts ut och omfattade nu när-
mare hundra krigsflygbaser inklusive reservvägbaser
eller en dryg fördubbling på tjugo år. Eftersom antalet
krigsflygplan samtidigt halverats innebar detta avse-
värt mycket bättre spridningsmöjligheter än tidigare.
Ledningssystemet hade moderniserats avsevärt och
hade en högre skadetålighet.

De tre divisionerna J 35D var nu utgångsbaserade
i Norrland, fyra divisioner J35F i milo S och sex divi-
sioner i milo Ö. Relativt sett innebar detta en viss
förskjutning av tyngdpunkten mot norr. Tre attack-
divisioner var utgångsbaserade på västgötabaser, en
på Hagshultsbasen i Småland, en attackgrupp på
Eskilstuna och en attackdivision på Gunnarn/Åmsele.
Genom tillfällig basering på andra baser kunde
snabbtankning ske och hög operativ rörlighet nås. De
lätta attackdivisionerna var utgångsbaserade i Norr-
land. Spaningsdivisionerna var utgångsbaserade på
Byholma och Uråsa, Bråvalla och Uppsala samt på
Vidsel och Åmsele, d v s fortfarande en förhållandevis
jämn fördelning över landet.21

Luftvämsrobotförband
Flygvapnets luftvärnsrobotförband kom att utgöra
en relativt kort episod i vapnets historia med
luftvärnsrobotsystem 68 Bloodhound I I  under en
tioårsperiod. Roboten var i första hand avsedd att
sättas in mot kvalificerade mål på hög höjd. Förbands-
uppsättningen genomfördes under perioden 1965-72
med åtföljande krigsorganisering av tolv luftvärns-
robotkompanier. Varje fredsmässig luftvärnsrobot-
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Med den logik som luftförsvaret måste arbeta med 
var möjligheterna att i praktiken fullständigt bekämpa 
motståndaren före hans anfall mot målet begränsade. 
Bekämpningssannolikheten berodde på #era fakto-
rer, men en av de viktigaste torde ha varit att behålla 
radartäckningen, d v s radarstationernas uthållighet 
mot fysisk bekämpning och telestörning. Möjligheten 
till jaktförsvar mot högt in#ygande företag var god 
medan möjligheten att bekämpa in#ygande företag 
på lägsta höjd var sämre. Man kan också säga att 
förutsättningarna för att utöva ett effektivt jaktför-
svar över södra Sverige och östra Mellan sverige var 
mycket goda jämfört med övriga länder i Europa. 
Detta berodde främst på långa an#ygningsvägar för 
en angripare och att vi kunde engagera honom redan 
utanför vårt territorium. Även förhållandevis begrän-
sade värden på bekämpnings andelar skulle under en 
längre tidsperiod komma att bli förödande för angri-
paren.

Balans eftersträvades i grundtilldelningen av 
#ygförband, #ygbasernas utbyggnad, basförbandens 
klargörings resurser med grundtilldelning av vapen-
system, ammunition och drivmedel samt utbyggnaden 
av strilsystemets komponenter. 

Transport!yget torde ha haft betydelse på den stra-
tegiska nivån genom att $nnas till och kunna utnyttjas 
för ett spektrum av uppgifter. Den största operativa 
effekten torde i ett krigs inledningsskede ha legat i 
uppgifter som förstärkning av koncentringstrans-
porterna till Övre Norrland och Gotland (operation 
”Guten”). Det övades emellertid sällan i större omfatt-
ning då det i hög grad byggde på resurser som rekvi-
rerades vid mobilisering. Transport#ygets roll och 
betydelse efter ett krigsutbrott och därmed samman-
brott för neutralitetspolitiken är särskilt svårt att 
bedöma. Bengt Wallerfelt har kritiserat frånvaron av 
nämnvärda transport#ygresurser i #ygvapnets organi-
sation under %"&'-talet och kopplar detta förhållande 
till ett bristande intresse för strategiska transporter. 
Wallerfelt var dock inte medveten om anskaffningen 

division satte upp två luftvärnsrobotkompanier 
vardera. Med början på F ( uppsattes %. och !. luft-
värnsrobotdivisionerna. F %', F %!, F %) och F %* hade 
en luftvärnsrobotdivision vardera. Under perioden 
%"*)–*+ fanns tolv kompanier med något justerad 
operativ fördelning då två kompanier #yttades från 
milo Ö till milo S. År %"*+ minskades krigsorganisa-
tionen till fyra kompanier och %"*( drogs dessa fyra 
slutgiltigt in.22

Operativ effekt 
Den operativa effekten av #ygstridskrafterna var i hög 
grad beroende av de vid olika tidpunkter disponibla 
underrättelse- och vapensystemen samt lednings- och 
baseringsmöjligheter. 

Spanings!yget hade sin största betydelse avseende 
målbestämning för insatser av våra fjärrstridskrafter. 
Flygspaningsgruppernas förbandsvolym var begrän-
sad, och bidraget till operativ effekt torde ha varit 
relativt marginellt. Vid utslagning av andra spanings-
medel, som kustspaningsradar, kunde de dock lämna 
värdefulla bidrag till underrättelseinhämtningen.23

Attack!yget hade sin största operativa betydelse 
vid bekämpning av invasionsföretag över havet med 
medeltungt attack#yg. Mot mål på marken kunde 
alla typer av attack#ygplan samt även jakt#ygplan 
i attackuppdrag ha en viss effekt. 

Luftförsvaret är till sin karaktär sådant att det alltid 
kommer att ha en till synes begränsad förmåga att 
bekämpa anfallande #ygföretag, då en andel av dessa 
alltid kommer att kunna nå sina mål. Värdet hos luft-
försvaret ligger dels i att motståndarens uppträdande 
och handlingsfrihet begränsas samt att denne måste 
avdela resurser för eskort och motmedelsinsatser för 
att minska vårt luftförsvars verkan, dels i den kumu-
lativa effekten av de förluster han åsamkas. Strävan 
var att starta jaktförband när angriparens #ygförband 
passerade en beslutslinje, som var så anpassad att 
kontaktlinjen med vår jakt tillät bekämpning i höjd 
med kust eller landgräns.24 
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division satte upp två luftvärnsrobotkompanier
vardera. Med början på F8 uppsattes 1. och 2. luft-
värnsrobotdivisionerna. F 1o, F 12, F 13 och F 17 hade
en luftvärnsrobotdivision vardera. Under perioden
1973-74 fanns tolv kompanier med något justerad
operativ fördelning då två kompanier flyttades från
milo Ö till milo S. År 1974 minskades krigsorganisa-
tionen till fyra kompanier och 1978 drogs dessa fyra
slutgiltigt in.22

Operativ effekt
Den operativa effekten av flygstridskrafterna var i hög
grad beroende av de vid olika tidpunkter disponibla
underrättelse- och vapensystemen samt lednings- och
baseringsmöjligheter.

Spaningsflyget hade sin största betydelse avseende
målbestämning för insatser av våra fjärrstridskrafter.
Flygspaningsgruppernas förbandsvolym var begrän-
sad, och bidraget till operativ effekt torde ha varit
relativt marginellt. Vid utslagning av andra spanings-
medel, som kustspaningsradar, kunde de dock lämna
värdefulla bidrag till underrättelseinhämtningen.23

Attackflyget hade sin största operativa betydelse
vid bekämpning av invasionsföretag över havet med
medeltungt attackflyg. Mot mål på marken kunde
alla typer av attackflygplan samt även jaktflygplan
i attackuppdrag ha en viss effekt.

Luftförsvaret är till sin karaktär sådant att det alltid
kommer att ha en till synes begränsad förmåga att
bekämpa anfallande flygföretag, då en andel av dessa
alltid kommer att kunna nå sina mål. Värdet hos luft-
försvaret ligger dels i att motståndarens uppträdande
och handlingsfrihet begränsas samt att denne måste
avdela resurser för eskort och motmedelsinsatser för
att minska vårt luftförsvars verkan, dels i den kumu-
lativa effekten av de förluster han åsamkas. Strävan
var att starta jaktförband när angriparens flygförband
passerade en beslutslinje, som var så anpassad att
kontaktlinjen med vår jakt tillät bekämpning i höjd
med kust eller landgräns.24

Med den logik som luftförsvaret måste arbeta med
var möjligheterna att i praktiken fullständigt bekämpa
motståndaren före hans anfall mot målet begränsade.
Bekämpningssannolikheten berodde på flera fakto-
rer, men en av de viktigaste torde ha varit att behålla
radartäckningen, d v s radarstationernas uthållighet
mot fysisk bekämpning och telestörning. Möjligheten
till jaktförsvar mot högt inflygande företag var god
medan möjligheten att bekämpa inflygande företag
på lägsta höjd var sämre. Man kan också säga att
förutsättningarna för att utöva ett effektivt jaktför-
svar över södra Sverige och östra Mellansverige var
mycket goda jämfört med övriga länder i Europa.
Detta berodde främst på långa anflygningsvägar för
en angripare och att vi kunde engagera honom redan
utanför vårt territorium. Även förhållandevis begrän-
sade värden på bekämpningsandelar skulle under en
längre tidsperiod komma att bli förödande för angri-
paren.

Balans eftersträvades i grundtilldelningen av
flygförband, flygbasernas utbyggnad, basförbandens
klargöringsresurser med grundtilldelning av vapen-
system, ammunition och drivmedel samt utbyggnaden
av strilsystemets komponenter.

Transportflyget torde ha haft betydelse på den stra-
tegiska nivån genom att finnas till och kunna utnyttjas
för ett spektrum av uppgifter. Den största operativa
effekten torde i ett krigs inledningsskede ha legat i
uppgifter som förstärkning av koncentringstrans-
porterna till Övre Norrland och Gotland (operation
"Guten"). Det övades emellertid sällan i större omfatt-
ning då det i hög grad byggde på resurser som rekvi-
rerades vid mobilisering. Transportflygets roll och
betydelse efter ett krigsutbrott och därmed samman-
brott för neutralitetspolitiken är särskilt svårt att
bedöma. Bengt Wallerfelt har kritiserat frånvaron av
nämnvärda transportflygresurser i flygvapnets organi-
sation under 1960-talet och kopplar detta förhållande
till ett bristande intresse för strategiska transporter.
Wallerfelt var dock inte medveten om anskaffningen
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av Tp $" eller om det arbete med det civila transport-
%ygets militära användning som påbörjades under 
&'(#-talet och kom att bygga på att civila resurser 
skulle mönstras in under beredskap och krig. Denna 
planering ledde till att väsentligt större resurser än de 
som fanns inom %ygvapnets egen organisation skulle 
ha stått till förfogande.25

Sambands!ygets största betydelse låg i möjlig-
heterna att transportera nyckelpersonal samt ge 
underlag i form av order och rapporter. Då det i hög 
grad utnyttjade %ygvapnets skol%ygplan kunde prak-
tiskt taget alla %ygförare vid behov disponeras som 
förare.

Schematisk bild av attack-
eskaderns aktionsradier från 
ordinarie baser, O-baser, 
och tillfälliga baser, T-baser, 
omkring 1970 
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Schematisk bild av attack-
eskaderns aktionsradier från
ordinarie baser, 0-baser,
och tillfälliga baser, T-baser,
omkring 1970

T I L L S T Å N D E T  I  F L Y G S T R I D S K R A F T E R N A

av Tp 83 eller om det arbete med det civila transport-
flygets militära användning som påbörjades under
1930-talet och kom att bygga på att civila resurser
skulle mönstras in under beredskap och krig. Denna
planering ledde till att väsentligt större resurser än de
som fanns inom flygvapnets egen organisation skulle
ha stått till förfogande."

Sambandsflygets största betydelse låg i möjlig-
heterna att transportera nyckelpersonal samt ge
underlag i form av order och rapporter. Då det i hög
grad utnyttjade flygvapnets skolflygplan kunde prak-
tiskt taget alla flygförare vid behov disponeras som
förare.







Täten i anfallsoperationen: 
sovjetiska skyttesoldater på 
väg till sitt pansarskyttefordon. 
Hårt drillade i stridsteknik 
och hårt disciplinerade. Men 
striden ska utkämpas i för 
dem okänd terräng, mot sol-
dater som försvarar sitt eget 
land. Uppfostrade i en rigid 
lednings kultur, har de för-
mågan att anpassa sitt age-
rande mot en försvarare som 
betonar handlingsfriheten?

Men två uppenbara fördelar 
har angriparens operativa led-
ning: den överlägsna nume-
rären och beredskapen (sedan 
andra världskriget) att ta stora 
förluster. 
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Hårt drillade i stridsteknik
och hårt disciplinerade. Men
striden ska utkämpas i för
dem okänd terräng, mot sol-
dater som försvarar sitt eget
land. Uppfostrade i en rigid
ledningskultur, har de för-
mågan att anpassa sitt age-
rande mot en försvarare som
betonar handlingsfriheten?

Men två uppenbara fördelar
har angriparens operativa led-
ning: den överlägsna nume-
rären och beredskapen (sedan
andra världskriget) att ta stora
förluster.



Ingen operationsplan över-
lever helt kontakten med 
verkligheten. Därför behövs 
en !exibel operativ ledning 
och förband som kan klara 
nya lägen. Ytterst hänger det 
på den enskilda soldaten.
Täten i försvarsoperationen: 

svensk pansarvärnsgrupp med 
pvpjäs 1110, ett vapen som 
ställer hårda krav på val av 
stridsställning, kallblodig och 
exakt eldgivning och snabba 
omgrupperingar. Har de hunnit 
få tillräcklig färdighet under en 
kort utbildning där också deras 

chefers taktiska förmåga ska 
tränas? Och hur skulle de 
klara eldstormar och mass-
anfall?

Ingen operationsplan över-
lever helt kontakten med
verkligheten. Därför behövs
en flexibel operativ ledning
och förband som kan klara
nya lägen. Ytterst hänger det
på den enskilda soldaten.
Täten i försvarsoperationen:

svensk pansarvärnsgrupp med
pvpjäs 1110, ett vapen som
ställer hårda krav på val av
stridsställning, kallblodig och
exakt eldgivning och snabba
omgrupperingar. Har de hunnit
få tillräcklig färdighet under en
kort utbildning där också deras

chefers taktiska förmåga ska
tränas? Och hur skulle de
klara eldstormar och mass-
anfall?
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Operativ ledning – en svår konst

$! 

Operationskonsten, förmågan att bringa olika slags 
stridskrafter till verkan för att nå ett för landets för-
svar betydelsefullt mål, är vittomfamnande. Den 
omfattar verksamhet såväl i fred som i kris och krig. 
Målen kan vara av mycket varierande slag, men en av 
statsmakterna given målsättning gav en klar priorite-
ring: ”Invasionsförsvar skall vara krigsmaktens vikti-
gaste uppgift. Krigsmakten skall i det längsta kunna 
förhindra att en angripare får fast fot på svensk mark 
och kan utnyttja vårt land för sina syften.”

Så lyder uppgiften till krigsmakten $%&'. Den kom 
att gälla under det kalla kriget – frånsett att namnet 
krigsmakten ändrades till försvarsmakten $%(!. 

Denna bok syftar till att ge en konkret belysning 
av hur denna målsättning omsattes i operativa planer 
och principer. Tyngdpunkten ligger på militärområ-
det, som var den ledningsnivå som under ÖB skulle 
genomföra operationer.

De mest hotade delarna av riket bedömdes vara 
övre Norrland, östra Svealand och södra Götaland. 
De militärområden som omfattade dessa, milo ÖN, 
milo Ö och milo S, )ck också de mest kvali)cerade 
staberna, de med störst förmåga att leda operationer 
med insats av stridskrafter ur alla försvarsgrenar.

I kapitlen #–( har of)cerare med egna erfarenheter 
från ledningen i dessa militärområden givit beskriv-

ningar och analyser av planeringen och hur den var 
tänkt att sättas i verket.

Här uppstår en paradox. Meningen var att den inte 
alls skulle sättas i verket. Målsättningen för krigs-
makten inleds nämligen sålunda: ”Krigsmakten skall 
ha sådan styrka, sammansättning och beredskap att 
anfall mot Sverige fordrar så stora resurser och tar så 
lång tid att de fördelar, som står att vinna med anfal-
let, rimligen icke kan bedömas värda insatserna.” 

Rätteligen borde det stått ”ha sådan operativ effekt 
att anfall [...]”, för det var inte instrumentet i sig utan 
vår förmåga att använda det som var avgörande. 

Försvarets uppgift att vara krigsavhållande (eller 
fredsbevarande) brukar i dagligt tal uttryckas som 
att det skulle kosta mer än det smakade att angripa 
Sverige. Det förutsatte att det fanns andra vägar för 
en presumtiv angripare att nå sina strategiska mål. 
Förutsättningen var nämligen att Sverige inte var ett 
mål i sig utan )ck strategiskt värde som genomgångs-, 
genomfarts-, över*ygnings- eller basområde för angri-
paren – eller hans huvudmotståndare. 

Att försöka åstadkomma denna avskräcknings-
effekt var alltså grunden för försvarsplaneringen. Men 
var det möjligt att förutse vad en potentiell angripare i 
en oviss framtid skulle tycka att svenskt område sma-
kade och vad det )ck kosta? Givetvis inte – men icke 
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Operativ ledning — en svår konst
av Bo Hugemark

Operationskonsten, förmågan att bringa olika slags
stridskrafter till verkan för att nå ett för landets för-
svar betydelsefullt mål, är vittomfamnande. Den
omfattar verksamhet såväl i fred som i kris och krig.
Målen kan vara av mycket varierande slag, men en av
statsmakterna given målsättning gav en klar priorite-
ring: "Invasionsförsvar skall vara krigsmaktens vikti-
gaste uppgift. Krigsmakten skall i det längsta kunna
förhindra att en angripare får fast fot på svensk mark
och kan utnyttja vårt land för sina syften."

Så lyder uppgiften till krigsmakten 196o. Den kom
att gälla under det kalla kriget — frånsett att namnet
krigsmakten ändrades till försvarsmakten 1972.

Denna bok syftar till att ge en konkret belysning
av hur denna målsättning omsattes i operativa planer
och principer. Tyngdpunkten ligger på militärområ-
det, som var den ledningsnivå som under ÖB skulle
genomföra operationer.

De mest hotade delarna av riket bedömdes vara
övre Norrland, östra Svealand och södra Götaland.
De militärområden som omfattade dessa, milo ÖN,
milo Ö och milo S, fick också de mest kvalificerade
staberna, de med störst förmåga att leda operationer
med insats av stridskrafter ur alla försvarsgrenar.

I  kapitlen 5-7 har officerare med egna erfarenheter
från ledningen i dessa militärområden givit beskriv-

ningar och analyser av planeringen och hur den var
tänkt att sättas i verket.

Här uppstår en paradox. Meningen var att den inte
alls skulle sättas i verket. Målsättningen för krigs-
makten inleds nämligen sålunda: "Krigsmakten skall
ha sådan styrka, sammansättning och beredskap att
anfall mot Sverige fordrar så stora resurser och tar så
lång tid att de fördelar, som står att vinna med anfal-
let, rimligen icke kan bedömas värda insatserna."

Rätteligen borde det stått "ha sådan operativ effekt
att anfall [...]", för det var inte instrumentet i sig utan
vår förmåga att använda det som var avgörande.

Försvarets uppgift att vara krigsavhållande (eller
fredsbevarande) brukar i dagligt tal uttryckas som
att det skulle kosta mer än det smakade att angripa
Sverige. Det förutsatte att det fanns andra vägar för
en presumtiv angripare att nå sina strategiska mål.
Förutsättningen var nämligen att Sverige inte var ett
mål i sig utan fick strategiskt värde som genomgångs-,
genomfarts-, överflygnings- eller basområde för angri-
paren — eller hans huvudmotståndare.

Att försöka åstadkomma denna avskräcknings-
effekt var alltså grunden för försvarsplaneringen. Men
var det möjligt att förutse vad en potentiell angripare i
en oviss framtid skulle tycka att svenskt område sma-
kade och vad det fick kosta? Givetvis inte — men icke
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desto mindre var det nödvändigt att försöka. Plane-
ringen måste ju ha något slags grund.

Vad det gällde var att på minst tio års sikt (den 
tid det tar att utveckla vapensystem och utbilda 
förband) bedöma den potentielle angriparens kost-
nads- och intäktsanalys. Intäkterna, eller angriparens 
mål, hängde ihop med en mängd variabler som krigs-
orsakerna, krigsutbrottet, krigsmålen, krigsnivån och 
krigsstrategin. Kostnader kunde mätas i tillgängliga 
resurser, möjliga förluster, tidsåtgång, risk för miss-
lyckande, möjligheter för huvudmotståndaren att 
ingripa.

Det går att konstruera en oändlig mängd scenarier 
av dessa variabler. För försvarsplaneringen var man 
tvungen att begränsa scenarierna genom att göra 
ett stort antal antaganden. Det fanns dessutom en 
del konkreta hållpunkter, på intäktssidan exempel-
vis läget av våra $ygbaser, vår hamnkapacitet, våra 
landstigningsstränder och kommunikationer. På 
kostnadssidan var det svårare, eftersom den bland 
annat var beroende på hur angriparen utvecklade sina 
stridskrafter. Vilka resurser skulle angriparen kunna 
avdela? Skulle marginaldoktrinen gälla alltfort? Vilket 
landstigningstonnage skulle han disponera, skulle 
det fortfarande vara en trång resurs? Hur skulle hans 
attack$yg utvecklas räckviddsmässigt och avseende 
operativ och taktisk förmåga? Än mer svårbedömda 
faktorer var hur angriparen bedömde tidskraven för 
framgång och vilka risker han var beredd att ta. 

Det gällde sålunda att utifrån angreppsfall, utfor-
made genom antaganden om angriparens besluts-
situation, skapa en krigsmakt som avskräckte från 
angrepp. Men ”skapa” är här ett verklighetsfräm-
mande uttryck. Man hade ett tungt arv av kvantitet 
och kvalitet att planera ifrån och var dessutom styrd 
av givna ekonomiska och institutionella ramar. (Att 
den nationella säkerheten och rikets försvar var sta-
tens kärnuppgift var inte alltid en ledstjärna.) Det 
fanns därmed begränsat utrymme för djärva strate-
giska innovationer med avvägningar mellan olika 

slags stridskrafter. Det är därför inte förvånande 
att de strategiska bedömningarna, och de operativa 
direkti ven uppvisar en stor kontinuitet. Ett tydligt 
exempel är miloindelningen som bygger på värde-
ringen av de farligaste invasionsriktningarna.

Den operativa planeringen avspeglar givetvis 
försvars planerarnas bedömning av krigsavhållande 
förmåga. Därmed inte givet att den aldrig skulle 
behöva sättas i verket. Ty som framförts ovan var 
denna bedömning behäftad med osäkerheter avseende 
angriparens kalkyl. Härtill kommer osäkerheten om 
våra egna förbands förmåga vid olika tidpunkter. 

Om dessa förutsättningar ändrades kunde mycket 
väl de ”krigsavhållande” scenarierna materialiseras 
men med strax annorlunda förlopp. Men det fanns 
$era och mer genomgripande osäkerheter.

Överraskning
Om en presumtiv angripare hade starka behov av 
svenskt område kunde han förväntas försöka ”kringgå” 
vårt försvar. Han kunde satsa på att anfalla innan för-
svaret var färdigmobiliserat. Han kunde välja andra 
infallsportar än dem där vår kraftsamling låg. Han 
kunde använda andra metoder för landstigning och 
luftlandsättning. Enkelt uttryckt överraskning till tid, 
rum och sätt (När? Var? Hur?).

När?
Redan %&'( angav statsmakterna att krigsmakten 
skulle ”vara skickad att möta överrumplingsför-
sök, utförda med den moderna invasionsteknikens 
resurser”.

Begreppet överraskande angrepp är svårgripbart. 
Det tolkas ofta som ett angrepp likt en blixt från klar 
himmel. Detta gör att det avfärdas med argumenten 
att det skulle vara omöjligt – angriparen skulle behöva 
vidta sådana förberedelser att vi skulle upptäcka 
angreppet i tid. Men sett på ett mer dynamiskt sätt är 
överraskande angrepp ett angrepp som ger angriparen 
ett försteg i styrketillväxt som vi inte kan hämta in.
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desto mindre var det nödvändigt att försöka. Plane-
ringen måste ju ha något slags grund.

Vad det gällde var att på minst tio års sikt (den
tid det tar att utveckla vapensystem och utbilda
förband) bedöma den potentielle angriparens kost-
nads- och intäktsanalys. Intäkterna, eller angriparens
mål, hängde ihop med en mängd variabler som krigs-
orsakerna, krigsutbrottet, krigsmålen, krigsnivån och
krigsstrategin. Kostnader kunde mätas i tillgängliga
resurser, möjliga förluster, tidsåtgång, risk för miss-
lyckande, möjligheter för huvudmotståndaren att
ingripa.

Det går att konstruera en oändlig mängd scenarier
av dessa variabler. För försvarsplaneringen var man
tvungen att begränsa scenarierna genom att göra
ett stort antal antaganden. Det fanns dessutom en
del konkreta hållpunkter, på intäktssidan exempel-
vis läget av våra flygbaser, vår hamnkapacitet, våra
landstigningsstränder och kommunikationer. På
kostnadssidan var det svårare, eftersom den bland
annat var beroende på hur angriparen utvecklade sina
stridskrafter. Vilka resurser skulle angriparen kunna
avdela? Skulle marginaldoktrinen gälla alltfort? Vilket
landstigningstonnage skulle han disponera, skulle
det fortfarande vara en trång resurs? Hur skulle hans
attackflyg utvecklas räckviddsmässigt och avseende
operativ och taktisk förmåga? Än mer svårbedömda
faktorer var hur angriparen bedömde tidskraven för
framgång och vilka risker han var beredd att ta.

Det gällde sålunda att utifrån angreppsfall, utfor-
made genom antaganden om angriparens besluts-
situation, skapa en krigsmakt som avskräckte från
angrepp. Men "skapa" är här ett verklighetsfräm-
mande uttryck. Man hade ett tungt arv av kvantitet
och kvalitet att planera ifrån och var dessutom styrd
av givna ekonomiska och institutionella ramar. (Att
den nationella säkerheten och rikets försvar var sta-
tens kärnuppgift var inte alltid en ledstjärna.) Det
fanns därmed begränsat utrymme för djärva strate-
giska innovationer med avvägningar mellan olika

slags stridskrafter. Det är därför inte förvånande
att de strategiska bedömningarna, och de operativa
direktiven uppvisar en stor kontinuitet. Ett tydligt
exempel är miloindelningen som bygger på värde-
ringen av de farligaste invasionsriktningarna.

Den operativa planeringen avspeglar givetvis
försvarsplanerarnas bedömning av krigsavhållande
förmåga. Därmed inte givet att den aldrig skulle
behöva sättas i verket. Ty som framförts ovan var
denna bedömning behäftad med osäkerheter avseende
angriparens kalkyl. Härtill kommer osäkerheten om
våra egna förbands förmåga vid olika tidpunkter.

Om dessa förutsättningar ändrades kunde mycket
väl de "krigsavhållande" scenarierna materialiseras
men med strax annorlunda förlopp. Men det fanns
flera och mer genomgripande osäkerheter.

Överraskning
Om en presumtiv angripare hade starka behov av
svenskt område kunde han förväntas försöka "kringgå"
vårt försvar. Han kunde satsa på att anfalla innan för-
svaret var färdigmobiliserat. Han kunde välja andra
infallsportar än dem där vår kraftsamling låg. Han
kunde använda andra metoder för landstigning och
luftlandsättning. Enkelt uttryckt överraskning till tid,
rum och sätt (När? Var? Hur?).

När?
Redan 1948 angav statsmakterna att krigsmakten
skulle "vara skickad att möta överrumplingsför-
sök, utförda med den moderna invasionsteknikens
resurser".

Begreppet överraskande angrepp är svårgripbart.
Det tolkas ofta som ett angrepp likt en blixt från klar
himmel. Detta gör att det avfärdas med argumenten
att det skulle vara omöjligt — angriparen skulle behöva
vidta sådana förberedelser att vi skulle upptäcka
angreppet i tid. Men sett på ett mer dynamiskt sätt är
överraskande angrepp ett angrepp som ger angriparen
ett försteg i styrketillväxt som vi inte kan hämta in.
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Påståenden som framfördes bl a från under-
rättelse sidan var att angriparen inte hade resurser 
för ett överraskande angrepp. Det var ett paradoxalt 
påstående som röjde brist på dynamiskt strategiskt 
tänkande.

 Det $nns gott om möjligheter för en angripare 
att få försteg: anfall ur fredsgruppering, dolda för-
beredelser, vilseledande åtgärder, avskräckning av 
försvara rens beredskapshöjningar och störning av 
hans styrke tillväxt. Till detta kan adderas att en för-
svarare ofta har en tendens att med sitt handlande 
komma i efterhand: ouppmärksamhet för förändringar 
i normal hotbilden, självbedrägeri, självavskräckning 
och själv utstörning. Historien ger exempel på för-
seningar beroende på misstag såväl på politisk som 
militär sida.

Var?
Vilka områden som var hotade berodde på angripa-
rens strategiska slutmål, militärgeogra$ska förhål-
landen såsom vägar till slutmålen, lämpliga landstig-
nings- och luftlandsättningsområden, överfartsrutter 
och ilastningsområden samt olika möjligheter för 
huvudmotståndaren att ingripa. Dessa faktorer var 
relativt lätta att förutse och kunde som nedan sägs 
vägas in i miloindelning och fördelning av strids-
krafter. 

Detta innebar inte att överraskning till rummet 
var utesluten. Men den kunde främst tänkas i kom-
bination med överraskning till tid och sätt. Med ett 
anfall innan mobiliseringen genomförts kunde land-
stigning/luftlandsättning ske på platser som ännu inte 
fått tillräcklig gard. Några av nedanstående metoder 
kunde användas för att göra nya invasionsriktningar 
sårbara.

Hur?
Överraskning till sättet kunde bland annat åstadkom-
mas genom utveckling av vapen och transportmedel 
som försvararen inte upptäckt eller förstått innebör-

den av eller inte hunnit anpassa sin planering efter. 
Exempel på områden som var särskilt känsliga var 
ökning av stridsvagnars motståndskraft, ökad räck-
vidd hos attack%yget, %er luftlandsättningsförband, 
användning av roro-tonnage för landsättning i färje-
lägen och miniubåtar för att öppna upp infartsleder 
och, icke minst, Spetsnaz för sabotage och mord på 
nyckelpersonal.

Vår mobilisering kunde störas på olika sätt, 
genom insatser i mobområdena, främst sabotage, 
genom bekämpning av kommunikationer och inte 
minst cernering (inneslutning) av storstadsområden 
där en stor del av den på andra håll i landet mobili-
serande personalen bodde. 

En särskild aspekt på oväntade insatser var risken 
att vi fäst alltför vikt vid marginaldoktrinens tämligen 
statiska beskrivning av hotet. Angriparen kanske inte 
i alla lägen kände samma behov av gard mot huvud-
motståndaren som vi förutsatte.

Flexibilitet
Alla dessa osäkerheter om angriparens agerande 
gjorde att det övergripande krav som ställdes på vårt 
operativa agerande var %exibilitet. Det gällde att från 
det att ett invasionsföretag inleddes anpassa agerandet 
efter det aktuella händelseförloppet. Det antyds i mål-
sättningen ”Krigsmakten skall i det längsta kunna 
förhindra att en angripare får fast fot på svensk mark 
och kan utnyttja vårt land för sina syften. I varje del 
av landet skall kunna bjudas segt motstånd, om så 
erfordras även i form av det fria kriget”.

Det var inte bara angriparens resurser och age-
rande som kunde framtvinga förändringar av det ope-
rativa handlandet. Politiska beslut kunde framtvinga 
ett helt nytt operativt agerande. Det kunde gälla över-
gång från den operativa principen Möta, Hejda och 
Slå (MHS) till Försvårande (F) eller tvärtom, beroende 
på krigets förlopp i stort. Detta kunde också hänga 
ihop med samspelet mellan Sverige och västallierade. 
Jag återkommer avslutningsvis till detta.
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Påståenden som framfördes bl a från under-
rättelsesidan var att angriparen inte hade resurser
för ett överraskande angrepp. Det var ett paradoxalt
påstående som röjde brist på dynamiskt strategiskt
tänkande.

Det finns gott om möjligheter för en angripare
att få försteg: anfall ur fredsgruppering, dolda för-
beredelser, vilseledande åtgärder, avskräckning av
försvararens beredskapshöjningar och störning av
hans styrketillväxt. Til l  detta kan adderas att en för-
svarare ofta har en tendens att med sitt handlande
komma i efterhand: ouppmärksamhet för förändringar
i normalhotbilden, självbedrägeri, självavskräckning
och självutstörning. Historien ger exempel på för-
seningar beroende på misstag såväl på politisk som
militär sida.

Var?
Vilka områden som var hotade berodde på angripa-
rens strategiska slutmål, militärgeografiska förhål-
landen såsom vägar till slutmålen, lämpliga landstig-
nings- och luftlandsättningsområ' den, överfartsrutter
och ilastningsområden samt olika möjligheter för
huvudmotståndaren att ingripa. Dessa faktorer var
relativt lätta att förutse och kunde som nedan sägs
vägas in i miloindelning och fördelning av strids-
krafter.

Detta innebar inte att överraskning till rummet
var utesluten. Men den kunde främst tänkas i kom-
bination med överraskning till tid och sätt. Med ett
anfall innan mobiliseringen genomförts kunde land-
stigning/luftlandsättning ske på platser som ännu inte
fått tillräcklig gard. Några av nedanstående metoder
kunde användas för att göra nya invasionsriktningar
sårbara.

Hur?
Överraskning till sättet kunde bland annat åstadkom-
mas genom utveckling av vapen och transportmedel
som försvararen inte upptäckt eller förstått innebör-

den av eller inte hunnit anpassa sin planering efter.
Exempel på områden som var särskilt känsliga var
ökning av stridsvagnars motståndskraft, ökad räck-
vidd hos attackflyget, fler luftlandsättningsförband,
användning av roro-tonnage för landsättning i färje-
lägen och miniubåtar för att öppna upp infartsleder
och, icke minst, Spetsnaz för sabotage och mord på
nyckelpersonal.

Vår mobilisering kunde störas på olika sätt,
genom insatser i mobområdena, främst sabotage,
genom bekämpning av kommunikationer och inte
minst cernering (inneslutning) av storstadsområden
där en stor del av den på andra håll i landet mobili-
serande personalen bodde.

En särskild aspekt på oväntade insatser var risken
att vi fäst alltför vikt vid marginaldoktrinens tämligen
statiska beskrivning av hotet. Angriparen kanske inte
i alla lägen kände samma behov av gard mot huvud-
motståndaren som vi förutsatte.

Flexibilitet
Alla dessa osäkerheter om angriparens agerande
gjorde att det övergripande krav som ställdes på vårt
operativa agerande var flexibilitet. Det gällde att från
det att ett invasionsföretag inleddes anpassa agerandet
efter det aktuella händelseförloppet. Det antyds i mål-
sättningen "Krigsmakten skall i det längsta kunna
förhindra att en angripare får fast fot på svensk mark
och kan utnyttja vårt land för sina syften. I varje del
av landet skall kunna bjudas segt motstånd, om så
erfordras även i form av det fria kriget".

Det var inte bara angriparens resurser och age-
rande som kunde framtvinga förändringar av det ope-
rativa handlandet. Politiska beslut kunde framtvinga
ett helt nytt operativt agerande. Det kunde gälla över-
gång från den operativa principen Möta, Hejda och
Slå (MHS) till Försvårande (F) eller tvärtom, beroende
på krigets förlopp i stort. Detta kunde också hänga
ihop med samspelet mellan Sverige och västallierade.
Jag återkommer avslutningsvis till detta.
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Flexibilitet $ck givetvis inte bara handla om att 
parera oväntade händelseutvecklingar. Det gällde 
också att kunna gripa tillfällen i %ykten att agera och 
utnyttja angriparens svagheter och blottor. Flexibili-
teten krävde i sin tur:

– mångsidiga stridskrafter för att vi skulle kunna 
agera på alla arenor, mark, sjö och luft och under alla 
tidsskeden av operationen,

– planer som gav möjlighet att förändra handlandet 
i alla skeden,

– en ledningsorganisation som möjliggjorde att 
följa händelseutvecklingen och anpassa det operativa 
handlandet,

– chefer och staber med mental rörlighet och fan-
tasi. 

Några generella re!ektioner om dessa 
förutsättningar

Stridskrafter
En av de politiska förutsättningarna för försvars-
planeringen var från första början att försvaret skulle 
vara allsidigt sammansatt. Det $ck inte förekomma 
”luckor”, avsaknad av vitala system som kunde signa-
lera att vi räknade med att västmakterna skulle fylla 
ut luckorna, detta för att behålla neutralitetspolitikens 
trovärdighet. Ett försvar utan luckor innebar att vi 
hade system för att möta förändringar i angriparens 
förväntade beteende och för att utnyttja hans svag-
heter.

Den allsidigt sammansatta krigsmakten gav 
möjlig  heter att möta angriparens insatser under 
olika skeden, under hans anfallsförberedelser, under 
för  bekämpning, överskeppning och landstigning/
luftlandsättning samt under strider på svenskt terri-
torium. Samspelet mellan olika stridskrafter har när-
mare beskrivits i kapitel !.

Det var inte möjligt att upprätthålla en fullständig 
handlingsfrihet; den kom att inskränkas av ökade 
kost nader och politiska beslut. Beslutet &'(! att inte 

satsa på skydd av importsjöfart ledde till en fort-
löpande försämring av ubåtsjaktkapacitet till men 
för invasionsförsvaret, genom att en angripare kunde 
utnyttja undervattensoperationer för att bland annat 
undanröja hinder för inträngande i skärgårds områden. 
Begränsning av attack%ygets och robotars räckvidder 
– beslutad med motivet att vi inte skulle kunna hota 
Sovjetunionen med kärnvapen (som då fortfarande 
var under diskussion) – innebar mindre handlingsfri-
het att ingripa mot invasionsförberedelser. Luftvärns-
systemen var länge otillräckliga för att säkra armé-
förbandens rörlighet i öppen terräng.

Flexibiliteten krävde givetvis också att förbanden 
var stridsdugliga i alla tänkbara situationer. Detta 
låg till grund för utbildningssystemet VU )* med 
dess krav på förband insatsberedda omedelbart efter 
mobili sering och för MobIK, mobiliseringsinstruk-
tion för krigsmakten. Sjö- och %ygstridskrafter, fast 
kustartil leri, värnförband och hemvärn skulle också 
kunna vara stridsberedda inom något dygn enligt 
planerna

Planer
Som framgått av framställningarna i denna bok 
var grunden i den operativa planeringen storanfallet, 
anfall mot ett mobiliserat svenskt försvar. Grund-
alternativet för tilldelning av fältförband till militär-
områdena var utformat så att det överallt fanns en 
gard mot sådana angrepp som kunde insättas över-
raskande, som diversionsanfall eller som inledning 
till en större invasion. Förstärkningsalternativen var 
utformade så att det militärområde som blev huvud-
krigsskådeplats skulle ges resurser för att avvärja 
ett större angrepp. Problemet var, som diskuterats 
i kapitel ", när och hur ÖB skulle få underlag för 
att bestämma kraftsamling, en osäkerhet som tilltog 
med angriparens ökade kapacitet för landstigning 
och luftlandsättning. Som en följd av detta och färre 
moderniserade anfallsbrigader avskaffades systemet 
med strategiska reserver &'(# och militärbefälhavarna 
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Flexibilitet fick givetvis inte bara handla om att
parera oväntade händelseutvecklingar. Det gällde
också att kunna gripa tillfällen i flykten att agera och
utnyttja angriparens svagheter och blottor. Flexibili-
teten krävde i sin tur:

— mångsidiga stridskrafter för att vi skulle kunna
agera på alla arenor, mark, sjö och luft och under alla
tidsskeden av operationen,

— planer som gav möjlighet att förändra handlandet
i alla skeden,

— en ledningsorganisation som möjliggjorde att
följa händelseutvecklingen och anpassa det operativa
handlandet,

— chefer och staber med mental rörlighet och fan-
tasi.

Några generella reflektioner om dessa
förutsättningar

Stridskrafter
En av de politiska förutsättningarna för försvars-
planeringen var från första början att försvaret skulle
vara allsidigt sammansatt. Det fick inte förekomma
"luckor", avsaknad av vitala system som kunde signa-
lera att vi räknade med att västmakterna skulle fylla
ut luckorna, detta för att behålla neutralitetspolitikens
trovärdighet. Ett försvar utan luckor innebar att vi
hade system för att möta förändringar i angriparens
förväntade beteende och för att utnyttja hans svag-
heter.

Den allsidigt sammansatta krigsmakten gav
möjligheter att möta angriparens insatser under
olika skeden, under hans anfallsförberedelser, under
förbekämpning, överskeppning och landstigning/
luftlandsättning samt under strider på svenskt terri-
torium. Samspelet mellan olika stridskrafter har när-
mare beskrivits i kapitel 2.

Det var inte möjligt att upprätthålla en fullständig
handlingsfrihet; den kom att inskränkas av ökade
kostnader och politiska beslut. Beslutet 1972 att inte

satsa på skydd av importsjöfart ledde till en fort-
löpande försämring av ubåtsjaktkapacitet till men
för invasionsförsvaret, genom att en angripare kunde
utnyttja undervattensoperationer för att bland annat
undanröja hinder för inträngande i skärgårdsområden.
Begränsning av attackflygets och robotars räckvidder
— beslutad med motivet att vi inte skulle kunna hota
Sovjetunionen med kärnvapen (som då fortfarande
var under diskussion) — innebar mindre handlingsfri-
het att ingripa mot invasionsförberedelser. Luftvärns-
systemen var länge otillräckliga för att säkra arms-
förbandens rörlighet i öppen terräng.

Flexibiliteten krävde givetvis också att förbanden
var stridsdugliga i alla tänkbara situationer. Detta
låg till grund för utbildningssystemet VU 6o med
dess krav på förband insatsberedda omedelbart efter
mobilisering och för MobIK, mobiliseringsinstruk-
tion för krigsmakten. Sjö- och flygstridskrafter, fast
kustartilleri, värnförband och hemvärn skulle också
kunna vara stridsberedda inom något dygn enligt
planerna

Planer
Som framgått av framställningarna i denna bok
var grunden i den operativa planeringen storanfallet,
anfall mot ett mobiliserat svenskt försvar. Grund-
alternativet för tilldelning av fältförband till militär-
områdena var utformat så att det överallt fanns en
gard mot sådana angrepp som kunde insättas över-
raskande, som diversionsanfall eller som inledning
till en större invasion. Förstärkningsalternativen var
utformade så att det militärområde som blev huvud-
krigsskådeplats skulle ges resurser för att avvärja
ett större angrepp. Problemet var, som diskuterats
i kapitel 3, när och hur ÖB skulle få underlag för
att bestämma kraftsamling, en osäkerhet som tilltog
med angriparens ökade kapacitet för landstigning
och luftlandsättning. Som en följd av detta och färre
moderniserade anfallsbrigader avskaffades systemet
med strategiska reserver 1978 och militärbefälhavarna



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

hade alla förband underställda. Förstärkning skedde 
genom omfördelning mellan militärområden.

Planerna var inte utformade så att de olika alter-
nativen måste genomföras fullt ut med automatik. 
Anpassning efter lägets krav övades ofta under stabs-
tjänstövningar. Hur det kommunikationstekniskt 
skulle ha fungerat kunde naturligtvis inte prövas 
– än mindre under bekämpning. Men organisationen 
för koncentrerings- och uppmarschtransporter var 
mycket väl genomarbetad. 

En allmän mobilisering direkt från fredstillstånd 
bedömdes bli oerhört ansträngande för hela samhäl-
let, för att inte säga kaotisk. Strävan var därför att 
inleda med partiell mobilisering, i förberedda alter-
nativ eller selektivt, för att skapa trösklar och smörja 
upp mobiliserings maskineriet. Oavsett vilket mobili-
seringsförlopp som blev fallet var det mycket käns-
ligt. En ostörd mobilisering kunde påräknas endast 
om inga krigshandlingar i Europa över huvud taget 
inletts. Men om kriget brutit ut fanns ingen anledning 
för Sovjetunionen att undvika att störa ut mobilise-
ring, koncentrering och uppmarsch. I det fall man 
tänkte respektera svensk neutralitet tills vidare kunde 
det ske med metoder som inte skulle få Sverige att gå 
i krig, framför allt sabotage. Om Sverige skulle inva-
deras kunde man tillgripa attack- och bomb$yg. Även 
begränsade insatser med $yg som kunde avvaras från 
centralfronten torde ha inneburit stora störningar. 

Att möta sådana övades under operativa övningar. 
De verkliga konsekvenserna av t ex kommunikations-
bekämpning är svåra att bedöma. Man kan dock 
konstatera att planerna inte var så rigida att de inte 
gick att ändra. Ett exempel är en av ÖB ledd stabs-
tjänstövning med milo/civo Syd %#&!. Under koncent-
reringsskedet luftlandsatte angriparen ett regemente 
på Ryssbergen mellan Blekinge och Skåne med syfte 
att underlätta ett diversionsangrepp i Kalmartrakten. 
Den först anländande av tillförda brigader insattes 
mot luftlandsättningen, vilket ledde till att ingen av 
militärområdets infanteribrigader 'ck grupperas i 

sina avsedda krigsuppgiftsområden, där de i detalj 
planlagt grupperingen. Men eftersom denna planering 
hade dokumenterats skriftligt kunde underlag över-
lämnas till aktuell brigad. 

På den strategiska nivån prövades också $exibili-
teten; valet av förstärkningsalternativ var ett vanligt 
övningsmoment.

Vid ett överraskande angrepp uppstod problemet 
hur storanfallsplanen skulle hanteras. Det berodde 
givetvis på hur långt vår mobilisering nått och hur 
den fortskred. I gynnsamma fall kunde man använda 
storanfallsplanen med mindre justeringar. Om angri-
parens försteg var större blev det mer av ren impro-
visation. I kapitel ( beskrivs hur särskilda riktlinjer 
utfärdades i milo Ö till stöd för detta. Där beskrivs 
också hur överraskande angrepp i slutet av det kalla 
kriget blivit så aktuellt som hotbild att en särskild 
operationsplan utformades.

Ledningsorganisationen
Den integrerade ledningsorganisationen i milo staberna 
efter %#(( avsåg att säkerställa operativ samordning 
av olika stridskrafter, och militärområdenas omfatt-
ning ansågs tillgodose lämplig tilldelning av stridskraf-
ter för en operation. Ett undantag gjordes för attack-
$ygförbanden, som sammanhölls i attackeskadern E % 
som överbefälhavarens kraftsamlingsresurs, vilken 
i sin helhet eller i delar kunde tilldelas militärbefäl-
havare efter behov. Som beskrivs i kapitel %) ansågs 
från marint håll att sjöstridskrafterna borde kunna 
utnyttjas på liknande sätt och att deras kapacitet inte 
kunde utnyttjas optimalt inom militärområdets ram.

Jakt$ygförbandens ledningsorganisation, sektor-
staberna, överensstämde inte geogra'skt med militär-
områdena, och de mindre militärområdena kunde 
inte ges tillräcklig kapacitet för ledning av $ygstrids-
krafter. Detta hanterades, som framgår av kapitel *, 
genom tilläggsuppgifter. Författaren anser att konse-
kvenserna av omorganisationen för ledningen av $yg-
stridskrafter behöver utredas.
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hade alla förband underställda. Förstärkning skedde
genom omfördelning mellan militärområden.

Planerna var inte utformade så att de olika alter-
nativen måste genomföras fullt ut med automatik.
Anpassning efter lägets krav övades ofta under stabs-
tjänstövningar. Hur det kommunikationstekniskt
skulle ha fungerat kunde naturligtvis inte prövas
— än mindre under bekämpning. Men organisationen
för koncentrerings- och uppmarschtransporter var
mycket väl genomarbetad.

En allmän mobilisering direkt från fredstillstånd
bedömdes bli oerhört ansträngande för hela samhäl-
let, för att inte säga kaotisk. Strävan var därför att
inleda med partiell mobilisering, i förberedda alter-
nativ eller selektivt, för att skapa trösklar och smörja
upp mobiliseringsmaskineriet. Oavsett vilket mobili-
seringsförlopp som blev fallet var det mycket käns-
ligt. En ostörd mobilisering kunde påräknas endast
om inga krigshandlingar i Europa över huvud taget
inletts. Men om kriget brutit ut fanns ingen anledning
för Sovjetunionen att undvika att störa ut mobilise-
ring, koncentrering och uppmarsch. I  det fall man
tänkte respektera svensk neutralitet tills vidare kunde
det ske med metoder som inte skulle få Sverige att gå
i krig, framför allt sabotage. Om Sverige skulle inva-
deras kunde man tillgripa attack- och bombflyg. Även
begränsade insatser med flyg som kunde avvaras från
centralfronten torde ha inneburit stora störningar.

Att möta sådana övades under operativa övningar.
De verkliga konsekvenserna av t ex kommunikations-
bekämpning är svåra att bedöma. Man kan dock
konstatera att planerna inte var så rigida att de inte
gick att ändra. Ett exempel är en av ÖB ledd stabs-
tjänstövning med milo/civo Syd 1972. Under koncent-
reringsskedet luftlandsatte angriparen ett regemente
på Ryssbergen mellan Blekinge och Skåne med syfte
att underlätta ett diversionsangrepp i Kalmartrakten.
Den först anländande av tillförda brigader insattes
mot luftlandsättningen, vilket ledde till att ingen av
militärområdets infanteribrigader fick grupperas i
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sina avsedda krigsuppgiftsområ,' den, där de i detalj
planlagt grupperingen. Men eftersom denna planering
hade dokumenterats skriftligt kunde underlag över-
lämnas till aktuell brigad.

På den strategiska nivån prövades också flexibili-
teten; valet av förstärkningsalternativ var ett vanligt
övningsmoment.

Vid ett överraskande angrepp uppstod problemet
hur storanfallsplanen skulle hanteras. Det berodde
givetvis på hur långt vår mobilisering nått och hur
den fortskred. I  gynnsamma fall kunde man använda
storanfallsplanen med mindre justeringar. Om angri-
parens försteg var större blev det mer av ren impro-
visation. I  kapitel 6 beskrivs hur särskilda riktlinjer
utfärdades i milo Ö till stöd för detta. Där beskrivs
också hur överraskande angrepp i slutet av det kalla
kriget blivit så aktuellt som hotbild att en särskild
operationsplan utformades.

Ledningsorganisationen
Den integrerade ledningsorganisationen i milostaberna
efter 1966 avsåg att säkerställa operativ samordning
av olika stridskrafter, och militärområdenas omfatt-
ning ansågs tillgodose lämplig tilldelning av stridskraf-
ter för en operation. Ett undantag gjordes för attack-
flygförbanden, som sammanhölls i attackeskadern E i
som överbefälhavarens kraftsamlingsresurs, vilken
i sin helhet eller i delar kunde tilldelas militärbefäl-
havare efter behov. Som beskrivs i kapitel to ansågs
från marint håll att sjöstridskrafterna borde kunna
utnyttjas på liknande sätt och att deras kapacitet inte
kunde utnyttjas optimalt inom militärområdets ram.

Jaktflygförbandens ledningsorganisation, sektor-
staberna, överensstämde inte geografiskt med militär-
områdena, och de mindre militärområdena kunde
inte ges tillräcklig kapacitet för ledning av flygstrids-
krafter. Detta hanterades, som framgår av kapitel 4,
genom tilläggsuppgifter. Författaren anser att konse-
kvenserna av omorganisationen för ledningen av flyg-
stridskrafter behöver utredas.
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En svaghet för den operativa ledningen var att 
det för arméförbanden saknades en nivå under MB 
för samordning av $era fördelningars strid, armékår-
chefer. Dessa hade utgått %&'(. Att åstadkomma 
denna samordning från milostabens bergrum var inte 
görligt, utan man tvingades till föga ändamålsenliga 
improvisationer.

De svåraste problemen för ledning av arméförband 
skulle uppstå vid ett överraskande angrepp. Mobili-
seringen leddes av regementschefer/försvarsområdes-
befälhavare, och förbanden skulle därefter underställas 
fördelningschefer med mobiliserade staber. Sam tidigt 
skulle fördelningarna överta hela eller delar av för-
svarsområden. Detta moment övades ofta.

På marin sida förelåg också kontinuitetsproblem 
i det fall krigsutbrott skulle förgås av omfattande 
ubåtsjaktinsatser.

Cheferna
Det går naturligtvis inte att fälla något generellt 
omdöme om chefernas förmåga till $exibelt operativt 
tänkande. Här följer några re$ektioner bland annat 
om karaktären av de övningar som genomfördes.

Stora milo-/civo-övningar genomfördes för att öva 
samverkan mellan olika delar av totalförsvaret. De 
måste av naturliga skäl läggas på ett elementärt plan 
med utgångsläge och inledande händelseutveckling 
nära grundplanerna; de civila deltagarnas förkunska-
per var givetvis inte alltid aktuella. Utrymmet för 
att öva improvisationer i helt nya lägen var alltså 
begränsat. Däremot )ck de militära deltagarna insikt 
i de svårigheter som föreligger för $exibelt operativt 
agerande.

Av militärbefälhavarna ledda övningar med krigs-
förband var omgärdade med så mycket fredsmässiga 
restriktioner att det var svårt att öva oförutsedda 
förlopp. Däremot ökade givetvis milostabens personal 
sin kunskap om förbandens förmåga. Denna kunskap 
hade redan grundlagts genom of)cersutbildnings-
systemet, där varje chef en gång varit menig soldat. 

Krigsspel, stabstjänstövningar eller fälttjänst-
övningar har oftast ett något schematiskt förlopp: 
angriparen lyckas trots svåra förluster stiga iland och 
luftlandsätta, upprätta brohuvud och tränga fram 
mot ökande motstånd samt slutligen slås tillbaka. Det 
)nns många skäl till detta. Om man vill öva alla funk-
tioner och nivåer i ett förband eller en stab kan man 
inte låta angriparen misslyckas redan i starten. Men 
den motsatta utgången, ett nederlag för oss, kan man 
inte gärna spela upp i övning med riktiga staber eller 
förband; det skulle vara förödande för moralen och 
tilltron till systemet. 

Ledning och förande av operationer under ett 
överraskande angrepp övades knappast i tillräck-
lig omfattning. Det skedde främst i olika former av 
beredskapskontroller genomförda av försvarsstabens 
operationsledning *.

Militärbefälhavarens många fredsuppgifter 
tende rade att tränga undan en fortlöpande operativ 
internutbildning. Generalmajor Claës Skoglund, som 
utredde den operativa utbildningen, hävdade att 
försvars stabschefen försummade det som borde ha 
varit en huvuduppgift, att inspektera milostabernas 
operativa förmåga.

Några kommentarer till de milovisa kapitlen

Milo ÖN
Vid en gränsinvasion fanns inte ett för angriparen 
känsligt moment liknande kustinvasionens land-
stigning. Angriparen kunde i princip samla en över-
väldigande styrka öster om gränsälvarna och därefter 
på krigets första dag med oemotståndligt artilleri- och 
$ygunderstöd överskrida gränsen. Några möjlig heter 
för våra stridskrafter att hejda angreppet redan i 
gränszonen fanns inte. Den operativa principen blev 
därför att utnyttja det geogra)ska djupet och det 
glesa vägnätet för att fördröja angriparen och tillfoga 
honom förluster för att så småningom med ett hård-
nande motstånd kunna avvärja framträngande. 
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En svaghet för den operativa ledningen var att
det för armsförbanden saknades en nivå under MB
för samordning av flera fördelningars strid, armskår-
chefer. Dessa hade utgått 1958. Att  åstadkomma
denna samordning från milostabens bergrum var inte
görligt, utan man tvingades till föga ändamålsenliga
improvisationer.

De svåraste problemen för ledning av armsförband
skulle uppstå vid ett överraskande angrepp. Mobili-
seringen leddes av regementschefer/försvarsområdes-
befälhavare, och förbanden skulle därefter underställas
fördelningschefer med mobiliserade staber. Samtidigt
skulle fördelningarna överta hela eller delar av för-
svarsområden. Detta moment övades ofta.

På marin sida förelåg också kontinuitetsproblem
i det fall krigsutbrott skulle förgås av omfattande
ubåtsjaktinsatser.

Cheferna
Det går naturligtvis inte att fälla något generellt
omdöme om chefernas förmåga till flexibelt operativt
tänkande. Här följer några reflektioner bland annat
om karaktären av de övningar som genomfördes.

Stora milo-/civo-övningar genomfördes för att öva
samverkan mellan olika delar av totalförsvaret. De
måste av naturliga skäl läggas på ett elementärt plan
med utgångsläge och inledande händelseutveckling
nära grundplanerna; de civila deltagarnas förkunska-
per var givetvis inte alltid aktuella. Utrymmet för
att öva improvisationer i helt nya lägen var alltså
begränsat. Däremot fick de militära deltagarna insikt
i de svårigheter som föreligger för flexibelt operativt
agerande.

Av militärbefälhavarna ledda övningar med krigs-
förband var omgärdade med så mycket fredsmässiga
restriktioner att det var svårt att öva oförutsedda
förlopp. Däremot ökade givetvis milostabens personal
sin kunskap om förbandens förmåga. Denna kunskap
hade redan grundlagts genom officersutbildnings-
systemet, där varje chef en gång varit menig soldat.

Krigsspel, stabstjänstövningar eller fälttjänst-
övningar har oftast ett något schematiskt förlopp:
angriparen lyckas trots svåra förluster stiga iland och
luftlandsätta, upprätta brohuvud och tränga fram
mot ökande motstånd samt slutligen slås tillbaka. Det
finns många skäl till detta. Om man vill öva alla funk-
tioner och nivåer i ett förband eller en stab kan man
inte låta angriparen misslyckas redan i starten. Men
den motsatta utgången, ett nederlag för oss, kan man
inte gärna spela upp i övning med riktiga staber eller
förband; det skulle vara förödande för moralen och
tilltron till systemet.

Ledning och förande av operationer under ett
överraskande angrepp övades knappast i tillräck-
lig omfattning. Det skedde främst i olika former av
beredskapskontroller genomförda av försvarsstabens
operationsledning 3.

Militärbefälhavarens många fredsuppgifter
tenderade att tränga undan en fortlöpande operativ
internutbildning. Generalmajor Cla6 Skoglund, som
utredde den operativa utbildningen, hävdade att
försvarsstabschefen försummade det som borde ha
varit en huvuduppgift, att inspektera milostabernas
operativa förmåga.

Några kommentarer till de milovisa kapitlen

Milo ÖN
Vid en gränsinvasion fanns inte ett för angriparen
känsligt moment liknande kustinvasionens land-
stigning. Angriparen kunde i princip samla en över-
väldigande styrka öster om gränsälvarna och därefter
på krigets första dag med oemotståndligt artilleri- och
flygunderstöd överskrida gränsen. Några möjligheter
för våra stridskrafter att hejda angreppet redan i
gränszonen fanns inte. Den operativa principen blev
därför att utnyttja det geografiska djupet och det
glesa vägnätet för att fördröja angriparen och tillfoga
honom förluster för att så småningom med ett hård-
nande motstånd kunna avvärja framträngande.
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Inledningsvis skulle därför genomföras fördröj-
ningsstrid. Anfall, eldöverfall och överfall skulle 
ske i kombination med försvar av skansar och med 
omfattande mineringar, blockeringar och förstöring 
av vägar. Fienden skulle ”kanaliseras”, tillåtas fram-
tränga längs en väg samtidigt som vi försenade hans 
framträngande längs övriga vägar så länge att vi 
kunde sätta in anfall med Norrlandsskytteförband 
– i det låglänta och delvis öppna kustlandet under-
stödda av stridsvagnsförband – för att slå den längst 
framträngande $enden.

Fram till #%&' skulle angriparen hejdas i den 
starkt befästa Kalixlinjen (Främre avvärjningszonen 
och Norra (ankzonen) genom försvar och kraftsam-
lade brigadanfall i fördelningsram. Om detta skulle 
misslyckas var nästa ställning Boden-Luleå. I sam-
band med byte av MB ändrades detta. Angriparens 
rörlighet och eldkraft hade nu utvecklats så att ytter-
ligare fördröjningsdjup krävdes för att åstadkomma 
ett avgörande. Den tidigare reservställningen blev nu 
avvärjningsområde och Kalixställningen en del i ett 
fördröjningsområde. Striden där leddes inledningsvis 
av försvarsområdesbefälhavare med, förutom lokal-
försvarsförband, bland annat var sin Norrlandsbri-
gad. Mellan Kalix och Lule älvar skulle avvärjnings-
strid genomföras (kombination av fördröjningsstrid, 
försvar och anfall) av tre fördelningar.

Självklart kunde lägen uppstå då framträngande 
kunde avvärjas redan i anslutning till de främre 
zonerna, liksom det i den tidigare planeringen fanns 
(exibilitet att lämna dem inför överlägsna styrkor och 
falla tillbaka på Bakre avvärjningszonen. En annan 
nödvändig handlingsfrihet var att – efter ett politiskt 
beslut – kunna kraftsamla militärområdets styrkor för 
att hindra en angripare att framtränga över Gällivare, 
Kiruna mot Narvik.

Bengt Gustafsson avfärdar i sitt kapitel möjlig-
heten till överraskande angrepp mot milo ÖN. Det är 
en de$nitionsfråga; med den vidare betydelse jag lagt 
i begreppet kan man föreställa sig ett antal situationer 

då en angripare genom bekämpning av förbindelser 
får ett stort försteg i styrketillväxt i norr. Gustafsson 
pekar på ett (ankanfall över Bottniska viken som ett 
möjligt hot. 

Milo Ö
Vid försvar mot kustinvasion var principen Möta, 
Hejda och Slå. Strävan var att hindra $enden att 
få fast fot på svenskt landterritorium. Hans styrkor 
skulle därför tidigt bekämpas till sjöss av attack(yg, 
sjöstridskrafter och kustartilleri. Markstridskrafternas 
roll i detta var att genom sin gruppering i försvars-
ställningar (i regel befästa) tvinga angriparen till en 
lång förbekämpning med (yg, vilket skulle skapa tid 
för mobilisering, koncentrering och uppmarsch samt 
för ytterligare försvarsförberedelser. 

Förbekämpningen skulle mötas av vårt jakt(yg 
och luftvärn. På grund av de förluster angriparens 
(ygstridskrafter därvid åsamkades skulle denne efter 
hand tvingas till att kraftsamla sin förbekämpning till 
avsett landstigningsområde, vilket skulle ge försvara-
ren underlag för att kraftsamla ytterligare strids-
krafter.

Den viktigaste effekten av våra (yg-, sjö- och 
kustartilleristridskrafters 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. 
I milo Ö var två fördelningar grupperade för avvärj-
ningsstrid på de två farligaste landstigningsområ-
dena, en norr och en söder om Stockholmsområdet. 
Detta, militärområdets känsligaste del, skyddades av 
kustartilleri i skärgårdsområdet och genom att den 
långa inpassagen också var känslig för anfall med 
sjö- och (ygstridskrafter. Om $enden ändå lyckades 
etablera ett brohuvud gällde det att slå honom med 
kraftsamlade anfall. Om angriparen ändå lyckades 
tillföra resurser för fortsatt styrketillväxt och utbryt-
ning ur brohuvudet var det för försvararen viktigt att 
hindra honom att ta hamnar som skulle ge möjlighet 
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Inledningsvis skulle därför genomföras fördröj-
ningsstrid. Anfall, eldöverfall och överfall skulle
ske i kombination med försvar av skansar och med
omfattande mineringar, blockeringar och förstöring
av vägar. Fienden skulle "kanaliseras", tillåtas fram-
tränga längs en väg samtidigt som vi försenade hans
framträngande längs övriga vägar så länge att vi
kunde sätta in anfall med Norrlandsskytteförband
— i det låglänta och delvis öppna kustlandet under-
stödda av stridsvagnsförband — för att slå den längst
framträngande fienden.

Fram till 1970 skulle angriparen hejdas i den
starkt befästa Kalixlinjen (Främre avvärjningszonen
och Norra flankzonen) genom försvar och kraftsam-
lade brigadanfall i fördelningsram. Om detta skulle
misslyckas var nästa ställning Boden-Luleå. I sam-
band med byte av MB ändrades detta. Angriparens
rörlighet och eldkraft hade nu utvecklats så att ytter-
ligare fördröjningsdjup krävdes för att åstadkomma
ett avgörande. Den tidigare reservställningen blev nu
avvärjningsområde och Kalixställningen en del i ett
fördröjningsområde. Striden där leddes inledningsvis
av försvarsområdesbefälhavare med, förutom lokal-
försvarsförband, bland annat var sin Norrlandsbri-
gad. Mellan Kalix och Lule älvar skulle avvärjnings-
strid genomföras (kombination av fördröjningsstrid,
försvar och anfall) av tre fördelningar.

Självklart kunde lägen uppstå då framträngande
kunde avvärjas redan i anslutning till de främre
zonerna, liksom det i den tidigare planeringen fanns
flexibilitet att lämna dem inför överlägsna styrkor och
falla tillbaka på Bakre avvärjningszonen. En annan
nödvändig handlingsfrihet var att — efter ett politiskt
beslut — kunna kraftsamla militärområdets styrkor för
att hindra en angripare att framtränga över Gällivare,
Kiruna mot Narvik.

Bengt Gustafsson avfärdar i sitt kapitel möjlig-
heten till överraskande angrepp mot milo ÖN. Det är
en definitionsfråga; med den vidare betydelse jag lagt
i begreppet kan man föreställa sig ett antal situationer
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då en angripare genom bekämpning av förbindelser
får ett stort försteg i styrketillväxt i norr. Gustafsson
pekar på ett flankanfall över Bottniska viken som ett
möjligt hot.

Milo Ö
Vid försvar mot kustinvasion var principen Möta,
Hejda och Slå. Strävan 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 gruppering i försvars-
ställningar (i regel befästa) tvinga angriparen till en
lång förbekämpning med flyg, vilket skulle skapa tid
för 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 till att kraftsamla sin förbekämpning till
avsett landstigningsområde, vilket skulle ge försvara-
ren underlag för att kraftsamla ytterligare strids-
krafter.

Den viktigaste effekten av våra flyg-, sjö- och
kustartilleristridskrafters 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.
I  milo Ö var två fördelningar grupperade för avvärj-
ningsstrid på de två farligaste landstigningsområ-
dena, en norr och en söder om Stockholmsområdet.
Detta, militärområdets känsligaste del, skyddades av
kustartilleri i skärgårdsområdet och genom att den
långa inpassagen också var känslig för anfall med
sjö- och flygstridskrafter. Om fienden ändå lyckades
etablera ett brohuvud gällde det att slå honom med
kraftsamlade anfall. Om angriparen ändå lyckades
tillföra resurser för fortsatt styrketillväxt och utbryt-
ning ur brohuvudet var det för försvararen viktigt att
hindra honom att ta hamnar som skulle ge möjlighet
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för styrketillförsel med handelstonnage. Här handlade 
det om kombinationer av alla stridssätten, men med 
anfall med pansarförband som den avgörande kompo-
nenten. Kvarvarande attack#yg och sjöstridskrafter 
hade nu som viktigaste uppgift att strypa tillförsel av 
förstärkningar och underhåll till brohuvudena, medan 
en av jakt#ygets uppgifter blev att skydda motanfalls-
förbanden.

Milo Ö var det militärområde där en angripare 
hade mest att vinna på ett överraskande angrepp: 
möjlighet att lamslå rikets ledning och centrala funk-
tioner, utstörning av mobilisering genom inneslutning 
av Stockholm och möjlighet till snabb styrketillväxt 
genom luften. Samtidigt delades militärområdet av 
Mälaren, och det fanns gynnsamma landstignings-
områden såväl norr som söder om denna. Scenarierna 
i kapitel $ belyser denna problematik

Milo Ö innehöll dessutom Gotland, av stor operativ 
betydelse för försvaret av militärområdet och mycket 
speciella försvarsproblem. Men ön hade också strate-
gisk och politisk betydelse för riket, och det kan för-
modas att den politiska ledningen skulle ha velat styra 
det operativa agerandet.

Ett annat operativt problem med strategiska 
implika tioner var försvaret av Ålandsförträngningen, 
vilket påverkade hotbilden mot milo ÖN och NN. 

Sjö- och luftoperativt hade milo Ö således många 
riktningar att hantera.

Milo S
Öppen kust var den för angriparen mest gynnsamma 
terrängtypen, av #era anledningar. Den gav de bästa 
möjligheterna att landsätta från specialtonnage på ofta 
låglänta stränder. Försvararen hade färre möjlig heter 
att med sjöstridskrafter, kustartilleri och mineringar 
tillfoga landstignings#ottan förluster. Markstrids-
krafter grupperade till försvar var mer oskyddade 
mot #ygangrepp. Det sistnämnda var givetvis särskilt 
problematiskt om angriparen skulle använda taktiska 
kärnvapen för att slå ut förband grupperade nära 

stranden. Endast infanteriförband som kunde ges 
starkt forti%katoriskt skydd (skyddsrum som skyddade 
mot fullträffar av konventionella vapen och begrän-
sade kärnvapnens verkan) borde därför grupperas 
strandnära.

Den taktik som utvecklades innebar att vi med 
pansarförband snabbt måste framrycka mot stran-
den, när det var tydligt var landstigningen skulle ske. 
I kärnvapenfallet kunde denna framryckning ske när 
angriparen överskred sitt eget säkerhetsavstånd för 
kärnvapeninsats. Anfallsstriden %ck karaktären av 
framryckning till stridsställningar varifrån landsti-
gande %ende kunde bekämpas. I bästa fall skulle eld 
kunna avges mot ”!-meters-kurvan”, det vattendjup 
där urlastning ur landstigningsfartygen förväntades 
ske. För det fallet att man inte skulle hinna fram i tid 
fanns stridsställningar rekognoserade längre tillbaka. 
Om angriparen ändå lyckades etablera brohuvud 
inriktades striden på likartat sätt som i skärgårds-
varianten, dock med ännu mer betoning på anfall, 
i detta fall med pansarförband.

Försvaret av milo S präglades i hög grad av krigs-
erfarenheterna från Normandielandstigningen &'"", 
Operation Overlord: om %enden inte hejdades på 
stranden var slaget förlorat. En annan princip hade 
varit omöjlig. 

Från operativ utgångspunkt kunde insatser av 
sjö- och #ygstridskrafter ha tillfogat angriparen 
sådana förluster att arméstridskrafterna hade goda 
möjlig heter att fälla avgörandet i urlastningsögon-
blicket. Den chansen kunde man inte släppa i förtid. 
Till detta kom den politisk-psykologiska omöjligheten 
att överge det tättbefolkade och för landets försörj-
ning vitala Skåne. Försvaret var därför uppbyggt på 
fördelningar med infanteribrigader grupperade för 
avvärjningsstrid vid öppen kust och pansarbrigader 
som miloreserver i sitt område. I det inre av Skåne 
fanns &(. fördelningsstaben (pansarfördelningsstaben), 
beredd att leda variabelt antal pansarbrigader i anfall 
mot kusten.
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för styrketillförsel med handelstonnage. Här handlade
det om kombinationer av alla stridssätten, men med
anfall med pansarförband som den avgörande kompo-
nenten. Kvarvarande attackflyg och sjöstridskrafter
hade nu som viktigaste uppgift att strypa tillförsel av
förstärkningar och underhåll till brohuvudena, medan
en av jaktflygets uppgifter blev att skydda motanfalls-
förbanden.

Milo Ö var det militärområde där en angripare
hade mest att vinna på ett överraskande angrepp:
möjlighet att lamslå rikets ledning och centrala funk-
tioner, utstörning av mobilisering genom inneslutning
av Stockholm och möjlighet till snabb styrketillväxt
genom luften. Samtidigt delades militärområdet av
Mälaren, och det fanns gynnsamma landstignings-
områden såväl norr som söder om denna. Scenarierna
i kapitel 6 belyser denna problematik

Milo Ö innehöll dessutom Gotland, av stor operativ
betydelse för försvaret av militärområdet och mycket
speciella försvarsproblem. Men ön hade också strate-
gisk och politisk betydelse för riket, och det kan för-
modas att den politiska ledningen skulle ha velat styra
det operativa agerandet.

Ett annat operativt problem med strategiska
implikationer var försvaret av Ålandsförträngningen,
vilket påverkade hotbilden mot milo ÖN och NN.

Sjö- och luftoperativt hade milo Ö således många
riktningar att hantera.

Milo S
Öppen kust var den för angriparen mest gynnsamma
terrängtypen, av flera anledningar. Den gav de bästa
möjligheterna att landsätta från specialtonnage på ofta
låglänta stränder. Försvararen hade färre möjligheter
att med sjöstridskrafter, kustartilleri och mineringar
tillfoga landstigningsflottan förluster. Markstrids-
krafter 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 grupperade nära

stranden. Endast infanteriförband som kunde ges
starkt fortifikatoriskt skydd (skyddsrum som skyddade
mot fullträffar av konventionella vapen och begrän-
sade kärnvapnens verkan) borde därför grupperas
strandnära.

Den taktik som utvecklades innebar att vi med
pansarförband snabbt måste framrycka mot stran-
den, när det var tydligt var landstigningen skulle ske.
I  kärnvapenfallet kunde denna framryckning ske när
angriparen överskred sitt eget säkerhetsavstånd för
kärnvapeninsats. Anfallsstriden fick karaktären av
framryckning till stridsställningar varifrån landsti-
gande 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 rekognoserade längre tillbaka.
Om angriparen ändå lyckades etablera brohuvud
inriktades striden på likartat sätt som i skärgårds-
varianten, dock med ännu mer betoning på anfall,
i detta fall med pansarförband.

Försvaret av milo S präglades i hög grad av krigs-
erfarenheterna från Normandielandstigningen 1944,
Operation Overlord: om fienden inte hejdades på
stranden var slaget förlorat. En annan princip hade
varit omöjlig.

Från operativ utgångspunkt kunde insatser av
sjö- och flygstridskrafter ha tillfogat angriparen
sådana förluster att armsstridskrafterna hade goda
möjligheter att fälla avgörandet i urlastningsögon-
blicket. Den chansen kunde man inte släppa i förtid.
Til l  detta kom den politisk-psykologiska omöjligheten
att överge det tättbefolkade och för landets försörj-
ning vitala Skåne. Försvaret var därför uppbyggt på
fördelningar med infanteribrigader grupperade för
avvärjningsstrid vid öppen kust och pansarbrigader
som miloreserver i sitt område. I  det inre av Skåne
fanns 13. fördelningsstaben (pansarfördelningsstaben),
beredd att leda variabelt antal pansarbrigader i anfall
mot kusten.
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Hela kusten kunde inte täckas av infanteribrigader, 
utan planeringen var att efter hand omgruppera en 
del av kustfördelningarna när nya riktningar blev mer 
hotade, framför allt om angriparen ockuperade Själ-
land. För övriga områden ansvarade försvarsområdes-
befälhavare. 

Från strategisk utgångspunkt fanns det starka 
motiv för att, i stället för att avvärjande försvara 
Skåne, försvåra framträngande längs västkusten. 
Angriparens slutmål bedömdes vara Sydnorge, och 
dit var det lång väg med goda möjligheter för en för-
svarare att genomföra alltmer kraftsamlade $ank-
anfall. 

För det fall vi misslyckades med att avvärja vid 
kusten var det därför angeläget att ha en planering 
för att övergå till försvårandeoperationer. Problemen 
med detta var dels praktiskt operativa, det var svårt 
att hinna samla förbanden, särskilt underhållsförban-
den, och omgruppera till en upptagsställning i norra 
Skåne, Småland eller Halland, dels psykologiska, att 
med vissa förband satsa helhjärtat på avgörande vid 
kusten medan andra genomförde försvarsförberedel-
ser längre tillbaka.

Det var alltså naturligt att förberedelser för försvå-
randeoperationer stannade vid studier och krigsspel 
på hög nivå.

Några avslutande re!ektioner

Hotbilden
Den planering som beskrivs i milokapitlen ger, sedd 
i backspegeln, en överdriven %endebild. Den presum-
tive angriparen hade, som vi vet nu, under stora 
delar av det kalla kriget mer begränsade resurser 
för luftlandsättning och landstigning, och hans $yg 
kunde inte alltid utföra de konster som han tillskrevs 
i övningsscenarierna. Samma re$ektion kan man 
göra beträffande de krigsförloppsstudier som låg till 
grund för krigsmaktens utveckling. Men då måste 
man beakta planeringshorisonten – det tar tio år att 

genomföra större organisationsförändringar, och på 
den tiden kan även angriparen ha stärkt sin förmåga 
– och %enden kan dessutom ha startat processen innan 
vi upptäcker den. 

Det är därför nödvändigt att den operativa plane-
ringen och de operativa övningarna sker mot en över-
stark %endebild. När den eventuellt blir realistisk är 
det för sent att utveckla relevanta operativa principer. 
Att leda en operation är, som tydliggörs i exemplen i 
kapitel &, komplicerat. 

Det kan faktiskt också ha varit så att vi under-
skattade %endens förmåga och överskattade vår 
egen. Ovan nämndes att %enden tecknades mot bak-
grund av den statiska marginaldoktrinen, som var 
vårt planerings instrument, inte angriparens manual. 
Överraskande angrepp skulle säkerligen ha inne burit 
många påfrestningar på den operativa ledningen, 
likaså de politiska och psykologiska förhållanden som 
framställs i kapitel '.

En risk med att alltid föreställa sig en överstark 
%ende var att tänkandet bands till att parera, i stäl-
let för att spana efter chanser att agera mot %endens 
svagheter. Det kunde exempelvis uppstå situationer då 
offensiva insatser kunde fälla avgörandet redan innan 
huvudkrafterna behövde sättas in.

Två förhållanden i den strategiska verkligheten 
lyser nästan helt med sin frånvaro i den operativa 
planeringen. Det första var möjligheten till hjälp från 
västsidan och hur våra operationer skulle ske med 
hänsyn till detta. Det fanns i och för sig med i grund-
läggande strategiska analyser om angriparens mål, 
insatsmöjligheter och val av operationsriktningar etc, 
men vårt möjliga operativa agerande om och när 
hjälp anlände övades inte, inte ens på hög nivå i 
milo staberna. Det andra var operationernas förande 
i ett kärnvapenkrig. Det var något som det i många 
avseenden var omöjligt att planera för. När det gällde 
våra förbands gruppering och uppträdande togs dock, 
särskilt i början av det kalla kriget, stor hänsyn till 
kärnvapenhotet.
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Hela kusten kunde inte täckas av infanteribrigader,
utan planeringen var att efter hand omgruppera en
del av kustfördelningarna när nya riktningar blev mer
hotade, framför allt om angriparen ockuperade Själ-
land. För övriga områden ansvarade försvarsområdes-
befälhavare.

Från strategisk utgångspunkt fanns det starka
motiv för att, i stället för att avvärjande försvara
Skåne, försvåra framträngande längs västkusten.
Angriparens slutmål bedömdes vara Sydnorge, och
dit var det lång väg med goda möjligheter för en för-
svarare att genomföra alltmer kraftsamlade flank-
anfall.

För det fall vi misslyckades med att avvärja vid
kusten var det därför angeläget att ha en planering
för att övergå till försvårandeoperationer. Problemen
med detta var dels praktiskt operativa, det var svårt
att hinna samla förbanden, särskilt underhållsförban-
den, och omgruppera till en upptagsställning i norra
Skåne, Småland eller Halland, dels psykologiska, att
med vissa förband satsa helhjärtat på avgörande vid
kusten medan andra genomförde försvarsförberedel-
ser längre tillbaka.

Det var alltså naturligt att förberedelser för försvå-
randeoperationer stannade vid studier och krigsspel
på hög nivå.

Några avslutande reflektioner

Hotbilden
Den planering som beskrivs i milokapitlen ger, sedd
i backspegeln, en överdriven fiendebild. Den presum-
tive angriparen hade, som vi vet nu, under stora
delar av det kalla kriget mer begränsade resurser
för luftlandsättning och landstigning, och hans flyg
kunde inte alltid utföra de konster som han tillskrevs
i övningsscenarierna. Samma reflektion kan man
göra beträffande de krigsförloppsstudier som låg till
grund för krigsmaktens utveckling. Men då måste
man beakta planeringshorisonten — det tar tio år att
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genomföra större organisationsförändringar, och på
den tiden kan även angriparen ha stärkt sin förmåga
— och fienden kan dessutom ha startat processen innan
vi upptäcker den.

Det är därför nödvändigt att den operativa plane-
ringen och de operativa övningarna sker mot en över-
stark fiendebild. När den eventuellt blir realistisk är
det för sent att utveckla relevanta operativa principer.
Att leda en operation är, som tydliggörs i exemplen i
kapitel 6, komplicerat.

Det kan faktiskt också ha varit så att vi under-
skattade fiendens förmåga och överskattade vår
egen. Ovan nämndes att fienden tecknades mot bak-
grund av den statiska marginaldoktrinen, som var
vårt planeringsinstrument, inte angriparens manual.
Överraskande angrepp skulle säkerligen ha inneburit
många påfrestningar på den operativa ledningen,
likaså de politiska och psykologiska förhållanden som
framställs i kapitel 8.

En risk med att alltid föreställa sig en överstark
fiende var att tänkandet bands till att parera, i stäl-
let för att spana efter chanser att agera mot fiendens
svagheter. Det kunde exempelvis uppstå situationer då
offensiva insatser kunde fälla avgörandet redan innan
huvudkrafterna behövde sättas in.

Två förhållanden i den strategiska verkligheten
lyser nästan helt med sin frånvaro i den operativa
planeringen. Det första var möjligheten till hjälp från
västsidan och hur våra operationer skulle ske med
hänsyn till detta. Det fanns i och för sig med i grund-
läggande strategiska analyser om angriparens mål,
insatsmöjligheter och val av operationsriktningar etc,
men vårt möjliga operativa agerande om och när
hjälp anlände övades inte, inte ens på hög nivå i
milostaberna. Det andra var operationernas förande
i ett kärnvapenkrig. Det var något som det i många
avseenden var omöjligt att planera för. När det gällde
våra förbands gruppering och uppträdande togs dock,
särskilt i början av det kalla kriget, stor hänsyn till
kärnvapenhotet.
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Ledning genom uppdrag har sedan länge varit 
ledstjärnan i svensk armétaktik. Den genomsyrar 
även den operativa ledningen och den strategiska. 
Ledningsprincipen är inte utan komplikationer. En 
chef måste tillse att underlydandes strid samspelar 
till avsett resultat. Det kräver dels viss detaljstyrning, 
exempelvis försvar av viktiga platser, dels att chefen 
måste kontrollera att de under lydandes agerande 
inte spolierar syftet. I denna kontroll lurar risken att 
chefen börjar detaljreglera. Den högre chefen har ofta 
mindre aktuell information än den underlydande och 
kan inte som denne se tillfällen som måste gripas i 
#ykten.

Trots alla förbehåll och troliga inskränkningar i 
chefers handlingsfrihet på olika nivåer, taktiska och 
operativa, torde den ledningskultur som inpräntades 
ändå ha skapat förutsättningar för att agera mot de 
svaga punkterna hos en motståndare med mera rigida 
ledningsmetoder och försvårat för denne att förutse 
svagheterna i ”det efter våra förhållanden starka för-
svaret”.

Ledningsprincip
”Uppdragstaktik” är termen för att beteckna en 
lednings princip som innebär att en chef ger sin 
underlydande uppgift och resurser och avstår från 
att bestämma hur uppgiften ska lösas. I regel handlar 
det om att ge en långsiktig uppgift. Termen används 
inte bara när det gäller taktiskt handlande utan även 
om det strategiska. Detta är inte ägnat att skapa 
klarhet om olika begrepp. I själva verket är termen 
”uppdragstaktik” olämpligt även på den taktiska 
nivån. Det handlar inte om taktik, som är konsten att 
använda stridskrafter för att nå ett visst mål, utan om 
en ledningsprincip. I Tyskland, varifrån begreppet 
hämtats, används i stället Führung durch Auftrag. 

Ledning genom uppdrag avser att säkerställa att 
chefer på varje nivå har en handlingsfrihet som är 
optimal för dennes beslutsunderlag och kvali$katio-
ner. Den motsatta ledningsprincipen är kommando-
styrning. Chefen styr då sina underlydande även 
beträffande sättet att lösa uppgiften, ofta med kort-
siktiga order.
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Ledningsprincip
"Uppdragstaktik" är termen för att beteckna en
ledningsprincip som innebär att en chef ger sin
underlydande uppgift och resurser och avstår från
att bestämma hur uppgiften ska lösas. I  regel handlar
det om att ge en långsiktig uppgift. Termen används
inte bara när det gäller taktiskt handlande utan även
om det strategiska. Detta är inte ägnat att skapa
klarhet om olika begrepp. I själva verket är termen
"uppdragstaktik" olämpligt även på den taktiska
nivån. Det handlar inte om taktik, som är konsten att
använda stridskrafter för att nå ett visst mål, utan om
en ledningsprincip. I Tyskland, varifrån begreppet
hämtats, används i stället Fiihrung durch Auftrag.

Ledning genom uppdrag avser att säkerställa att
chefer på varje nivå har en handlingsfrihet som är
optimal för dennes beslutsunderlag och kvalifikatio-
ner. Den motsatta ledningsprincipen är kommando-
styrning. Chefen styr då sina underlydande även
beträffande sättet att lösa uppgiften, ofta med kort-
siktiga order.

Ledning genom uppdrag har sedan länge varit
ledstjärnan i svensk armstaktik. Den genomsyrar
även den operativa ledningen och den strategiska.
Ledningsprincipen är inte utan komplikationer. En
chef måste tillse att underlydandes strid samspelar
till avsett resultat. Det kräver dels viss detaljstyrning,
exempelvis försvar av viktiga platser, dels att chefen
måste kontrollera att de underlydandes agerande
inte spolierar syftet. I  denna kontroll lurar risken att
chefen börjar detaljreglera. Den högre chefen har ofta
mindre aktuell information än den underlydande och
kan inte som denne se tillfällen som måste gripas i
flykten.

Trots alla förbehåll och troliga inskränkningar i
chefers handlingsfrihet på olika nivåer, taktiska och
operativa, torde den ledningskultur som inpräntades
ändå ha skapat förutsättningar för att agera mot de
svaga punkterna hos en motståndare med mera rigida
ledningsmetoder och försvårat för denne att förutse
svagheterna i "det efter våra förhållanden starka för-
svaret".





!" cm grk Granatkastare, kaliber !" cm
haub Haubits
ikv Infanterikanonvagn
strv Stridsvagn
pskott Pansarskott
lvakan "# Luftvärnsautomatkanon, kaliber "# mm
lvrb $% Luftvärnsrobot $%, ”Redeye”
lvrb &# Luftvärnsrobot &#
pvrb '$ Pansarvärnsrobot '$, ”TOW”
pvrb '' Pansarvärnsrobot '', ”Bill”

Brigad man hästar hjtrak bil bv ksp grg rg pvpj pvrb  8 cm grk

IB 49 4 520 400 200 50 27 41 18

IB 59 4 669 300 270 119 113 24 18

IB 66 6 709 343 1 000 168 157 42 9

NB 63 6 060 185 1 000 256 168 157 42

IB 77 5 340 1 040 116 188 145 36

NB 85* 5 729 378

Brigad 12 cm grk haub ikv 103 strv 74 ikv 91 pskott lvakan 20 lvrb 69  lvrb 70  pvrb 56 pvrb 55

IB 49 5 6 240 24

IB 59 16 5 240 18

IB 66 18 18 11 1 200* 9 108

NB 63 18 18 11 1 200* 9 108

IB 77 18 12 12 1 200 9 108 288 72

NB 85* 12 12
108

90

Bilaga ! – stridskrafter ur armén

IB Infanteribrigad
NB Norrlandsbrigad
hjtrak Hjultraktor
bv Bandvagn
ksp Kulspruta
grg Granatgevär
rg Raketgevär
pvpj Pansarvärnspjäs
pvrb Pansarvärnsrobot
( cm grk Granatkastare, kaliber ( cm

Tabell 1: Brigadtypernas viktigaste materiella innehåll

*pskott !"*Endast tung organisations-
bestämmande materiel
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Brigad m a n hästar hjtrak bil bu ksp grg rg pupj pork 8 cm grk

IB 49 4  520 400 200 50 27 41 18

IB 59 4  669 300 270 119 113 24 18

IB 66 6  709 343 1 000 168 157 42 9

NB 63 6  060 185 1 000 256 168 157 42

IB 77 5  340 1 040 116 188 145 36

NB 85* 5  729

Brigad 1 2  cm grk haub iku 103 stru 74

378

iku 91 pskott lvakan 20 lurk 69 lurk 70 pvrb 56 pvrb 55

IB 49 5 6 240 24

IB 59 1 6 5 240 18

IB 66 1 8 18 11 1 200* 9 108

NB 63 1 8 18 11 1 200* 9 108

IB 77 1 8 12 12 1 200 9 108 288 72

NB 85*

*Endast tung organisations-
bestämmande materiel

12 12

*pskott 68

108 90

IB Infanteribrigad 12 cm grk Granatkastare, kaliber 12 cm
NB Norrlandsbrigad haub Haubits
hjtrak Hjultraktor ikv Infanterikanonvagn
by Bandvagn stry Stridsvagn
ksp Kulspruta pskott Pansarskott
grg Granatgevär lvakan 2o Luftvärnsautomatkanon, kaliber 20 mm
rg Raketgevär lvrb 69 Luftvärnsrobot 69, "Redeye"
pvpj Pansarvärnspjäs lvrb 70 Luftvärnsrobot 7o
pvrb Pansarvärnsrobot pvrb 56 Pansarvärnsrobot 56, "TOW"
8 cm grk Granatkastare, kaliber 8 cm pvrb 55 Pansarvärnsrobot 55, "Bil l"

Bilaga z — stridskrafter ur armen

Tabell 1: Brigadtypernas viktigaste materiella innehåll



!"#

lvakan !$ Luftvärnsautomatkanon, kaliber !$ mm
%! cm grj Granatkastare, kaliber %! cm
%$,& cm haub Haubits, kaliber %$,& cm
%&,& cm haub Haubits, kaliber %&,& cm
brobv Brobandvagb
bgbv Bärgningsbandvagn
ikv '% Infanterikanonvagn '%
lvrb #$ Luftvärnsrobot #$
lvrbbv #$% Luftvärnsrobotbandvagn #$%
pvrb &( Pansarvärnsrobot &(, ”TOW”
pvbv !$(! Pansarvärrnsrobobandvagn !$(!
pvrb && Pansarvärnsrobot &&, ”Bill”
pvrbbv &&% Pansarvärnsrobotbandvagn &%

Brigad man lstrv tstrv KP-bil pbv pvrbbil pvpj 1110 pvkv* lvkv*    mfordon

PB 43 6 471 105 76 101 6 5 1 000

PB 49 4 500 35 32 33 6 3 700

PB 58 5 200 48 45 6 18 700

PB 63 5 700 72 111 12 12 6 1 000

MekB 10 5 000 48 72 5 4 12 9 1 000

Brigad lvakan 20 12 cm grk 10,5 haub 15,5 haub brobv bgbv ikv 91 lvrb 70* rb 56* rb 55*

PB 43 12

PB 49 12

PB 58 16 12

PB 63 18 12 12 4 6 72 72

MekB 10 18 12 12 4 6 24 108 72 72

PB Pansarbrigad
MekB Mekaniserad brigad
lstrv Lätt stridsvagn
tstrv Tung stridsvagb
KP-bil Karosspansarbil
pbv Pansarbandvagn
pvrbbil Pansarvänsrobotbil
pvpj Pansarvärnspjäs
pvkv Pansarvärnskanonvagn
pvrbbv Pansarvärnsrobotbandvagn
lvkv Luftvärnskanonvagn
lvrbbv Luftvärnsrobotbandvagn
mfordon Motorfordon

*pvrbv !!" *lvrbv #$"

*pvbv %$&% *pvrbv !!"*lvrbv #$"

) * + , - ,  %  –  . / 0 * 1 . 2 0 , 3 / 4 0  5 0  , 0 6 7 8 B I L A G A  I  —  S T R I D S K R A F T E R  U R  A R M E N  2 4 7

Brigad man lstrv tstru KP-bil

PB 43 6 471. 105 76 101

PB 49 4 500 35 32 33

PH 58 5 200 48 45

PH 63 5 700 72

MekB 10 5 000 48

pbv p v r b b i l  p v p j  1110 p v k v *  l v k v *  m f o r d o n

6

6

5 1  000

3 7 0 0

6 18 7 0 0

111 1 2  1 2  6  1  000

72 5  4  1 2  9  1  000

*pyrbv 551 * I v r b v  Tor

Brigad l u a k a n  20 1 2  cm grk 1 0 , 5  haub 1 5 , 5  haub b r o b o  b g b v  i k u  91 l u r b  70* r b  56* r b  55*

PB 43 1 2

PB 49 1 2

PB 58 16 1 2

PB 63 1 8  1 2  1 2  4  6  7 2  7 2

MekB 10 1 8 12 1 2  4  6  2 4  1 0 8  7 2  7 2

*lvrbv 7or *pvbv  2062 * p v r b v  551

PB P a n s a r b r i g a d  l v a k a n  20 L u f t v ä r n s a u t o m a t k a n o n ,  kaliber 20 mm
MekB M e k a n i s e r a d  brigad 1 2  cm grj G r a n a t k a s t a r e ,  kaliber 12 cm
lstrv L ä t t  stridsvagn 1 0 , 5  cm haub H a u b i t s ,  kaliber 10,5 cm
tstrv T u n g  stridsvagb 1 5 , 5  cm haub H a u b i t s ,  kaliber 15,5 cm
KP-bil K a r o s s p a n s a r b i l  b r o b v  B r o b a n d v a g b
pbv P a n s a r b a n d v a g n  b g b v  B ä r g n i n g s b a n d v a g n
pvrbbil P a n s a r v ä n s r o b o t b i l  i k v  91 I n f a n t e r i k a n o n v a g n  91
pvpj P a n s a r v ä r n s p j ä s  l v r b  7o L u f t v ä r n s r o b o t  70
pvkv P a n s a r v ä r n s k a n o n v a g n  l v r b b v  701 L u f t v ä r n s r o b o t b a n d v a g n  701
pvrbbv P a n s a r v ä r n s r o b o t b a n d v a g n  p v r b  56 P a n s a r v ä r n s r o b o t  56, "TOW"
lvkv L u f t v ä r n s k a n o n v a g n  p v b v  2062 Pansa rvä r rns robobandvagn  2062
lvrbbv L u f t v ä r n s r o b o t b a n d v a g n  p v r b  55 P a n s a r v ä r n s r o b o t  55, "Bil l"
mfordon M o t o r f o r d o n  p v r b b v  551 Pansarvärnsrobotbandvagn 51
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år, beroende på bland annat ekonomi och leveranstakt 
av ny materiel. En brigad kunde därför vid en viss tid-
punkt innehålla bataljoner av olika organisation.

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995

Fördelningsstaber 10 10 10 10 10 10 8 8 8 6

IB 49 30 30

IB 59 26 22

IB 66 20 20 9 9

IB 77 11 10 11 6

NB 63 4 4 4 4

NB 85 5 5 5

PB 43

PB 49 6 6

PB 58 5

PB 63 5 5 5 4 4 3 3

Brig G 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MekB 1 1

Tabell 2: Fördelningsstaber och brigader över tiden

Tabellen är mycket förenklad och schematisk. 
Omorga nisationer skedde mestadels bataljonsvis, 
och tiden kunde variera från några få till över fem 
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Tabell 2: Fördelningsstaber och brigader över tiden

1950 1 9 5 5  1 9 6 0 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995

Fördelningsstaber 10 10 10 10 10 10 8 8 8 6

IB 49 30 30

IB 59 26 22

IB 66 20 20 9 9

IB 77 11 10 11 6

NB 63 4 4 4 4

NB 85 5

PB 43

PB 49 6 6

PB 58 5

PB 63 5 5 5 4 4 3 3

Brig G 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MekB 1 1

Tabellen är mycket förenklad och schematisk.
Omorganisationer skedde mestadels bataljonsvis,
och tiden kunde variera från några få till över fem

år, beroende på bland annat ekonomi och leveranstakt
av ny materiel. En brigad kunde därför vid en viss tid-
punkt innehålla bataljoner av olika organisation.



hjälpkanonbåtar, tre minsvepardivisioner; en 
msvpS och fyra msvpM, sex vedettbåtsdivisioner; 
nio vedettbåtar och tjugo hjälpvedettbåtar).

• Göteborgseskadern (pansarskeppet Manligheten, 
två hjälpkanonbåtar, en jagardivision; tre jagare, 
en ubåtsdivision; tre ubåtar, tre minsvepardivi-
sioner; fyra msvpS, två msvpK, sex msvpM och 
två hjälpvedettbåtar, en bevakningsdivision, en 
trängdivision).

• Vänernavdelningen (tre vedettbåtsdivisioner; tre 
vedettbåtar och två hjälpvedettbåtar).

• Sjökrigsskoleavdelningen (fem skoldivisioner; två 
kryssare, två jagare, två msvpS, två vedettbåtar 
och två hjälpvedettbåtar).

Marinens sammansättning efter krigsslutet

Kust!ottan
Kust!ottans organisation under "#$", det enda till-
fället då bägge kryssarna Tre Kronor och Göta lejon 
var rustade samtidigt, omfattade:

• Två eskadrar (två kryssare och fyra jagare).
• En motortorpedbåtsdivision (sju mtb).
• En minsvepardivision (tre msvpM).
• En ubåts!ottilj (två ubåtsdivisioner; nio ubåtar).
• En trängdivision (fyra fartyg).

Kust!ottans organisation omfattade inledningsvis 
endast en minsvepardivision organiserad. Skälet till 
detta var efterkrigsminröjningen som startade den 
# maj "#%$. I minröjningen deltog sammanlagt "&' 
svepfartyg. Fartygen var fördelade till lokala styrkor 
på följande sätt:

• Stockholmseskadern (fem utsjöminsvepare, 
sex kustminsvepare, tre vedettbåtar, nio hjälp-
minsvepare).

I fred organiserade förband under utbildning

Kust!ottan bestod vid krigsslutet av följande förband:

• Två pansarskeppsdivisioner (fyra pansarskepp).
• En kryssardivision (Älvsnabben och hjälpkryssa-

ren Fidra).
• Fem jagardivisioner (sexton jagare).
• En vedettbåtsdivision (två vedettbåtar).
• En minsvepardivision (fyra msvpS).
• En torpedbåtsdivision (åtta mtb och en vedett-

båt).
• En ubåtsavdelning (tre ubåtsdivisioner med nio 

ubåtar samt Patricia och Belos).
• En spanings!ygdivision ((. divisionen ur F ().
• En trängavdelning (nio fartyg, bl a förbindelsefar-

tyget Marieholm och lasarettsfartyget Prins Carl).

Lokala styrkor bestod av följande förband vid krigs-
slutet (exempel på sammansättning):

• Norrlandsavdelningen (en kryssardivision; två 
hjälpkryssare, en minsvepardivision; sex msvpM, 
en vedettbåtsdivision; tre hjälpvedettbåtar).

• Stockholmseskadern (ett pansarskepp, en kryssar-
division; två hjälpkryssare, en jagardivision; två 
jagare, tre minsvepardivisioner; fyra msvpS, tolv 
msvpM, sju vedettbåtsdivisioner; fyra vedett-
båtar och tjugoen hjälpvedettbåtar).

• Visbyavdelningen (en minsvepardivision; två 
msvpS, två vedettbåtsdivisioner; två vedettbåtar 
och åtta hjälpvedettbåtar).

• Karlskronaavdelningen (ett pansarskepp, två 
hjälpkryssare, två jagardivisioner; sex jagare, 
en ubåtsdivision; tre ubåtar, tre minsvepar-
divisioner; fyra msvpS, åtta msvpM, en vedett-
båts division; sex hjälpvedettbåtar).

• Malmöavdelningen (pansarskeppet Äran, två 
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Bilaga 2 -  stridskrafter ur marinen
I fred organiserade förband under utbildning

Kustflottan bestod vid krigsslutet av följande förband:

• T v å  pansarskeppsdivisioner (fyra pansarskepp).
• E n  kryssardivision (Älvsnabben och hjälpkryssa-

ren Fidra).
• Fem jagardivisioner (sexton jagare).
• E n  vedettbåtsdivision (två vedettbåtar).
• E n  minsvepardivision (fyra msvpS).
• E n  torpedbåtsdivision (åtta mtb och en vedett-

båt).
• E n  ubåtsavdelning (tre ubåtsdivisioner med nio

ubåtar samt Patricia och Belos).
• E n  spaningsflygdivision (2. divisionen ur F 2).
• E n  trängavdelning (nio fartyg, bl a förbindelsefar-

tyget Marieholm och lasarettsfartyget Prins Carl).

Lokala styrkor bestod av följande förband vid krigs-
slutet (exempel på sammansättning):

• Norrlandsavdelningen (en kryssardivision; två
hjälpkryssare, en minsvepardivision; sex msvpM,
en vedettbåtsdivision; tre hjälpvedettbåtar).

• Stockholmseskadern (ett pansarskepp, en kryssar-
division; två hjälpkryssare, en jagardivision; två
jagare, tre minsvepardivisioner; fyra msvpS, tolv
msvpM, sju vedettbåtsdivisioner; fyra vedett-
båtar och tjugoen hjälpvedettbåtar).

• Visbyavdelningen (en minsvepardivision; två
msvpS, två vedettbåtsdivisioner; två vedettbåtar
och åtta hjälpvedettbåtar).

• Karlskronaavdelningen (ett pansarskepp, två
hjälpkryssare, två jagardivisioner; sex jagare,
en ubåtsdivision; tre ubåtar, tre minsvepar-
divisioner; fyra msvpS, åtta msvpM, en vedett-
båtsdivision; sex hjälpvedettbåtar).

• Malmöavdelningen (pansarskeppet Äran, två

hjälpkanonbåtar, tre minsvepardivisioner; en
msvpS och fyra msvpM, sex vedettbåtsdivisioner;
nio vedettbåtar och tjugo hjälpvedettbåtar).

• Göteborgseskadern (pansarskeppet Manligheten,
två hjälpkanonbåtar, en jagardivision; tre jagare,
en ubåtsdivision; tre ubåtar, tre minsvepardivi-
sioner; fyra msvpS, två msvpK, sex msvpM och
två hjälpvedettbåtar, en bevakningsdivision, en
trängdivision).

• Vänernavdelningen (tre vedettbåtsdivisioner; tre
vedettbåtar och två hjälpvedettbåtar).

• Sjökrigsskoleavdelningen (fem skoldivisioner; två
kryssare, två jagare, två msvpS, två vedettbåtar
och två hjälpvedettbåtar).

Marinens sammansättning efter krigsslutet

Kustflottan
Kustflottans organisation under 195 i, det enda till-
fället då bägge kryssarna Tre Kronor och Göta lejon
var rustade samtidigt, omfattade:

• T v å  eskadrar (två kryssare och fyra jagare).
• E n  motortorpedbåtsdivision (sju mtb).
• E n  minsvepardivision (tre msvpM).
• E n  ubåtsflottilj (två ubåtsdivisioner; nio ubåtar).
• E n  trängdivision (fyra fartyg).

Kustflottans organisation omfattade inledningsvis
endast en minsvepardivision organiserad. Skälet till
detta var efterkrigsminröjningen som startade den
9 maj 1945. I  minröjningen deltog sammanlagt 107
svepfartyg. Fartygen var fördelade till lokala styrkor
på följande sätt:

• Stockholmseskadern (fem utsjöminsvepare,
sex kustminsvepare, tre vedettbåtar, nio hjälp-
minsvepare).
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Kustartilleriet
Kustartilleriets organisation efter krigsslutet omfat-
tade fem kustartilleriregementen och en skjutskola:

• Vaxholms kustartilleriregemente (sjöfronts-
artilleri, min- och dykutbildning, kustjägare).

• Karlskrona kustartilleriregemente (rörligt sjö-
frontsartilleri, kustrobot).

• Gotlands kustartilleriregemente (sjöfrontsartilleri, 
luftvärn).

• Älvsborgs kustartilleriregemente (sjöfrontsartil-
leri, befäls- och instruktörsskola, radarutbildning).

• Härnösands kustartilleriregemente (fast sjöfronts-
artilleri längs Norrlandskusten).

• Kustartilleriets skjutskola ($%%# stridsskola) 
(of&cers utbildning i sjömålsbekämpning).

Utbildningen av soldaterna genomfördes yrkesvis 
med en inriktning mot individvis omsättning i för-
banden och mot förband som hade stort omsättnings-
behov. Den avslutades på dessa förband med en 
slutövning. Detta var inte alltid möjligt på de förband 
som låg nära eller mitt i en stad. Därmed &ck man en 
kontroll av att den materiella beredskapen. Förbands-
utbildningen genomfördes därefter som repetitions-
utbildning av krigsförbanden.

Krigsorganisation och utgångsbasering  
av marina förband

Fasta spärrförband
Efter andra världskriget påbörjades förnyelse av de 
fasta spärrförbanden. Såväl lätt som tungt artilleri 
skulle moderniseras. Utgångspunkten var att vid för-
nyelse och utbyggnad av tungt artilleri skulle sådana 
områden prioriteras som inte medgav gruppering av 
rörligt artilleri.

När det gällde grupperingen av ERSTA (ERSätt-
ning Tungt Artilleri, $!/'#) ville överbefälhavaren 
(Torsten Rapp) liksom chefen för marinen (Åke Linde-

• Visbyavdelningen (två utsjöminsvepare, två 
vedett båtar, fem hjälpminsvepare).

• Karlskronaavdelningen (tre utsjöminsvepare, 
två kustminsvepare, tolv hjälpminsvepare).

• Malmöavdelningen (sju kustminsvepare, sju 
vedett båtar, arton hjälpminsvepare).

• Göteborgseskadern (fyra utsjöminsvepare, två 
minsvepare, tio kustminsvepare, tolv hjälp-
minsvepare).

De lokala styrkorna lydde under chefen för marinen 
och insatserna samordnades av inspektören för min-
vapnet.

Antalet rustade fartyg styrdes av utbildnings-
behovet för att upprätthålla den långsiktiga beredska-
pen. Cirka en tredjedel av fartygen var rustade. Den 
omedel bara beredskapen nedgick. Antalet fartyg som 
var insatsberedda i början av $%(#-talet visade sig 
vara för få. Det beslöts då att alla stamfartyg skulle 
vara rustade. En del av fartygen var fullbemannade, 
en del depåförlagda inom respektive förband. Ett fåtal 
var avrustade för materielunderhåll.

Totalt antal rustade fartyg 1965 1975 1985 1995

Jagare 3 3

Kustkorvetter 2 6

Fregatter 2

Motor- och  
torpedbåtar

8 8

Patrull- och  
robotbåtar

1 28 24

Ubåtar 6 7 12 9

Minröjningsfartyg 18 19 25 28

Minfartyg 1 2 3 2

Övriga fartyg 7 8 7 7

Kust)ottans organisation under $%"#- till %#-talen. (Källa: chefens 
för kust)ottan förbandstindelning.)
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Totalt antal rustade fartyg 1965 1975 1985 1995

Jagare 3 3

Kustkorvetter 2 6

Fregatter 2

Motor- och
torpedbåtar 8 8

Patrull- och
robotbåtar 1 28 24

Ubåtar 6 7 12 9

Minröjningsfartyg 18 19 25 28

Minfartyg 1 2 3 2

Övriga fartyg 7 8 7 7

• Visbyavdelningen (två utsjöminsvepare, två
vedettbåtar, fem hjälpminsvepare).

• Karlskronaavdelningen (tre utsjöminsvepare,
två kustminsvepare, tolv hjälpminsvepare).

• Malmöavdelningen (sju kustminsvepare, sju
vedettbåtar, arton hjälpminsvepare).

• Göteborgseskadern (fyra utsjöminsvepare, två
minsvepare, tio kustminsvepare, tolv hjälp-
minsvepare).

De lokala styrkorna lydde under chefen för marinen
och insatserna samordnades av inspektören för min-
vapnet.

Antalet rustade fartyg styrdes av utbildnings-
behovet för att upprätthålla den långsiktiga beredska-
pen. Cirka en tredjedel av fartygen var rustade. Den
omedelbara beredskapen nedgick. Antalet fartyg som
var insatsberedda i början av 1980-talet visade sig
vara för få. Det beslöts då att alla stamfartyg skulle
vara rustade. En del av fartygen var fullbemannade,
en del depåförlagda inom respektive förband. Ett fåtal
var avrustade för materielunderhåll.

Kustflottans organisation under 1950- till 90-talen. (Källa: chefens
för kustflottan förbandstindelning.)

Kustartilleriet
Kustartilleriets organisation efter krigsslutet omfat-
tade fem kustartilleriregementen och en skjutskola:

• Vaxholms kustartilleriregemente (sjöfronts-
artilleri, min- och dykutbildning, kustjägare).

• Karlskrona kustartilleriregemente (rörligt sjö-
frontsartilleri, kustrobot).

• Gotlands kustartilleriregemente (sjöfrontsartilleri,
luftvärn).

• Älvsborgs kustartilleriregemente (sjöfrontsartil-
leri, befäls- och instruktörsskola, radarutbildning).

• Härnösands kustartilleriregemente (fast sjöfronts-
artilleri längs Norrlandskusten).

• Kustartilleriets skjutskola (1990 stridsskola)
(officersutbildning i sjömålsbekämpning).

Utbildningen av soldaterna genomfördes yrkesvis
med en inriktning mot individvis omsättning i för-
banden och mot förband som hade stort omsättnings-
behov. Den avslutades på dessa förband med en
slutövning. Detta var inte alltid möjligt på de förband
som låg nära eller mitt i en stad. Därmed fick man en
kontroll av att den materiella beredskapen. Förbands-
utbildningen genomfördes därefter som repetitions-
utbildning av krigsförbanden.

Krigsorganisation och utgångsbasering
av marina förband

Fasta spärrförband
Efter andra världskriget påbörjades förnyelse av de
fasta spärrförbanden. Såväl lätt som tungt artilleri
skulle moderniseras. Utgångspunkten var att vid för-
nyelse och utbyggnad av tungt artilleri skulle sådana
områden prioriteras som inte medgav gruppering av
rörligt artilleri.

När det gällde grupperingen av ERSTA (ERSätt-
ning Tungt Artilleri, 12/70) ville överbefälhavaren
(Torsten Rapp) liksom chefen för marinen (Åke Linde-
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• Milo S omfattade KAB $ (kustartilleribrigad, 
spärrbataljonerna Torhamn och Kungsholmen) 
och ##. KA-gruppen – omorganiserades till 
KAB $ varvid KAB $ blev Karlskronagruppen 
– spärrkompani Simrishamn, spärrbataljonerna 
Ystad och Trelleborg samt spärrkompani Malmö. 
Inom milo S fanns %" kontrollerbara mineringar.

• Milo V omfattade KAB " (spärrbataljonerna 
Göteborg, Björkö och Marstrand) och #!. KA-
gruppen, som Fo-grupp benämndes den Bohus-
gruppen, Fo-grupp och spärrbataljon Lysekil). 
Inom miloV fanns #" kontrollerbara mineringar.

• Milo Ö omfattade KAB # (spärrbataljonerna, 
Arholma och Söderarm), KAB ! (spärrbatal-
jon Korsö), KAB % (spärrbataljonerna Ornö, 
Mell sten, Askö), spärrbataljon Bråviken och 
spärrkompani Arkösund. Inom milo Ö fanns 
#& kontroller bara mineringar (utom Gotland).

• MKG (underställt milo Ö) omfattade spärr-
bataljonerna Bungenäs, Slite och Trelge (utgick 
som spärrbataljon under #'()-talet). Inom MKG 
fanns #' kontrollerbara mineringar.

• Milo NN omfattade spärrbataljonerna Hemsö, 
Sundsvall och Gävle. Inom milo NN fanns 
## kontrollerbara mineringar.

• Milo ÖN omfattade spärrbataljonerna Luleå och 
Holmsund. Inom milo ÖN fanns $ kontrollerbara 
mineringar.

Eskadrar samt jagar-, fregatt- och ytattack!ottiljer
Under den första delen av det kalla kriget, efter det 
att pansarskeppen utrangerats i början av #'")-talet 
och fram till slutet av ")-talet bestod ytstridsfarty-
gen av kryssarna Tre Kronor och Göta Lejon samt 
!( jagare (av följande klasser: Klas Horn, sex Göte-
borg, två Ehrensköld, två ”Italien”, fyra Mode, fyra 
Visby, två Öland, två Halland och fyra Östergötland). 
Från mitten av #'")-talet omklassi*cerades äldre 
jagare till fregatter, varefter femton av dessa succes-
sivt utgick ur organisationen fram till #'(".

malm) prioritera mellersta Sverige (Södra Kvarken) 
och försvaret av Stockholm. När Stig Synnergren 
tillträdde som överbefälhavare prioriterades de norra 
och södra delarna av landet. Därmed kom såväl tunga 
som lätta batterier att grupperas i anslutning till den 
skånska kusten (Malmö, Trelleborg, Ystad och Simris-
hamn) och ett tungt batteri grupperades i Holmögadd 
(Norra Kvarken).

Moderniseringen inleddes med anskaffning av tre 
batterier #),"/") (Bodskär #'"(/"&, Nåttarö #'"'/+) 
och Arholma #'+#/+"). Därefter påbörjades utbygg-
naden av tre serier, totalt %) batterier ((,"/"() under 
perioden #'+!–(":

• Milo S: Karlshamn #'+$, Simrishamn #'+$, 
Malmö #'+(, Ystad #'+(, Järnavik #'(#, Elle-
nabben #'(! och Trelleborg #'(%.

• Milo V: Galterö #'+&, Lysekil #'() och Marstrand 
#'(".

• Milo Ö: Oxelösund #'+$, Mörtö-Bunsö #'+", 
Kolguskär #'++, Råstensudde #'+(, Arkösund 
#'+(, Långskär #'+', Gisslingö #'(#, Roten #'(!, 
Söderarm #'(%, Mellsten #'(%, Bråviken #'($ 
och Korsö,#'(".

• Milo Ö (MKG): Ljugarn #'+!, Slite #'+&, Fårö 
#'(# och Kappelhamn #'(!.

• Milo NN: Hemsö (Havstöudd) #'+$, Sundsvall 
#'+& och Hemsö (Härnön) #'().

• Milo ÖN: Holmsund (Bredskär) #'+$.
• Under perioden #'((–&! tillkom sex batterier 

#!/() ”ERSTA” (Söderarm #'((, Landsort #'(&, 
Slite #'(', Ystad #'&), Trelleborg #'&! och 
Holmö gadd #'&%).

Det fasta kustartilleriet bestod vid slutet av det kalla 
kriget av %) st (," cm batterier grupperade längs 
kusten från Luleå/Härnösand över Gotland till Lyse-
kil. En del av dessa batterier ingick i fasta spärrbatal-
joner tillsammans med #),"/"), äldre !# cm och #" cm 
batterier samt #!/().
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malm) prioritera mellersta Sverige (Södra Kvarken)
och försvaret av Stockholm. När Stig Synnergren
tillträdde som överbefälhavare prioriterades de norra
och södra delarna av landet. Därmed kom såväl tunga
som lätta batterier att grupperas i anslutning till den
skånska kusten (Malmö, Trelleborg, Ystad och Simris-
hamn) och ett tungt batteri grupperades i Holmögadd
(Norra Kvarken).

Moderniseringen inleddes med anskaffning av tre
batterier 10,5/50 (Bodskär 1957/58, Nåttarö 1959/60
och Arholma 1961/65). Därefter påbörjades utbygg-
naden av tre serier, totalt 3o batterier (7,5/57) under
perioden 1962-75:

• M i l o  S: Karlshamn 1964, Simrishamn 1964,
Malmö 1967, Ystad 1967, Järnavik 1971, Elle-
nabben 1972 och Trelleborg 1973.

• M i l o  V: Galterö 1968, Lysekil 197o och Marstrand
1975.

• M i l o  Ö: Oxelösund 1964, Mörtö-Bunsö 1965,
Kolguskär 1966, Råstensudde 1967, Arkösund
1967, Långskär 1969, Gisslingö 1971, Roten 1972,
Söderarm 1973, Mellsten 1973, Bråviken 1974
och Korsö 1975.

• M i l o  Ö (MKG): Ljugarn 1962, Slite 1968, Fårö
1971 och Kappelhamn 1972.

• M i l o  NN: Hemsö (Havstöudd) 1964, Sundsvall
1968 och Hemsö (Härnön) 197o.

• M i l o  ÖN: Holmsund (Bredskär) 1964.
• Under  perioden 1977-82 tillkom sex batterier

12/70 "ERSTA" (Söderarm 1977, Landsort 1978,
Slite 1979, Ystad 198o, Trelleborg 1982 och
Holmögadd 1983).

Det fasta kustartilleriet bestod vid slutet av det kalla
kriget av 3o st 7,5 cm batterier grupperade längs
kusten från Luleå/Härnösand över Gotland till Lyse-
kil. En del av dessa batterier ingick i fasta spärrbatal-
joner tillsammans med 10,5/50, äldre 21 cm och 15 cm
batterier samt 12/7o.

• M i l o  S omfattade KAB 4 (kustartilleribrigad,
spärrbataljonerna Torhamn och Kungsholmen)
och I I .  KA-gruppen — omorganiserades till
KAB 4 varvid KAB 4 blev Karlskronagruppen
— spärrkompani Simrishamn, spärrbataljonerna
Ystad och Trelleborg samt spärrkompani Malmö.
Inom milo S fanns 35 kontrollerbara mineringar.

• M i l o  V omfattade KAB 5 (spärrbataljonerna
Göteborg, Björkö och Marstrand) och 12. KA-
gruppen, som Fo-grupp benämndes den Bohus-
gruppen, Fo-grupp och spärrbataljon Lysekil).
Inom miloV fanns 15 kontrollerbara mineringar.

• M i l o  Ö omfattade KAB 1 (spärrbataljonerna,
Arholma och Söderarm), KAB 2 (spärrbatal-
jon Korsö), KAB 3 (spärrbataljonerna Ornö,
Mellsten, Askö), spärrbataljon Bråviken och
spärrkompani Arkösund. Inom milo Ö fanns
18 kontrollerbara mineringar (utom Gotland).

• M K G  (underställt milo Ö) omfattade spärr-
bataljonerna Bungenäs, Slite och Trelge (utgick
som spärrbataljon under 1970-talet). Inom MKG
fanns 19 kontrollerbara mineringar.

• M i l o  NN omfattade spärrbataljonerna Hemsö,
Sundsvall och Gävle. Inom milo NN fanns
I I  kontrollerbara mineringar.

• M i l o  ÖN omfattade spärrbataljonerna Luleå och
Holmsund. Inom milo ÖN fanns 4 kontrollerbara
mineringar.

Eskadrar samt jagar-, fregatt- och ytattackflottiljer
Under den första delen av det kalla kriget, efter det
att pansarskeppen utrangerats i början av 1950-talet
och fram till slutet av 5o-talet bestod ytstridsfarty-
gen av kryssarna Tre Kronor och Göta Lejon samt
27 jagare (av följande klasser: Klas Horn, sex Göte-
borg, två Ehrensköld, två "Italien", fyra Mode, fyra
Visby, två Öland, två Halland och fyra Östergötland).
Från mitten av 1950-talet omklassificerades äldre
jagare ti l l fregatter, varefter femton av dessa succes-
sivt utgick ur organisationen fram till 1975.
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Helikoptrar
Den första helikopterdivisionen sattes upp på 
Bromma #$"%. Den omlokaliserades till Berga #$&#. 
Ett detachement till divisionen bildades #$"$ på Tors-
landa och övertog Göta 'yg'ottiljs 'ottiljområde. En 
tredje helikopterdivision sattes upp #$(% på Kallinge. 
Helikopter # (tio Vertol ))) ersattes med början #$%* 
av Hkp ) (tio Boeing Vertol #*%). Helikoptern används 
för en rad olika uppdrag; ubåtsjakt (sonar och sjunk-
bomber), minsvepning, sjöräddning samt trupptran-
sport. Helikopterdivisionerna var grundtilldelade 
milo S, V och Ö.

Ubåtar
Det fanns !# ubåtar fram till #$%". Därefter reducera-
des de till #!. Ubåtarna var organiserade i en ubåts-
avdelning med två ubåtsdivisioner (sex Sjölejonet/
Draken, tre Neptun) i milo Ö samt en ubåts'ottilj 
i vardera milo S (sex Sjölejonet/Hajen), milo V (tre 
Abborren) och milo NN (tre Abborren). Efter #$%" 
var en ubåtsavdelning med två ubåtsdivisioner (fyra 
Draken, fem Sjöormen) grundtilldelad milo Ö och 
en ubåts'ottilj (tre Näcken) grundtilldelad milo S, 
samtidigt som ubåts'ottiljerna i milo V och milo NN 
utgick.

Minröjningsavdelningar (minröjningsförbanden 1959)
Minröjningsförbanden var grundtilldelade samtliga 
militärområden utom milo ÖN. Under perioden från 
#$"*- till $*-talet utrangerades alla större min svepare 
och kustminsveparna. Antalet +skeminsvepare mins-
kade till sex och hjälpminsvepare (HS) minskade i takt 
med den förändring som skedde inom +skeri näringen. 
Under #$(*-talet tillfördes minröjnings fartyg (tolv 
Landsortklassen, fyra Styrsöklassen).

• Milo S omfattade ). minröjningsavdelningen 
(fyra 'ottiljer) med en tydlig uppgift att säker-
ställa transport'ödet genom Öresund och upp 
mot Kalmar sund samt Blekinge baserings område.

Fartygen organiserades i två eskadrar med vardera 
en kryssare, en jagardivision och en motortorpedbåts-
division (T !#-klassen). Jagarna utgjordes inlednings-
vis av Ölands- och Visbyklassen. Dessa ersattes av 
Hallands- och Östergötlandsklasserna samtidigt som 
motortorpedbåtsdivisionen ersattes av torpedbåtsdivi-
sioner (Plejadklassen).

I slutet av #$)*-talet var huvuddelen av de större 
fartygen och ubåtar utrustade med radar. I början av 
#$"*-talet utrustades äldre jagare, stadsjagare och 
minsvepare av Arholmaklassen med hydrofon. De 
två jagarna av Ehrenskölds- och de fyra jagarna av 
Modes klasserna byggdes om till fregatter. Dessa utrus-
tades, som komplement till sjunkbomber, med kastare 
för antiubåtsgranater. I början av #$&*-talet plane-
rades ombyggnation av Visbyklassens fyra jagare till 
fregatter. Endast två av dessa (Visby och Sundsvall) 
blev ombyggda.

När kryssarna utgått organiserades jagarna av 
Halland- och Östergötlandsklass samt tre torpedbåts-
divisioner (Spica- och Norrköpingsklasserna) i tre 
jagar'ottiljer och en fregatt'ottilj med tre fregattdivi-
sioner. Två jagar'ottiljer var tilldelade milo Ö, en 
jagar'ottilj milo S och fregatt'ottiljen milo V. Denna 
organisation förändrades successivt och i takt med att 
fregatter och jagare utrangerades. I slutet av #$%*-
talet organiserades två ytattack'ottiljer med Halland 
och Småland som 'ottiljledare samt två torpedbåts-
divisioner, Norrköpingsklass.

Motortorpedbåtar utvecklades och anskaffades 
under andra världskriget. De ersattes successivt efter 
fredsslutet och omfattade !! fartyg. I början av #$(*-
talet ersattes dessa av patrullbåtar beväpnade med 
sjömålsrobotar. 

Under första hälften av #$(*-talet togs de två 
sista jagarna (Halland och Småland) ur bruk. De två 
ytattack 'ottiljerna bestod då av två robotbåtsdivisio-
ner, Norrköpingsklass, (milo Ö), en,torpedbåtsdivision 
(milo S) och fyra patrullbåtsdivisioner (milo V, S, Ö 
och NN).
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Fartygen organiserades i två eskadrar med vardera
en kryssare, en jagardivision och en motortorpedbåts-
division (T 2 i-klassen). Jagarna utgjordes inlednings-
vis av Ölands- och Visbyklassen. Dessa ersattes av
Hallands- och Östergötlandsklasserna samtidigt som
motortorpedbåtsdivisionen ersattes av torpedbåtsdivi-
sioner (Plejadklassen).

I  slutet av i940-talet var huvuddelen av de större
fartygen och ubåtar utrustade med radar. I  början av
1950-talet utrustades äldre jagare, stadsjagare och
minsvepare av Arholmaklassen med hydrofon. De
två jagarna av Ehrenskölds- och de fyra jagarna av
Modesklasserna byggdes om till fregatter. Dessa utrus-
tades, som komplement till sjunkbomber, med kastare
för antiubåtsgranater. I  början av 1960-talet plane-
rades ombyggnation av Visbyklassens fyra jagare till
fregatter. Endast två av dessa (Visby och Sundsvall)
blev ombyggda.

När kryssarna utgått organiserades jagarna av
Halland- och Östergötlandsklass samt tre torpedbåts-
divisioner (Spica- och Norrköpingsklasserna) i tre
jagarflottiljer och en fregattflottilj med tre fregattdivi-
sioner. Två jagarflottiljer var tilldelade milo Ö, en
jagarflottilj milo S och fregattflottiljen milo V. Denna
organisation förändrades successivt och i takt med att
fregatter och jagare utrangerades. I  slutet av 1970-
talet organiserades två ytattackflottiljer med Halland
och Småland som flottiljledare samt två torpedbåts-
divisioner, Norrköpingsklass.

Motortorpedbåtar utvecklades och anskaffades
under andra världskriget. De ersattes successivt efter
fredsslutet och omfattade 22 fartyg. I  början av 1980-
talet ersattes dessa av patrullbåtar beväpnade med
sjömålsrobotar.

Under första hälften av 1980-talet togs de två
sista jagarna (Halland och Småland) ur bruk. De två
ytattackflottiljerna bestod då av två robotbåtsdivisio-
ner, Norrköpingsklass, (milo Ö), en torpedbåtsdivision
(milo S) och fyra patrullbåtsdivisioner (milo V, S, Ö
och NN).

Helikoptrar
Den första helikopterdivisionen sattes upp på
Bromma 1957. Den omlokaliserades till Berga 1961.
Ett detachement till divisionen bildades 1959 på Tors-
landa och övertog Göta flygflottiljs flottiljområde. En
tredje helikopterdivision sattes upp 1987 på Kallinge.
Helikopter 1 (tio Vertol 44) ersattes med början 1970
av Hkp 4 (tio Boeing Vertol 107). Helikoptern används
för en rad olika uppdrag; ubåtsjakt (sonar och sjunk-
bomber), minsvepning, sjöräddning samt trupptran-
sport. Helikopterdivisionerna var grundtilldelade
milo S, V och Ö.

Ubåtar
Det fanns 2i ubåtar fram till 1975. Därefter reducera-
des de till 12. Ubåtarna var organiserade i en ubåts-
avdelning med två ubåtsdivisioner (sex Sjölejonet/
Draken, tre Neptun) i milo Ö samt en ubåtsflottilj
i vardera milo S (sex Sjölejonet/Hajen), milo V (tre
Abborren) och milo NN (tre Abborren). Efter 1975
var en ubåtsavdelning med två ubåtsdivisioner (fyra
Draken, fem Sjöormen) grundtilldelad milo Ö och
en ubåtsflottilj (tre Näcken) grundtilldelad milo S,
samtidigt som ubåtsflottiljerna i milo V och milo NN
utgick.

Minröjningsavdelningar (minröjningsförbanden 1959)
Minröjningsförbanden var grundtilldelade samtliga
militärområden utom milo ÖN. Under perioden från
1950- till 90-talet utrangerades alla större minsvepare
och kustminsveparna. Antalet fiskeminsvepare mins-
kade till sex och hjälpminsvepare (HS) minskade i takt
med den förändring som skedde inom fiskerinäringen.
Under 1980-talet tillfördes minröjningsfartyg (tolv
Landsortklassen, fyra Styrsöklassen).

• M i l o  S omfattade 4. minröjningsavdelningen
(fyra flottiljer) med en tydlig uppgift att säker-
ställa transportflödet genom Öresund och upp
mot Kalmarsund samt Blekinge baseringsområde.
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mätningsfartyget Johan Nordenankar och isbryta-
ren Njord).

• Milo NN omfattade !. minftg$j (fyra HM) och 
HM %& Scania. Milo NN ansvarade även för milo 
ÖN. Från %'&( tillkom ). minftg$j (tre HM). 
Från %''( utgick ). minftg$j och !. minftg$j 
bestod av isbrytaren Oden och HM !%).

Rörliga spärrförband
De tre tunga rörliga KA-bataljonerna med !% och 
%" cm artilleri ersattes av tre KA-bataljoner – vardera 
två batterier (fyra pjäser per batteri) – med %!/&( 
KARIN (KustArtilleriets Rörliga Invasionsförsvar). 
En KA-bataljon var utgångsgrupperad i östra Skåne 
och hade alternativgruppering inom milo ÖN. En 
KA-bataljon var utgångsgrupperad i Blekinge och den 
tredje KA-bataljonen i milo Ö (Bråviken).

I samband med att den lägre regionala marina slogs 
samman till marinkommandon i slutet av %'&(-talet 
och i början av '(-talet genomfördes en förändring av 
de rörliga spärrförbanden. Från %''! omorganiserades 
samtliga rörliga spärrbataljoner och kustjägarkompa-
nier till sex am*biebataljoner. KAB ! organiserades 
som rörlig brigadledning och KAB % och KAB # 
omorga niserades till marinbrigader.

Marina basområden
Den moderna $ottans historia brukar i allmän-
het ledas tillbaka till Gustav Vasas dagar, närmare 
bestämt den ) juni %"!!, då )"( tyska legoknektar 
med tio skepp anlände till Stockholm (Mem). Skep-
pen och legoknektarna hade av köpmän från Lübeck 
ställts till den svenska kungens förfogande för en 
summa av +! ((( mark motsvarande tio tunnor silver. 
Svenska örlogsfartyg deltog emellertid redan tidigare 
i slaget i Öresund %+!), vilket påvisar en marin orga-
nisation innan den av Gustav Vasa skapade svenska 
$ottan.

Flottans uppdrag är att hävda svenskt sjöterrito-
rium och förhindra otillbörligt utnyttjande av havet 

• Milo V omfattade ,. minröjningsavdelningen 
(fyra $ottiljer varav en i Vänern) med en tydlig 
uppgift för importsjöfarten på Västkusten.

• Milo Ö omfattade !. minröjningsavdelningen (tre 
$ottiljer) med en tydlig uppgift att säkerställa 
transport$ödet längs kusten och till Gotland samt 
ostkustens basområden.

• Milo NN omfattade %. minröjningsavdelningen 
(tre $ottiljer) med en tydlig uppgift att säkra för-
sörjningen av förbanden i milo ÖN i Bottenhavet, 
Norra Kvarken och Bottenviken.

Under %')(-talet utgick en $ottilj ur ,. minröjnings-
avdelningen varvid $ottiljen i Vänern ombaserades 
till Hallandskusten. I slutet av %'&(-talet utgick 
ytterligare fyra $ottiljer. Under '(-talet sammanslogs 
minröjnings avdelningar och minfartygsavdelningar 
till fyra minkrigsavdelningar.

Minfartygs!ottiljer
Under %'"(-talet disponerades Claes Fleming, Got-
land och Älvsnabben som stamminfartyg. Dessa kom-
pletterades med tre uttagna hjälpminfartyg (HM). 
Hjälpmin fartygen var företrädesvis uttagna tåg- och 
bilfärjor. Under slutet av perioden var det isbrytare 
och sjömätare. Under %',( utgjordes minfartygen av 
Älvsnabben och femton hjälpminfartyg. Från %')( 
organiserades sex minfartygs$ottiljer med tre stam-
minfartyg (Älvsnabben/Carlskrona, Älvsborg och 
Visborg) samt ca tjugo hjälpminfartyg som successivt 
reducerades till fjorton.

• Milo S omfattade ". minftg$j (Älvsnabben/Carls-
krona och tre HM, från %''( isbrytaren Tor och 
tre HM) och ,. minftg$j (två HM).

• Milo V omfattade #. minftg$j (tre HM/från %''( 
en HM).

• Milo Ö omfattade %. minftg$j (Älvsborg och två 
HM/från %''( isbrytarna Ymer, Atle, Frej ) och 
+. minftg$j (Visborg och två HM/från %''( sjö-
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• M i l o  V omfattade 6. minröjningsavdelningen
(fyra flottiljer varav en i Vänern) med en tydlig
uppgift för importsjöfarten på Västkusten.

• M i l o  Ö omfattade 2. minröjningsavdelningen (tre
flottiljer) med en tydlig uppgift att säkerställa
transportflödet längs kusten och till Gotland samt
ostkustens basområden.

• M i l o  NN omfattade 1. minröjningsavdelningen
(tre flottiljer) med en tydlig uppgift att säkra för-
sörjningen av förbanden i milo ÖN i Bottenhavet,
Norra Kvarken och Bottenviken.

Under 1970-talet utgick en flottilj ur 6. minröjnings-
avdelningen varvid flottiljen i Vänern ombaserades
till Hallandskusten. I  slutet av 1980-talet utgick
ytterligare fyra flottiljer. Under 90-talet sammanslogs
minröjningsavdelningar och minfartygsavdelningar
till fyra minkrigsavdelningar.

Minfartygsflottiljer
Under 195o-talet disponerades Claes Fleming, Got-
land och Älvsnabben som stamminfartyg. Dessa kom-
pletterades med tre uttagna hjälpminfartyg (HM).
Hjälpminfartygen var företrädesvis uttagna tåg- och
bilfärjor. Under slutet av perioden var det isbrytare
och sjömätare. Under 196o utgjordes minfartygen av
Älvsnabben och femton hjälpminfartyg. Från 1970
organiserades sex minfartygsflottiljer med tre stam-
minfartyg (Älvsnabben/Carlskrona, Älvsborg och
Visborg) samt ca tjugo hjälpminfartyg som successivt
reducerades till fjorton.

• M i l o  S omfattade 5. minftgflj (Älvsnabben/Carls-
krona och tre HM, från 1990 isbrytaren Tor och
tre HM) och 6. minftgflj (två HM).

• M i l o  V omfattade 3. minftgflj (tre HM/från 1990
en HM).

• M i l o  Ö omfattade 1. minftgflj (Älvsborg och två
HM/från 1990 isbrytarna Ymer, Atle, Frej) och
4. minftgflj (Visborg och två HM/från 1990 sjö-

mätningsfartyget Johan Nordenankar och isbryta-
ren Njord).

• M i l o  NN omfattade 2. minftgflj (fyra HM) och
H M  18 Scania. Milo NN ansvarade även för milo
ÖN. Från 198o tillkom 7. minftgflj (tre HM).
Från 1990 utgick 7. minftgflj och 2. minftgflj
bestod av isbrytaren Oden och HM 21).

Rörliga spärrförband
De tre tunga rörliga KA-bataljonerna med 21 och
15 cm artilleri ersattes av tre KA-bataljoner — vardera
två batterier (fyra pjäser per batteri) — med 12/80
KARIN (KustArtilleriets Rörliga Invasionsförsvar).
En KA-bataljon var utgångsgrupperad i östra Skåne
och hade alternativgruppering inom milo ÖN. En
KA-bataljon var utgångsgrupperad i Blekinge och den
tredje KA-bataljonen i milo Ö (Bråviken).

I  samband med att den lägre regionala marina slogs
samman till marinkommandon i slutet av 1980-talet
och i början av 90-talet genomfördes en förändring av
de rörliga spärrförbanden. Från 1992 omorganiserades
samtliga rörliga spärrbataljoner och kustjägarkompa-
nier till sex amfibiebataljoner. KAB 2 organiserades
som rörlig brigadledning och KAB i och KAB 3
omorganiserades till marinbrigader.

Marina basområden
Den moderna flottans historia brukar i allmän-
het ledas tillbaka till Gustav Vasas dagar, närmare
bestämt den 7 juni 1522, då 75o tyska legoknektar
med tio skepp anlände till Stockholm (Mem). Skep-
pen och legoknektarna hade av köpmän från Lubeck
ställts till den svenska kungens förfogande för en
summa av 42 000 mark motsvarande tio tunnor silver.
Svenska örlogsfartyg deltog emellertid redan tidigare
i slaget i Öresund 1427, vilket påvisar en marin orga-
nisation innan den av Gustav Vasa skapade svenska
flottan.

Flottans uppdrag är att hävda svenskt sjöterrito-
rium och förhindra otillbörligt utnyttjande av havet
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• Milo G, från $%&& MKG inom milo Ö: Fårösunds-
basen (FårB) i Fårösund på Gotland.

• Milo NN: Hemsöbasen (HemB) på Hemsö utan-
för Härnösand.

Sammanfattning
Den här redovisade förändringen av de marina för-
banden pekar mycket tydligt på att det var den lång-
siktiga beredskapen och invasionsförsvaret som skulle 
prioriteras. Omslaget genomfördes genom försvars-
besluten $%&' och $%(!. Marinens kapacitet att över-
vaka och hävda svensk suveränitet över, på och under 
havsytan reducerades drastiskt genom att den fartygs-
burna ubåtsjakten slutligt avvecklades. Endast några 
få helikoptrar samt patrull- och bevaknings båtar 
utrustade med ”)skehydrofoner” och sjunkbomb m/** 
återstod. Den bristande kapaciteten visade sig mycket 
tydligt under hela $%'+-talets ubåtsintrång på svenskt 
territorialhav.

för transporter samt ytterst förhindra )entliga angrepp 
mot hela kusten. För att möjliggöra detta byggdes det 
ut förtöjningsområden och marina basområden längs 
hela kusten. Sedan andra världskriget var dessa områ-
den följande:

• Milo S: Järnaviksbasen (JvB) i Järnavik i Ble-
kinge, Blekingebasen (BleB) i Karlskrona.

• Milo V: Marstrandsbasen (MarB) i Marstrand 
i Bohuslän, Gullmarenbasen (GullB) i Skredsvik 
norr om Uddevalla i Bohuslän, Grebbestadsbasen 
(GreB) i Grebbestad i Bohuslän.

• Milo Ö: Orrfjärdsbasen (OrrB) i Gryts skärgård 
norr om Västervik i Östergötland, Södertörns-
basen (SörB) delad på Ingarö och Horsfjärden, 
Stockholmsbasen (StoB) med Stockholms örlogs-
varv (ÖVS) på Skeppsholmen (StoB lades ner 
$%&' i samband med att örlogsvarvet ,yttades till 
Muskö), Saxarfjärdsbasen (SaxB) på Rindö utan-
för Vaxholm, Gräddöbasen (GröB) på Gräddö 
utanför Norrtälje.

Sammanställning av marina förband Under årtionde

Rörliga marina förband 1955 1965 1975 1985 1995

Kryssare 4 1

Jagare 16 8 6 1

Torpedbåtar, motortorpedbåtar 31 36 45 13

Patrullbåtar, robotbåtar 28 24

Fregatter 6 11 6

Kustkorvetter 2 6

Helikoptrar 10 10 10 14

Ubåtar 21 21 20 12 14

Minfartyg (inkl hjälpfartyg) 4 16 19 19 16

Minsvepare, minröjningsfartyg (inkl hjälpfartyg) 46 45 36 27 18

Tungt kustrobotbatteri (1968 Rb 08, 1995 Rb 15) 1 1 1

KA-bataljoner (1955 15,2/37, 1983 12/80) 3 3 3 3 3

Lätta spärrbataljoner/-kompanier (1990 am!biebataljoner) 6+5 6+5 6+5 6
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Sammanställning av marina förband Under årtionde

Rörliga marina förband 1955 1965 1975 1985 1995

Kryssare 4 1

Jagare 16 8 6 1

Torpedbåtar, motortorpedbåtar 31 36 45 13

Patrullbåtar, robotbåtar 28 24

Fregatter 6 11 6

Kustkorvetter 2 6

Helikoptrar 10 10 10 14

Ubåtar 21 21 20 12 14

Minfartyg (inkl hjälpfartyg) 4 16 19 19 16

Minsvepare, minröjningsfartyg (inkl hjälpfartyg) 46 45 36 27 18

Tungt kustrobotbatteri (1968 Rb 08, 1995 Rb 15) 1 1 1
KA-bataljoner (1955 15,2/37, 1983 12/80) 3 3 3 3 3

Lätta spärrbataljoner/-kompanier (1990 amfibiebataljoner) 6+5 6+5 6+5 6
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för transporter samt ytterst förhindra fientliga angrepp
mot hela kusten. För att möjliggöra detta byggdes det
ut förtöjningsområden och marina basområden längs
hela kusten. Sedan andra världskriget var dessa områ-
den följande:

• M i l o  S: Järnaviksbasen (JvB) i Järnavik i Ble-
kinge, Blekingebasen (BleB) i Karlskrona.

• M i l o  V: Marstrandsbasen (MarB) i Marstrand
i Bohuslän, Gullmarenbasen (GullB) i Skredsvik
norr om Uddevalla i Bohuslän, Grebbestadsbasen
(GreB) i Grebbestad i Bohuslän.

• M i l o  Ö: Orrfjärdsbasen (OrrB) i Gryts skärgård
norr om Västervik i Östergötland, Södertörns-
basen (SörB) delad på Ingarö och Horsfjärden,
Stockholmsbasen (StoB) med Stockholms örlogs-
varv (ÖVS) på Skeppsholmen (StoB lades ner
1968 i samband med att örlogsvarvet flyttades ti l l
Muskö), Saxarfjärdsbasen (SaxB) på Rindö utan-
för Vaxholm, Gräddöbasen (GröB) på Gräddö
utanför Norrtälje.

• M i l o  G, från 1966 MKG inom milo Ö: Fårösunds-
basen (FårB) i Fårösund på Gotland.

• M i l o  NN: Hemsöbasen (HemB) på Hemsö utan-
för Härnösand.

Sammanfattning
Den här redovisade förändringen av de marina för-
banden pekar mycket tydligt på att det var den lång-
siktiga beredskapen och invasionsförsvaret som skulle
prioriteras. Omslaget genomfördes genom försvars-
besluten 1968 och 1972. Marinens kapacitet att över-
vaka och hävda svensk suveränitet över, på och under
havsytan reducerades drastiskt genom att den fartygs-
burna ubåtsjakten slutligt avvecklades. Endast några
få helikoptrar samt patrull- och bevakningsbåtar
utrustade med "fiskehydrofoner" och sjunkbomb m/33
återstod. Den bristande kapaciteten visade sig mycket
tydligt under hela 1980-talets ubåtsintrång på svenskt
territorialhav.
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Fasta marina förband 1955 1965 1975 1985 1995

Milo S Spärrbataljoner 5 5 5 5 5

Spärrkompanier 2 2 2 2 2

Kontrollerbara mineringar 35 35 35 35 35

Basområden (JvB, BleB) 2 2 2 2 2

Milo V Spärrbataljoner 4 4 4 4 4

Spärrkompanier 0 0 0 0 0

Kontrollerbara mineringar 15 15 15 15 15

Basområden (MarB, GullB, GreB) 3 3 3 3 3

Milo Ö Spärrbataljoner 11 11 11 11 11

Spärrkompanier 1 1 1 1 1

Kontrollerbara mineringar 18 18 18 18 18

Basområden (OrrB, SörB, StoB (1969), SaxB, GröB) 5 5 4 4 4

MDG/MKG Spärrbataljoner 3 3 3 3 3

Spärrkompanier 0 1 1 1 1

Kontrollerbara mineringar 19 19 19 19 19

Basområden (FårB) 1 1 1 1 1

Milo NN Spärrbataljoner 3 3 3 3 3

Spärrkompanier 0 0 0 0 0

Kontrollerbara mineringar 11 11 11 11 11

Basområden (HemB) 1 1 1 1 1

Milo ÖN Spärrbataljoner 2 2 1 1 1

Spärrkompanier 0 0 0 0 0

Kontrollerbara mineringar 4 4 4 4 4
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Fasta marina förband 1 9 5 5  1 9 6 5 1975 1985
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1995

Milo S Spärrbataljoner 5 5 5 5 5

Spärrkompanier 2 2 2 2 2

Kontrollerbara mineringar 35 35 35 35 35

Basområden OvB, BleB) 2 2 2 2 2

Milo V Spärrbataljoner 4 4 4 4 4

Spärrkompanier 0 0 0 0 0

Kontrollerbara mineringar 15 15 15 15 15

Basområden (MarB, GuliB, GreB) 3 3 3 3 3

Milo Ö Spärrbataljoner 11 11 11 11 11

Spärrkompanier 1 1 1 1 1

Kontrollerbara mineringar 18 18 18 18 18

Basområden (OrrB, SörB, StoB (1969), SaxB, GröB) 5 5 4 4 4

MDG/MKG Spärrbataljoner 3 3 3 3 3

Spärrkompanier 0 1 1 1 1

Kontrollerbara mineringar 19 19 19 19 19

Basområden (FårB) 1 1 1 1 1

Milo NN Spärrbataljoner 3 3 3 3 3

Spärrkompanier 0 0 0 0 0

Kontrollerbara mineringar 11 11 11 11 11

Basområden (HemB) 1 1 1 1 1

Milo ÖN Spärrbataljoner 2 2 1 1 1

Spärrkompanier 0 0 0 0 0

Kontrollerbara mineringar 4 4 4 4 4
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Bilaga $ – stridskrafter ur %ygvapnet
I tabellerna nedan redovisas %ygvapenförbanden 
i krigsorganisationen och deras utveckling under det 
kalla kriget. Denna var i hög grad styrd av hotutveck-
lingen, som successivt ställde allt större krav på vår 
förmåga att verka. Avsikten är att ge en översiktlig 
bild, och tabellerna visar en allt högre förmåga för de 
olika systemdelarna, vilka dock även blev allt dyrare 
och därmed också färre. Antalet divisioner och deras 
modernitet och effekt anges genom redovisningen av 
%ygplanparken.

 Normen för anskaffning är för strids%ygplanen 
välkänd genom tidigare litteratur: #& %ygplan per 
%ottilj t o m '("&-talet, därefter ') %ygplan per divi-
sion (%ottiljernas stabsgrupper utgick). För övriga 
enheter förekom avvikelser, varför även antalet %yg-
plan anges. De lätta attackdivisionerna skulle bestå 
av sexton %ygplan: tolv SK #&B/C, varav minst fyra 
av C-versionen, tre reserv%ygplan och en SK #&A för 
transportuppgifter. Uppgifterna för transport%yget 
är mer disparata avseende såväl %ygplanstyper som 
organisationsstruktur och siffrorna avser antal divisio-
ner respektive antal %ygplan. Flygvapnets egna plan 
anges med typbeteckning, medan de som skulle ha 
rekvirerats från civila %ygbolag har den civila beteck-
ningen, t ex Tp *( respektive DC-$.

Tabellerna grundas väsentligen på uppgifter i 
den litteratur som redovisas för kapitel ''. Ett skäl 
till diskrepanser mellan olika verk är att %ygplanen 
först skulle levereras till %ygvapnet, därefter som 
individer godkännas; när det var fråga om en ny 
%ygplanstyp vidtog därefter taktisk utprovning som 
grund för utformning av taktiskt uppträdande och 
fastställande av detta i aktuella anvisningar. Ofta 
behövde upptäckta ”barnsjukdomar” åtgärdas. Sedan 
vidtog utbildning av personalen på typen innan krigs-
placering i krigsorganisationen kunde ske. När det 
gällde mindre tekniksteg, som t ex vid ombeväpningen 
från J !! till J !#, kunde detta gå relativt snabbt. Vid 
införandet av t ex JA $* var det fråga om en period på 
två år. Att %ygplan levererats till %ygvapnet innebar 
alltså inte att de omedelbart ingick i krigsorganisatio-
nen. Jakt-, attack- och spanings%ygets organisation 
och %ygplanstyper är välkända från tidigare litteratur, 
men inte på samma sätt transport- och sambands-
%yget, där uppgifterna är mer sparsamma.

Tabellerna är strukturerade efter %ygslagens pri-
mära uppgifter, men jaktförband kunde efter ombe-
väpning sättas in i jaktattackuppdrag och attackför-
band i jaktinsatser, särskilt mot mindre kvali+cerade 
mål.
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Bilaga 3 — stridskrafter ur flygvapnet
I  tabellerna nedan redovisas flygvapenförbanden
i krigsorganisationen och deras utveckling under det
kalla kriget. Denna var i hög grad styrd av hotutveck-
lingen, som successivt ställde allt större krav på vår
förmåga att verka. Avsikten är att ge en översiktlig
bild, och tabellerna visar en allt högre förmåga för de
olika systemdelarna, vilka dock även blev allt dyrare
och därmed också färre. Antalet divisioner och deras
modernitet och effekt anges genom redovisningen av
flygplanparken.

Normen för anskaffning är för stridsflygplanen
välkänd genom tidigare litteratur: 6o flygplan per
flottilj t  o m 1950-talet, därefter 18 flygplan per divi-
sion (flottiljernas stabsgrupper utgick). För övriga
enheter förekom avvikelser, varför även antalet flyg-
plan anges. De lätta attackdivisionerna skulle bestå
av sexton flygplan: tolv SK 6oB/C, varav minst fyra
av C-versionen, tre reservflygplan och en SK 6oA för
transportuppgifter. Uppgifterna för transportflyget
är mer disparata avseende såväl flygplanstyper som
organisationsstruktur och siffrorna avser antal divisio-
ner respektive antal flygplan. Flygvapnets egna plan
anges med typbeteckning, medan de som skulle ha
rekvirerats från civila flygbolag har den civila beteck-
ningen, t ex Tp 79 respektive DC-3.

Tabellerna grundas väsentligen på uppgifter i
den litteratur som redovisas för kapitel i i .  Ett skäl
till diskrepanser mellan olika verk är att flygplanen
först skulle levereras till flygvapnet, därefter som
individer godkännas; när det var fråga om en ny
flygplanstyp vidtog därefter taktisk utprovning som
grund för utformning av taktiskt uppträdande och
fastställande av detta i aktuella anvisningar. Ofta
behövde upptäckta "barnsjukdomar" åtgärdas. Sedan
vidtog utbildning av personalen på typen innan krigs-
placering i krigsorganisationen kunde ske. När det
gällde mindre tekniksteg, som t ex vid ombeväpningen
från J 22 ti l l  J 26, kunde detta gå relativt snabbt. Vid
införandet av t ex JA 37 var det fråga om en period på
två år. Att flygplan levererats til l flygvapnet innebar
alltså inte att de omedelbart ingick i krigsorganisatio-
nen. Jakt-, attack- och spaningsflygets organisation
och flygplanstyper är välkända från tidigare litteratur,
men inte på samma sätt transport- och sambands-
flyget, där uppgifterna är mer sparsamma.

Tabellerna är strukturerade efter flygslagens pri-
mära uppgifter, men jaktförband kunde efter ombe-
väpning sättas in i jaktattackuppdrag och attackför-
band i jaktinsatser, särskilt mot mindre kvalificerade
mål.
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Förbandsinnehåll Divisioner/!ygplan, år

Jakt!yg Flygplanstyp 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990

Dagjakt J 22 6

J 21 6

J 26 6

J 28A 3

J 28B 9 9

J 29A 11 5

J 29B 10

J 29F 16 7

J 34 5 4

Summa 30 30 26 11

Nattjakt J 30 3

J 33 3

Summa 3 3

Allvädersjakt J 32B 6 6

J 35A 3 2 2

J 35B 3 2

J 35D 5 4 4 3 1

J 35F 13 13 9 5 1

J 35J 2

JA 37 5 8

Summa 6 17 21 19 12 11 11

Jakt Summa 33 33 32 28 21 19 12 11 11

B I L A G A
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Divisioner/flygplan, år

Jaktflyg Flygplanstyp 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990

Dagjakt J 22 6

J 21 6

J 26 6

J 28A 3

J 28B 9 9

J 29A 11 5

J 29B 10

J 29F 16 7

J 34 5 4

Summa 30 30 26 11

Nattj akt J 30 3

J 33 3

Summa 3 3

Allvädersj akt J 32B 6 6

J 35A 3 2 2

J 35B 3 2

J 35D 5 4 4 3 1

J 35F 13 13 9 5 1

J 35J 2

JA 37 5 8

Summa 6 17 21 19 12 11 11

Jakt Summa 33 33 32 28 21 19 12 11 11
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När $ygplanen väl kommit i läge för att bekämpa 
%enden var det för resultatet helt avgörande att jakt-
!ygplanens beväpning hade tillräcklig effekt. Under 
&'"(-talet stod det alltmer klart att bekämpning 
med !( och )( mm automatkanoner inte skulle vara 
tillräcklig mot tunga och medeltunga bomb- och 
attack$ygplan. Däremot var automatkanonen ett nöd-
vändigt vapen vid strid jakt mot jakt. En första lös-
ning var införandet av *," cm jaktraketer, vilka hade 
betydligt större verkan och kunde avfyras på betydligt 
längre avstånd. Införandet skedde på J !' från och 
med &'"#. Jaktraketerna fördes senare i raketkapsel 
m/"* med &' raketer på J )!B, J )"B, D och F. Jakt-

robotar hade avsevärt större verkan i målet, och den 
värmesökande robot !+ Sidewinder infördes med 
början på J )+ från &',(, därefter från &',& på J )!B 
och J )"A samt på ett begränsat antal (#( st) J !'F 
&',). J )"F förde från sitt inträde i tjänst &',, radar-
jaktroboten robot !* och den värmesökande robot !#. 
Utvecklade versioner av robot !+ infördes successivt 
och robot !+J var den första versionen som användes 
på JA )*. Även AJ och S )* kunde bära robot !+ för 
egenskydd. Den ytterligare förbättrade L-versionen, 
som %ck beteckningen robot *+, infördes från &'#*. 
JA )* kunde även bära robot *& Sky$ash.

Vapen Typ 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990

Akan m/39 13,2 mm !         

Akan m/45 12,7 mm !         

Akan m/45 20 mm !         

Akan m/47 20 mm ! ! ! !      

Akan m/55 30 mm  ! ! ! ! ! ! ! !

Jaktraket 7,5 cm   ! ! ! ! ! ! !

Jrakkapsel 19x7,5 cm   ! ! ! ! ! ! !

IR-jaktrb 24B   ! ! ! ! ! ! !

Radarjaktrb 27     ! ! ! ! !

IR-jaktrb 28     ! ! ! ! !

IR-jaktrb 24J       ! ! !

Akan KCA 30 mm        ! !

Radarjaktrb 71        ! !

IR-jaktrb 74         !
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När flygplanen väl kommit i läge för att bekämpa
fienden var det för resultatet helt avgörande att jakt-
flygplanens beväpning hade tillräcklig effekt. Under
1950-talet stod det alltmer klart att bekämpning
med zo och 3o mm automatkanoner inte skulle vara
tillräcklig mot tunga och medeltunga bomb- och
attackflygplan. Däremot var automatkanonen ett nöd-
vändigt vapen vid strid jakt mot jakt. En första lös-
ning var införandet av 7,5 cm jaktraketer, vilka hade
betydligt större verkan och kunde avfyras på betydligt
längre avstånd. Införandet skedde på J 29 från och
med 1958. Jaktraketerna fördes senare i raketkapsel
m/57 med 19 raketer på J 32B, J 35B, D och F. Jakt-

robotar hade avsevärt större verkan i målet, och den
värmesökande robot 24 Sidewinder infördes med
början på J 34 från 196o, därefter från 1961 på J 32B
och J 35A samt på ett begränsat antal (8o st) J 29F
1963. J 35F förde från sitt inträde i tjänst 1966 radar-
jaktroboten robot 27 och den värmesökande robot 28.
Utvecklade versioner av robot 24 infördes successivt
och robot 24J var den första versionen som användes
på JA 37. Även AJ och S 37 kunde bära robot 24 för
egenskydd. Den ytterligare förbättrade L-versionen,
som fick beteckningen robot 74, infördes från 1987.
JA 37 kunde även bära robot 71 Skyflash.

Vapen T Y P  1 9 5 0  1 9 5 5  1 9 6 0  1 9 6 5  1 9 7 0  1 9 7 5  1 9 8 0  1 9 8 5  1 9 9 0

Akan m/39 13,2 mm x

Akan m/45 12,7 mm x

Akan m/45 20 mm x

Akan m/47 2 0  mm x x x x

Akan m/55 30 mm x x x  x x x x x

Jaktraket 7 , 5  cm x x x x x x x

Jrakkapsel 1 9 x 7 , 5  cm x

IR-jaktrb 2 4 B  x

x x x x x x

x x x x x x

Radarjaktrb 2 7 x x  x x x

IR-jaktrb 2 8 x x  x x x

IR-jaktrb 2 4 J x x  x

Akan KCA 3 0  mm x x

Radarjaktrb 7 1  x  x

IR-jaktrb 7 4  x
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Med ”medeltunga” attackdivisioner avses dem med 
$ygplan som kunde bära en vapenlast på %&'((–!&((( 
kg och ”lätta” en vapenlast på <#(( kg. Värdena ger 
endast en grov uppfattning, då vapenlast kan växlas 
mot bränsle för att ge längre räckvidd. De lätta attack-

$ygplanen hade också begränsad räckvidd i förhål-
lande till de medeltunga, vilken tillät insatser mot 
frontnära markmål och invasionsstränder, men inte 
insatser på djupet eller mot sjömål på öppet hav.

Förbandsinnehåll Divisioner/!ygplan, år

Attack!yg Flygplanstyp 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990

Medeltung
attack

B/T 18B 9 3

A 32A 12 12 10 2

AJ 37 4! 5! 5! 5!

Summa 9 3 12 12 10 6! 5! 5! 5!

Lätt attack A 21 3

A 28 3

A 29 6

SK 60 3 5 4 4

Summa 3 9 3 5 4 4

Attack Summa 12 12 12 12 10 9! 10! 9! 9!
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Förbandsinnehåll Diuisioner/flygplan, år

Attackflyg Flygplanstyp 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990

Medeltung
attack

B/T 18B 9 3

A 32A 12 12 10 2

AJ 37 41/2 51/2 51/2 51/2

Summa 9 3 12 12 10 61/2 51/2 51/2 51/2

Lätt attack A 21 3

A 28 3

A 29 6

SK 60 3 5 4 4

Summa 3 9 3 5 4 4

Attack Summa 12 12 12 12 10 91/2 101/2 91/2 91/2

Med "medeltunga" attackdivisioner avses dem med
flygplan som kunde bära en vapenlast på 400-2  000
kg och "lätta" en vapenlast på <90o kg. Värdena ger
endast en grov uppfattning, då vapenlast kan växlas
mot bränsle för att ge längre räckvidd. De lätta attack-

flygplanen hade också begränsad räckvidd i förhål-
lande till de medeltunga, vilken tillät insatser mot
frontnära markmål och invasionsstränder, men inte
insatser på djupet eller mot sjömål på öppet hav.
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Attack!ygplanens beväpning bestod ursprungligen 
av bomber och raketer, för de senare utvecklades 
raketkapslar. $# och !$# kg bomber kunde bäras 
av alla attack%ygplanstyper, $## kg av B &', A !&, 
A !(, A )!A och AJ )* samt "## kg bomber endast 
av A )!A. T &'B var ursprungligen tänkt som torped-
%ygplan mot sjömål, men beväpningen ändrades till 
en $* mm automatkanon. På A )!A utgjorde robot 
#+ huvudbeväpningen mot sjömål från &("# och 
den modi,erades för hängning på AJ )* med robot 

#+E från &(*+ och kunde även bäras av SH )* för 
attackuppdrag. Robot #$ tillkom &(*! och robot *$ 
Maverick &(**–*'. Robot &$F för JAS )( var klar 
för operativ tjänst &('(, men AJ )* modi,erades för 
att bära den först i samband med AJS-modi,eringen 
på &((#-talet. SK "#B/C bar som lätt attack%ygplan 
två automatkanonkapslar, tolv sprängraketer m/$"D, 
sex pansarsprängraketer m/+(/$" eller två robot #$A 
(utgick &('!) eller kombinationer inom tillåten vapen-
last. C-versionen försågs med kamera i nospartiet.

Vapen Typ 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990

Pansarraket m/46B 8 cm ! !

Raket m/? 10,3 cm ! !

Akan m/45 57 mm ! !

Minbomb m/41/56 500 kg ! ! ! ! ! ! ! ! !

Minbomb m/37/40 250 kg ! ! ! ! ! ! ! ! !

Bomb m/42/47 50 kg ! ! ! ! ! ! ! ! !

Pansarraket m/49 14,5 cm ! ! ! ! ! ! ! ! !

Pansarraket m/49 18 cm ! !

Minbomb m/50 600 kg ! ! ! ! !

Sprängraket m/51 15 cm ! ! ! ! ! ! ! !

Sprängraket m/56 13,5 cm ! ! ! ! ! ! !

Sprängbomb m/61 120 kg ! ! ! ! ! !

Sjömålsrobot Rb 04C ! ! ! ! ! !

Akankapsel 30 mm ! ! ! !

Sjömålsrobot Rb 04E ! ! ! !

Arakkapsel m/70 6x13,5 cm ! ! ! !

Attackrobot Rb 05 ! ! ! !

Attackrobot Rb 75 ! ! !
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Vapen Typ 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990

Pansarraket m/46B 8 cm x x

Raket m/? 10,3 cm x x

Akan m/45 57 mm x x

x

x

Minbomb m/41/56 500 kg x x x x x x x x

Minbomb m/37/40 250 kg x x x x x x x x

Bomb m/42/47 50 kg x x x x x x x x x

Pansarraket m/49 14,5 cm x x x x x x x x x

Pansarraket m/49 18 cm x x

Minbomb m/50 600 kg x x x x x

Sprängraket m/51 15 cm x x x x x x x x

Sprängraket m/56 13,5 cm x x x x x x x

Sprängbomb m/61 120 kg x x x x x x

Sjömålsrobot Rb 04C x x x x x x

Akankapsel 30 mm x x x x

Sjömålsrobot Rb 04E x x x x

Arakkapsel m/70 6x13,5 cm x x x x

Attackrobot Rb 05 x x x x

Attackrobot Rb 75 x x x

Attackflygplanens beväpning bestod ursprungligen
av bomber och raketer, för de senare utvecklades
raketkapslar. 5o och 250 kg bomber kunde bäras
av alla attackflygplanstyper, 500 kg av B 18, A 21,
A 29, A 32A och AJ 37 samt 60o kg bomber endast
av A 32A. T 18B var ursprungligen tänkt som torped-
flygplan mot sjömål, men beväpningen ändrades till
en 57 mm automatkanon. På A 32A utgjorde robot
04 huvudbeväpningen mot sjömål från 1960 och
den modifierades för hängning på AJ 37 med robot

04E från 1974 och kunde även bäras av SH 37 för
attackuppdrag. Robot 05 tillkom 1972 och robot 75
Maverick 1977-78. Robot 15F för JAS 39 var klar
för operativ tjänst 1989, men AJ 37 modifierades för
att bära den först i samband med AJS-modifieringen
på 1990-talet. SK 60B/C bar som lätt attackflygplan
två automatkanonkapslar, tolv sprängraketer m/56D,
sex pansarsprängraketer m/49/56 eller två robot 05A
(utgick 1982) eller kombinationer inom tillåten vapen-
last. C-versionen försågs med kamera i nospartiet.
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Spanings!yget hade väsentligen två uppgifter: dels 
översiktlig havsövervakning av Östersjön och andra 
omkringliggande havsområden, dels fotospaning mot 
mer detaljerade mål. Dessa uppgifter ställde krav på 
olika typer av spanings$ygplan. Den första på tyngre 
spanings$ygplan försedda med radar, såsom S #%A, 
S &!C och SH &', den andra på oftast lättare fotospa-
ningsplan, såsom S !", S &#, S !(C och SF &'. Oftast 
överfördes bomb-/attack- respektive jakt$ygplan till 
spaningsuppgifter eller vidareutvecklades i särskilda 
versioner för spaningsuppgifter. 

Spaningsgrupper organiserades från och med 
#()% inom Reserv$ygkåren med reserv- och värnplik-
tig personal. Varje spaningsgrupp utrustades med fyra 
Sk #". Fem spaningsgrupper tillkom #(*#, men #(** 

ändrades organisationen till sju grupper om åtta $yg-
plan var. Den totala volymen, *" $ygplan, var alltså 
oförändrad. Sk #" utgick #("(, och spaningsgrupperna 
skulle omorganiseras till fem grupper med sex SK 
"+ var, totalt &+ $ygplan. Besättningarna skulle nu 
utgöras av aktiv personal och reserv$ygkåren läggas 
ner. I praktiken sattes Sk "+-grupperna upp först #('# 
och #('!. Övergången till aktiv personal kom inte 
heller att ske i den takt som var tänkt. Under slutet av 
#(%+-talet ingick spanings$yggrupperna i spanings-
divisionerna med vardera tre SK "+A och två SK "+C 
och omfattade alltså i princip fortfarande &+ $ygplan.

Signalspanings$ygplanen var få, varför de redo-
visas som individer.

Förbandsinnehåll Divisioner/!ygplan, år

Spaning Flygplanstyp 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990

Spanings- 
divisioner

S 14

10
S 26

S 18A

10
S 31

J 28B

S 29C 6 6

S 32C 3 4 4 4

S 35E 6 6

SH 37
6 6 6

SF 37

Summa 10 10 9 10 10 10 6 6 6

Spanings !yg-
trupper

Sk 16 9/36 7/56 7/56 7/56

Sk 60A 5/30 5/30 5/30 5/30 6/30

Summa 9/36 7/56 7/56 7/56 5/30 5/30 5/30 5/30 6/30

Signalspanings-
!ygplan

B 3 1

Tp 79 2 1

Tp 82 1 1

Tp 52 1 1

Tp 85 2 2 2 2

Summa 3 2 1 1 1 2 2 2 2
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Förbandsinnehåll Divisioner/flygplan, år

Spaning Flygplanstyp 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990

Spanings- S 14

10
divisioner S 26

S 18A

10
S 31

J 28B

S 29C 6 6

S 32C 3 4 4 4

S 35E 6 6

SH 37
6 6 6

SF 37

Summa 10 10 9 10 10 10 6 6 6
Spaningsflyg- Sk 16 9/36 7/56 7/56 7/56

trupper Sk 60A 5/30 5/30 5/30 5/30 6/30
Summa 9/36 7/56 7/56 7/56 5/30 5/30 5/30 5/30 6/30

Signalspanings-
flygplan

B3 1

Tp 79 2 1

Tp 82 1 1
1Tp 52 1

Tp 85
1

2 2

2

2

2

2

2Summa 3 2 1 1 2

Spaningsflyget hade väsentligen två uppgifter: dels
översiktlig havsövervakning av Östersjön och andra
omkringliggande havsområden, dels fotospaning mot
mer detaljerade mål. Dessa uppgifter ställde krav på
olika typer av spaningsflygplan. Den första på tyngre
spaningsflygplan försedda med radar, såsom S 18A,
S 32C och SH 37, den andra på oftast lättare fotospa-
ningsplan, såsom S 26, S 31, S 29C och SF 37. Oftast
överfördes bomb-/attack- respektive jaktflygplan till
spaningsuppgifter eller vidareutvecklades i särskilda
versioner för spaningsuppgifter.

Spaningsgrupper organiserades från och med
1948 inom Reservflygkåren med reserv- och värnplik-
tig personal. Varje spaningsgrupp utrustades med fyra
Sk 16. Fem spaningsgrupper tillkom 1951, men 1955

ändrades organisationen till sju grupper om åtta flyg-
plan var. Den totala volymen, 56 flygplan, var alltså
oförändrad. Sk 16 utgick 1969, och spaningsgrupperna
skulle omorganiseras till fem grupper med sex SK
6o var, totalt 3o flygplan. Besättningarna skulle nu
utgöras av aktiv personal och reservflygkåren läggas
ner. I  praktiken sattes Sk 60-grupperna upp först 1971
och 1972. Övergången till aktiv personal kom inte
heller att ske i den takt som var tänkt. Under slutet av
1980-talet ingick spaningsflyggrupperna i spanings-
divisionerna med vardera tre SK 6oA och två SK 6oC
och omfattade alltså i princip fortfarande 3o flygplan.

Signalspaningsflygplanen var få, varför de redo-
visas som individer.
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Flygvapnets egna transport!ygresurser var begrän-
sade och avsågs primärt för ombasering av personal 
och materiel vid växling mellan baser. I krigsorganisa-
tionen skulle #ygvapnets plan kompletteras med plan 
från civila #ygbolag. Flygtransportresurserna orga-
niserades vid mobilisering i fem #ygtransportgrup-
per, ursprungligen utrustade med vardera sju B $, 
som ingick i krigsorganisationen och var ombyggda 
för transportuppgifter. Härutöver tillkom %&'( en 
#ygtransport division med krigsplacerade #ygplan, 
tolv DC-$ och Saab Scandia från civila #ygbolag. 
(DC-$ var den civila grundversionen av det transport-
#ygplan som i USA )ck typbeteckningen C-'* och 
i Sverige Tp *&.) Organisationen utökades %&+( till 
två #ygtransportdivisioner och %&"! till tre. De civila 
bolagen moderniserades successivt och kring %&", 

började jet#ygplan införas. Dessa kom med Caravelle 
och DC-( först att utnyttjas för det ”civila” transport-
#ygförbandet, d v s det som i först hand svarade för 
utlandstra)ken, men jet#ygplan placerades sedan 
succes sivt i #ygtransportdivisionerna. 

Medan strävan var att göra strids#ygplans#ottan 
så enhetlig som möjligt, kom genom det nödvändiga 
inmönstringsförfarandet transport#yget att få en 
brokig #ygplanpark och uppgifterna i tabellen nedan 
är inte fullständig. Antalet strids#ygplan minskade 
successivt med #ygvapnets minskande organisation, 
men då transport- och sambands#yget inte ställde 
samma krav på årlig )nansiering genom #ygvapnets 
budget kom de att bibehålla numerären – det rörde 
sig om i runda tal !', #ygplan – och därmed i relativa 
termer öka andelen av krigsorganisationen.

Förbandsinnehåll Divisioner/!ygplan, år

Transport Flygplanstyp 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990

Flygtransport grupper B 3/Tp 9 35 20

Tp 79 2 5 5 5 5 6

Tp 83 7 14 16 16 2

Tp 84 1 1 3 3 8

Div mil fpl 3 2 1 1 3

DC-3 12 4 1

Div civ fpl 9 6 20! 22 ! !

Summa 5/38 5/31 5/41 5/32 5/43! 5/33 5/9+ 5/11+

Flygtransport divisioner Diverse civila 
!ygplan

1/12 1/33 2/25 3/36 3/31 3/26 2/41! 1/45!

Civilt transport !ygförband 1/7 1/! 1/14! 1/16 1/14 1/12 1/11 1/>6

Centrala transport!ygdiv 4/40

Regionala transport!ygdiv 7/75!

Centrala K-företag 70!

Regionala K-företag !
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Förbandsinnehåll Divisioner/flygplan, år

Transport Flygplanstyp 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990

Flygtransportgrupper B 3/Tp 9 35 20

Tp 79 2 5 5 5 5 6

Tp 83 7 14 16 16 2

Tp 84 1 1 3 3 8

Div mil fpl 3 2 1 1 3

DC-3 12 4 1

Div civ fpl 9 6 20? 22

Summa 5/38 5/31 5/41 5/32 5/43? 5/33 5/9+ 5/11+

Flygtransportdivisioner Diverse civila
flygplan 1/12 1/33 2/25 3/36 3/31 3/26 2/41? 1/45?

Civilt transportflygforband 1/7 1/? 1/14? 1/16 1/14 1/12 1/11 1/>6

Centrala transportflygdiv 4/40

Regionala transportflygdiv 7/75?

Centrala K-företag 70?

Regionala K-företag

Flygvapnets egna transportflygresurser var begrän-
sade och avsågs primärt för ombasering av personal
och materiel vid växling mellan baser. I  krigsorganisa-
tionen skulle flygvapnets plan kompletteras med plan
från civila flygbolag. Flygtransportresurserna orga-
niserades vid mobilisering i fem flygtransportgrup-
per, ursprungligen utrustade med vardera sju B 3,
som ingick i krigsorganisationen och var ombyggda
för transportuppgifter. Härutöver tillkom 1948 en
flygtransportdivision med krigsplacerade flygplan,
tolv DC-3 och Saab Scandia från civila flygbolag.
(DC-3 var den civila grundversionen av det transport-
flygplan som i USA fick typbeteckningen C-47 och
i Sverige Tp 79.) Organisationen utökades 1958 till
två flygtransportdivisioner och 1962 ti l l  tre. De civila
bolagen moderniserades successivt och kring 1960

började jetflygplan införas. Dessa kom med Caravelle
och DC-8 först att utnyttjas för det "civila" transport-
flygförbandet, d v s det som i först hand svarade för
utlandstrafiken, men jetflygplan placerades sedan
successivt i flygtransportdivisionerna.

Medan strävan var att göra stridsflygplansflottan
så enhetlig som möjligt, kom genom det nödvändiga
inmönstringsförfarandet transportflyget att få en
brokig flygplanpark och uppgifterna i tabellen nedan
är inte fullständig. Antalet stridsflygplan minskade
successivt med flygvapnets minskande organisation,
men då transport- och sambandsflyget inte ställde
samma krav på årlig finansiering genom flygvapnets
budget kom de att bibehålla numerären -  det rörde
sig om i runda tal 24o flygplan -  och därmed i relativa
termer öka andelen av krigsorganisationen.
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”Diverse militära $ygplan” i !ygtransportgrupperna 
i tabellerna nedan avser Tp %&, Tp %", Tp '(, Tp '', 
Tp )** och Tp )*), vilka endast förekom i enstaka 
eller ett fåtal exemplar. ”Diverse civila $ygplan” 
avser Norseman, Lodestar, Cessna %*!/%)%/%!), Twin 
Otter, Piper PA-#) och Aero Commander "'*/"+*. 
Här utöver kan $ygplan från mindre $ygbolag ha till-
kommit.

De i !ygtransportdivisionerna inmönstrade civila 
$ygplanen utgjordes under )+&*-talet av DC-#, Saab 
Scandia, DC-% och DC-"/DC-"B. I slutet av decen-
niet tillkom C-%", CV-#%*/%%* Metropolitan och 
DC-(B/(C. Jetepoken inom transport$yget påbörjades 
med Caravelle kring )+"* och följdes av DC-'. I slutet 
av decenniet kom DC-+, som sedan utvecklades till 
MD '*-serien och kom att utnyttjas under hela )+'*-
talet. CV-#%*/%%* ersattes under )+(*-talet succes-
sivt med Fokker F !', Boeing (%( och DC-)* ersatte 
DC-'.

Främst för utrikestra,ken behölls $ygplan i en 
civil transport!ygorganisation med främst de större 
$ygplans typerna. 

)+'* förnyades samarbetsavtalet mellan ÖB och 
Luftfartsverket, Lfv. ABA, Linje$yg och $era mindre 
$ygbolag betecknades som K-företag och skulle vid 
mobilisering övergå till krigsproduktion, vilken skulle 
ledas av Lfv. Transport$ygorganisationen har inte 

varit föremål för samma $yghistoriska intresse som 
andra $ygslag och särskilt för )+(*- och '*-talen 
måste redovisningen här betraktas som preliminär 
i avvaktan på fortsatt forskning.

En komplikation var att det svenska AB Aero-
transport, ABA, ingick i det skandinaviska konsor-
tiet SAS. Så länge Danmark, Norge och Sverige var 
överens om detta skulle fredsmässig $ygtra,k fort-
sätta, annars skulle SAS upplösas och den svenska 
delen, ABA:s $ygplan, tillfalla Sverige. En tendens 
över tiden var att senarelägga överföringen av de 
civila $ygplanen till den militära organisationen. 
Flygbolagens $ygplans$ottor förnyades successivt 
och därmed moderniserades också $ygplanparken 
i krigsorganisationen, såsom framgått ovan. 

Lätta $ygplan användes som sambands!ygplan 
för transport av order, rapporter, underrättelseunder-
lag och personal. De tilldelades olika stabsfunktioner 
och bestod under )+%*- och &*-talen av en blandad 
samling av äldre krigs$ygplan, skol$ygplan och $yg-
plan anskaffade för ändamålet. Därutöver hade jakt-, 
attack- och spaningsdivisionerna egna sambands-
$ygplan. I slutet av )+&*-talet krigsorganiserades en 
$ygsambandsdivision och inledningsvis fyra $yg-
sambandsgrupper för dessa uppgifter, men vissa $yg-
sambandsresurser behölls fortfarande vid staber och 
divisioner.

Förbandsinnehåll Divisioner/!ygplan, år

Samband Flygplanstyp 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990

Flygsambands-
divisioner

Sk 16/Sk 50 15 15

J 28C 15 15 27

Affärs!ygplan 10 23 35

Hkp 2 2

SK 60A 12

Summa 1/30 2/40 2/52 3/47
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Förbandsinnehåll Divisioner/flygplan, år

Samband Flygplanstyp 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1 9 9 0

Flygsambands- Sk 16/Sk 50 15 15
divisioner J 28C 15 15 27

Affärsflygplan 10 23 35

Hkp 2 2

SK 60A 12

Summa 1/30 2/40 2/52 3/47

"Diverse militära flygplan" iflygtransportgrupperna
i tabellerna nedan avser Tp 45, Tp 46, Tp 87, Tp 88,
Tp ioo och Tp io i ,  vilka endast förekom i enstaka
eller ett fåtal exemplar. "Diverse civila flygplan"
avser Norseman, Lodestar, Cessna 402/414/421, Twin
Otter, Piper PA-3i och Aero Commander 68o/69o.
Härutöver kan flygplan från mindre flygbolag ha till-
kommit.

De iflygtransportdivisionerna inmönstrade civila
flygplanen utgjordes under 1950-talet av DC-3, Saab
Scandia, DC-4 och DC-6/DC-6B. I  slutet av decen-
niet tillkom C-46, CV-340/44o Metropolitan och
DC-7B/7C. Jetepoken inom transportflyget påbörjades
med Caravelle kring 1960 och följdes av DC-8. I slutet
av decenniet kom DC-9, som sedan utvecklades till
MD 8o-serien och kom att utnyttjas under hela 1980-
talet. CV-340/44o ersattes under 1970-talet succes-
sivt med Fokker F 28, Boeing 747 och DC-io ersatte
DC-8.

Främst för utrikestrafiken behölls flygplan i en
civil transportflygorganisation med främst de större
flygplanstyperna.

1980 förnyades samarbetsavtalet mellan ÖB och
Luftfartsverket, Lfv. ABA, Linjeflyg och flera mindre
flygbolag betecknades som K-företag och skulle vid
mobilisering övergå till krigsproduktion, vilken skulle
ledas av Lfv. Transportflygorganisationen har inte

varit föremål för samma flyghistoriska intresse som
andra flygslag och särskilt för 1970- och 8o-talen
måste redovisningen här betraktas som preliminär
i avvaktan på fortsatt forskning.

En komplikation var att det svenska AB Aero-
transport, ABA, ingick i det skandinaviska konsor-
tiet SAS. Så länge Danmark, Norge och Sverige var
överens om detta skulle fredsmässig flygtrafik fort-
sätta, annars skulle SAS upplösas och den svenska
delen, ABA:s flygplan, tillfalla Sverige. En tendens
över tiden var att senarelägga överföringen av de
civila flygplanen till den militära organisationen.
Flygbolagens flygplansflottor förnyades successivt
och därmed moderniserades också flygplanparken
i krigsorganisationen, såsom framgått ovan.

Lätta flygplan användes som sambandsflygplan
för transport av order, rapporter, underrättelseunder-
lag och personal. De tilldelades olika stabsfunktioner
och bestod under 1940- och 5o-talen av en blandad
samling av äldre krigsflygplan, skolflygplan och flyg-
plan anskaffade för ändamålet. Därutöver hade jakt-,
attack- och spaningsdivisionerna egna sambands-
flygplan. I  slutet av 1950-talet krigsorganiserades en
flygsambandsdivision och inledningsvis fyra flyg-
sambandsgrupper för dessa uppgifter, men vissa flyg-
sambandsresurser behölls fortfarande vid staber och
divisioner.
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A $!A, S $!C, AJ, SH och SF $% för fällning av remsor 
mot radar och facklor. Under &''(-talet modi)erades 
JA $% för att bära rems- och fackelfällare samt KA-
ersättaren U'*. SK "( saknade VMS, vilket bidrog till 
dess sårbarhet vid insats som lätt attack. Tp +# utrus-
tades med VMS först på &''(-talet.

Uppsättningen av ,ygvapnets luftvärnsrobotför-
band genomfördes under perioden &'"*–%! med åtföl-
jande krigsorganisering av tolv luftvärnsrobotkompa-
nier. Under perioden &'%$–%# fanns tolv kompanier 
med något justerad operativ fördelning då två kom-
panier ,yttades från milo Ö till milo S. Krigsorgani-
sationen minskades &'%# till fyra kompanier och &'%+ 
drogs även dessa in.

Någon klar bild av sambands,ygets organisation 
under &'+(-talet föreligger inte i dag. SK "(A och 
mindre affärs,ygplan förutsätts ha använts även 
under denna period.

Krigs,ygplanens överlevnad var i hög grad 
beroende av varnings- och motmedelssystem, VMS. 
Radarvarnare bars för att varna föraren för belys-
ning av eldlednings- och jaktradar och utnyttjades för 
utlösning av facklor mot värmesökande robotar och 
remsor mot radar i ,ygplans-, luftvärns- och robot-
system. S !'C, A $!A, S $!C och senare ,ygplanstyper 
bar radarvarnare. Kapsel A, KA, för elektronisk stör-
ning av radar bars av A $!A och AJ $%. Den ersattes 
senare av kapsel U!!. Kapsel B, KB, kunde bäras av 

Förbandsinnehåll Förband, år

Lvrb Typ 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990

Lvrbkomp Rb 68 12 4

Samband Flygplanstyp 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990

Flygsambands-
divisioner

S 14 6

Sk 16 9 8

J 28C 7 12 12

Hkp 2 2 2 6

Affärs!ygplan 8 52

SK 60A 18

Summa 4/22! 4/30 5/22 7/76

Det är inte möjligt att ur tillgänglig litteratur få en 
riktigt klar bild av bassystemet i kvantitativa termer 
– syftet var att i Bas "(-systemet bygga ett sjuttiotal 
baser kompletterade med reservvägbaser – men klart 
är att som mest kom ca *( baser att existera under 
senare delen av det kalla kriget. En ,ygbas omfattade 
,era ,ygfält (sidobaser och reservvägbaser). År &'"+ 
omfattade bassystemet #+ baser/basbataljoner. Det 

reducerades senare till #(, $*, $$ och så vidare, men 
antalet rullbanor minskade inte. Det var främst antalet 
ledningsorgan i form av basbataljonsstaber som mins-
kade. År &'%' upprättades ÖB:s $$-basplan. Med $$ 
baser avsågs att det fanns $$ basbataljoner, men anta-
let tillgängliga start- och landningsbanor ökade dock 
hela tiden, inte minst genom Bas '(- utbyggnaden.
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Samband Flygplanstyp 1 9 5 0  1 9 5 5 1960 1 9 6 5  1 9 7 0  1 9 7 5  1 9 8 0  1 9 8 5  1 9 9 0

Flygsambands-
divisioner

S 14

Sk 16

6

9 8

J 28C
Hkp 2

7 1 2  1 2

2 2  6

Affärsflygplan 8 5 2

SK 60A 18

Summa

Någon klar bild av sambandsflygets organisation
under 1980-talet föreligger inte i dag. SK 6oA och
mindre affärsflygplan förutsätts ha använts även
under denna period.

Krigsflygplanens överlevnad var i hög grad
beroende av varnings- och motmedelssystem, VMS.
Radarvarnare bars för att varna föraren för belys-
ning av eldlednings- och jaktradar och utnyttjades för
utlösning av facklor mot värmesökande robotar och
remsor mot radar i flygplans-, luftvärns- och robot-
system. S 29C, A 32A, S 32C och senare flygplanstyper
bar radarvarnare. Kapsel A, KA, för elektronisk stör-
ning av radar bars av A 32A och AJ 37. Den ersattes
senare av kapsel U22. Kapsel B, KB, kunde bäras av

Förbandsinnehåll

4/22? 4 / 3 0  5 / 2 2  7 / 7 6

A 32A, S 32C, AJ, SH och SF 37 för fällning av remsor
mot radar och facklor. Under 1990-talet modifierades
JA 37 för att bära rems- och fackelfällare samt KA-
ersättaren U95. SK 6o saknade VMS, vilket bidrog till
dess sårbarhet vid insats som lätt attack. Tp 84 utrus-
tades med VMS först på 1990-talet.

Uppsättningen av flygvapnets luftvärnsrobotför-
band genomfördes under perioden 1965-72 med åtföl-
jande krigsorganisering av tolv luftvärnsrobotkompa-
nier. Under perioden 1973-74 fanns tolv kompanier
med något justerad operativ fördelning då två kom-
panier flyttades från milo Ö till milo S. Krigsorgani-
sationen minskades 1974 till fyra kompanier och 1978
drogs även dessa in.

Förband, år

Lvrb Typ 1 9 5 0  1 9 5 5 1960 1 9 6 5  1 9 7 0  1 9 7 5  1 9 8 0  1 9 8 5  1 9 9 0

Lvrbkomp R b  68

Det är inte möjligt att ur tillgänglig litteratur få en
riktigt klar bild av bassystemet i kvantitativa termer
— syftet var att i Bas 6o-systemet bygga ett sjuttiotal
baser kompletterade med reservvägbaser — men klart
är att som mest kom ca 5o baser att existera under
senare delen av det kalla kriget. En flygbas omfattade
flera flygfält (sidobaser och reservvägbaser). År 1968
omfattade bassystemet 48 baser/basbataljoner. Det

12 4

reducerades senare till 4o, 35,33 och så vidare, men
antalet rullbanor minskade inte. Det var främst antalet
ledningsorgan i form av basbataljonsstaber som mins-
kade. År 1979 upprättades ÖB:s 33-basplan. Med 33
baser avsågs att det fanns 33 basbataljoner, men anta-
let tillgängliga start- och landningsbanor ökade dock
hela tiden, inte minst genom Bas 90-utbyggnaden.
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Basförband 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990

Krigs!ygbaser 52 42 43 60 48 67 67! 67! 67!

Reservvägbaser 9 28 30 30! 30! 30!

Vägbas 90-banor 6 20

På en utbyggd ordinarie eller O-bas jakt kunde i 
regel tekniskt två jaktdivisioner baseras – en i vardera 
banändan. Strävan var dock att endast ha en jakt-
division per bas. På nästan alla övriga $ygbaser kunde 
jakt baseras, vilket gav en stor operativ frihet. För att 
basera attack och spaning krävdes särskilt utbyggda 
bakre klargöringsområden m m, vilket inte gav samma 
operativa frihet som för jakten. Grovt sett kan man 
säga att det fanns cirka en och en halv förberedd $yg-
bas per krigsdivision. Det var vanligt förekommande 
att jaktbaserna även var utbyggda för tillfällig eller 
T-basering av attack- eller spanings$yg. Attackdivisio-
nerna A %!A O-baserades inledningsvis på sex baser 
i Västergötland med två divisioner per bas. Senare 
spreds divisionerna ut till ytterligare fyra baser i södra 
och mellersta Sverige så att även attacken endast hade 
en division per bas. För att förbättra attack$ygets 
räckvidd kunde snabbtankning ske på kustnära baser 
antingen vid ut- eller åter$ygningen.

Komplettering skedde med reservvägbaser och 
i Flygbas &'-systemet med kompletterande rull-
banor, där målet låg på minst !'' banor. Den extrema 
utspridningen och förmågan att starta och landa på 

begränsade banlängder var karakteristiskt för det 
svenska $ygbassystemet från och med införandet 
av %(-systemet. Detta baskoncept valdes för att öka 
motstånds förmågan mot bekämpning, men innebar 
höga krav på underhålls- och sambandssystem.

De tunga transport$ygplanen ställde särskilda krav 
på banlängder samt på banors och uppställningsplat-
sers bärighet, varför antalet baser som kunde utnytt-
jas för dessa var begränsat.

Strilsystemets kapacitet låter sig inte bestämmas 
av antalet luftförsvarssektorer eller strilbataljoner 
utan beror främst på tillgång till luftlägesinformation 
grundad på radarinformation och optisk luftbevak-
ning och på de sambandssystem som kunde förmedla 
denna information. Efter hand fanns $er strilbataljo-
ner än sektorer. När sektorerna slogs ihop behölls luft-
försvarscentraler, lfc, som luftförsvarsundercentraler, 
lfuc, och strilbataljoner med ansvar motsvarande de 
tidigare sektorerna. På )&('-talet fanns tolv strilbatal-
joner, en i var och en av de ursprungliga sektorerna. 
Inom sektor ÖN % infördes också en strilbataljon i den 
norra delen av sektorn. Den omfattade de tre nord-
ligaste luftbevakningskompanierna.

Förband 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990

Luftförsvars  -
sektorer

20 11 11 8 8 7 7 4 4

Strilbataljoner 22 11 11 11 11 12 12 12 12
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Förband 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990

Luftförsvars-
sektorer 20 11 11 8 8 7 7 4 4

Strilbataljoner 22 11 11 11 11 12 12 12 12

Basförband 1 9 5 0  1 9 5 5  1 9 6 0 1965 1 9 7 0  1 9 7 5  1 9 8 0  1 9 8 5  1 9 9 0

Krigsflygbaser 5 2 42 4 3

Reserwägbaser

60 4 8

9 2 8

67 6 7 ?  6 7 ?  6 7 ?

30 3 0 ?  3 0 ?  3 0 ?

Vägbas 90-banor 6 2 0

På en utbyggd ordinarie eller 0 -bas jakt kunde i
regel tekniskt två jaktdivisioner baseras — en i vardera
banändan. Strävan var dock att endast ha en jakt-
division per bas. På nästan alla övriga flygbaser kunde
jakt baseras, vilket gav en stor operativ frihet. För att
basera attack och spaning krävdes särskilt utbyggda
bakre klargöringsområden m m, vilket inte gav samma
operativa frihet som för jakten. Grovt sett kan man
säga att det fanns cirka en och en halv förberedd flyg-
bas per krigsdivision. Det var vanligt förekommande
att jaktbaserna även var utbyggda för tillfällig eller
T-basering av attack- eller spaningsflyg. Attackdivisio-
nerna A 32A 0 -baserades inledningsvis på sex baser
i Västergötland med två divisioner per bas. Senare
spreds divisionerna ut till ytterligare fyra baser i södra
och mellersta Sverige så att även attacken endast hade
en division per bas. För att förbättra attackflygets
räckvidd kunde snabbtankning ske på kustnära baser
antingen vid ut- eller återflygningen.

Komplettering skedde med reservvägbaser och
i Flygbas 90-systemet med kompletterande rull-
banor, där målet låg på minst 20o banor. Den extrema
utspridningen och förmågan att starta och landa på

begränsade banlängder var karakteristiskt för det
svenska flygbassystemet från och med införandet
av 37-systemet. Detta baskoncept valdes för att öka
motståndsförmågan mot bekämpning, men innebar
höga krav på underhålls- och sambandssystem.

De tunga transportflygplanen ställde särskilda krav
på banlängder samt på banors och uppställningsplat-
sers bärighet, varför antalet baser som kunde utnytt-
jas för dessa var begränsat.

Strilsystemets kapacitet låter sig inte bestämmas
av antalet luftförsvarssektorer eller strilbataljoner
utan beror främst på tillgång till luftlägesinformation
grundad på radarinformation och optisk luftbevak-
ning och på de sambandssystem som kunde förmedla
denna information. Efter hand fanns fler strilbataljo-
ner än sektorer. När sektorerna slogs ihop behölls luft-
försvarscentraler, lfc, som luftförsvarsundercentraler,
lfuc, och strilbataljoner med ansvar motsvarande de
tidigare sektorerna. På 1970-talet fanns tolv strilbatal-
joner, en i var och en av de ursprungliga sektorerna.
Inom sektor ÖN 3 infördes också en strilbataljon i den
norra delen av sektorn. Den omfattade de tre nord-
ligaste luftbevakningskompanierna.
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För den taktiska och operativa effekten av luft-
försvaret var snabbheten i situationsuppfattningen 
och beslutsfattningen av avgörande betydelse. Vid 
en hastighet av #$$ km/h hos ett angripande företag 
motsvarade en minuts %ygtid en sträcka på &' km. 
Nedan stående tabell redovisar översiktligt vilka typer 
av centraler och radarstationer som ingick i strilsyste-
mets krigsorganisation.

&#'$ var strilsystemets utformning fortfarande 
under utveckling och utredning, varför något riktigt 
meningsfullt värde jämförbart med de senare åren 
inte kan presenteras. Strilsystemets utveckling under 
&#'$- och "$-talen beskrivs i litteraturen. Någon 
motsvarande detaljerad beskrivning av efterföljaren, 
Stril "$, föreligger ännu inte. Strilbataljonerna, som 
administra tivt höll samman sektorns strilförband, 
leddes från sektorns lfc, senare även från lfuc.

Anläggningstyp Ansk 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990

ER IIIb 29 29

Lfc < 50 10 9 3

Lfc 50 11 1 2 8 10 6 5 1

PS-41 20 13 13 13 13 13 13! 4!

PS-16 7 3 5 1 1 1 ! !

PS-14 34 2 29 25 25 26 10 3

PH-13 30 2 23+3 23+5 24+1 25 21 4 1

PS-23 1 1 1 1 1

PS-14/M 17 17 17 17 17 17 17 17!

PS-27/23 13 13 13 13 13 13 13 13!

PS-47 1 1 1 1 1

PS-08 4 3 4 4 4

PH-12 4 3 4 4 4

PH-39 6 ! 5 5 5 5 5

PH-40 8 5 6 8 8 8 8

PS-65 9 4 6 8 9 9 8

PS-68 1 1 1 1

Lfc 60, I 2 1 2 2 2 2 2

R(r)gc(/F) 8 8 8 8 8 8

PS-15 17 15 15 15 15 15

PE/PS-44 12 12 6! 6

PS-810 8 5 8 8 7

PS-825 5 1 4! 5 5

PS-66 5 5 5 4 5

Lfc 60, II 5 3 4 4

PS-860 16 16! 16

Rrgc/T 4

PS-870 27 27!
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Anläggningstyp Ansk 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990
ER IIIb 29 29

Lfc < 50 10 9 3
Lfc 50 11 1 2 8 10 6 5 1
PS-41 20 13 13 13 13 13 13? 4?
PS-16 7 3 5 1 1 1 ? ?
PS-14 34 2 29 25 25 26 10 3
PH-13 30 2 23+3 23+5 24+1 25 21 4 1
PS-23 1 1 1 1 1

PS-14/M 17 17 17 17 17 17 17 17?
PS-27/23 13 13 13 13 13 13 13 13?

PS-47 1 1 1 1 1
PS-08 4 3 4 4 4
PH-12 4 3 4 4 4
PH-39 6 ? 5 5 5 5 5
PH-40 8 5 6 8 8 8 8
PS-65 9 4 6 8 9 9 8
PS-68 1 1 1 1

Lfc 60, I 2 1 2 2 2 2 2
R(r)gc(/F) 8 8 8 8 8 8

PS-15 17 15 15 15 15 15
PE/PS-44 12 12 6? 6

PS-810 8 5 8 8 7
PS-825 5 1 4? 5 5

PS-66 5 5 5 4 5
Lfc 60, II 5 3 4 4

PS-860 16 16? 16
Rrgc/T 4
PS-870 27 27?

1950 var strilsystemets utformning fortfarande
under utveckling och utredning, varför något riktigt
meningsfullt värde jämförbart med de senare åren
inte kan presenteras. Strilsystemets utveckling under
1950- och 6o-talen beskrivs i litteraturen. Någon
motsvarande detaljerad beskrivning av efterföljaren,
Stril 6o, föreligger ännu inte. Strilbataljonerna, som
administrativt höll samman sektorns strilförband,
leddes från sektorns lfc, senare även från lfuc.

För den taktiska och operativa effekten av luft-
försvaret var snabbheten i situationsuppfattningen
och beslutsfattningen av avgörande betydelse. Vid
en hastighet av goo km/h hos ett angripande företag
motsvarade en minuts flygtid en sträcka på 15 km.
Nedanstående tabell redovisar översiktligt vilka typer
av centraler och radarstationer som ingick i strilsyste-
mets krigsorganisation.
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Tabellernas kvanti$eringar måste tas med en nypa 
salt. Tabellvärdena ger endast en begränsad upp-
fattning om %ygvapenförbandens styrka. Väsentligt 
är tillgången till beväpning, bränsle och liknande 
och logistiken för att successivt tillföra sådana för-
nödenheter. Ledningssystemets förmåga att starta 
jaktförband och leda luftförsvaret var beroende av 
sensorsystemens täckning, och en avgörande funktion 
hade de sambandssystem som band samman de olika 
komponenterna. Tabellerna måste alltså läsas i med-
vetande om de olika %ygplans-, vapen-, sensor- och 
telekommunikationssystemens prestanda med stora 
variationer mellan ostört och stört tillstånd.

De vid olika tidpunkter föreliggande begränsning-
arna i tillgänglig teknik hade stor betydelse för syste-
mens uppbyggnad och funktionalitet. Inte minst var 
informationssystemen, med nutida mått, begränsade 
överförings- och lagringskapaciteter dimensionerande. 
Luftlägespresentationen skedde i Stril &'-systemet 
efter rapportering från radarobservatörer manuellt på 
lägeskartor i luftförsvarscentralerna, lfc, där insats-
beslut togs. Jaktstridsledningen fördelades sedan på 
centrala radarjaktstridsledare, rrjal, i lfc och på fram-
skjutna rrjalar i radaranläggningarnas indikatorrum. 
I och med införande av Stril "' kunde den manuella 
presentationen av luftläget på lägeskartan i lfc för 
befattningshavarna som ledde luftförsvaret ersättas 
med elektronisk presentation på PPI och storbilds-
skärm, vilket avsevärt snabbade upp lägesuppfatt-
ningen och precisionen i presentationen. Det var också 
detta förhållande som möjliggjorde datastridsledning. 

Ledningen av jakten kom under införandet av Stril 
"'-systemet att förskjutas mot centralerna. JA (# hade 
avsevärt bättre förmåga att övervaka luftrummet än 
sina föregångare, och därmed kunde jakten uppträda 
mer autonomt. Detta kom att accentueras än mer med 
införandet av den s k jaktlänken för informationsöver-
föring inom %ygförbandet. Med införandet av lokala 
indikatorrum vid radarstationerna och särskilt av 
PS-)"'-systemet ökade möjligheterna att distribuera 

ER står för ekoradio, den term som inledningsvis 
användes för radar, PS för spaningsradar, PH för 
höjdmätningsradar och PE för eldledningsradar. ”PS-
*+/M” och PS-!#/PS-!( var marinens kustspanings-
radarstationer, ksrr, som rapporterade luftbevak-
ningsinformation till strilsystemet. Stationerna hade 
i konsekvens med sitt huvudsyfte begränsad höjdtäck-
ning. Den brittiska AMES-*+ utgjorde den tekniska 
grunden för dessa stationstyper. I jaktstridslednings-
anläggningen PJ-!* ingick PS-*+ och PH-*( och %era 
enheter. De utgjorde kärnan i stridsledningssystemet 
under *,&'- och "'-talen. (+ PS-*+ levererades och 
(' PH-*(. Sju PJ-!* förlades fast i forti$erade berg-
anläggningar, PJ-!*/F, i anslutning till lfc S *, S !, O *, 
O !, O (, ÖN ( och på %ottiljen F *. W !:s PJ-!*-anlägg-
ning var fjärransluten via radiolänk. Resten, arton 
stationer, ingick i rörliga förband, PJ-!*/R, för krigs-
grupperingsplatser, vilka dock genom forti$katorisk 
utbyggnad under *,"'-talet kom att bli alltmer fasta. 

PE-++ ingick ursprungligen i robot ")-systemet, 
men sex stationer byggdes om till PS-++ för rappor-
tering av annars svårföljda mål såsom stör%ygplan. 

PS-)*' och PS-)!& var %ygtra$kledningsradar-
stationer, den senare typen tillhörde Luftfartsverket. 
Även om det var %ygtra$kledningsbehovet som styrde 
placering och störtåligheten var låg, bidrog dessa sta-
tioner i hög grad till incidentberedskapen under det 
kalla kriget.

Den optiska luftbevakningen i Stril &' utreddes 
och utvecklades under slutet av *,+'- och början av 
&'-talet, varefter en landsomfattande organisation 
med * (#' luftbevakningsstationer, ls, och "+ luftför-
svarsgruppcentraler, lgc, byggdes ut. Organisationen 
var, med vissa rationaliseringar, i huvudsak oför-
ändrad under hela det kalla kriget. Under *,#'-talet 
infördes datarapportering av %ygföretag från ls inom 
(# kompanier. Detta ökade avsevärt den optiska luft-
bevakningens effektivitet. År *,,( fattades beslut om 
nedläggning och intill !''* avvecklades kvarvarande 
* (!( ls och && lgc.
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ER står för ekoradio, den term som inledningsvis
användes för radar, PS för spaningsradar, PH för
höjdmätningsradar och PE för eldledningsradar. "PS-
i4/M" och PS-27/PS-23 var marinens kustspanings-
radarstationer, ksrr, som rapporterade luftbevak-
ningsinformation till strilsystemet. Stationerna hade
i konsekvens med sitt huvudsyfte begränsad höjdtäck-
ning. Den brittiska AMES-14 utgjorde den tekniska
grunden för dessa stationstyper. I  jaktstridslednings-
anläggningen PJ-21 ingick PS-14 och PH-13 och flera
enheter. De utgjorde kärnan i stridsledningssystemet
under 1950- och 6o-talen. 34 PS-14 levererades och
3o PH-i3. Sju PJ-21 förlades fast i fortifierade berg-
anläggningar, PJ-2 i/F, i anslutning till lfc S 1, S2, 0  i,
02, 03, ÖN3 och på flottiljen F 1. W2:s PJ-21-anlägg-
ning var fjärransluten via radiolänk. Resten, arton
stationer, ingick i rörliga förband, PJ-21/R, för krigs-
grupperingsplatser, vilka dock genom fortifikatorisk
utbyggnad under I960-talet kom att bli alltmer fasta.

PE-44 ingick ursprungligen i robot 68-systemet,
men sex stationer byggdes om till PS-44 för rappor-
tering av annars svårföljda mål såsom störflygplan.

PS-810 och PS-825 var flygtrafikledningsradar-
stationer, den senare typen tillhörde Luftfartsverket.
Även om det var flygtrafikledningsbehovet som styrde
placering och störtåligheten var låg, bidrog dessa sta-
tioner i hög grad til l incidentberedskapen under det
kalla kriget.

Den optiska luftbevakningen i Stril 5o utreddes
och utvecklades under slutet av 1940- och början av
5o-talet, varefter en landsomfattande organisation
med 1 370 luftbevakningsstationer, ls, och 64 luftför-
svarsgruppcentraler, lgc, byggdes ut. Organisationen
var, med vissa rationaliseringar, i huvudsak oför-
ändrad under hela det kalla kriget. Under 1970-talet
infördes datarapportering av flygföretag från ls inom
37 kompanier. Detta ökade avsevärt den optiska luft-
bevakningens effektivitet. År 1993 fattades beslut om
nedläggning och intill 2001 avvecklades kvarvarande
1323 ls och 55 lgc.

Tabellernas kvantifieringar måste tas med en nypa
salt. Tabellvärdena ger endast en begränsad upp-
fattning om flygvapenförbandens styrka. Väsentligt
är tillgången till beväpning, bränsle och liknande
och logistiken för att successivt tillföra sådana för-
nödenheter. Ledningssystemets förmåga att starta
jaktförband och leda luftförsvaret var beroende av
sensorsystemens täckning, och en avgörande funktion
hade de sambandssystem som band samman de olika
komponenterna. Tabellerna måste alltså läsas i med-
vetande om de olika flygplans-, vapen-, sensor- och
telekommunikationssystemens prestanda med stora
variationer mellan ostört och stört tillstånd.

De vid olika tidpunkter föreliggande begränsning-
arna i tillgänglig teknik hade stor betydelse för syste-
mens uppbyggnad och funktionalitet. Inte minst var
informationssystemen, med nutida mått, begränsade
överförings- och lagringskapaciteter dimensionerande.
Luftlägespresentationen skedde i Stril 5o-systemet
efter rapportering från radarobservatörer manuellt på
lägeskartor i luftförsvarscentralerna, lfc, där insats-
beslut togs. Jaktstridsledningen fördelades sedan på
centrala radarjaktstridsledare, rrjal, i lfc och på fram-
skjutna rrjalar i radaranläggningarnas indikatorrum.
I  och med införande av Stril 6o kunde den manuella
presentationen av luftläget på lägeskartan i lfc för
befattningshavarna som ledde luftförsvaret ersättas
med elektronisk presentation på PPI och storbilds-
skärm, vilket avsevärt snabbade upp lägesuppfatt-
ningen och precisionen i presentationen. Det var också
detta förhållande som möjliggjorde datastridsledning.

Ledningen av jakten kom under införandet av Stril
60-systemet att förskjutas mot centralerna. JA 37 hade
avsevärt bättre förmåga att övervaka luftrummet än
sina föregångare, och därmed kunde jakten uppträda
mer autonomt. Detta kom att accentueras än mer med
införandet av den s k jaktlänken för informationsöver-
föring inom flygförbandet. Med införandet av lokala
indikatorrum vid radarstationerna och särskilt av
PS-860-systemet ökade möjligheterna att distribuera
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De $ygande förbanden leddes från ledningsorganen 
på marken genom talstridsledning på radio. En viktig 
utveckling när det gäller stridsledningen av jakten 
var tillkomsten av styrdataledning i Stril "%. Prov 
påbörjades tidigt under &'"& på en PS-%# (”m/('”) och 
beställning följde under &'"& av Stril "% lfc typ I och 
av radargruppcentraler, först med förkortad benäm-
ning rgc senare rrgc/F. Styrdatasändarna FMR-&%, 
totalt )& st, levererades under &'"%-talet. Styrdataled-
ningen betraktades som betydligt mer störsäker än tal-
stridsledningen, men medförde framför allt två alter-
nativa ledningsmöjligheter. Styrdataledning kunde ske 
från PS-%#, lfc typ I, rgc/rrgc/F och rrgc/T. Den lätta 
attackens SK "% leddes från $ygsamverkansgrupper 
samgrupperade med fördelnings- eller brigadstaber 
och utrustade med talradio i terrängbilar.

Igenkänningssystem, IK-system, anskaffades 
ursprungligen i början av &'(%-talet som surplus-
materiel från västmakterna för $ygplan !#, !', *%, och 
** samt för PS-&). År &'"% påbörjades studier av det 
brittiska IFF Mk &% inför införande av ett för försva-
ret gemensamt nytt system. Detta kom att benämnas 
PN-+' men blev en unik svensk konstruktion och var 
i drift &'")–!%%(.

Information om utvecklingen under de senare åren 
av det kalla kriget begränsas av fortfarande !%&( 
rådande sekretess.

ledningsuppdragen i systemet. Under hela den stude-
rade perioden eftersträvades möjligheten att upprätta 
”strilceller” för ledning av jakten vid utslagning av 
strilsystemdelar.

För samverkan med arméförband levererades 
&'(% tio Tmr X med radiomateriel monterad i terräng-
bil för samband med såväl $ygplan i luften som med 
arméstridskrafterna.

När det gäller sambandsnätet baserades ursprung-
ligen sambandet på trådförbindelser i Televerkets nät 
med vissa kompletteringar. För anslutning av olägligt 
belägna ls byggdes radiolänkförbindelser ut i stället 
för den vanliga anslutningen över Televerkets nät. 
Efter denna blygsamma början utreddes under &'(%-
talet utbyggnad av ett landsomfattande radiolänknät, 
Försvarets fasta radiolänknät eller FFRL, som kom-
plettering av de av Televerket förhyrda förbindelserna 
för att binda samman strilsystemets komponenter. 
Redan under &'(%-talet väcktes tankar på att utnyttja 
ett sådant nät även för andra sambandsbehov inom 
försvaret, framför allt för ÖB:s behov för operativ 
ledning. Denna integration av lösningar för de gemen-
samma behoven började realiseras under &'+%-talet 
och resultatet kom att benämnas Försvarets telenät, 
FTN. Inledningsvis utnyttjades näten för stelt upp-
kopplade förbindelser, men när teknikutvecklingen 
tillät det på &'"%-talet började övergång ske till för-
medlade förbindelser, vilket innebar ett mer ekono-
miskt utnyttjande av nätet och bättre skadetålighet. 
Parallellt med införandet av Stril "% under &'"%-talet 
ökade bredbandsöverföringskapaciteten i radiolänk-
nätet. Successivt utvecklades samtidigt möjligheten att 
extrahera ”nyttoinformationen” från radarstationerna 
och överföra denna smalbandigt, d v s över vanliga 
telefonförbindelser till ledningscentralerna som bör-
jade tillämpas i början av &'+%-talet med anslutning 
av PS-&( till rgc. Denna utveckling tillsammans med 
övergången till förmedlad tra,k och avsevärt högre 
kapacitet i telenäten innebar en avsevärd höjning av 
kapacitet och smidighet i informations överföringen. 
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ledningsuppdragen i systemet. Under hela den stude-
rade perioden eftersträvades möjligheten att upprätta
"strilceller" för ledning av jakten vid utslagning av
strilsystemdelar.

För samverkan med armsförband levererades
1950 tio Tmr X med radiomateriel monterad i terräng-
bil för samband med såväl flygplan i luften som med
armsstridskrafterna.

När det gäller sambandsnätet baserades ursprung-
ligen sambandet på trådförbindelser i Televerkets nät
med vissa kompletteringar. För anslutning av olägligt
belägna ls byggdes radiolänkförbindelser ut i stället
för den vanliga anslutningen över Televerkets nät.
Efter denna blygsamma början utreddes under 1950-
talet utbyggnad av ett landsomfattande radiolänknät,
Försvarets fasta radiolänknät eller FFRL, som kom-
plettering av de av Televerket förhyrda förbindelserna
för att binda samman strilsystemets komponenter.
Redan under 1950-talet väcktes tankar på att utnyttja
ett sådant nät även för andra sambandsbehov inom
försvaret, framför allt för ÖB:s behov för operativ
ledning. Denna integration av lösningar för de gemen-
samma behoven började realiseras under 1970-talet
och resultatet kom att benämnas Försvarets telenät,
FTN. Inledningsvis utnyttjades näten för stelt upp-
kopplade förbindelser, men när teknikutvecklingen
tillät det på 1960-talet började övergång ske till för-
medlade förbindelser, vilket innebar ett mer ekono-
miskt utnyttjande av nätet och bättre skadetålighet.
Parallellt med införandet av Stril 6o under 1960-talet
ökade bredbandsöverföringskapaciteten i radiolänk-
nätet. Successivt utvecklades samtidigt möjligheten att
extrahera "nyttoinformationen" från radarstationerna
och överföra denna smalbandigt, d v s över vanliga
telefonförbindelser till ledningscentralerna som bör-
jade tillämpas i början av 1970-talet med anslutning
av PS-15 til l rgc. Denna utveckling tillsammans med
övergången till förmedlad trafik och avsevärt högre
kapacitet i telenäten innebar en avsevärd höjning av
kapacitet och smidighet i informationsöverföringen.

De flygande förbanden leddes från ledningsorganen
på marken genom talstridsledning på radio. En viktig
utveckling när det gäller stridsledningen av jakten
var tillkomsten av styrdataledning i Stril 6o. Prov
påbörjades tidigt under 1961 på en PS-o8 ("m/59") och
beställning följde under 1961 av Stril 6o lfc typ I och
av radargruppcentraler, först med förkortad benäm-
ning rgc senare rrgc/F. Styrdatasändarna FMR-io,
totalt 41 st, levererades under 1960-talet. Styrdataled-
ningen betraktades som betydligt mer störsäker än tal-
stridsledningen, men medförde framför allt två alter-
nativa ledningsmöjligheter. Styrdataledning kunde ske
från PS-o8, lfc typ I, rgc/rrgc/F och rrgc/T. Den lätta
attackens SK 6o leddes från flygsamverkansgrupper
samgrupperade med fördelnings- eller brigadstaber
och utrustade med talradio i terrängbilar.

I  genkänningssystem, IK-system, anskaffades
ursprungligen i början av 1950-talet som surplus-
materiel från västmakterna för flygplan 28, 29, 30, och
33 samt för PS-i4. År 1960 påbörjades studier av det
brittiska IFF Mk 10 inför införande av ett för försva-
ret gemensamt nytt system. Detta kom att benämnas
PN-79 men blev en unik svensk konstruktion och var
i drift 1964-2005.

Information om utvecklingen under de senare åren
av det kalla kriget begränsas av fortfarande 2015
rådande sekretess.
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Bilaga $ – skriftliga svar till Gunnar Artéus
Herman Fältström:
Enligt min mening var sannolikheten för ett angrepp 
på Sverige mycket liten utom som en konsekvens 
av ett krig i Europa varvid Sverige skulle komma 
att beröras i norr respektive i söder, i anslutning till 
Öresund, Kattegatt och Skagerak. En snabb genom-
marsch av mellersta Sverige skulle kräva att Gotland 
angreps och att taktiska kärnvapen utnyttjades. 
Denna slutsats förutsätter emellertid att det svenska 
försvaret i huvudsak hade uppfyllt den målsättning 
som fastställdes av %#"& års riksdag.

Sannolikheten för hjälp från Nato vid ett sovjetiskt 
anfall var mycket liten. I praktiken kunde det enbart 
ske om insatsen skulle innebära en direkt integration 
med Natos operativa verksamhet. Skälet till detta 
skulle vara att Natos resurser inte medgav öppnandet 
av en ny front i ett pågående krig i Europa.

Den svenska försvarsmaktens uthållighet vid ett 
sovjetiskt anfall var tillräcklig så länge Sovjetunionen 
inte fått fast fot på svenskt territorium. Om den ”fasta 
foten” etablerades skulle den inte vara tillräcklig. Sats-
ningen på en stor markstridsorganisation begränsade 
antal och uthållighet hos de marina stridskrafterna 
samt uthållighet hos 'ygstridskrafterna. Den stora 
markstridsorganisationen begränsade även antal och 
uthållighet vid de operativt rörliga markstridsförban-
den, inte minst vad gällde stridsfordon, artilleri och 
luftvärn. Kapaciteten att föra omfattande och lång-
variga operationer begränsades även av möjligheter 
att försörja förbanden med erforderliga resurser samt 
omhändertagandet av sårade.

Det var lågt i tak för tänkandet kring den opera-
tiva planeringen. I grunden borde man vid planlägg-
ningen ha prioriterat luftförsvarsförmåga, lokalför-
svarsförband med hög beredskap samt förmåga att 
med marin- och 'ygstridskrafter jämte jägarförband 
bekämpa angriparens transportmedel utanför svensk 
territorium. Detta gjordes inte fullt ut. Det var inte 

möjligt på grund av prioriteringen att ha många för-
band och den långsiktiga beredskapen. Detta blev 
mycket tydligt i samband med VU-"(:s införande. 
Den omedelbara beredskapen skulle endast ses som 
en biprodukt.

Självklart var det så att de operativa tänkesätten 
in'uerades av traditioner. Det märktes inte minst i 
diskussioner som berörde förbandstilldelningen. Varje 
region var ”viktig och behövde” många förband. Det 
blev en form av statustänkande. Hade man inte inom 
militärområdet en allsidig förbandsmassa så upplev-
des detta som en påtaglig brist. Inte minst gällde det 
de kvali)cerade och operativt rörliga förbanden. Varje 
militärområde skulle ”ha sin egen krigs-/försvarsmakt” 
helt oberoende av om en samordning av begränsade 
resurser skulle ge en bättre och större kapacitet.

Bengt Gustafsson:
När det gällde sannolikheten för ett sovjetiskt anfall 
tänkte jag inte så mycket i sannolikhetstermer utan 
mer att det var ett militärt hot som förelåg som vi 
måste vara beredda att möta. Efter Kubakrisen 
ansåg jag det inte särskilt troligt att kärnvapen skulle 
komma till användning förrän möjligen som en sista 
utväg. Det skulle väl inte vara möjligt att den ameri-
kanske presidenten, som hade vetorätt inom Nato, 
skulle öppna upp för det enda avgörande hot som 
fanns mot det folk han hade ansvaret för? Sovjets 
konventionella militära styrka beskrevs ju i väst som 
överlägsen i Europa. Varför skulle Sovjet då tillgripa 
kärnvapen? Hur folk omkring mig verkligen tänkte 
är svårt att veta, men eftersom krafter redan på %#*(-
talet i studier försökte hitta en lösning med ett segt 
ytförsvar ansåg väl denna falang att Sovjet var starkt 
och risken för anfall mot Sverige en verklighet.

När det i slutet på %#+(-talet och första hälften 
av "(-talet talades om det sega försvaret talades det 
också om hjälp utifrån. Nästan alla svenskar tänkte 
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Bilaga 4 — skriftliga svar till Gunnar Art&is
Herman Fältström:
Enligt min mening var sannolikheten för ett angrepp
på Sverige mycket liten utom som en konsekvens
av ett krig i Europa varvid Sverige skulle komma
att beröras i norr respektive i söder, i anslutning till
Öresund, Kattegatt och Skagerak. En snabb genom-
marsch av mellersta Sverige skulle kräva att Gotland
angreps och att taktiska kärnvapen utnyttjades.
Denna slutsats förutsätter emellertid att det svenska
försvaret i huvudsak hade uppfyllt den målsättning
som fastställdes av 1968 års riksdag.

Sannolikheten för hjälp från Nato vid ett sovjetiskt
anfall var mycket liten. I  praktiken kunde det enbart
ske om insatsen skulle innebära en direkt integration
med Natos operativa verksamhet. Skälet till detta
skulle vara att Natos resurser inte medgav öppnandet
av en ny front i ett pågående krig i Europa.

Den svenska försvarsmaktens uthållighet vid ett
sovjetiskt anfall var tillräcklig så länge Sovjetunionen
inte fått fast fot på svenskt territorium. Om den "fasta
foten" etablerades skulle den inte vara tillräcklig. Sats-
ningen på en stor markstridsorganisation begränsade
antal och uthållighet hos de marina stridskrafterna
samt uthållighet hos flygstridskrafterna. Den stora
markstridsorganisationen begränsade även antal och
uthållighet vid de operativt rörliga markstridsförban-
den, inte minst vad gällde stridsfordon, artilleri och
luftvärn. Kapaciteten att föra omfattande och lång-
variga operationer begränsades även av möjligheter
att försörja förbanden med erforderliga resurser samt
omhändertagandet av sårade.

Det var lågt i tak för tänkandet kring den opera-
tiva planeringen. I  grunden borde man vid planlägg-
ningen ha prioriterat luftförsvarsförmåga, lokalför-
svarsförband med hög beredskap samt förmåga att
med marin- och flygstridskrafter jämte jägarförband
bekämpa angriparens transportmedel utanför svensk
territorium. Detta gjordes inte fullt ut. Det var inte

möjligt på grund av prioriteringen att ha många för-
band och den långsiktiga beredskapen. Detta blev
mycket tydligt i samband med VU-6o:s införande.
Den omedelbara beredskapen skulle endast ses som
en biprodukt.

Självklart var det så att de operativa tänkesätten
influerades av traditioner. Det märktes inte minst i
diskussioner som berörde förbandstilldelningen. Varje
region var "viktig och behövde" många förband. Det
blev en form av statustänkande. Hade man inte inom
militärområdet en allsidig förbandsmassa så upplev-
des detta som en påtaglig brist. Inte minst gällde det
de kvalificerade och operativt rörliga förbanden. Varje
militärområde skulle "ha sin egen krigs-/försvarsmakt"
helt oberoende av om en samordning av begränsade
resurser skulle ge en bättre och större kapacitet.

Bengt Gustafsson:
När det gällde sannolikheten för ett sovjetiskt anfall
tänkte jag inte så mycket i sannolikhetstermer utan
mer att det var ett militärt hot som förelåg som vi
måste vara beredda att möta. Efter Kubakrisen
ansåg jag det inte särskilt troligt att kärnvapen skulle
komma till användning förrän möjligen som en sista
utväg. Det skulle väl inte vara möjligt att den ameri-
kanske presidenten, som hade vetorätt inom Nato,
skulle öppna upp för det enda avgörande hot som
fanns mot det folk han hade ansvaret för? Sovjets
konventionella militära styrka beskrevs ju i väst som
överlägsen i Europa. Varför skulle Sovjet då tillgripa
kärnvapen? Hur folk omkring mig verkligen tänkte
är svårt att veta, men eftersom krafter redan på 1970-
talet i studier försökte hitta en lösning med ett segt
ytförsvar ansåg väl denna falang att Sovjet var starkt
och risken för anfall mot Sverige en verklighet.

När det i slutet på 1950-talet och första hälften
av 6o-talet talades om det sega försvaret talades det
också om hjälp utifrån. Nästan alla svenskar tänkte
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då på Nato. Det försvann emellertid med Palme 
i slutet på $%&#-talet, och när han återkom $%'! tala-
des det väldigt mycket om ”neutralitetspolitiken” och 
”tredje vägen”. Eftersom Lennart Ljung slutade upp 
att orientera nyutnämnda generaler/amiraler $%'( och 
förstörde innehållet i ”Natoskåpet” arbetade jag som 
ÖB som om vi menade något med att vi skulle för-
söka stå neutrala vid ett krig runt om oss mellan stor-
maktsblocken, om inte tänkte jag fortfarande på hjälp 
väster ifrån. Jag insåg också att Nato kunde dra oss ”in 
i kriget” genom över)ygningar, som [de västallierade] 
under min barndom ($%(*–(+) mot mål, då i Nazitysk-
land, nu DDR, Polen och Sovjetunionen.

De som pläderade för djupförsvaret bör ju till 
huvuddelen också ha trott på ”neutralitetspolitiken” 
och inte känt till Natosamarbetet mer än i underrät-
telsetjänsten, den enda del Ljung informerade mig om. 
Nils Sköld måste ju rimligen ha känt till Natosamarbe-
tet, vilken kan förklara varför han tyckte att vi kunde 
ha ett mindre )ygvapen, men däremot inte oförståelsen 
för den politiska nödvändigheten att i varje fall för 
folket ange att vi skulle försöka försvara oss i perife-
rin. De )esta militärer trodde sannolikt att vi skulle 
få hjälp av Nato om Skandinavien blev angripet. Hur 
skulle man i annat fall kunna försvara Norge?

Flygvapenchefen Lars-Erik Englund hade samma 
tro och syn som jag och hade tydligen inte orienterats 
av Sven-Olof Olson som rimligen av en av konstruktö-
rerna av Natosamarbetet med Stril &#.

Som gammal planerare i armén var jag naturligtvis 
starkt medveten om de materiella bristerna som växte 
fram efter hand från $%"#, t ex bristen på splitterskyd-
dade fordon för infanteriet eller mörkerhjälpmedel. 
Däremot hade jag – trots den förkortade grundutbild-
ningen – en stark tilltro till värnpliktsförsvarets per-
sonella kvalitet, särskilt de befälsvärnpliktiga. De 
senare hade i FN-insatser många gånger visat upp en 
initiativ kraft och förmåga att lösa problem som var 
bättre än lägre befäl och yrkessoldater även från väst-
makter. Som MB ÖN var jag orolig för Sovjets starka 

artilleri, särskilt ”Stalinorglarna”, men trodde på vår 
förmåga att genom förberedda rikliga vägblockeringar 
och eldöverfall, från luften och marken, verkligen 
under lång tid fördröja ett sovjetiskt anfall, i bästa fall 
t o m hejda det, om vi tillsammans med ,nska strids-
krafter kunde skapa stora förluster redan i framträng-
andet genom Finland.

Jag har alltid upplevt att det var högt i tak i 
försvars makten. Man kunde framföra åsikter som 
avvek från det som så att säga ”var politiskt korrekt” 
just vid tiden, men man måste kunna motivera sig på 
ett starkt sätt. Och det är väl inte så konstigt? Min fri-
modighet i detta avseende har aldrig varit mig till last, 
tvärtom! I arméstaben prövades alla möjliga sätt att 
föra ett segt försvar på djupet under början på $%"#-
talet, men man hittade ingen annan lösning än den 
traditionella fördröjningsstriden. Arbetet understöd-
des av Carl Eric Almgren och vad jag tror i bakgrun-
den av Stig Synnergren.

Att det svenska folket till sin huvuddel bodde när-
mast kusten var en realitet som inte ändrades under 
hela kalla kriget. Tvärtom )yttade folk från Norrlands 
inland i allt större utsträckning mot kuststäder och 
storstadsområdena i södra Sverige. Därav de s k ÖN/
NN-målet i slutet av $%&#-talet, som var en anpass-
ning av personalförsörjningen och mobiliseringsorga-
nisationen för att korta ner tiden för styrketillförsel till 
Övre Norrlands försvar. Man kan tycka att )ygvapnet 
tog för stor andel av budgeten och satsade alltför 
mycket på att byta vapenbärarna alltför ofta. Detta 
i synnerhet som de verkliga beslutsfattarna – stats-
ministern, försvarsministern och ÖB – kände till att 
Nato)yget minst indirekt skulle luftförsvara vårt land 
samt att detta var så förberett i Norge att det rent 
praktiskt kunde vara igång inom en vecka.

Med tanke på vår långa kust kan man tycka att 
)ottan var för liten från $%"#-talet. Å andra sidan 
visste ju de som kände till vårt Natosamarbete att 
Nato skulle skydda importsjöfarten över Göteborg 
och Trondheim. Den senare vägen var ju allmänt 
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då på Nato. Det försvann emellertid med Palme
i slutet på 1960-talet, och när han återkom 1982 tala-
des det väldigt mycket om "neutralitetspolitiken" och
"tredje vägen". Eftersom Lennart Ljung slutade upp
att orientera nyutnämnda generaler/amiraler 1984 och
förstörde innehållet i "Natoskåpet" arbetade jag som
ÖB som om vi menade något med att vi skulle för-
söka stå neutrala vid ett krig runt om oss mellan stor-
maktsblocken, om inte tänkte jag fortfarande på hjälp
västerifrån. Jag insåg också att Nato kunde dra oss "in
i kriget" genom överflygningar, som [de västallierade]
under min barndom (1943-45) mot mål, då i Nazitysk-
land, nu DDR, Polen och Sovjetunionen.

De som pläderade för djupförsvaret bör ju till
huvuddelen också ha trott på "neutralitetspolitiken"
och inte känt till Natosamarbetet mer än i underrät-
telsetjänsten, den enda del Ljung informerade mig om.
Nils Sköld måste ju rimligen ha känt till Natosamarbe-
tet, vilken kan förklara varför han tyckte att vi kunde
ha ett mindre flygvapen, men däremot inte oförståelsen
för den politiska nödvändigheten att i varje fall för
folket ange att vi skulle försöka försvara oss i perife-
rin. De flesta militärer trodde sannolikt att vi skulle
få hjälp av Nato om Skandinavien blev angripet. Hur
skulle man i annat fall kunna försvara Norge?

Flygvapenchefen Lars-Erik Englund hade samma
tro och syn som jag och hade tydligen inte orienterats
av Sven-Olof Olson som rimligen av en av konstruktö-
rerna av Natosamarbetet med Stril 6o.

Som gammal planerare i armen var jag naturligtvis
starkt medveten om de materiella bristerna som växte
fram efter hand från 197o, t ex bristen på splitterskyd-
dade fordon för infanteriet eller mörkerhjälpmedel.
Däremot hade jag — trots den förkortade grundutbild-
ningen — en stark tilltro till värnpliktsförsvarets per-
sonella kvalitet, särskilt de befälsvärnpliktiga. De
senare hade i FN-insatser många gånger visat upp en
initiativkraft och förmåga att lösa problem som var
bättre än lägre befäl och yrkessoldater även från väst-
makter. Som MB ÖN var jag orolig för Sovjets starka

artilleri, särskilt "Stalinorglarna", men trodde på vår
förmåga att genom förberedda rikliga vägblockeringar
och eldöverfall, från luften och marken, verkligen
under lång tid fördröja ett sovjetiskt anfall, i bästa fall
t o m hejda det, om vi tillsammans med finska strids-
krafter kunde skapa stora förluster redan i framträng-
andet genom Finland.

Jag har alltid upplevt att det var högt i tak i
försvarsmakten. Man kunde framföra åsikter som
avvek från det som så att säga "var politiskt korrekt"
just vid tiden, men man måste kunna motivera sig på
ett starkt sätt. Och det är väl inte så konstigt? Min fri-
modighet i detta avseende har aldrig varit mig till last,
tvärtom! I  armsstaben prövades alla möjliga sätt att
föra ett segt försvar på djupet under början på 1970-
talet, men man hittade ingen annan lösning än den
traditionella fördröjningsstriden. Arbetet understöd-
des av Carl Eric Almgren och vad jag tror i bakgrun-
den av Stig Synnergren.

Att det svenska folket till sin huvuddel bodde när-
mast kusten var en realitet som inte ändrades under
hela kalla kriget. Tvärtom flyttade folk från Norrlands
inland i allt större utsträckning mot kuststäder och
storstadsområdena i södra Sverige. Därav de s k ÖN/
NN-målet i slutet av 1960-talet, som var en anpass-
ning av personalförsörjningen och mobiliseringsorga-
nisationen för att korta ner tiden för styrketillförsel till
Övre Norrlands försvar. Man kan tycka att flygvapnet
tog för stor andel av budgeten och satsade alltför
mycket på att byta vapenbärarna alltför ofta. Detta
i synnerhet som de verkliga beslutsfattarna — stats-
ministern, försvarsministern och ÖB — kände till att
Natoflyget minst indirekt skulle luftförsvara vårt land
samt att detta var så förberett i Norge att det rent
praktiskt kunde vara igång inom en vecka.

Med tanke på vår långa kust kan man tycka att
flottan var för liten från 1970-talet. Å andra sidan
visste ju de som kände till vårt Natosamarbete att
Nato skulle skydda importsjöfarten över Göteborg
och Trondheim. Den senare vägen var ju allmänt
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känd även under Palmes tid. Kustartilleri fanns ju i 
princip överallt där en landstigning kunde förväntas, 
t o m på västkusten. Brister i KA uppstod mot slutet 
främst i luftförsvaret mot nya hot som punktbekämp-
ning. Det fasta kustartilleriet avvecklades och ersattes 
med ett mindre men rörligt KA.

Varför hade man en så stor armé? Så här i efter-
hand kan man fråga sig det! Bl a kan man fråga sig 
om den politiska ledningen – åtminstone sedan Sovjet 
skaffat kärnvapen – hade varit beredd att föra ett krig 
över landet med ”den brända jordens taktik” och de 
stora förluster det skulle ha krävt även av kvinnor 
och barn – trots invasionsutrymningar och även om 
inte kärnvapen använts. Hade det räckt om Sovjet 
hade hotat med det? Ja, sannolikt om sådana använts 
mot befolkningsmål nere på kontinenten. Argumentet 
som bar var ju att den stora armén var krigsavhål-
lande då Sovjet inte hade tid att slå sig genom Sverige. 
Man skulle gå direkt mot Norge i stället. Men varför 
hemlig höll vi då motståndsrörelsen och dolde den 
bakom uttrycket ”fria kriget”? Det hade ju verkligen 
markerat att vi skulle föra ett uthålligt försvar.

I själva verket talade de starka $ygstridskrafterna 
för att vi skulle bli lämnade i fred och att Sovjet 
skulle ta omvägen runt Sverige. Det var ju inom detta 
område man i första hand skulle mäta sig med USA:s 
styrka. Varför då blanda in det svenska $ygvapnet 
i slaget om Östersjöut-/inloppen, oavsett om Sovjet 
hade defensiva avsikter (hålla Nato ute) eller offensiva 
(självt ta sig ut). De som visste att Natos $ygstrids-
krafter skulle ta vägen över Sverige förstod väl också 
att vi ändå skulle dras in, inte minst i $ygkriget.

Med min egen inställning och ovetskapen om Nato-
samarbetet och att Nato$yget i varje krigsfall skulle 
ta vägen över Sverige, slog jag dock i princip vakt om 
ett så stort antal brigader att vi kunde möta täten av 
Sovjets angrepp vid kusten varhelst man valde – för 
det var ju Sovjet som gjorde det – att försöka komma 
i land. Jag ansåg att det var förutsättningen för att vi 
skulle kunna avvärja vid kusten, vilket var den första 

uppgift vi hade fått av politikerna. Min smärtgräns 
gick egentligen vid antalet tjugo brigader, och då 
kunde vi endast klara av en operativ riktning i taget, 
vilket också blev den politiska bedömningen #%%!. 
Däremot räckte inte pengarna i beslutet till tjugo 
briga der, ett antal som det dock fanns handlingsfrihet 
med fram till beslutstidpunkten.

Anders Hjulström:
Sannolikheten för ett sovjetiskt anfall på Sverige 
var mycket låg. Så gott som alla på den operativa 
lednings nivån [i milo Öst] ansåg att Sovjetunionen 
saknade motiv för ett isolerat anfall mot Sverige. 
Risken för krig kopplades till en kon$ikt mellan Nato 
och Warszawapakten. Det torde ha varit omöjligt med 
ett krig i Nordeuropa utan att svenskt territorium 
skulle beröras. Rent teoretiskt var det tänkbart att 
Sovjet före ett storkrig skulle utnyttja möjligheterna 
till att överraskande ockupera stora delar av svenskt 
territorium. Alternativet samtidigt anfall mot Nato 
och Sverige bedömde i varje fall jag som mindre 
sanno likt, eftersom det skulle kräva alltför stora resur-
ser. Möjligen kunde ett krig där man försökt undvika 
Sverige som &ende framtvinga ett senare anfall för 
att öppna en ny front. Sannolikheten för ett sovjetiskt 
anfall på Sverige var alltså kopplad till ett krig mellan 
stormakterna. Med den kärnvapenbalans som med 
tiden uppstod skulle utgången av ett storkrig vara så 
oviss att ingen av pakterna skulle våga starta ens ett 
krig med konventionella vapen. Innehavet av kärn-
vapen var alltså en fredsbevarande faktor som gjorde 
storkrig i Europa osannolikt.

När det gällde sannolikheten av hjälp från Nato 
vid ett sovjetiskt anfall var vi [inom milostaben] lojala 
mot de planeringsförutsättningar som högre nivåer 
(ÖB) fastställt. Vi &ck uppgifter och tilldelades resur-
ser för att möta en bedömd angripare. Några resurser 
från tredje part ingick aldrig i förutsättningarna. Våra 
operationsplaner utformades alltså utan antaganden 
om hjälp från Nato. Det har i efterhand avslöjats att 
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känd även under Palmes tid. Kustartilleri fanns ju i
princip överallt där en landstigning kunde förväntas,
t o m på västkusten. Brister i KA uppstod mot slutet
främst i luftförsvaret mot nya hot som punktbekämp-
ning. Det fasta kustartilleriet avvecklades och ersattes
med ett mindre men rörligt KA.

Varför hade man en så stor arme? Så här i efter-
hand kan man fråga sig det! Bl a kan man fråga sig
om den politiska ledningen — åtminstone sedan Sovjet
skaffat kärnvapen — hade varit beredd att föra ett krig
över landet med "den brända jordens taktik" och de
stora förluster det skulle ha krävt även av kvinnor
och barn — trots invasionsutrymningar och även om
inte kärnvapen använts. Hade det räckt om Sovjet
hade hotat med det? Ja, sannolikt om sådana använts
mot befolkningsmål nere på kontinenten. Argumentet
som bar var ju att den stora armen var krigsavhål-
lande då Sovjet inte hade tid att slå sig genom Sverige.
Man skulle gå direkt mot Norge i stället. Men varför
hemlighöll vi då motståndsrörelsen och dolde den
bakom uttrycket "fria kriget"? Det hade ju verkligen
markerat att vi skulle föra ett uthålligt försvar.

I  själva verket talade de starka flygstridskrafterna
för att vi skulle bli lämnade i fred och att Sovjet
skulle ta omvägen runt Sverige. Det var ju inom detta
område man i första hand skulle mäta sig med USA:s
styrka. Varför då blanda in det svenska flygvapnet
i slaget om Östersjöut-/inloppen, oavsett om Sovjet
hade defensiva avsikter (hålla Nato ute) eller offensiva
(självt ta sig ut). De som visste att Natos flygstrids-
krafter skulle ta vägen över Sverige förstod väl också
att vi ändå skulle dras in, inte minst i flygkriget.

Med min egen inställning och ovetskapen om Nato-
samarbetet och att Natoflyget i varje krigsfall skulle
ta vägen över Sverige, slog jag dock i princip vakt om
ett så stort antal brigader att vi kunde möta täten av
Sovjets angrepp vid kusten varhelst man valde — för
det var ju Sovjet som gjorde det — att försöka komma
i land. Jag ansåg att det var förutsättningen för att vi
skulle kunna avvärja vid kusten, vilket var den första

uppgift vi hade fått av politikerna. Min smärtgräns
gick egentligen vid antalet tjugo brigader, och då
kunde vi endast klara av en operativ riktning i taget,
vilket också blev den politiska bedömningen 1992.
Däremot räckte inte pengarna i beslutet till tjugo
brigader, ett antal som det dock fanns handlingsfrihet
med fram till beslutstidpunkten.

Anders Hjulström:
Sannolikheten för ett sovjetiskt anfall på Sverige
var mycket låg. Så gott som alla på den operativa
ledningsnivån [i milo Öst] ansåg att Sovjetunionen
saknade motiv för ett isolerat anfall mot Sverige.
Risken för krig kopplades till en konflikt mellan Nato
och Warszawapakten. Det torde ha varit omöjligt med
ett krig i Nordeuropa utan att svenskt territorium
skulle beröras. Rent teoretiskt var det tänkbart att
Sovjet före ett storkrig skulle utnyttja möjligheterna
till att överraskande ockupera stora delar av svenskt
territorium. Alternativet samtidigt anfall mot Nato
och Sverige bedömde i varje fall jag som mindre
sannolikt, eftersom det skulle kräva alltför stora resur-
ser. Möjligen kunde ett krig där man försökt undvika
Sverige som fiende framtvinga ett senare anfall för
att öppna en ny front. Sannolikheten för ett sovjetiskt
anfall på Sverige var alltså kopplad till ett krig mellan
stormakterna. Med den kärnvapenbalans som med
tiden uppstod skulle utgången av ett storkrig vara så
oviss att ingen av pakterna skulle våga starta ens ett
krig med konventionella vapen. Innehavet av kärn-
vapen var alltså en fredsbevarande faktor som gjorde
storkrig i Europa osannolikt.

När det gällde sannolikheten av hjälp från Nato
vid ett sovjetiskt anfall var vi [inom milostaben] lojala
mot de planeringsförutsättningar som högre nivåer
(ÖB) fastställt. Vi fick uppgifter och tilldelades resur-
ser för att möta en bedömd angripare. Några resurser
från tredje part ingick aldrig i förutsättningarna. Våra
operationsplaner utformades alltså utan antaganden
om hjälp från Nato. Det har i efterhand avslöjats att
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vissa mycket hemliga överenskommelser gjorts för att 
ta emot konkret hjälp från Nato. Men de planer som 
låg till grund för utbildning och övningar var utarbe-
tade för att vi skulle klara oss ensamma.

Trots avsaknaden av direkt hjälp från Nato inteck-
nade vi ett betydande indirekt stöd. Enligt ”marginal-
doktrinen”, d v s att huvuddelen av de sovjetiska 
resurserna skulle bindas mot Nato, skulle endast en 
mindre del kunna utnyttjats mot Sverige. Det fanns 
ytterligare en viktig faktor som bara värderades lite 
vid sidan om den ordinarie krigsplanläggningen. Ett 
angrepp mot i första hand Nordsverige och Sydsve-
rige skulle omedelbart hota Natos vitala intressen på 
Nordkalotten och kring Östersjöutloppen. Nato skulle 
inte kunna hålla sig utanför kriget och därmed skulle 
vi få ett inte obetydligt stöd från Nato. Eftersom detta 
stöd inte hade förberetts i fred skulle vårt samarbete 
bli spontant och mindre effektivt än om vi varit med-
lemmar i Nato.

Frågan om längden för försvarsmaktens uthållig-
het vid ett sovjetiskt anfall är svår att besvara. Förut-
sät tningarna för vårt försvar varierade med olika 
områden, deras läge och hur vi värderade dem. Vissa 
områden prioriterades och försvarades mera uthål-
ligt, andra områden påverkades av närheten till och 
betydelsen för Nato. Om vi anfölls före eller efter ett 
krigsutbrott mellan stormakterna i Europa hade haft 
stor betydelse för utgången. De of#cerare som deltog 
i de olika op-studierna kan möjligen referera till de 
krigsspel som genomfördes. Med de planeringsförut-
sättningar vi hade kan en rimlig bedömning vara att 
vi skulle kunnat försvara vitala områden under två till 
fyra veckor.

Jag upplevde att det var fritt för alla att lägga 
fram sina synpunkter. Det fanns dock ett visst status-
förhållande. Chefen för operationsledningen [i milo-
staben] hade en ”tung” röst. Underrättelsetjänsten 
#ck under $%&'-talet ett allt större in(ytande på pla-
neringen. Om de högsta cheferna inte kunde ifråga-
sätta underrättelse chefens bedömning kunde denna 

få avgörande betydelse. Det var länge ”högt i tak” vad 
avser hotbilderna. Många chefer (MB, fördelnings-
chefer, Fo-befälhavare) hade länge sin ”egen #ende”. 
Under &'-talet stramade vissa chefer åt förutsättning-
arna genom att konkret ange vilka #entliga resurser 
man skulle planera för.

Arvet från tidigare planer levde självklart kvar, 
men det kan knappast kallas traditioner. Yngre gene-
ralister väckte nya tankar som ganska snabbt #ck 
genomslag på planeringen. Ett bra exempel härpå är 
de operativa studier som bedrevs på stor bredd.

Bo Hugemark:
Det #nns stor risk för efterrationalisering, eftersom 
jag sett facit av perioden och dessutom hållit på med 
liknande materia hela tiden sedan dess. Men å andra 
sidan höll jag på så länge och så intensivt – bl a som 
lärare – med dessa frågor under det kalla kriget att jag 
med stor säkerhet känner igen det jag tyckte då. Jag är 
också säker på att jag då trodde på vad jag framförde. 
Det kan naturligtvis bero på att ingen är immun mot 
sin egen retorik, men jag vågar säga att jag inte lät 
mig manipuleras eller tvingas tala mot bättre vetande, 

Något isolerat anfall på Sverige trodde jag inte på. 
Sveriges territorium hade inget egenvärde. Vårt strate-
giska värde hänförde sig till ett krig (kommande eller 
utbrutet) mellan Sovjetunionen och väst. Det kunde 
gälla för att tilltvinga sig passage, på marken och i 
luften, till Norge eller baser i Sverige. Det var också 
viktigt att hindra Nato att utnyttja svenska baser, 
svenskt luftrum för operationer mot Sovjetunionen 
eller Östeuropa. Vi talade om instrumentellt värde 
respek tive preventivt värde.

Min uppfattning var att Sveriges strategiska 
betydelse var så stor att vi knappast kunde lämnas 
utanför. Det var nämligen vitalt för Sovjetunionen 
att slå ut och helst själv bemäktiga sig (ygbaserna 
i Sydnorge. Det var vitalt dels för att uthålligt säkra 
försvaret av den sovjetiska strategiska ubåtsbaserade 
kärnvapenreserven i Barents hav, dels för att möjlig-
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vissa mycket hemliga överenskommelser gjorts för att
ta emot konkret hjälp från Nato. Men de planer som
låg till grund för utbildning och övningar var utarbe-
tade för att vi skulle klara oss ensamma.

Trots avsaknaden av direkt hjälp från Nato inteck-
nade vi ett betydande indirekt stöd. Enligt "marginal-
doktrinen", d v s att huvuddelen av de sovjetiska
resurserna skulle bindas mot Nato, skulle endast en
mindre del kunna utnyttjats mot Sverige. Det fanns
ytterligare en viktig faktor som bara värderades lite
vid sidan om den ordinarie krigsplanläggningen. Ett
angrepp mot i första hand Nordsverige och Sydsve-
rige skulle omedelbart hota Natos vitala intressen på
Nordkalotten och kring Östersjöutloppen. Nato skulle
inte kunna hålla sig utanför kriget och därmed skulle
vi få ett inte obetydligt stöd från Nato. Eftersom detta
stöd inte hade förberetts i fred skulle vårt samarbete
bli spontant och mindre effektivt än om vi varit med-
lemmar i Nato.

Frågan om längden för försvarsmaktens uthållig-
het vid ett sovjetiskt anfall är svår att besvara. Förut-
sättningarna för vårt försvar varierade med olika
områden, deras läge och hur vi värderade dem. Vissa
områden prioriterades och försvarades mera uthål-
ligt, andra områden påverkades av närheten till och
betydelsen för Nato. Om vi anfölls före eller efter ett
krigsutbrott mellan stormakterna i Europa hade haft
stor betydelse för utgången. De officerare som deltog
i de olika op-studierna kan möjligen referera till de
krigsspel som genomfördes. Med de planeringsförut-
sättningar vi hade kan en rimlig bedömning vara att
vi skulle kunnat försvara vitala områden under två till
fyra veckor.

Jag upplevde att det var fritt för alla att lägga
fram sina synpunkter. Det fanns dock ett visst status-
förhållande. Chefen för operationsledningen [i milo-
staben] hade en "tung" röst. Underrättelsetjänsten
fick under 1980-talet ett allt större inflytande på pla-
neringen. Om de högsta cheferna inte kunde ifråga-
sätta underrättelsechefens bedömning kunde denna

få avgörande betydelse. Det var länge "högt i tak" vad
avser hotbilderna. Många chefer (MB, fördelnings-
chefer, Fo-befälhavare) hade länge sin "egen fiende".
Under 8o-talet stramade vissa chefer åt förutsättning-
arna genom att konkret ange vilka fientliga resurser
man skulle planera för.

Arvet från tidigare planer levde självklart kvar,
men det kan knappast kallas traditioner. Yngre gene-
ralister väckte nya tankar som ganska snabbt fick
genomslag på planeringen. Ett  bra exempel härpå är
de operativa studier som bedrevs på stor bredd.

Bo Hugemark:
Det finns stor risk för efterrationalisering, eftersom
jag sett facit av perioden och dessutom hållit på med
liknande materia hela tiden sedan dess. Men å andra
sidan höll jag på så länge och så intensivt — bl a som
lärare — med dessa frågor under det kalla kriget att jag
med stor säkerhet känner igen det jag tyckte då. Jag är
också säker på att jag då trodde på vad jag framförde.
Det kan naturligtvis bero på att ingen är immun mot
sin egen retorik, men jag vågar säga att jag inte lät
mig manipuleras eller tvingas tala mot bättre vetande,

Något isolerat anfall på Sverige trodde jag inte på.
Sveriges territorium hade inget egenvärde. Vårt strate-
giska värde hänförde sig till ett krig (kommande eller
utbrutet) mellan Sovjetunionen och väst. Det kunde
gälla för att tilltvinga sig passage, på marken och i
luften, till Norge eller baser i Sverige. Det var också
viktigt att hindra Nato att utnyttja svenska baser,
svenskt luftrum för operationer mot Sovjetunionen
eller Östeuropa. Vi talade om instrumentellt värde
respektive preventivt värde.

Min uppfattning var att Sveriges strategiska
betydelse var så stor att vi knappast kunde lämnas
utanför. Det var nämligen vitalt för Sovjetunionen
att slå ut och helst själv bemäktiga sig flygbaserna
i Sydnorge. Det var vitalt dels för att uthålligt säkra
försvaret av den sovjetiska strategiska ubåtsbaserade
kärnvapenreserven i Barents hav, dels för att möjlig-
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göra ubåtskrig mot västs Atlantförbindelser i ett even-
tuellt utdraget krig. 

Ett krig mellan stormaktsblocken var i och för 
sig inte något som jag såg hota i det läge som rådde 
under större delen av kalla kriget. Jag trodde aldrig 
att Sovjet unionen bara väntade på ett gynnsamt ögon-
blick att falla in i Västeuropa. Kärnvapen avskräck-
ningen skulle nog avhålla Sovjetunionen från rationellt 
kalkylerade angrepp. Det ”minst osanno lika krigsfal-
let” var enligt min mening ett läge då Sovjet unionen 
upplevde ett hot mot själva systemet och imperiet till 
följd av frigörelseprocesser i satellitstaterna, sådana 
som det redan upplevt i Östtyskland, Ungern, Tjecko-
slovaken och Polen, fast i större skala, följt av bered-
skapshöjningar på bägge sidor av järnridån, utlösande 
en dynamik à la $%$& fast i ett helt annat tempo. 

Att Sverige inte skulle utsättas för ett isolerat 
angrepp uteslöt inte ett isolerat försvar, t ex att 
angreppet mot oss kunde inleda kon'ikten. Det var 
rätt sannolikt, eftersom Sovjetunionen annars inte 
hade tillräckliga resurser, framför allt 'yg som inte 
kunde avvaras mot oss när kontinentkriget släppts 
loss. Det var också viktigt att göra angreppet så över-
raskande att det kunde göras med en kort inledande 
'ygbekämpning och att Sverige kunde betvingas 
innan Nato hann reagera. 

Jag utgick från att Nato hade stort intresse av att 
komma till vår hjälp, trots att vi inte var medlemmar. 
Alliansens positioner i Norge skulle hotas om Sverige 
underkuvades. Problemen var 

• om Nato hade möjligheter att ingripa, med 
hänsyn till att det fanns andra mer överhängande 
hot eller krigshandlingar, t ex det allt avgörande 
'ygkriget i Centraleuropa. Någon hjälp med 
mark trupp var närmast otänkbart, med undantag 
av ett med Norge samordnat försvar allra längst 
i norr. 

• om Nato, i det fall Sverige angreps före ett stor-
krigsutbrott, kanske ville vänta med krigshand-

lingar till dess man hunnit bygga upp sin styrka 
eller säkra sina positioner. Det kunde till exempel 
röra sig om att hangarfartygsstyrkor var i en 
känslig position.

Det fanns alltså viss risk att vi kunde få slåss på 
egen hand en tid. Vi hade heller inte stor möjlighet att 
påverka hjälpens art. Förberedelserna för att utnyttja 
hjälpen var också otillräckliga; det som gjorts var 
okänt för alla utom en handfull personer på central 
nivå. I operationsledningen kände vi inte till något 
(och senare har jag förstått att inte ens MB kände till 
det).

Det helt avgörande för uthålligheten var givetvis 
om kärnvapen användes eller om det blev ett konven-
tionellt krig.

För att börja med sistnämnda, vilket var vad vi 
förutsatte i övningar och studier under $%"(- och 
)(-talen, så berodde det på om det var ett storanfall, 
d v s ett angrepp mot ett i huvudsak färdigmobiliserat 
försvar, eller någon form av överraskande angrepp. 
Vid ett storanfall bedömde vi att det i fallet kust-
invasion skulle krävas en förbekämpning med 'yg 
och robotar på minst en vecka, kanske två. När vi 
var stormmogna skulle det ta minst lika lång tid att 
etablera ett brohuvud, bryta ut och ta hamnar nöd-
vändiga för styrketillväxten. Sedan gällde det att fort-
sätta framryckningen mot de strategiska slut målen, 
'ygbaser i Västsverige och till sist Sydnorge. Det 
kunde tänkas ett samtidigt anfall över landgränsen. 
Där skulle angriparens tidsutdräkt bero på tiden att 
betvinga eventuellt *nskt försvar, ladda upp i Fin-
land, bryta upp Kalixlinjen och Luleälvslinjen. Totalt 
sett rörde det sig om bortåt eller mer än en månad. 
Det gav också Nato gott om tillfällen att ingripa, t ex 
med 'yganfall mot transporter över Östersjön eller 
kommunikationer i Finland och Sverige. 

Det här fallet var därmed osannolikt. Vilket inte 
betydde, som en del debattörer i ett cirkelresonemang 
anförde, att försvaret mot storanfall var onödigt. 
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göra ubåtskrig mot västs Atlantförbindelser i ett even-
tuellt utdraget krig.

Ett krig mellan stormaktsblocken var i och för
sig inte något som jag såg hota i det läge som rådde
under större delen av kalla kriget. Jag trodde aldrig
att Sovjetunionen bara väntade på ett gynnsamt ögon-
blick att falla in i Västeuropa. Kärnvapenavskräck-
ningen skulle nog avhålla Sovjetunionen från rationellt
kalkylerade angrepp. Det "minst osannolika krigsfal-
let" var enligt min mening ett läge då Sovjetunionen
upplevde ett hot mot själva systemet och imperiet till
följd av frigörelseprocesser i satellitstaterna, sådana
som det redan upplevt i Östtyskland, Ungern, Tjecko-
slovaken och Polen, fast i större skala, följt av bered-
skapshöjningar på bägge sidor av järnridån, utlösande
en dynamik å la 1914 fast i ett helt annat tempo.

Att Sverige inte skulle utsättas för ett isolerat
angrepp uteslöt inte ett isolerat försvar, t ex att
angreppet mot oss kunde inleda konflikten. Det var
rätt sannolikt, eftersom Sovjetunionen annars inte
hade tillräckliga resurser, framför allt flyg som inte
kunde avvaras mot oss när kontinentkriget släppts
loss. Det var också viktigt att göra angreppet så över-
raskande att det kunde göras med en kort inledande
flygbekämpning och att Sverige kunde betvingas
innan Nato hann reagera.

Jag utgick från att Nato hade stort intresse av att
komma till vår hjälp, trots att vi inte var medlemmar.
Alliansens positioner i Norge skulle hotas om Sverige
underkuvades. Problemen var

• o m  Nato hade möjligheter att ingripa, med
hänsyn till att det fanns andra mer överhängande
hot eller krigshandlingar, t ex det allt avgörande
flygkriget i Centraleuropa. Någon hjälp med
marktrupp var närmast otänkbart, med undantag
av ett med Norge samordnat försvar allra längst
i norr.

• o m  Nato, i det fall Sverige angreps före ett stor-
krigsutbrott, kanske ville vänta med krigshand-

lingar till dess man hunnit bygga upp sin styrka
eller säkra sina positioner. Det kunde ti l l  exempel
röra sig om att hangarfartygsstyrkor var i en
känslig position.

Det fanns alltså viss risk att vi kunde få slåss på
egen hand en tid. Vi hade heller inte stor möjlighet att
påverka hjälpens art. Förberedelserna för att utnyttja
hjälpen var också otillräckliga; det som gjorts var
okänt för alla utom en handfull personer på central
nivå. I  operationsledningen kände vi inte till något
(och senare har jag förstått att inte ens MB kände till
det).

Det helt avgörande för uthålligheten var givetvis
om kärnvapen användes eller om det blev ett konven-
tionellt krig.

För att börja med sistnämnda, vilket var vad vi
förutsatte i övningar och studier under 197o- och
8o-talen, så berodde det på om det var ett storanfall,
d v s ett angrepp mot ett i huvudsak färdigmobiliserat
försvar, eller någon form av överraskande angrepp.
Vid ett storanfall bedömde vi att det i fallet kust-
invasion skulle krävas en förbekämpning med flyg
och robotar på minst en vecka, kanske två. När vi
var stormmogna skulle det ta minst lika lång tid att
etablera ett brohuvud, bryta ut och ta hamnar nöd-
vändiga för styrketillväxten. Sedan gällde det att fort-
sätta framryckningen mot de strategiska slutmålen,
flygbaser i Västsverige och till sist Sydnorge. Det
kunde tänkas ett samtidigt anfall över landgränsen.
Där skulle angriparens tidsutdräkt bero på tiden att
betvinga eventuellt finskt försvar, ladda upp i Fin-
land, bryta upp Kalixlinjen och Luleälvslinjen. Totalt
sett rörde det sig om bortåt eller mer än en månad.
Det gav också Nato gott om tillfällen att ingripa, t ex
med flyganfall mot transporter över Östersjön eller
kommunikationer i Finland och Sverige.

Det här fallet var därmed osannolikt. Vilket inte
betydde, som en del debattörer i ett cirkelresonemang
anförde, att försvaret mot storanfall var onödigt.
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Däremot ledde det mig till slutsatsen att vi också måst 
gardera oss mot överraskande angrepp. Detta sönder-
föll i två huvudkategorier: $) Ett överraskande inlett 
storanfall, senare benämnt överraskande inlett anfall, 
senare angrepp med kort militär förvarning. !) Strate-
gisk kupp.

Det förstnämnda gick ut på att Sovjetunionen 
skulle inleda angreppet så överraskande att %ygvapen 
och %otta kunde slås ut innan de intagit krigsbasering 
och att därför landstigning kunde ske utan en lång 
förbekämpning, innan markförsvaret hunnit mobi-
lisera och grupperas och hamnar hunnit blockeras. 
Beroende på utfallet av denna kapplöpning kunde vår 
uthållighet variera mellan några dagar och oändlig-
heten (d v s att angreppet misslyckades).

Den strategiska kuppen syftade främst till att 
bryta vår egen styrketillväxt och försvarsvilja genom 
att med olika medel, sabotage, %yganfall, luftland-
sättningar, slå ut vår ledning och hindra mobilisering. 
Det var givetvis en än större chanstagning, förutsatte 
en extrem överraskning. I för angriparen mest gynn-
samma fall bröt försvaret ihop omedelbart. Men om 
överraskningen misslyckades helt eller delvis, hade 
angriparen kanske inte resurser för att följa upp 
angrep pet tillräckligt snabbt. Man kunde tänka sig ett 
otal olika utfall. Avgörande kunde bli om vår ledning 
var intakt och om Nato hann utnyttja tillfället.

Vad kärnvapenhot eller -insats skulle innebära 
var inte lätt att veta. Vi såg nog att statsledningen 
kunde ge upp inför ett kärnvapenhot, men det var inte 
givet. Jag brukade hävda att motståndskraften mot 
detta vilade på två pelare. För det första genom att 
man vidtagit sådana skyddsåtgärder som demonstre-
rade vår avsikt att inte ge efter för hot om insats av 
enskilda laddningar. För det andra genom att man för-
sökt höja kärnvapentröskeln (bl a genom att motverka 
kärnvapenspridning), vilket skulle göra en sådan 
insats mot Sverige till ett ödesdigert steg.

Mot en obegränsad insats av kärnvapen mot civila 
mål eller mot stridskrafter fanns ingen motstånds-

kraft. Men utformningen av det militära försvaret, 
befästningar, utspridning och rörlig taktik syftade till 
att göra att vi kunde klara begränsade insatser. Jag 
trodde nog att vi skulle kunna hålla ut en eller %era 
veckor. Men under slutet av kalla kriget resonerade 
vi inte så mycket om detta.

Var det högt tak eller inte i den operativa plane-
ringen. Man kan mena tre saker med att det inte är 
högt i tak: att man blir nedtystad eller att ingen lyss-
nar eller att man blivit så indoktrinerad att man inte 
förmår tänka nytt.

Försök till nedtystning har jag råkat ut för beträf-
fande en fråga: hjälp utifrån. Tre exempel:

I samband med ett totalförsvarsexempel vid MHS 
fanns ett moment, där efter utbrutet krig ställning 
skulle tas till ett erbjudande från väst om väpnad 
hjälp. En of&cer tjänstgörande vid försvarsdeparte-
mentet framförde det olämpliga i detta.

Vid en säkerhetspolitisk konferens i Oslo redo-
gjorde Krister Wahlbäck, tjänstgörande vid UD, för 
Sveriges säkerhetspolitik och hade vidtalat mig att 
vara kommentator. Jag påpekade att i händelse Sve-
rige angreps neutraliteten var slut och att vi var fria 
att ta emot hjälp från väst och att väst hade all anled-
ning att ge sådan. Jag blev då uppläxad i rasten av 
kanslirådet Katarina Brodin som framhöll det olämp-
liga i att jag som svensk of&cer sade sådant.

I en artikel i Vårt Försvar $'(" om ubåtskränkning-
arna hävdade jag att ubåtsoperationerna ingick i för-
beredelser för att i händelse av krig ockupera svenskt 
område så snabbt att Nato inte hann komma till vår 
hjälp. I en hemlig PM betecknade Katarina Brodin 
detta som ”överlöperi”.

Det bör noteras att det inte handlade om att för-
orda Natomedlemskap; vi var för indoktrinerade i 
neutralitetspolitiken för att ge oss på sådant – eller 
trodde att den var riktig med hänsyn till Finland.

I den operativa verksamheten kom frågan om hjälp 
sällan upp. Jag minns inte att ha blivit nedtystad. Det 
kanske hänger ihop med nästa fråga.
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Däremot ledde det mig till slutsatsen att vi också måst
gardera oss mot överraskande angrepp. Detta sönder-
föll i två huvudkategorier: 1) Ett överraskande inlett
storanfall, senare benämnt överraskande inlett anfall,
senare angrepp med kort militär förvarning. 2) Strate-
gisk kupp.

Det förstnämnda gick ut på att Sovjetunionen
skulle inleda angreppet så överraskande att flygvapen
och flotta kunde slås ut innan de intagit krigsbasering
och att därför landstigning kunde ske utan en lång
förbekämpning, innan markförsvaret hunnit mobi-
lisera och grupperas och hamnar hunnit blockeras.
Beroende på utfallet av denna kapplöpning kunde vår
uthållighet variera mellan några dagar och oändlig-
heten (d v s att angreppet misslyckades).

Den strategiska kuppen syftade främst till att
bryta vår egen styrketillväxt och försvarsvilja genom
att med olika medel, sabotage, flyganfall, luftland-
sättningar, slå ut vår ledning och hindra mobilisering.
Det var givetvis en än större chanstagning, förutsatte
en extrem överraskning. I  för angriparen mest gynn-
samma fall bröt försvaret ihop omedelbart. Men om
överraskningen misslyckades helt eller delvis, hade
angriparen kanske inte resurser för att följa upp
angreppet tillräckligt snabbt. Man kunde tänka sig ett
otal olika utfall. Avgörande kunde bli om vår ledning
var intakt och om Nato hann utnyttja tillfället.

Vad kärnvapenhot eller -insats skulle innebära
var inte lätt att veta. Vi såg nog att statsledningen
kunde ge upp inför ett kärnvapenhot, men det var inte
givet. Jag brukade hävda att motståndskraften mot
detta vilade på två pelare. För det första genom att
man vidtagit sådana skyddsåtgärder som demonstre-
rade vår avsikt att inte ge efter för hot om insats av
enskilda laddningar. För det andra genom att man för-
sökt höja kärnvapentröskeln (bl a genom att motverka
kärnvapenspridning), vilket skulle göra en sådan
insats mot Sverige till ett ödesdigert steg.

Mot en obegränsad insats av kärnvapen mot civila
mål eller mot stridskrafter fanns ingen motstånds-

kraft. Men utformningen av det militära försvaret,
befästningar, utspridning och rörlig taktik syftade till
att göra att vi kunde klara begränsade insatser. Jag
trodde nog att vi skulle kunna hålla ut en eller flera
veckor. Men under slutet av kalla kriget resonerade
vi inte så mycket om detta.

Var det högt tak eller inte i den operativa plane-
ringen. Man kan mena tre saker med att det inte är
högt i tak: att man blir nedtystad eller att ingen lyss-
nar eller att man blivit så indoktrinerad att man inte
förmår tänka nytt.

Försök till nedtystning har jag råkat ut för beträf-
fande en fråga: hjälp utifrån. Tre exempel:

I  samband med ett totalförsvarsexempel vid MHS
fanns ett moment, där efter utbrutet krig ställning
skulle tas till ett erbjudande från väst om väpnad
hjälp. En officer tjänstgörande vid försvarsdeparte-
mentet framförde det olämpliga i detta.

Vid en säkerhetspolitisk konferens i Oslo redo-
gjorde Krister Wahlbäck, tjänstgörande vid UD, för
Sveriges säkerhetspolitik och hade vidtalat mig att
vara kommentator. Jag påpekade att i händelse Sve-
rige angreps neutraliteten var slut och att vi var fria
att ta emot hjälp från väst och att väst hade all anled-
ning att ge sådan. Jag blev då uppläxad i rasten av
kanslirådet Katarina Brodin som framhöll det olämp-
liga i att jag som svensk officer sade sådant.

I  en artikel i Vårt Försvar 1987 om ubåtskränkning-
arna hävdade jag att ubåtsoperationerna ingick i för-
beredelser för att i händelse av krig ockupera svenskt
område så snabbt att Nato inte hann komma till vår
hjälp. I  en hemlig PM betecknade Katarina Brodin
detta som "överlöperi".

Det bör noteras att det inte handlade om att för-
orda Natomedlemskap; vi var för indoktrinerade i
neutralitetspolitiken för att ge oss på sådant — eller
trodde att den var riktig med hänsyn till Finland.

I  den operativa verksamheten kom frågan om hjälp
sällan upp. Jag minns inte att ha blivit nedtystad. Det
kanske hänger ihop med nästa fråga.
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I strategiundervisningen drog vi oss inte för att 
diskutera detta. Här fanns en hel del grundarbete att 
göra, t ex att få eleverna att inse att neutralitetspoliti-
ken inte innebar att man vid ett angrepp från Sovjet 
måste avdela styrkor för att hindra Nato att komma 
till vår hjälp.

En variant av påverkan gjorde försvarsgrens-
cheferna på ”sina” of$cerare i integrerade staber. Det 
var en allmän uppfattning att påtryckningar skedde 
– och gav effekt. Jag $ck uppleva detta i samband 
med arméchefen Almgrens initiativ att förkorta 
grund utbildningen och därvid försämra beredskapen 
på Gotland, vilket vi på OpL% motsatte oss. Han 
skickade såväl handbrev till ÖB som en generalstabs-
of$cer till mig för att få igenom sin vilja – dock utan 
resultat.

Det operativa tänkandet påverkades givetvis av 
arvet av stridskrafter och den planläggning som 
hängde samman därmed. Att ändra organisationen 
radikalt för nya strategiska eller operativa idéer var 
något som skulle ta mycket lång tid. Dessutom inne-
bar neutralitetspolitiken att vi skulle ha ett försvar 
utan luckor och måste därför bibehålla ett mångsidigt 
sammansatt försvar. För det talade också de geogra-
$ska förhållandena med varierande försvarsbetingel-
ser i olika landsdelar. Jag hävdade också att just 
mångsidigheten gav &exibilitet att utnyttja $endens 
svagheter, och vilka dessa skulle vara kunde vi inte 
förutse i krig.

En sak som jag då tyckte försummades var att 
utnyttja tillfällen till offensiva insatser, t ex besätta 
Åland, anfalla mål i Baltikum, hjälpa våra grannar 
Danmark, Norge och Finland. Här tangerade man ju 
känsliga frågor, och jag vet inte i vilken grad sådant 
var planlagt, men i våra spel kom det inte upp.

En helt annan låsning av tänkandet tror jag åstad-
koms av de krigsspel som skulle ge underlag för för-
svarets utveckling. De var utformade så att alla strids-
krafter skulle testas och gav därför inte några idéer om 
hur tillfällen skulle gripas i &ykten. Samma negativa 

effekt gav stabstjänstövningar i central, och milonivå. 
Här måste ju övningsledningen se till att alla $ck 
övning.

Göran Tode:
Sannolikheten för hjälp från Nato ansåg vi nog vara 
starkt beroende av tids- och händelseförlopp. Skulle 
det vara ett begränsat och tidigt anfall mot Sverige, där 
inga Natoländer var direkt berörda? Skulle vi möjligen 
ha hoppats på indirekt hjälp, sannolikt begrän sad till 
materiel införd på möjligt sätt via luften, västkustham-
nar eller Norge? Någon överföring av stridskrafter till 
Sverige trodde vi inte på. Möjligen skulle Nato vilja 
förbättra skyddet av Östersjöutloppen och därigenom 
indirekt bidra till skydd i Skåne.

Ett annat scenario vore uppror och frigörelse i de 
baltiska staterna, där Gotland, Åland och $nska fast-
landet vore berörda. Gotland skulle i ett sådant läge 
ha kunnat vara attraktivt för Sovjet att besätta för 
att hindra ”folkets $ender” att &y från Baltikum och 
samtidigt vinna bättre kontroll över Östersjön. Vilken 
ställning Nato skulle ha tagit i ett sådant läge berodde 
på den övriga ”stora” bilden av världsläget och tids-
förhållandena. Vi räknade inte med någon automatisk 
hjälp från väst.

Summa: hjälp till Sverige vore i ett snabbt för-
lopp av sekundär betydelse för Nato och ingenting 
vi kunde lita på.

Vår uthållighet vid ett sovjetiskt anfall berodde 
på var i landet och på vilken nivå striderna fördes. 
Reguljära svenska förband någon månad, partisan-
krig därefter. Uthålligheten vid kärnvapeninsats 
eller hot om kärnvapeninsats tror jag skulle ha varit 
mycket låg, men inte helt försumbar. Vid insats med 
enbart konventionella vapen gynnades vi av hög kva-
litet på of$cerare och manskap inom såväl armén och 
marinen som &ygvapnet, välövad kust&otta, relativt 
starkt och vältränat &ygvapen, och att vi skulle slåss 
på eget område. Hur länge vi klarat detta berodde helt 
på styrkeförhållandena och inverkan från det övriga 
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I  strategiundervisningen drog vi oss inte för att
diskutera detta. Här fanns en hel del grundarbete att
göra, t ex att få eleverna att inse att neutralitetspoliti-
ken inte innebar att man vid ett angrepp från Sovjet
måste avdela styrkor för att hindra Nato att komma
till vår hjälp.

En variant av påverkan gjorde försvarsgrens-
cheferna på "sina" officerare i integrerade staber. Det
var en allmän uppfattning att påtryckningar skedde
— och gav effekt. Jag fick uppleva detta i samband
med armschefen Almgrens initiativ att förkorta
grundutbildningen och därvid försämra beredskapen
på Gotland, vilket vi på OpL3 motsatte oss. Han
skickade såväl handbrev till ÖB som en generalstabs-
officer till mig för att få igenom sin vilja — dock utan
resultat.

Det operativa tänkandet påverkades givetvis av
arvet av stridskrafter och den planläggning som
hängde samman därmed. At t  ändra organisationen
radikalt för nya strategiska eller operativa ideer var
något som skulle ta mycket lång tid. Dessutom inne-
bar neutralitetspolitiken att vi skulle ha ett försvar
utan luckor och måste därför bibehålla ett mångsidigt
sammansatt försvar. För det talade också de geogra-
fiska förhållandena med varierande försvarsbetingel-
ser i olika landsdelar. Jag hävdade också att just
mångsidigheten gav flexibilitet att utnyttja fiendens
svagheter, och vilka dessa skulle vara kunde vi inte
förutse i krig.

En sak som jag då tyckte försummades var att
utnyttja tillfällen till offensiva insatser, t ex besätta
Åland, anfalla mål i Baltikum, hjälpa våra grannar
Danmark, Norge och Finland. Här tangerade man ju
känsliga frågor, och jag vet inte i vilken grad sådant
var planlagt, men i våra spel kom det inte upp.

En helt annan låsning av tänkandet tror jag åstad-
koms av de krigsspel som skulle ge underlag för för-
svarets utveckling. De var utformade så att alla strids-
krafter skulle testas och gav därför inte några ideer om
hur tillfällen skulle gripas i flykten. Samma negativa
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effekt gav stabstjänstövningar i central, och milonivå.
Här måste ju övningsledningen se till att alla fick
övning.

Göran Tode:
Sannolikheten för hjälp från Nato ansåg vi nog vara
starkt beroende av tids- och händelseförlopp. Skulle
det vara ett begränsat och tidigt anfall mot Sverige, där
inga Natoländer var direkt berörda? Skulle vi möjligen
ha hoppats på indirekt hjälp, sannolikt begränsad till
materiel införd på möjligt sätt via luften, västkustham-
nar eller Norge? Någon överföring av stridskrafter till
Sverige trodde vi inte på. Möjligen skulle Nato vilja
förbättra skyddet av Östersjöutloppen och därigenom
indirekt bidra till skydd i Skåne.

Ett annat scenario vore uppror och frigörelse i de
baltiska staterna, där Gotland, Åland och finska fast-
landet vore berörda. Gotland skulle i ett sådant läge
ha kunnat vara attraktivt för Sovjet att besätta för
att hindra "folkets fiender" att fly från Baltikum och
samtidigt vinna bättre kontroll över Östersjön. Vilken
ställning Nato skulle ha tagit i ett sådant läge berodde
på den övriga "stora" bilden av världsläget och tids-
förhållandena. Vi räknade inte med någon automatisk
hjälp från väst.

Summa: hjälp till Sverige vore i ett snabbt för-
lopp av sekundär betydelse för Nato och ingenting
vi kunde lita på.

Vår uthållighet vid ett sovjetiskt anfall berodde
på var i landet och på vilken nivå striderna fördes.
Reguljära svenska förband någon månad, partisan-
krig därefter. Uthålligheten vid kärnvapeninsats
eller hot om kärnvapeninsats tror jag skulle ha varit
mycket låg, men inte helt försumbar. Vid insats med
enbart konventionella vapen gynnades vi av hög kva-
litet på officerare och manskap inom såväl armen och
marinen som flygvapnet, välövad kustflotta, relativt
starkt och vältränat flygvapen, och att vi skulle slåss
på eget område. Hur länge vi klarat detta berodde helt
på styrkeförhållandena och inverkan från det övriga
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världsläget. Angriparen måste räkna med att det $nns 
folk som kämpar även i omöjliga lägen. Ett problem 
för uthålligheten kan ha varit tillgången på ammuni-
tion och bränsle.

Vad gäller våra %ygstridskrafter anser jag att det 
var högt i tak. Vi genomförde också ett antal opera-
tiva studier där vi kunde experimentera med olika 
lösningar på problem. Ett exempel på detta för attack-
%ygets del under &'()-talet var de s k Johansson-
baserna, d v s en snabb spridning av attack%yget till 
små civila %ygfält med hårdgjord start- och landnings-
bana. Härigenom mångdubblades insatsbehovet för 
en $ende om han ville slå ut attack%yget. En angri-
pare måste då räkna med längre förbekämpning för 
att möjliggöra en invasion.

Ett kvitto på %ygets betydelse var de polska s k 
tavelförsäljarna, en förberedelse för att kunna elimi-
nera %ygarna i deras hem. Hemmafrontens betydelse 
tror jag f ö har underskattats. För egen del hade jag 
sagt åt min hustru att i händelse av kuppanfall mot 
Sverige ta bilen och barnen och åka till Norge för 
vidare befordran till England. På så sätt kunde jag 
känna mig fri att koncentrera mig på att försvara 
landet.

Östs intresse för ubåtsoperationer längs den 
svenska kusten såg vi som en indikation på dess behov 
att kunna gruppera ubåtar och övervattensfartyg i 
mer skyddade lägen än vad som är möjligt vid de bal-
tiska kusterna. Och – förstås – att vid behov möjlig-
göra en snabb och effektiv landstigning i Sverige utan 
stora förluster.

Om den operativa planeringen påverkades av 
traditioner är en svår fråga. Vad gäller %ygvapnet tror 
jag inte det var fallet; utvecklingen inom %ygstrids-
krafterna var så dynamisk ifråga om materiel, perso-
nal och taktik. Snarare var det så att vi $ck skärpa 
oss för att hänga med i utvecklingen av %ygsystem, 
vapen och utbildning.

Ett exempel på utvecklingen är attack%ygets 
anfalls metodik. På &'*)-talet gällde ”hänsynslös 

insats”, d v s en sjöburen angripare skulle anfallas i 
samlad attack%ygseskader med %ottiljcheferna i spet-
sen för var sitt förband. Flygets utveckling med högre 
hastig heter, effektivare vapen, längre räckvidder och 
uppen bara risker för kollisioner mellan egna %ygdivi-
sioner gjorde att denna taktik övergavs till förmån 
för kvali$cerad målanalys och därav följande uppträ-
dande. Jakt%yget hade liknande erfarenheter.

Händelserna kring U &+" visade att även om 
försvars makten hade normal fredsberedskap kunde 
man på några timmar på kvällen ställa upp med såväl 
marina stridskrafter som %ygstridskrafter och hem-
värn.

Hur högt i tak det var inom armén och marinen 
kan jag inte yttra mig om, men jag observerade de 
senare åren en mycket öppen och målinriktad diskus-
sion mellan närvarande befäl efter fälttjänstövningar 
i armén där jag var observatör från FOI. Jag såg 
ingen ting av ”tjyvkommis” mellan befäl och soldater, 
och den öppna positiva andan bidrog säkert till effek-
tiviteten i förbanden. Bra stämning! Imponerande!

De övningar vi genomförde i samverkan mellan 
såväl armén och marinen som %ygvapnet, Focus-
övningarna, bidrog kraftigt till att förbättra professio-
nalismen i samverkan mellan försvarsgrenarna.

Claes Tornberg:
Sannolikheten för ett sovjetiskt anfall ökade, enligt 
min uppfattning, från slutet av &'")-talet när USA 
kommit över Vietnamtraumat och Sovjet inte kunde 
hänga med i den tekniska utvecklingen. Terrorbalan-
sen var rubbad. De bakomliggande orsakerna till 
ubåtskrisen präglade de$nitivt min syn. Sovjet plane-
rade och inkräktade offensivt i fred för att kunna slå 
till överraskande. Den förhärskande uppfattningen i 
det högre svenska militära ledarskiktet, bedömer jag 
dock, var att krigsrisken var låg till mycket låg. Ett 
isolerat sovjetiskt anfall mot Sverige bedömde jag och 
sannolikt de %esta som mycket lågt. Därmed skulle 
vi vid ett krigsutbrott snabbt hamna i Natosfären. 
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världsläget. Angriparen måste räkna med att det finns
folk som kämpar även i omöjliga lägen. Ett problem
för uthålligheten kan ha varit tillgången på ammuni-
tion och bränsle.

Vad gäller våra flygstridskrafter anser jag att det
var högt i tak. Vi genomförde också ett antal opera-
tiva studier där vi kunde experimentera med olika
lösningar på problem. Ett exempel på detta för attack-
flygets del under i980-talet var de s k Johansson-
baserna, d v s en snabb spridning av attackflyget till
små civila flygfält med hårdgjord start- och landnings-
bana. Härigenom mångdubblades insatsbehovet för
en fiende om han ville slå ut attackflyget. En angri-
pare måste då räkna med längre förbekämpning för
att möjliggöra en invasion.

Ett kvitto på flygets betydelse var de polska s k
tavelförsäljarna, en förberedelse för att kunna elimi-
nera flygarna i deras hem. Hemmafrontens betydelse
tror jag f ö har underskattats. För egen del hade jag
sagt åt min hustru att i händelse av kuppanfall mot
Sverige ta bilen och barnen och åka till Norge för
vidarebefordran till England. På så sätt kunde jag
känna mig fri att koncentrera mig på att försvara
landet.

Östs intresse för ubåtsoperationer längs den
svenska kusten såg vi som en indikation på dess behov
att kunna gruppera ubåtar och övervattensfartyg i
mer skyddade lägen än vad som är möjligt vid de bal-
tiska kusterna. Och — förstås — att vid behov möjlig-
göra en snabb och effektiv landstigning i Sverige utan
stora förluster.

Om den operativa planeringen påverkades av
traditioner är en svår fråga. Vad gäller flygvapnet tror
jag inte det var fallet; utvecklingen inom flygstrids-
krafterna var så dynamisk ifråga om materiel, perso-
nal och taktik. Snarare var det så att vi fick skärpa
oss för att hänga med i utvecklingen av flygsystem,
vapen och utbildning.

Ett exempel på utvecklingen är attackflygets
anfallsmetodik. På i93o-talet gällde "hänsynslös

insats", d v s en sjöburen angripare skulle anfallas i
samlad attackflygseskader med flottiljcheferna i spet-
sen för var sitt förband. Flygets utveckling med högre
hastigheter, effektivare vapen, längre räckvidder och
uppenbara risker för kollisioner mellan egna flygdivi-
sioner gjorde att denna taktik övergavs till förmån
för kvalificerad målanalys och därav följande uppträ-
dande. Jaktflyget hade liknande erfarenheter.

Händelserna kring U137 visade att även om
försvarsmakten hade normal fredsberedskap kunde
man på några timmar på kvällen ställa upp med såväl
marina stridskrafter som flygstridskrafter och hem-
värn.

Hur högt i tak det var inom armen och marinen
kan jag inte yttra mig om, men jag observerade de
senare åren en mycket öppen och målinriktad diskus-
sion mellan närvarande befäl efter fälttjänstövningar
i armen där jag var observatör från FOI. Jag såg
ingenting av "tjyvkommis" mellan befäl och soldater,
och den öppna positiva andan bidrog säkert till effek-
tiviteten i förbanden. Bra stämning! Imponerande!

De övningar vi genomförde i samverkan mellan
såväl armen och marinen som flygvapnet, Focus-
övningarna, bidrog kraftigt till att förbättra professio-
nalismen i samverkan mellan försvarsgrenarna.

Claes Tornberg:
Sannolikheten för ett sovjetiskt anfall ökade, enligt
min uppfattning, från slutet av ,970-talet när USA
kommit över Vietnamtraumat och Sovjet inte kunde
hänga med i den tekniska utvecklingen. Terrorbalan-
sen var rubbad. De bakomliggande orsakerna till
ubåtskrisen präglade definitivt min syn. Sovjet plane-
rade och inkräktade offensivt i fred för att kunna slå
till överraskande. Den förhärskande uppfattningen i
det högre svenska militära ledarskiktet, bedömer jag
dock, var att krigsrisken var låg till mycket låg. Ett
isolerat sovjetiskt anfall mot Sverige bedömde jag och
sannolikt de flesta som mycket lågt. Därmed skulle
vi vid ett krigsutbrott snabbt hamna i Natosfären.
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Vi skulle bara klara att stå emot tills militär hjälp kom 
d v s några dagar. Därefter? Om kärnvapen utnyttja-
des som utpressning eller taktiskt mycket kort tid före 
kollaps.

Den operativa planeringen präglades av ett mark-
operativt defensivt tänkande. Sjö- och #ygstrids-
krafter sågs som stödresurser. Beredskapstänkande 
var lågt. Ett angrepp skulle inte komma som en blixt 
från klar himmel. Det skulle ges tid för mobilisering 
(åtminstone skulle mobilisering beredskapsalternativ 
större ha kunnat ske). Ubåtskrisen förändrade tänke-
sättet något. Genom ÖB Bengt Gustafsson skedde ett 
visst uppvaknande. Milostaberna såg jag som tröga 
operativa byråkratiska kolosser hävdande revir över 
sina ”furstendömen”. Operativt rörliga förband som 
sjöstridskrafter styrdes in i pro$len. Annan syn togs 
som bristande vilja till operativ samsyn. Alltså, min 
uppfattning är att det var mycket lågt i tak.

Det markoperativa defensiva tänkandet kan säkert 
härledas tillbaks till centralförsvarsdoktrinen. Den 
övergripande strategin att hejda och slå angriparen vid 
kust eller gräns förbyttes under "%-talet till ”både och”. 
Sjöoperativt återtogs ett maritimt tänkande under 
&%-talet. Övergången från en mobiliserings- till insats-
#otta präglade dock inte den operativa ledningen.

Min syn på sjöstridskrafternas operativa  
ledning på 1980- talet
Den regionala indelningen '()) gjordes för att säker-
ställa en operativ samordning av de totala mark-, sjö- 
och luftstridskrafterna, en bra princip som i hög grad 
dock i praktiken blev förfelad. 

Den regionala indelningen gjordes genom att man 
transformerade arméns militärbefälstaber till milo-
staber efter de markoperativa behoven/kraven. För 
#ygstridskrafterna löstes detta genom att attackeska-
dern E ' blev en självständig aktör för #ygattack och 
spaning – ”ÖB:s klubba”. För sjöstridskrafternas del 
inordnades de inom ramen för miloorganisationen, 
men med en oklar rollfördelning mellan milo- respek-

tive örlogsbas/marinkommandoorganisationerna. 
Samtidigt behöll armén sin tidigare förbandsprodu-
cerande styrning från MB medan sjöstridskrafterna 
gudskelov sammanhölls inom ramen för kust#ottan 
– dock som en förbandsproducerande/utbildnings-
institution – i sanning ett intressant kalejdoskop av 
lydnadslinjer.

När då detta system sattes på prov i samband med 
ubåtskrisen fungerade det inte. Vi löste det – utan styr-
ning och i varierande kon#ikt med den operativt byrå-
kratiska miloorganisationen – genom att från kust#ot-
tans sida tillsätta en företagsledning verkande inom 
örlogsbas/marinkommandonas ledningsfunktioner, 
därmed spelande med i strukturen och säkerställande 
en professionell effektiv över dygn/vecka/månads led-
ning. Efter #era års lobbyverksamhet lyckade det oss 
också att få den centrala delen av kust#ottans stab 
krigsorganisatoriskt till en förstärkningsresurs som 
ÖB kunde avdela till aktuellt milo till vilket den ope-
rativa kraftsamlingen gjorts.

Sjö- och luftoperativt utgjorde Östersjön ett 
operations område som delades mellan milo Ö och S. 
Detta utgjorde inget luftoperativt problem för E ' 
men de$nitivt för sjöstridskrafterna, som inte krigs-
organisatoriskt var sammanhållna. Samarbetet mellan 
milo Ö och S var dåligt och präglades i många stycken 
av en revirstrid. Självklart kunde ÖB ge ett av milona 
det sjöoperativa ansvaret. Detta övades dock mig 
veterligen inte, även om vi från kust#ottan sökte få 
problemet belyst.

I samband med ett krigsutbrott där Sverige anfölls 
var vi ju inte längre neutrala. Sjöoperativt gällde det 
då att inom Östersjöområdet klara ut samordningen 
av den gemensamma sjökrigföringen på försvarar-
sidan. Någon samövning eller planläggning kunde inte 
ske inom ramen för vår neutralitetspolitik. Tankens 
beredskap och personlig kunskap och kontakt med 
eventuella gemensamma samarbetspartner borde dock 
ske. Detta skedde också. Kust#ottans stab kunde då 
i detta krigsfall utgöra den stabsresurs som ÖB direkt 
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Vi skulle bara klara att stå emot tills militär hjälp kom
d v s några dagar. Därefter? Om kärnvapen utnyttja-
des som utpressning eller taktiskt mycket kort tid före
kollaps.

Den operativa planeringen präglades av ett mark-
operativt defensivt tänkande. Sjö- och flygstrids-
krafter sågs som stödresurser. Beredskapstänkande
var lågt. Ett angrepp skulle inte komma som en blixt
från klar himmel. Det skulle ges tid för mobilisering
(åtminstone skulle mobilisering beredskapsalternativ
större ha kunnat ske). Ubåtskrisen förändrade tänke-
sättet något. Genom ÖB Bengt Gustafsson skedde ett
visst uppvaknande. Milostaberna såg jag som tröga
operativa byråkratiska kolosser hävdande revir över
sina "furstendömen". Operativt rörliga förband som
sjöstridskrafter styrdes in i profilen. Annan syn togs
som bristande vilja till operativ samsyn. Alltså, min
uppfattning är att det var mycket lågt i tak.

Det markoperativa defensiva tänkandet kan säkert
härledas tillbaks till centralförsvarsdoktrinen. Den
övergripande strategin att hejda och slå angriparen vid
kust eller gräns förbyttes under 7o-talet till "både och".
Sjöoperativt återtogs ett maritimt tänkande under
8o-talet. Övergången från en mobiliserings- till insats-
flotta präglade dock inte den operativa ledningen.

Min syn på sjöstridskrafternas operativa
ledning på 1980- talet
Den regionala indelningen 1966 gjordes för att säker-
ställa en operativ samordning av de totala mark-, sjö-
och luftstridskrafterna, en bra princip som i hög grad
dock i praktiken blev förfelad.

Den regionala indelningen gjordes genom att man
transformerade armens militärbefälstaber till milo-
staber efter de markoperativa behoven/kraven. För
flygstridskrafterna löstes detta genom att attackeska-
dern E i  blev en självständig aktör för flygattack och
spaning — "ÖB:s klubba". För sjöstridskrafternas del
inordnades de inom ramen för miloorganisationen,
men med en oklar rollfördelning mellan milo- respek-
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tive örlogsbas/marinkommandoorganisationerna.
Samtidigt behöll armen sin tidigare förbandsprodu-
cerande styrning från MB medan sjöstridskrafterna
gudskelov sammanhölls inom ramen för kustflottan
— dock som en förbandsproducerande/utbildnings-
institution — i sanning ett intressant kalejdoskop av
lydnadslinjer.

När då detta system sattes på prov i samband med
ubåtskrisen fungerade det inte. Vi löste det — utan styr-
ning och i varierande konflikt med den operativt byrå-
kratiska miloorganisationen — genom att från kustflot-
tans sida tillsätta en företagsledning verkande inom
örlogsbas/marinkommandonas ledningsfunktioner,
därmed spelande med i strukturen och säkerställande
en professionell effektiv över dygn/vecka/månads led-
ning. Efter flera års lobbyverksamhet lyckade det oss
också att få den centrala delen av kustflottans stab
krigsorganisatoriskt till en förstärkningsresurs som
ÖB kunde avdela till aktuellt milo till vilket den ope-
rativa kraftsamlingen gjorts.

Sjö- och luftoperativt utgjorde Östersjön ett
operationsområde som delades mellan milo Ö och S.
Detta utgjorde inget luftoperativt problem för E i
men definitivt för sjöstridskrafterna, som inte krigs-
organisatoriskt var sammanhållna. Samarbetet mellan
milo Ö och S var dåligt och präglades i många stycken
av en revirstrid. Självklart kunde ÖB ge ett av milona
det sjöoperativa ansvaret. Detta övades dock mig
veterligen inte, även om vi från kustflottan sökte få
problemet belyst.

I  samband med ett krigsutbrott där Sverige anfölls
var vi ju inte längre neutrala. Sjöoperativt gällde det
då att inom Östersjöområdet klara ut samordningen
av den gemensamma sjökrigföringen på försvarar-
sidan. Någon samövning eller planläggning kunde inte
ske inom ramen för vår neutralitetspolitik. Tankens
beredskap och personlig kunskap och kontakt med
eventuella gemensamma samarbetspartner borde dock
ske. Detta skedde också. Kustflottans stab kunde då
i detta krigsfall utgöra den stabsresurs som ÖB direkt
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kunde avdela för att samordna sjökrigföringen. (Se 
s !!$ i ”Från mobiliserings till insats%otta” i Kust-
!ottan. Sjöstridskrafterna "## år och ”Sjömakt eller 
vanmakt”, mitt inträdesanförande i KKrVA &'#(.) 

Gunnar Unell:
Rent allmänt ansåg jag att krigsrisken hade ökat 
något efter att tidigare (under &'"$-talet) gått ner. 
Orsaken var den något ändrade internationella situa-
tionen samt uppdagandet av ubåtskränkningarna i 
våra vatten. Spänningen var nog som störst i samband 
med ”U &)"-affären”, där Sverige inledningsvis intog 
en hård attityd. Upplösningen av incidenten blev för 
min del en överraskning. Sveriges hållning mjuknade 
plötsligt utan att, såvitt jag vet, något nytt hade inträf-
fat i grundfrågan. Hade något nytt hänt som bara 
några få på högsta politiska och militära nivå kände 
till?

För min personliga del resulterade händelserna 
i Karlskronaområdet i något av ett uppvaknande i 
frågan om användning av kärnvapen. Under "$-talet 
upplevde jag – eller snarare trodde jag mig uppleva – 
att kärnvapenhotet allmänt och successivt minskade 
samtidigt som den konventionella krigföringen allt 
mer kom i fokus. Hej vad man kan bedra sig!

När långt senare (efter upplösningen av WP) 
avslöjan dena kom rörande den verkliga sovjetiska 
krigsplanläggningen med dess innehåll av ohämmade 
insatser av kärnvapen i bl a det nordiska området 
rätades en del frågetecken ut.

Nåväl, för att återgå till huvudfrågan, så var 
nog trots ubåtskränkningarna uppfattningen under 
#$-talets första hälft generellt att risken för krig i 
Europa var måttlig. Jag anslöt mig till denna uppfatt-
ning med det tillägget att risken för enstaka incidenter 
ökat jämfört med under "$-talet. Samtidigt hade kon-
sekvenserna av dessa incidenter blivit allvarligare.

Den gängse uppfattningen i militära kretsar var 
nog att, vid ett storkrig i Europa, Sverige knappast 
skulle kunna undgå att förr eller senare direkt invol-

veras. Den form av militär hjälp som Sverige därvid 
skulle kunna erhålla var enligt min uppfattning 
begränsad till indirekt ”%ygunderstöd” samt framtag-
ning av vidgat underrättelseunderlag. Till detta kom 
möjligtvis leverans av olika typer av robotar. Det 
fanns emellertid inom vida kretsar i Sverige uppfatt-
ningen att vi skulle kunna få hjälp med alla former av 
militärt stöd från Nato (en övertro enligt min mening).

Frågan om försvarsmaktens uthållighet vid ett 
sovjetiskt anfall är svår att besvara generellt. Det 
enda jag kan säga är beroende av omständigheterna. 
Kom kärnladdningar till användning var min tro att 
uthålligheten var ytterst begränsad – landet skulle vid 
en massiv insats mycket snart kollapsa. Vid ett mer 
konventionellt krig var utsikterna betydligt större att 
vi skulle ”stå ut” under viss tid. Hur lång tid beror på 
omfattningen av motståndarens insatser och situa-
tionen i Europa i övrigt. Här kan många scenarier 
skisseras, vilka var och en skulle ge olika svar. Ska 
man framtvinga ett samlat svar (= gissning) blir det 
följande: vid en stor kärnvapeninsats är det frågan 
om dagar. Vid ett konventionellt krig (med inslag av 
enstaka kärnladdningar) är det snarare veckor än 
månader. Avgörande är ytterst motståndarens mål 
för operationen. Min syn kan verka defaitistisk, men 
observera det yttersta målet för svenskt försvar – att 
verka avhållande genom att pressa upp angriparens 
”kostnader” till så hög nivå att han avstår från angrep-
pet. Sett mot den bakgrunden är jag inte defaitistisk, 
snarare tvärt om.

Det operativa tänkandet låstes fast i olika avseen-
den. Vi lät oss ledas (in*ltreras) i för hög grad av 
stormakternas *loso*. Något hårdraget: vi insåg t ex 
inte att USA på central nivå hade att styra och fördela 
resurser mellan världsdelar; vi hade på samma nivå 
att styra och fördela resurser mellan landsdelar. Vi för-
sökte efterlikna stormakterna i ledningsstruktur, vilket 
resulterade i en tung byråkratisk operativ ledning. 
Mot bakgrund av såväl tidskrav som våra stridskraf-
ters med tiden begränsade omfattning hade vi enligt 
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kunde avdela för att samordna sjökrigföringen. (Se
5 zzo i "Från mobiliserings till insatsfiotta" i Kust-
flottan. Sjöstridskrafterna 100 år och "Sjömakt eller
vanmakt", mitt inträdesanförande i KKrVA 1984.)

Gunnar Unell:
Rent allmänt ansåg jag att krigsrisken hade ökat
något efter att tidigare (under 1970-talet) gått ner.
Orsaken var den något ändrade internationella situa-
tionen samt uppdagandet av ubåtskränkningarna i
våra vatten. Spänningen var nog som störst i samband
med "U 137-affären", där Sverige inledningsvis intog
en hård attityd. Upplösningen av incidenten blev för
min del en överraskning. Sveriges hållning mjuknade
plötsligt utan att, såvitt jag vet, något nytt hade inträf-
fat i grundfrågan. Hade något nytt hänt som bara
några få på högsta politiska och militära nivå kände
till?

För min personliga del resulterade händelserna
i Karlskronaområdet i något av ett uppvaknande i
frågan om användning av kärnvapen. Under 7o-talet
upplevde jag — eller snarare trodde jag mig uppleva —
att kärnvapenhotet allmänt och successivt minskade
samtidigt som den konventionella krigföringen allt
mer kom i fokus. Hej vad man kan bedra sig!

När långt senare (efter upplösningen av WP)
avslöjandena kom rörande den verkliga sovjetiska
krigsplanläggningen med dess innehåll av ohämmade
insatser av kärnvapen i bl a det nordiska området
rätades en del frågetecken ut.

Nåväl, för att återgå till huvudfrågan, så var
nog trots ubåtskränkningarna uppfattningen under
8o-talets första hälft generellt att risken för krig i
Europa var måttlig. Jag anslöt mig till denna uppfatt-
ning med det tillägget att risken för enstaka incidenter
ökat jämfört med under 7o-talet. Samtidigt hade kon-
sekvenserna av dessa incidenter blivit allvarligare.

Den gängse uppfattningen i militära kretsar var
nog att, vid ett storkrig i Europa, Sverige knappast
skulle kunna undgå att förr eller senare direkt invol-

veras. Den form av militär hjälp som Sverige därvid
skulle kunna erhålla var enligt min uppfattning
begränsad till indirekt "flygunderstöd" samt framtag-
ning av vidgat underrättelseunderlag. Til l detta kom
möjligtvis leverans av olika typer av robotar. Det
fanns emellertid inom vida kretsar i Sverige uppfatt-
ningen att vi skulle kunna få hjälp med alla former av
militärt stöd från Nato (en övertro enligt min mening).

Frågan om försvarsmaktens uthållighet vid ett
sovjetiskt anfall är svår att besvara generellt. Det
enda jag kan säga är beroende av omständigheterna.
Kom kärnladdningar till användning var min tro att
uthålligheten var ytterst begränsad — landet skulle vid
en massiv insats mycket snart kollapsa. Vid ett mer
konventionellt krig var utsikterna betydligt större att
vi skulle "stå ut" under viss tid. Hur lång tid beror på
omfattningen av motståndarens insatser och situa-
tionen i Europa i övrigt. Här kan många scenarier
skisseras, vilka var och en skulle ge olika svar. Ska
man framtvinga ett samlat svar (= gissning) blir det
följande: vid en stor kärnvapeninsats är det frågan
om dagar. Vid ett konventionellt krig (med inslag av
enstaka kärnladdningar) är det snarare veckor än
månader. Avgörande är ytterst motståndarens mål
för operationen. Min syn kan verka defaitistisk, men
observera det yttersta målet för svenskt försvar — att
verka avhållande genom att pressa upp angriparens
"kostnader" till så hög nivå att han avstår från angrep-
pet. Sett mot den bakgrunden är jag inte defaitistisk,
snarare tvärt om.

Det operativa tänkandet låstes fast i olika avseen-
den. Vi lät oss ledas (infiltreras) i för hög grad av
stormakternas filosofi. Något hårdraget: v i  insåg t ex
inte att USA på central nivå hade att styra och fördela
resurser mellan världsdelar; vi hade på samma nivå
att styra och fördela resurser mellan landsdelar. Vi för-
sökte efterlikna stormakterna i ledningsstruktur, vilket
resulterade i en tung byråkratisk operativ ledning.
Mot bakgrund av såväl tidskrav som våra stridskraf-
ters med tiden begränsade omfattning hade vi enligt
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min mening för många milon. Det tog vidare för lång 
tid att få fram beslut på central nivå. De skilda yttre 
förutsättningarna för mark- respektive $ygstridskraf-
ter beaktades inte i tillräcklig grad, vilket gjorde att 
den operativa ledningen och tänkandet bakom denna 
komplicerades. Detta accentuerades genom att de stri-
dande enheterna, som ovan nämnts, med tiden blev 
färre. Behjärtansvärda försök att få en ändring till 
stånd gjordes visserligen men de slog tyvärr igenom 
i alltför begränsad omfattning. Nytänkande hade 
svårt att slå igenom!

Om den operativa planeringen var in$uerad av 
traditioner? Svaret på frågan blir: ”både ja och nej”. 
Nyheten på %&-talet var tillkomsten av en ny alter-
nativ försvarsidé. Vid sidan av den tidigare ”möta, 
hejda, slå”-principen infördes på operativ nivå ”för-
dröjningsprincipen” i krigsplanläggningen. Samtidigt 
kom märkligt nog de offensiva komponenterna i vårt 
strategiskt defensiva försvar att få ökad uppmärksam-
het eller gavs snarare vidgade möjligheter att verka 
tack vare den tekniska utvecklingen. Detta var sär-
skilt märkbart inom $ygstridskrafterna men även t ex 
ubåtarna uppmärksammades. Denna utveckling togs 
i vissa sammanhang till förevändning för att en mins-
kad numerär kunde godtas – den totala effekten skulle 
inte påverkas negativt ansågs det. Till bilden bör 
emellertid fogas att utvecklingen i vår omvärld inte 
stod stilla. Även där kunde man räkna sig tillgodo vad 
den tekniska utvecklingen erbjöd.

Nog påverkades den operativa diskussionen i vårt 
land under '#%&-talet av traditionellt tänkande. Man 
ställer inte om en så stor koloss som det svenska för-
svaret över en natt, inte ens tänkandet. Det var först 
senare (långt senare), då de ekonomiska realiteterna 
framtvingade ett nytt operativt tänkande. I %&-talets 
Sverige fanns nog mycket kvar av grundläggande 
tidigare tankar.

För min personliga del hyllade jag devisen från 
mina första skolår nämligen ”slå hårt så länge du kan 
slåss” – eller var det möjligen ”så länge du kan stå”. 
Devisen hävdades i den boxningsklubb (pojkklubb) jag 
då var engagerad i, d v s före den tid då mitt fotbolls-
intresse övertog all min fritid. Men, men ... devisen 
kunde nog gälla även för medlemmar i fotbolls klubben 
Elfsborg.
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min mening för många milon. Det tog vidare för lång
tid att få fram beslut på central nivå. De skilda yttre
förutsättningarna för mark- respektive flygstridskraf-
ter beaktades inte i tillräcklig grad, vilket gjorde att
den operativa ledningen och tänkandet bakom denna
komplicerades. Detta accentuerades genom att de stri-
dande enheterna, som ovan nämnts, med tiden blev
färre. Behjärtansvärda försök att få en ändring till
stånd gjordes visserligen men de slog tyvärr igenom
i alltför begränsad omfattning. Nytänkande hade
svårt att slå igenom!

Om den operativa planeringen var influerad av
traditioner? Svaret på frågan blir: "både ja och nej".
Nyheten på 8o-talet var tillkomsten av en ny alter-
nativ försvarsid6 Vid sidan av den tidigare "möta,
hejda, slå"-principen infördes på operativ nivå "för-
dröjningsprincipen" i krigsplanläggningen. Samtidigt
kom märkligt nog de offensiva komponenterna i vårt
strategiskt defensiva försvar att få ökad uppmärksam-
het eller gavs snarare vidgade möjligheter att verka
tack vare den tekniska utvecklingen. Detta var sär-
skilt märkbart inom flygstridskrafterna men även t ex
ubåtarna uppmärksammades. Denna utveckling togs
i vissa sammanhang till förevändning för att en mins-
kad numerär kunde godtas — den totala effekten skulle
inte påverkas negativt ansågs det. Til l  bilden bör
emellertid fogas att utvecklingen i vår omvärld inte
stod stilla. Även där kunde man räkna sig tillgodo vad
den tekniska utvecklingen erbjöd.
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Nog påverkades den operativa diskussionen i vårt
land under 1980-talet av traditionellt tänkande. Man
ställer inte om en så stor koloss som det svenska för-
svaret över en natt, inte ens tänkandet. Det var först
senare (långt senare), då de ekonomiska realiteterna
framtvingade ett nytt operativt tänkande. I  8o-talets
Sverige fanns nog mycket kvar av grundläggande
tidigare tankar.

För min personliga del hyllade jag devisen från
mina första skolår nämligen "slå hårt så länge du kan
slåss" — eller var det möjligen "så länge du kan stå".
Devisen hävdades i den boxningsklubb (pojkklubb) jag
då var engagerad i, d v s före den tid då mitt fotbolls-
intresse övertog all min fritid. Men, men ... devisen
kunde nog gälla även för medlemmar i fotbollsklubben
Elfsborg.
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Bilaga $ – Operation = anfall
Här följer ett axplock av operationer hämtade 
från världskrigen och krigen under det kalla kriget. 
I huvud sak rörde det sig om offensiva företag, anfall 
som schematiskt kan indelas enligt följande mönster:

När angripare är den starkare anfaller han om för-
svararen:

A: bedöms få förstärkningar så att styrkeförhållan-
dena utjämnas eller kullkastas,

B: tros nära att få stöd av annan part och kunna 
framtvinga vapenvila eller fred,

C: bedöms vara chanslös,
D: kunde överraskas av tid och plats för angreppet,
E visste vad som väntade men bedömdes inte kunde 

avvärja angreppet,
F: var ur balans efter ett nyss lyckat anfall eller på 

grund av nyss lidna bakslag,
G: annars skulle vinna tid för återhämtning,
H: annars skulle hinna %y fältet och återkomma vid 

en senare tidpunkt.

När angriparen är den svagare anfaller han:

I: för att motparten av allt att döma tillfälligt hade 
bringats ur gängorna,

J: för att vinna tid för ett senare försök,
K: för att vinna tid för reträtt,
L: på grund av en orealistisk målsättning,
M: på grund av en felbedömning av styrkeförhållan-

dena,
N: som en sista kraftansträngning,
O: därför att passivitet kunde försvaga truppens 

motståndskraft.

Fall A, efter hand fall K: Hindenburg-Ludendorffs 
operationer ”Michael”, ”Georgette”, ”Gneisenau” och 
”Blücher-York” i mars/april &'&" för att tvinga Stor-
britannien och Frankrike till vapenvila, innan USA:s 

mobiliserade miljoner skulle avgöra kriget. 
B är för Israel välkänt. Det gällde Sinaikriget till-

sammans med britter och fransmän &'$( (operation 
”Kadesh”, Musketeer/Mouskquetaire), sexdagarskriget 
&'() och i operation ”Gazelle” under Yom Kippur-
kriget i oktober &')*. 

Som C räknas nog utan vidare östfrontens ”Barba-
rossa”. 

D +nns det en rad av: tyska ”Weserübung” – 
Danmark och Norge den ' april &',#; ”Overlord” 
– landstigningen i Normandie i juni &',,; ”Chro-
mite” – MacArthurs landstigning vid Inchon i Korea, 
september &'$#. Så var ”Market Garden” i september 
&',, tänkt (”en bro för mycket”). Egyptens operation 
”Badr” (Yom Kippur) skulle kunna vara med på listan. 

Under E kan man nämna sovjetiska ”Bagration” i 
augusti &',, och Wisla-Oderoffensiven i januari &',$ 
(ledd av Stalin). I Koreakriget genomförde FN-sidan 
operationer som ”Roundup”, ”Killer” och ”Piledriver”; 
ofta E-fall med manöverkrigföring versus utnötnings-
krig och John Boyds teorier om den avgörande initia-
tiv förmågan (OODA-loopen = Observation, Orien-
tation, Decision, Action). Till E hör även ”Rolling 
Thunder” – USA:s %ygangrepp i Vietnam mars &'($– 
oktober &'(".

K-fallen är vanliga: ”Tanne Ost”, ett tyskt försök 
(kunde också ses som ett N-fall) mot Hogland i Finska 
viken i september &',,. (Vad som, dessbättre, aldrig 
blev av var ”Tanne West”, en tysk plan hösten &',, 
för att ta Åland); ”Herbstnebel” (urspr ”Wacht am 
Rhein”), Ardenneroffensiven i december &',, (även 
ett L-exempel); USA:s ”Linebacker” i maj–oktober 
&')!; och till sist ”Linebacker II” (julbombningarna 
av Hanoi-Haiphong den &"–!' december &')!, därtill 
ett sista försökets N-fall). 

Till L kan läggas den amerikanska operationen 
”Phoenix” med syftet att mörda, kidnappa, fängsla och 
driva bort oppositionella vietnameser. 
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Bilaga 5 -  Operation = anfall
Här följer ett axplock av operationer hämtade
från världskrigen och krigen under det kalla kriget.
I  huvudsak rörde det sig om offensiva företag, anfall
som schematiskt kan indelas enligt följande mönster:

När angripare är den starkare anfaller han om för-
svararen:

A: bedöms få förstärkningar så att styrkeförhållan-
dena utjämnas eller kullkastas,

B: t r o s  nära att få stöd av annan part och kunna
framtvinga vapenvila eller fred,

C: bedöms vara chanslös,
D: kunde överraskas av tid och plats för angreppet,
E v i ss te  vad som väntade men bedömdes inte kunde

avvärja angreppet,
F: v a r  ur balans efter ett nyss lyckat anfall eller på

grund av nyss lidna bakslag,
G: annars skulle vinna tid för återhämtning,
H: annars skulle hinna fly fältet och återkomma vid

en senare tidpunkt.

När angriparen är den svagare anfaller han:

I: f ö r  att motparten av allt att döma tillfälligt hade
bringats ur gängorna,

J: f ö r  att vinna tid för ett senare försök,
K: f ö r  att vinna tid för reträtt,
L: p å  grund av en orealistisk målsättning,
M: p å  grund av en felbedömning av styrkeförhållan-

dena,
N: som en sista kraftansträngning,
0: dä r fö r  att passivitet kunde försvaga truppens

motståndskraft.

Fall A, efter hand fall K: Hindenburg-Ludendorffs
operationer "Michael", "Georgette", "Gneisenau" och
"Blficher-York" i mars/april 1918 för att tvinga Stor-
britannien och Frankrike till vapenvila, innan USA:s

mobiliserade miljoner skulle avgöra kriget.
B är för Israel välkänt. Det gällde Sinaikriget till-

sammans med britter och fransmän 1956 (operation
"Kadesh", Musketeer/Mouskquetaire), sexdagarskriget
1967 och i operation "Gazelle" under Yom Kippur-
kriget i oktober 1973.

Som C räknas nog utan vidare östfrontens "Barba-
rossa".

D finns det en rad av: tyska "Weserfibung" —
Danmark och Norge den 9 april 1940; "Overlord"
— landstigningen i Normandie i juni 1944; "Chro-
mite" — MacArthurs landstigning vid Inchon i Korea,
september 195o. Så var "Market Garden" i september
1944 tänkt ("en bro för mycket"). Egyptens operation
"Badr" (Yom Kippur) skulle kunna vara med på listan.

Under E kan man nämna sovjetiska "Bagration" i
augusti 1944 och Wisla-Oderoffensiven i januari 1945
(ledd av Stalin). I  Koreakriget genomförde FN-sidan
operationer som "Roundup", "Killer" och "Piledriver";
ofta E-fall med manöverkrigföring versus utnötnings-
krig och John Boyds teorier om den avgörande initia-
tivförmågan (GODA-loopen = Observation, Orien-
tation, Decision, Action). Til l E hör även "Rolling
Thunder" — USA:s flygangrepp i Vietnam mars 1965—
oktober 1968.

K-fallen är vanliga: "Tanne Ost", ett tyskt försök
(kunde också ses som ett N-fall) mot Hogland i Finska
viken i september 1944. (Vad som, dessbättre, aldrig
blev av var "Tanne West", en tysk plan hösten 1944
för att ta Åland); "Herbstnebel" (urspr "Wacht am
Rhein"), Ardenneroffensiven i december 1944 (även
ett L-exempel); USA:s "Linebacker" i maj—oktober
1972; och till sist "Linebacker II" (julbombningarna
av Hanoi-Haiphong den 18-29 december 1972, därtill
ett sista försökets N-fall).

Til l  L kan läggas den amerikanska operationen
"Phoenix" med syftet att mörda, kidnappa, fängsla och
driva bort oppositionella vietnameser.
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Exempel på N-gruppen är ”Ichi-Go”, Japans opera-
tion april–december 0122 för att tvinga Kina på knä, 
och helt okända ”Frühlingserwasser” i mars 012& – 
tyskarnas sista offensiv för att återta Budapest från 
Sovjetarmén.

 Fall O slutligen skulle kunna användas om Israels 
operation ”Nachshon”, Haganahs första offensiv i 
april 012/. 

Några operationer berörde direkt Sverige: ”Sonnie” 
(amerikansk kurir3ygning med början i mars 0122 för 
att ta hem norska frivilliga och nödlandade amerikan-
ska bomb3ygare) och ”Where and When” (i Sverige 
kallad ”Flygoperation Balchen”), en hemlig ut3yg-
ning av amerikanare från Kallax från december 0122. 
Andra krig förlöpte utan att just deras operationer 
gick till historien. För att ta ett exempel: kvar i med-
vetandet från Irak-Irankriget 01/4–// är inte dess 
slagväxlingar mellan massuppbåd utan Saddam Hus-
seins gasmassaker på kurderna i Halabja 01//.

Operativa beslut
Vid sidan av planerade och genomförda operationer 
5nns det gott om exempel på ibland personliga opera-
tiva beslut med strategiska följder. 

I särklass viktigast under första världskriget var 
den franske generalen Joffres förmåga att i början av 
september 0102 vända nederlag till seger. Hans offen-
siver på höger3anken i Elsass och Ardennerna hade 
slutat med katastrofala förluster, armén på vänster-
3anken vacklade bakåt. Men han lät sig inte rubbas 
utan skrapade ihop två nya arméer av reserver och 
trupper som, med en enormt väl utnyttjat järnvägs-
nät, togs från den befästa högerfronten. Deras upp-
dykande och den brittiska expeditionskårens förmåga 
att ta sig samman avgjorde ”undret vid Marne”. Tys-
karna hjälpte till genom en kollapsad högsta ledning 
och frontgeneralen Klucks självsvåld.

En ibland ifrågasatt men enligt 3ertalet forskare 
avgörande roll spelades av en annan fransk general, 
Foch, när han efter inledningen av de s k Luden-

dorff-offensiverna i mars 010/ lyftes fram från en 
undanskymd post till uppgiften som gemensam över-
befälhavare på västfronten. Han hejdade först brit-
terna under Haig från retirera mot Engelska kanalen 
– tyskarnas huvudmål som skulle ha lämnat en farlig 
lucka till de franska arméerna. Därefter lyckades han 
hålla samman den långa västfronten och parera raden 
av nya tyska försök, ett av dem åter mot Marne och 
Paris, och från sommaren ledde han trion Haig, pessi-
misten Pétain och USA-gåpåaren Pershing till seger 
över tyskarna och vapenvila.

Under andra världskriget underskattade tyskarna 
totalt sina motståndares samlade kraft.

På östfronten tog stavkan, den sovjetiska krigs-
ledningen 0120, nästan från första stund av serien 
förödande nederlag mot tyskarna under ”Barbarossa”, 
beslutet att satsa på motanfall med nya pansarför-
band, ibland med vagnar direkt från fabrikerna. Fram 
t o m slaget vid Kursk sommaren 0126 rörde det sig, 
med undantag för Stalingradtriumfen, om ideliga 
blodiga misslyckanden; efter det gjorde sig den ryska 
arméns förmåga mot underlägsna motståndare alltmer 
gällande med oupphörliga framgångar. Det handlar 
i båda faserna om andra världskrigets största drabb-
ningar. Man skulle kunna ta upp hur många exempel 
som helst, om utrymmet medgav. Länge var det dock 
bara framgångar som 5ck skildras.

För de 3esta av oss mer belysta och lättillgängliga 
är operativa beslut hos de västallierade. Ett sådant 
var den publicitetshungrige amerikanske generalen 
Mark Clarks iver i juni 0122 att göras sitt intåg i Rom 
i stället för att hinna före och sätt stopp för de tyska 
förbandens reträtt i de italienska bergen. Ett operativt 
felbeslut och misslyckande.

När det gäller landstigningen i Normandie vid 
samma tid 5nns intressanta fall av operativa val. 
Eisenhowers staber hade lagt ner oerhört arbete på 
tekniska och logistiska förberedelser, nog till förfång 
för engagemanget i de operationer som skulle följa på 
”Overlord”. Det brast i ledet mellan strategi och taktik. 
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Exempel på N-gruppen är "Ichi-Go", Japans opera-
tion april—december 1944 för att tvinga Kina på knä,
och helt okända "Friihlingserwasser" i mars 1945 —
tyskarnas sista offensiv för att återta Budapest från
Sovjetarmen.

Fall 0  slutligen skulle kunna användas om Israels
operation "Nachshon", Haganahs första offensiv i
april 1948.

Några operationer berörde direkt Sverige: "Sonnie"
(amerikansk kurirflygning med början i mars 1944 för
att ta hem norska frivilliga och nödlandade amerikan-
ska bombflygare) och "Where and When" (i Sverige
kallad "Flygoperation Balchen"), en hemlig utflyg-
ning av amerikanare från Kallax från december 1944.
Andra krig förlöpte utan att just deras operationer
gick till historien. För att ta ett exempel: kvar i med-
vetandet från Irak-Irankriget 1980-88 är inte dess
slagväxlingar mellan massuppbåd utan Saddam Hus-
seins gasmassaker på kurderna i Halabja 1988.

Operativa beslut
Vid sidan av planerade och genomförda operationer
finns det gott om exempel på ibland personliga opera-
tiva beslut med strategiska följder.

I  särklass viktigast under första världskriget var
den franske generalen Joffres förmåga att i början av
september 1914 vända nederlag till seger. Hans offen-
siver på högerflanken i Elsass och Ardennerna hade
slutat med katastrofala förluster, armen på vänster-
flanken vacklade bakåt. Men han lät sig inte rubbas
utan skrapade ihop två nya arméer av reserver och
trupper som, med en enormt väl utnyttjat järnvägs-
nät, togs från den befästa högerfronten. Deras upp-
dykande och den brittiska expeditionskårens förmåga
att ta sig samman avgjorde "undret vid Marne". Tys-
karna hjälpte till genom en kollapsad högsta ledning
och frontgeneralen Klucks självsvåld.

En ibland ifrågasatt men enligt flertalet forskare
avgörande roll spelades av en annan fransk general,
Foch, när han efter inledningen av de s k Luden-
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dorff-offensiverna i mars 1918 lyftes fram från en
undanskymd post till uppgiften som gemensam över-
befälhavare på västfronten. Han hejdade först brit-
terna under Haig från retirera mot Engelska kanalen
— tyskarnas huvudmål som skulle ha lämnat en farlig
lucka till de franska arinerna. Därefter lyckades han
hålla samman den långa västfronten och parera raden
av nya tyska försök, ett av dem åter mot Marne och
Paris, och från sommaren ledde han trion Haig, pessi-
misten Ntain och USA-gåpåaren Pershing till seger
över tyskarna och vapenvila.

Under andra världskriget underskattade tyskarna
totalt sina motståndares samlade kraft.

På östfronten tog stavkan, den sovjetiska krigs-
ledningen 1941, nästan från första stund av serien
förödande nederlag mot tyskarna under "Barbarossa",
beslutet att satsa på motanfall med nya pansarför-
band, ibland med vagnar direkt från fabrikerna. Fram
t o m slaget vid Kursk sommaren 1943 rörde det sig,
med undantag för Stalingradtriumfen, om ideliga
blodiga misslyckanden; efter det gjorde sig den ryska
armens förmåga mot underlägsna motståndare alltmer
gällande med oupphörliga framgångar. Det handlar
i båda faserna om andra världskrigets största drabb-
ningar. Man skulle kunna ta upp hur många exempel
som helst, om utrymmet medgav. Länge var det dock
bara framgångar som fick skildras.

För de flesta av oss mer belysta och lättillgängliga
är operativa beslut hos de västallierade. Ett sådant
var den publicitetshungrige amerikanske generalen
Mark Clarks iver i juni 1944 att göras sitt intåg i Rom
i stället för att hinna före och sätt stopp för de tyska
förbandens reträtt i de italienska bergen. Ett operativt
felbeslut och misslyckande.

När det gäller landstigningen i Normandie vid
samma tid finns intressanta fall av operativa val.
Eisenhowers staber hade lagt ner oerhört arbete på
tekniska och logistiska förberedelser, nog till förfång
för engagemanget i de operationer som skulle följa på
"Overlord". Det brast i ledet mellan strategi och taktik.
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Man hade utan att noggrannare studera terrängen 
bestämt att britter och kanadensare skulle bilda den 
vänstra #ygeln, det var där de brukat hålla till och 
hade nära till hemmabasen på andra sidan Engel-
ska kanalen. Det betydde att Montgomery med sina 
få pansardivisioner kunde börja strida i fördelaktig 
terräng och fortsätta med det, medan amerikanarna 
på den högra #anken med mer än dubbelt så många 
stridsvagnar hade ett riktigt stridshelvete att försöka 
ta sig fram och igenom dels busklandskapet (bocagen), 
dels stora vattensjuka marker. Tvärtom hade således 
varit en operativt bättre lösning.

Efter den amerikanska utbrytningen ur Norman-
diebrohuvudet svängde stora delar av Pattons nybil-
dade $. armé inte, som man kunde ha trott, snabbt 
österut för krossa de sista tyska försvarsresterna utan 
västerut mot Bretagne. Det var ett operativt beslut 
taget på logistiska grunder. Ovanan vid stora landstig-
ningar hade fått de ansvariga att hävda att man sna-
rast måste få tillgång till hamnarna i Bretagne långt 
västerut. När väl Brest hade intagits visade det sig att 
hamnen inte behövde spela den roll man hade trott. 
Patton %ck med sig lite färre trupper på sin ryktbara 
marsch genom Frankrike. 

När amerikanarna sedan svängde och söderifrån 
skulle fånga #yende tyska armérester vid den s k 
Falaise-%ckan lät armégruppchefen Bradley kollegan 
Patton fortsätta i en vidare inringning mot Seine. Det 
var ett beslut vars operativa följd var att #er tyskar 
tog sig ut – kärnan i de återuppståndna förband 
som i december skulle överraska USA i Ardennerna. 
Andra världskriget kunde annars kanske ha tagit slut 
i Europa &'((.
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Man hade utan att noggrannare studera terrängen
bestämt att britter och kanadensare skulle bilda den
vänstra flygeln, det var där de brukat hålla till och
hade nära till hemmabasen på andra sidan Engel-
ska kanalen. Det betydde att Montgomery med sina
få pansardivisioner kunde börja strida i fördelaktig
terräng och fortsätta med det, medan amerikanarna
på den högra flanken med mer än dubbelt så många
stridsvagnar hade ett riktigt stridshelvete att försöka
ta sig fram och igenom dels busklandskapet (bocagen),
dels stora vattensjuka marker. Tvärtom hade således
varit en operativt bättre lösning.

Efter den amerikanska utbrytningen ur Norman-
diebrohuvudet svängde stora delar av Pattons nybil-
dade 3. arms inte, som man kunde ha trott, snabbt
österut för krossa de sista tyska försvarsresterna utan
västerut mot Bretagne. Det var ett operativt beslut
taget på logistiska grunder. Ovanan vid stora tandstig-
ningar hade fått de ansvariga att hävda att man sna-
rast måste få tillgång till hamnarna i Bretagne långt
västerut. När väl Brest hade intagits visade det sig att
hamnen inte behövde spela den roll man hade trott.
Patton fick med sig lite färre trupper på sin ryktbara
marsch genom Frankrike.

När amerikanarna sedan svängde och söderifrån
skulle fånga flyende tyska armsrester vid den s k
Falaise-fickan lät aringruppchefen Bradley kollegan
Patton fortsätta i en vidare inringning mot Seine. Det
var ett beslut vars operativa följd var att fler tyskar
tog sig ut — kärnan i de återuppståndna förband
som i december skulle överraska USA i Ardennerna.
Andra världskriget kunde annars kanske ha tagit slut
i Europa 1944.
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! Försvaret och kalla kriget, ett gemensamt projekt för Kungl 
Örlogsmannasällskapet och Krigsvetenskapsakademin (samt 
tidigare FHS), lett av professorn emeritus Kent Zetterberg.

$ De tre som tillkommer består av typen skogsbilvägar.

% Området nordväst Kiruna-Svappavaara-Karesuando. Ett annat 
begrepp, Fyrkanten, kommer att dyka upp senare. Det är områ-
det Älvsbyn-Piteå-Luleå-Boden.

#  Jfr bild " i Sanningen om ubåtsfrågan s $!" och tillhörande text 
på s $!&. Hamnen skulle tidigt vid en beredskapshöjning vara 
förberedd för förstöring. Det råkade vara min första krigsuppgift 
som fänrik vid Ing $ i Boden, som jag dock snabbt 'ck lämna 
för att bli bataljonsadjutant vid en fördelningsingenjörbataljon, 
grupperad vid Överkalix. 

( På grund av sina erfarenheter från vintern )&$&/%* bestämde 
dock Stig Synnergren som ÖB att inget förband och ingen soldat 
som utbildades söder om linjen från Vänern-Dalälvens mynning 
'ck ha krigsuppgifter i milo ÖN. Det skulle garantera att de var 
väl vinterutbildade.

+  Det har sagts att man inte kunde dra tillbaka avvärjningslinjen 
från Kalixlinjen förrän generallöjtnanten Arne Mohlin gått i pen-
sion som militärbefälhavare i milo ÖN. Han var en av två över-
levande från den sovjetiska torpederingen av passagerarfartyget 
Hansa på väg till Gotland i november )&%%, och en i tjänsten 
mycket bestämd herre.

" Ekman, Sten, Kalixlinjen. Kalla krigets lås i norr, FoKK nr %*, 
beskriver i en bilaga de lokalförsvarsförband som )&() hade 
krigsuppgifter i Fo (+.

& Från början luftförsvarade de tre ”stora” milona de tre ”mindre” 
– och det fanns elva luftförsvarssektorer – men från och med )&") 
reducerades som följd av den teletekniska utvecklingen antalet 
luftförsvarssektorer till fyra, varvid en motsvarade milo NN. 
MB ÖN:s ansvar för luftförsvaret av milo NN utgick därmed.

)* MB är K G Lundmark (armén) och stabschef Evert Båge (,yg-
vapnet). Texten är citat ur MB:s opverk av )&+&-*!-*) (Markop 
KH $)*). Den stora förkortning jag gör innebär att jag ibland är 
tvungen att skjuta in några ord i citerad text. De är satta inom 
[hakparentes] liksom borttagen text markeras med [...]. Om läsa-
ren tycker dispositionen är egendomlig beror det nog på förkort-
ningarna, för den följer MB:s opverk.

)) Antagen text, då texten är struken av sekretesskäl.

ÖB:s strategiska ledning – krigsfall 2

Noter
) Sjövall, Henrik, ”Det tänkta atomkriget. Atomvapnet i svenska 

krigsspel )&#*–)&(&” i Zetterberg, Kent, Totalförsvar och atom-
vapen, Försvarshögskolan Acta B!), Stockholm !**), deltagare 
enligt s &) f.

! Det är viktigt att notera att den 'nsk-sovjetiska VSB-pakten 
inte omfattade en möjlighet för Sovjetunionen att använda 'nskt 
terri torium för angrepp mot Finlands grannländer.

$ Enligt opverk "! benämndes grundalternativet resursfördel-
ning Ö+S, förstärkningsalternativ Ö resursfördelning Ö+NN, 
förstärk ningsalternaiv S resursfördelning S+V

% Andersson, Lennart, ÖB:s klubba. Flygvapnets attackeska-
der under kalla kriget (!*)*, FoKK nr !%), s )$$–)$#; Flygvap-
nets spanings !yg (!*)$, FOKK nr $"), s )(( f.# ÖB operations-
order, )&+$-)*-)# OpL KH $)*, Bilaga ). Gemensam, p ). $. %, 
s ( f.

( Sjövall op cit not ).

+ SOU )&&%:)), s !%)–!#&. SOU !**!:)*", Del !, s +$!–+$#, 
+$&–+%$. Andersson, Lennart, Fienden i öster. Svenskt jakt!yg 
under kalla kriget (!*)!, FoKK nr $$), s )#&–)(+.

Milo ÖN – !ank till Nordnorges avvärjningsområde

Noter
)  Militärområden tillkom genom beslut )&%!, och MB skulle 

ursprungligen endast leda arméstridskrafterna. Det norra 
gränsmilot hette från början VI. milo. År )&(( bytte det namn 
till Övre Norrlands milo och med förstärkt stab övertog MB 
samtidigt den regionala ledningen av alla typer av stridskrafter 
utom den tunga attacken, som hölls samlad under ÖB; ÖB:s 
klubba kallad. Inför att )&"% tillträda tjänsten som MB ÖN 
tog jag vägen upp genom Finland för att dels konstatera att det 
inte fanns några befästningar förberedda och inga spår av stora 
övningar för att kunna försvara södra Finland mot de sovjetiska 
styrkor som fått gå in i norra Finland utan motstånd, dels kon-
takta den 'nske generalen i Uleåborg och komma överens med 
honom om att jag vid ökad spänning kunde skicka en under-
rättelseman med sambands medel till hans stab, vilket han sade 
ja till. 

Källor, litteratur och noter
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Källor, litteratur och noter
ÖB:s strategiska ledning — krigsfall 2

Noter
Sjövall, Henrik, "Det tänkta atomkriget. Atomvapnet i svenska
krigsspel 1950-1969" i Zetterberg, Kent, Totalförsvar och atom-
vapen, Försvarshögskolan Acta B21, Stockholm 2001, deltagare
enligt s 91 f.

2 De t  är viktigt att notera att den finsk-sovjetiska VSB-pakten
inte omfattade en möjlighet för Sovjetunionen att använda finskt
territorium för angrepp mot Finlands grannländer.

3 Enligt opverk 82 benämndes grundalternativet resursfördel-
ning Ö+S, förstärkningsalternativ Ö resursfördelning Ö+NN,
förstärkningsalternaiv S resursfördelning S+V

4 Andersson, Lennart, ÖB:s klubba. Flygvapnets attackeska-
der under kalla kriget (2010, FoKK nr 24), s 133-135; Flygvap-
nets spaningsflyg (2013, FOKK nr 38), s 166 f.5 ÖB operations-
order, 1973-10-15 OpL KH 310, Bilaga i. Gemensam, p i. 3.4,
s6 f.

6 Sjövall op cit not i.
7 SOU 1994:11, s 241-259. SOU 2002:108, Del 2, s 732-735,

739-743. Andersson, Lennart, Fienden i öster. Svenskt jaktflyg
under kalla kriget (2012, FoKK nr 33), S 159-167.

Milo ÖN —flank till Nordnorges auutirjningsområde

2 Försvaret och kalla kriget, ett gemensamt projekt för Kungl
Örlogsmannasällskapet och Krigsvetenskapsakademin (samt
tidigare FHS), lett av professorn emeritus Kent Zetterberg.

3 De tre som tillkommer består av typen skogsbilvägar.
4 Området nordväst Kiruna-Svappavaara-Karesuando. Ett annat

begrepp, Fyrkanten, kommer att dyka upp senare. Det är områ-
det Älvsbyn-Piteå-Luleå-Boden.

5 J f r  bild 8 i Sanningen om ubåtsfrågan s 328 och tillhörande text
på s 329. Hamnen skulle tidigt vid en beredskapshöjning vara
förberedd för förstöring. Det råkade vara min första krigsuppgift
som fänrik vid Ing 3 i Boden, som jag dock snabbt fick lämna
för att bli bataljonsadjutant vid en fördelningsingenjörbataljon,
grupperad vid Överkalix.

6 På grund av sina erfarenheter från vintern 1939/40 bestämde
dock Stig Synnergren som ÖB att inget förband och ingen soldat
som utbildades söder om linjen från Vänern-Dalälvens mynning
fick ha krigsuppgifter i milo ÖN. Det skulle garantera att de var
väl vinterutbildade.

7 D e t  har sagts att man inte kunde dra tillbaka avvärjningslinjen
från Kalixlinjen förrän generallöjtnanten Arne Mohlin gått i pen-
sion som militärbefälhavare i milo ÖN. Han var en av två över-
levande från den sovjetiska torpederingen av passagerarfartyget
Hansa på väg till Gotland i november 1944, och en i tjänsten
mycket bestämd herre.

8
Noter

Militärområden tillkom genom beslut 1942, och MB skulle
ursprungligen endast leda armsstridskrafterna. Det norra 9
gränsmilot hette från början VI. milo. År 1966 bytte det namn
till Övre Norrlands milo och med förstärkt stab övertog MB
samtidigt den regionala ledningen av alla typer av stridskrafter
utom den tunga attacken, som hölls samlad under ÖB; ÖB:s
klubba kallad. Inför att 1984 tillträda tjänsten som MB ÖN
tog jag vägen upp genom Finland för att dels konstatera att det
inte fanns några befästningar förberedda och inga spår av stora
övningar för att kunna försvara södra Finland mot de sovjetiska
styrkor som fått gå in i norra Finland utan motstånd, dels kon-
takta den finske generalen i Uleåborg och komma överens med
honom om att jag vid ökad spänning kunde skicka en under-
rättelseman med sambandsmedel till hans stab, vilket han sade
ja till.

Ekman, Sten, Kalixlinjen. Kalla krigets lås i norr, FoKK nr 4o,
beskriver i en bilaga de lokalförsvarsförband som 1961 hade
krigsuppgifter i Fo 67.
Från början luftförsvarade de tre "stora" milona de tre "mindre"
— och det fanns elva luftförsvarssektorer — men från och med 1981
reducerades som följd av den teletekniska utvecklingen antalet
luftförsvarssektorer till fyra, varvid en motsvarade milo NN.
MB ÖN:s ansvar för luftförsvaret av milo NN utgick därmed.

lo MB är K G Lundmark (armen) och stabschef Evert Båge (flyg-
vapnet). Texten är citat ur MB:s opverk av 1979-02-01 (Markop
KH 3 io). Den stora förkortning jag gör innebär att jag ibland är
tvungen att skjuta in några ord i citerad text. De är satta inom
[hakparentes] liksom borttagen text markeras med [...]. Om läsa-
ren tycker dispositionen är egendomlig beror det nog på förkort-
ningarna, för den följer MB:s opverk.

I I  Antagen text, då texten är struken av sekretesskäl.
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mot Finland skulle få tillstånd att utgångsgruppera jägarför-
band, som hade uppgifter där senare när också vi angripits. Sär-
skilt gällde det våra fallskärmsjägarförband, som skulle djupt in 
och då en senare lufttransport var mer riskfylld. 

12 Marina pjäser var fartygskanoner som grävts ner i bergrum från 
Torne till Lule älv.

!3 Dåvarande chefen för Pansarskolan Ulf Henriksson i brev till 
ÖB och CA 1221. Själv var jag som ung of4cer utlånad två 
vintrar till I 12:s övningsbataljon för att som fältarbetsof4cer 
delta i försöken med de första Norrlandsskyttebataljonerna. 
Jag har många nätter plogat genom skogarna för att få fram 
tunga granat- och trosskompanier en dryg mil före gryningens 
anfall mot framryckande 4ende längs en av huvudvägarna. Sten 
Ekman skriver om detta i sin bok Kalixlinjen. Kalla krigets lås 
i norr som varande en konsekvens av övningen Snö!ingan 125", 
då man konstaterat att en infanteribrigad inte inom en rimlig tid 
klarade av en sådan uppgift.

!1 Fokus.

!! På 12"3-talet besöktes 62 procent av våra militära piloter i 
hemmet av ”polska tavelförsäljare”. Även en del chefer i mari-
nens regionala ledning hade sådana besök.

Milo S – !enden skulle hejdas vid kusten 

Litteratur
Cars, Hans Christian, Skoglund Claës & Zetterberg, Kent, Svensk 

försvarspolitik under efterkrigstiden, Probus, Stockholm 12"3.

Ehrensvärd, Carl August, Vett och vilja, 1257. 

Holmström, Mikael, Den dolda alliansen, Atlantis, !311.

Nilsson, Hans, ”Pansarfördelningen”, Skövde !31#. Hans Nils-
sons privata samling.

Wallerfelt, Bengt, Si vis pacem – para bellum. Svensk säkerhets-
politik och krigsplanering "#$%–"#&%, Probus, Västervik 1222. 

Wallerfelt, Bengt, Den hemliga svenska krigsplanen, Medströms 
Bokförlag, Livonia Print, Lettland !31#. 

Noter
1 Ove Ljung till författaren i slutet av 1223-talet. Ljung var 1256 

chef för den operativa sektionen i milostaben. Han blev senare 
milostabschef. 

! SOU 127!:6, s 1!1.

1!  Antagen text, då texten är struken av sekretesskäl.

18 Mycket av texten utelämnas för att framställningen inte ska bli 
alltför lång, men i det här fallet också därför att jag inte delar 
uppfattningen att vi inte skulle känna till angriparens ungefär-
liga styrkeinsats vid angreppet över gränsen. Skälet till det fram-
går av inledningen. Om Sovjetunionen börjar föra fram ytter-
ligare styrkor norrut så kommer vi att veta det – naturligtvis inte 
att de ska förstärka just angreppet mot Sverige, men vi kommer 
att kunna följa deras för9yttning i några dygn med hjälp av FRA 
eller från Finland och Nato.

16 Tillägget ÖN betyder att enheten är försedd med bandvagnar.

15 För begravning av döda. Principen i Sverige är (som i Finland) 
att de döda skulle begravas i hemkommun, men tillfälligt kunde 
begravning i stridsterrängen framtvingas av omständigheterna. 
Vidare var man enligt folkrätten skyldig att inte endast ta hand 
om skadade 4ender utan också döda. I taget anfallsmål fanns det 
sålunda mycket att göra innan en bataljon kunde fortsätta med 
nästa uppgift.

1# Underhängande plats i fören på 9ygplanet för navigatör, bomb-
fällare eller skytt.

17 Antalet 9ygsamverkansgrupper lätt attack var totalt sex och var 
organiserade först 127". Vid beredskapshöjning med fredsorgani-
sationens resurser – Givakt – tilldelades milo ÖN endast två divi-
sioner, då basbetjäningen inte räckte till för 9er. Det 4nns anled-
ning att påpeka att detta beredskapssteg övades rätt ofta i senare 
delen av det kalla kriget, varvid bland annat 9ygplan och fartyg 
spreds ut från fredsbaserna. Sedan de amerikanska hangarfar-
tygen börjat öva sitt 9yg från Lofoten blev vi så ofta utsatta för 
kränkningar norr om Torneträsk att vi tidvis ansåg oss tvungna 
att gruppera upp en rote incident9yg till Kirunabasen. Eftersom 
vi ändå inte på radar såg låg9ygande främmande 9ygplan uppe 
vid Treriksröset var det mest för syns skull med hänsyn till den 
of4ciella neutralitetspolitiken. (Efter Olof Palmes tillträde som 
statsminister 12"! hade han särskilt betonat för ÖB Lennart 
Ljung att vi skulle reagera också för kränkningar av Nato9yg.)

1"  Innan angriparen utfört stridshandlingar mot oss, kunde vi 
räkna med att vi var förbjudna av statsledningen att påbörja 
bekämpning av angriparen. Denne kunde således räkna med att 
han innan en förbekämpning av våra förband och infrastruktur 
påbörjats, om han valde det, i lugn och ro kunde utgångsgrup-
pera sina förband före det att han angrep oss. Dock bedrev 
sannolikt 4nska stridskrafter fortfarande motstånd (i varje fall 
i form av fria kriget) och då också vad gällde tilltransporten av 
angriparens förband mot vår gräns. Från vår sida hoppades den 
militära ledningen att vi redan efter det att angreppet påbörjats 
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12 Antagen text, då texten är struken av sekretesskäl.
13 Mycket av texten utelämnas för att framställningen inte ska bli

alltför lång, men i det här fallet också därför att jag inte delar
uppfattningen att vi inte skulle känna till angriparens ungefär-
liga styrkeinsats vid angreppet över gränsen. Skälet till det fram-
går av inledningen. Om Sovjetunionen börjar föra fram ytter-
ligare styrkor norrut så kommer vi att veta det — naturligtvis inte
att de ska förstärka just angreppet mot Sverige, men vi kommer
att kunna följa deras förflyttning i några dygn med hjälp av FRA
eller från Finland och Nato.

14 Tillägget ÖN betyder att enheten är försedd med bandvagnar.
15 För begravning av döda. Principen i Sverige är (som i Finland)

att de döda skulle begravas i hemkommun, men tillfälligt kunde
begravning i stridsterrängen framtvingas av omständigheterna.
Vidare var man enligt folkrätten skyldig att inte endast ta hand
om skadade fiender utan också döda. I taget anfallsmål fanns det
sålunda mycket att göra innan en bataljon kunde fortsätta med
nästa uppgift.

16 Underhängande plats i fören på flygplanet för navigatör, bomb-
fällare eller skytt.

17 Antalet flygsamverkansgrupper lätt attack var totalt sex och var
organiserade först 1978. Vid beredskapshöjning med fredsorgani-
sationens resurser — Givakt — tilldelades milo ÖN endast två divi-
sioner, då basbetjäningen inte räckte till för fler. Det finns anled-
ning att påpeka att detta beredskapssteg övades rätt ofta i senare
delen av det kalla kriget, varvid bland annat flygplan och fartyg
spreds ut från fredsbaserna. Sedan de amerikanska hangarfar-
tygen börjat öva sitt flyg från Lofoten blev vi så ofta utsatta för
kränkningar norr om Torneträsk att vi tidvis ansåg oss tvungna
att gruppera upp en rote incidentflyg till Kirunabasen. Eftersom
vi ändå inte på radar såg lågflygande främmande flygplan uppe
vid Treriksröset var det mest för syns skull med hänsyn till den
officiella neutralitetspolitiken. (Efter Olof Palmes tillträde som
statsminister 1982 hade han särskilt betonat för ÖB Lennart
Ljung att vi skulle reagera också för kränkningar av Natoflyg.)

18 Innan angriparen utfört stridshandlingar mot oss, kunde vi
räkna med att vi var förbjudna av statsledningen att påbörja
bekämpning av angriparen. Denne kunde således räkna med att
han innan en förbekämpning av våra förband och infrastruktur
påbörjats, om han valde det, i lugn och ro kunde utgångsgrup-
pera sina förband före det att han angrep oss. Dock bedrev
sannolikt finska stridskrafter fortfarande motstånd (i varje fall
i form av fria kriget) och då också vad gällde tilltransporten av
angriparens förband mot vår gräns. Från vår sida hoppades den
militära ledningen att vi redan efter det att angreppet påbörjats

mot Finland skulle få tillstånd att utgångsgruppera jägarför-
band, som hade uppgifter där senare när också vi angripits. Sär-
skilt gällde det våra fallskärmsjägarförband, som skulle djupt in
och då en senare lufttransport var mer riskfylld.

19 Marina pjäser var fartygskanoner som grävts ner i bergrum från
Torne till Lule älv.

20 Dåvarande chefen för Pansarskolan Ulf Henriksson i brev till
ÖB och CA 1991. Själv var jag som ung officer utlånad två
vintrar till I 19:s övningsbataljon för att som fältarbetsofficer
delta i försöken med de första Norrlandsskyttebataljonerna.
Jag har många nätter plogat genom skogarna för att få fram
tunga granat- och trosskompanier en dryg mil före gryningens
anfall mot framryckande fiende längs en av huvudvägarna. Sten
Ekman skriver om detta i sin bok Kalixlinjen. Kalla krigets lds
i norr som varande en konsekvens av övningen Snöflingan 1958,
då man konstaterat att en infanteribrigad inte inom en rimlig tid
klarade av en sådan uppgift.

21 Fokus.
22 På 1980-talet besöktes 49 procent av våra militära piloter i

hemmet av "polska tavelförsäljare". Även en del chefer i mari-
nens regionala ledning hade sådana besök.

Milo S —fienden skulle hejdas vid kusten

Litteratur
Cars, Hans Christian, Skoglund Clabs & Zetterberg, Kent, Svensk

försvarspolitik under efterkrigstiden, Probus, Stockholm 1980.
Ehrensvärd, Carl August, Vett och vilja, 1957.
Holmström, Mikael, Den dolda alliansen, Atlantis, 2011.
Nilsson, Hans, "Pansarfördelningen", Skövde 2016. Hans Nils-

sons privata samling.
Wallerfelt, Bengt, Si vis pacem — para bellum. Svensk säkerhets-

politik och krigsplanering 1945-1975, Probus, Västervik 1999.
Wallerfelt, Bengt, Den hemliga svenska krigsplanen, Medströms

Bokförlag, Livonia Print, Lettland 2016.

Noter
I  Ove Ljung till författaren i slutet av 1990-talet. Ljung var 1954

chef för den operativa sektionen i milostaben. Han blev senare
milostabschef.

2 SOU 1972:4, s 121.
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Fältström, Herman (red), Ubåtsoperationer och kränkningar 
under det kalla kriget, forskningsprojektet Försvaret och det kalla 
kriget (FoKK), publikation nr 12, ingår i Forum Navales skriftserie 
nr !3, Axel Abrahamsons Tryckeri AB, Karlskrona !44".

Haglund, Magnus, Svenska !ottan under kalla kriget. Operatio-
ner och taktik i skuggan av hotet från öst, Svenskt Militärhistoriskt 
Biblioteks Förlag i samarbete med forskningsprojektet Försvaret 
och det kalla kriget (FoKK), publikation nr !1, Livonia Print, Lett-
land !415.

Hugemark, Bo (red), Neutralitet och försvar. Perspektiv på svensk 
säkerhetspolitik "#$%–"%#&, Militärhistoriska Förlaget, Norstedts 
Tryckeri, Stockholm 13"6.

Krause, Michael D. and Phillips, R. Cody (ed), Historical Per-
spectives of the Operational Art, Center of Military History, United 
States Army, Washington, D.C. !44#.

Käkelä, Erkki, Lagus stormkanoner. Stormkanonbataljonen 
i strid "%'(–"%'', Schildts Förlags Ab, Finland !442.

Müller, Rolf-Dieter, Enemy in the East. Hitler’s Secret plans to 
Invade the Soviet Union !411, eng övers IB, Taurus, London-New 
York !412.

Rekkedal, Nils Magnus (red), Operationskonst. Essäer om opera-
tivt tänkande och operationskonst, Försvarshögskolan, Krigsveten-
skapliga institutionen !447.

Roth, Thomas, Den svenska krigsmakten under kalla kriget. 
Krigsplanläggning, förband och beredskap, Svenskt Militärhistoriskt 
Biblioteks Förlag i samarbete med forskningsprojektet Försvaret 
och det kalla kriget (FoKK), publikation nr 5", Livonia Print, Lett-
land !415.

Roth, Thomas, Försvaret av Stockholm under kalla kriget. 
Planerna, organisationen och hotbilden mot Sveriges huvudstad, 
Svenskt Militärhistoriskt Biblioteks Förlag i samarbete med forsk-
ningsprojektet Försvaret och det kalla kriget (FoKK), publikation 
nr 76, Livonia Print, Lettland !417.

Smedberg, Marco, Vietnamkrigen "##$–"%#$, Historiska Media, 
WS Bookwell AB, Borgå !44".

Wallerfelt, Bengt, ”Den svenska krigsplanläggningen i det kalla 
krigets inledande fas 1352–132". Militära och politiska aspekter” 
i Zetterberg, Kent (red): Hotet från öster. Svensk säkerhetspolitik, 
krigsplanläggning och strategi "%'&–"%&#, Försvarshögskolan, 
Abraham sons Tryckeri AB, Karlskrona 133#.

Wallerfelt, Bengt, Den hemliga svenska krigsplanen, Medströms 
Bokförlag i samarbete med forskningsprojektet Försvaret och det 
kalla kriget (FoKK), publikation nr 5!, Livonia Print, Lettland !416.

7 SOU 13#!:5, s !41.

5 ÖB Opo #", daterad 13#"-14-4!, (KH 714).

2 ÖB 6!, s 74.

6 Generalmajoren Curt Göransson var MB I. milo (1361–67), med 
generalstabskaptenen Nils Österlund som chef för den operativa 
sektionen i milostaben. Särskilt från och med denna tid ägnades 
mycket arbete i militärområdet åt att förbättra kuppförsvars-
planläggningen inom militärområdet.

# Wallerfelt, Bengt, Si vis pacem – para bellum. Svensk säkerhets-
politik och krigsplanering "%'&–"%)&, Probus, 1333, s. 152.

" Fördröjnings- och avvärjningsstudie #! (FAS #!).

3 Wallerfelt, Bengt, Den hemliga svenska krigsplanen, Medströms 
Bokförlag, !416.

14  Mäkelä, Jukka L, Strider i Fjärrkarelen, Schildts, !447.

11 Holmström, Mikael, Den dolda alliansen, Atlantis !411.

1! Bilaga 7:1, s !3.

17 ÖB "2, s 11.

15 MBS operativa verk del 7, s 1.

12 Under denna tidsperiod var jag, författaren, MBS. 

16 Ehrensvärd, Carl August, Vett och vilja, Hörsta förlag, 132#.

Vilja och förmåga – tankar kring ett svenskt koncept 

Källor och litteratur
Andersson, Lennart, ÖB:s klubba. Flygvapnets attackeskader 

under kalla kriget, Svenskt Militärhistoriskt Biblioteks Förlag i 
samarbete med forskningsprojektet Försvaret och det kalla kriget 
(FoKK). Publikation nr !5, Bookwell, Finland !414.

Caddick-Adams, Peter, Snow & Steel. The Battle of the Bulge 
"%''–'&, Arrow Books, Great Britain !412.

Finland I krig "%(%–"%'&, första delen, Holger Schildts förlag, 
Helsingfors 13"6; andra delen, Schildts förlags Ab, Esbo !444; 
tredje delen Schildts förlags Ab, Esbo !441.
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fungerat bra. Det ansågs orimligt att föra över operativa 
planläggnings uppgifter på chefen för armén.

65 I samband med Polenkrisen 4ck !75 värnpliktiga vid utryck-
ning från sina fartyg en skriftlig s k färdighållningsorder att vara 
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Kungl. Örlogsmannasällskapet $""$–!%%(. Han tillhör FoKK-
projektets ledningsgrupp och är ledamot i Kungl Krigsveten-
skapsakademien och hedersledamot i Kungl Örlogsmanna-
sällskapet.

Bengt Gustafsson är generalstabsof)cer, general. Efter tjänstgöring 
vid arméstaben var han $"'%–'# byråchef vid Civilförsvars-
styrelsen. Efter stabs- och trupptjänst blev han $"($ överste 
och chef för Svea ingenjörregemente. Åren $"(!–(& var han 
departements råd i försvarsdepartementet och $"(&–(* militär-
befälhavare i Övre Norrlands militärområde. Han avslutade 
karriä ren som överbefälhavare $"(*–"&. Han är ledamot av 
Kungl Krigsvetenskapsakademien.

Anders Hjulström är generalstabsof)cer, överstelöjtnant mst. 
Han har tjänstgjort vid Fst/Säk samt varit huvudlärare i 

Bildkällor

Författarna

Huvuddelen av kartmaterialet i boken har tagits fram av Medströms 
Bokförlag alternativt, vad gäller äldre originalkartor, producerats 
av Försvarsmakten. Där inget annat anges kommer bilderna från 
Publisher Produktions arkiv, c/o Medströms Bokförlag, Artillerigatan 
$#, Östra Blockhuset, $$& ,$ Stockholm. Bildleverantörer i övrigt är:  

Flygvapenmuseum, Linköping !$(–!$" 

Försvarsmakten $", &(–&" (fotograf: Magnus Jirlind), ,(, (&, $#%, 
$**, $((, $"*–$"', !#&

OAO Tupolev, Moskva $!

Ria Novosti, Moskva $(, #!–##, $*&–$*,, $(*–$(', !#!–!##  

Robotmuseum, Arboga #&

TASS, Moskva ,*–,'

TT, Stockholm $"(  (foto: Jan Collsiöö)

US Department of Defense $%–$$, $!(–$!" 
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Bokförlag alternativt, vad gäller äldre originalkartor, producerats
av Försvarsmakten. Där inget annat anges kommer bilderna från
Publisher Produktions arkiv, do Medströms Bokförlag, Artillerigatan
13, Östra Blockhuset, 114 51 Stockholm. Bildleverantörer i övrigt är:
Flygvapenmuseum, Linköping 218-219
Försvarsmakten 19,48-49 (fotograf: Magnus Jirlind), 58,84,130,

166,188,196-197,234

Författarna
Gunnar ArWus är professor emeritus i historia, särskilt militär-

historia, vid Försvarshögskolan och tillhör ledningsgruppen för
forskningsprojektet Försvaret och det kalla kriget (FoKK). Han
är ledamot av Kungl Krigsvetenskapsakademin.

Carl Björeman är generalstabsofficer, generallöjtnant. Han var
chef för operationsledning 2 i försvarsstaben 1978-80, stabschef
i Södra militärområdesstaben 198o-84 och militärbefälhavare i
Södra militärområdet 1984-88. Han är ledamot av Kungl Krigs-
vetenskapsakademien.

Herman Fältström är sjöofficer, kommendör. Han var chef för
5. patrullbåtsdivisionen 1980-81, chef för studieavdelningarna
i marinstaben 1982-85 och försvarsstaben 1985-89, chef för
controlleravdelningen i försvarsstaben 1992-94 samt chef för
Försvarets krigsspelcentrum 1994-98. Han var sekreterare i
Kungl. Örlogsmannasällskapet 1991-2008. Han tillhör FoKK-
projektets ledningsgrupp och är ledamot i Kungl Krigsveten-
skapsakademien och hedersledamot i Kungl Örlogsmanna-
sällskapet.

Bengt Gustafsson är generalstabsofficer, general. Efter tjänstgöring
vid armsstaben var han 1970-73 byråchef vid Civilförsvars-
styrelsen. Efter stabs- och trupptjänst blev han 1981 överste
och chef för Svea ingenjörregemente. Åren 1982-84 var han
departementsråd i försvarsdepartementet och 1984-86 militär-
befälhavare i Övre Norrlands militärområde. Han avslutade
karriären som överbefälhavare 1986-94. Han är ledamot av
Kungl Krigsvetenskapsakademien.

Anders Hjulström är generalstabsofficer, överstelöjtnant mst.
Han har tjänstgjort vid Fst/Säk samt varit huvudlärare i

OAO Tupolev, Moskva 12
Ria Novosti, Moskva 18,32-33,164-165,186-187,232-233
Robotmuseum, Arboga 34
TASS, Moskva 56-57
TT, Stockholm 198 (foto: Jan Collsiöö)
US Department of Defense I ,  128-129

underrättelse- och säkerhetstjänst vid Militärhögskolan. Som
underrättelsechef i Östra militärområdet och som stabschef
(stf försvarsområdesbefälhavare) i P Io/Fo 43 har han medverkat
i den operativa planeringen i milo Ö i slutet av 1970-talet och
under 1980-talet.

Bo Hugemark är generalstabsofficer, överste i generalstabskåren.
Han var 1970-72 chef för armsdetaljen i försvarsstabens
Operationsledning 3 (beredskap). Han var lärare/huvudlärare
i strategi vid Militärhögskolan 1973-82, och 1984-93 chef för
dess Militärhistoriska avdelning. Han tillhör FoKK-projektets
ledningsgrupp. Han är ledamot av Kungl Krigsvetenskaps-
akademien och Kungl Örlogsmannasällskapet.

Olof Santesson har varit utrikesredaktör på Dagens Nyheter. Han
har varit reservofficer vid Bodens artilleriregemente. Som major
1990 var han 1988-96 krigsplacerad chef för pressektionen i hög-
kvarterets informationsavdelning. Han tillhör FoKK-projektets
ledningsgrupp. Han är ledamot av Kungl Krigsvetenskaps-
akademien.

Bertil Wennerholm är överste i flygingenjörkåren. Han tjänst-
gjorde från 1965 som reservofficer i flygvapnets Stril 6o-system
och arbetade med den tekniska utvecklingen av detta system
i FMV fr o m 1971. Han var chef för samordningsbyrån vid
FMV:ELEKTRO 1986-88. Fil mag vid Stockholms universitet
2006 med D-uppsatsen Fjärde flygvapnet i världen?, utgiven av
FHS. Han tillhör FoKK-projektets ledningsgrupp och är ledamot
av Kungl Krigsvetenskapsakademien.
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FoKK-serien

Förteckning över publicerade skrifter och böcker inom 
forskningsprojektet Försvaret och det kalla kriget

$. Hugemark, Bo (red), Fel sort och för mycket?: arméns avväg-
ningsfrågor under det kalla kriget: vittnesseminarium armén 
!" september #$$%, Försvarshögskolan, Stockholm, !%%&. 

!. Zetterberg, Kent (red), Att skåda Sovjetunionen i vitögat: sex 
studier kring svenska relationer till Sovjetunionen under det 
kalla kriget, Institutionen för säkerhet och strategi, Försvars-
högskolan, Stockholm, !%%&.

'. Wennerholm, Bertil (red), Snabbare, högre och starkare?: 
avvägningsfrågor om luftstridskrafterna under det kalla kriget: 
vittnesseminarium #& mars #$$%, Försvarshögskolan, Stock-
holm, !%%#. 

&. Gustafsson, Bengt, Ubåtsfrågan – sanningen 'nns i betrakta-
rens öga, Försvarshögskolan, Stockholm, !%%#.

#. Fältström, Herman (red);(Rätt sort, kom för sent och var för få: 
marinens avvägningsfrågor under det kalla kriget: vittnessemi-
narium marinen ( juni #$$%: marinens planering !)%*–!))#, 
Försvarshögskolan, Stockholm, !%%#. 

). Hugemark, Bo (red), Flexibilitet eller rigiditet?: vittnessemi-
narium operationer: !# oktober #$$%, Försvarshögskolan, 
Stockholm, !%%). 

*. Nilsson, Sam, Stalin’s Baltic +eet and Palm’s T-of'ce: two 
sides in the emerging Cold War !)%"–!)%,, Swedish National 
Defence College, Stockholm, !%%). 

+. Wennerholm, Bertil, Fjärde +ygvapnet i världen?: doktrin-
utveckling i det svenska +ygvapnet i försvarsbesluten !)%#–
!)*(: underlag, beslut och genomförande i nationellt och inter-
nationellt perspektiv, Försvarshögskolan, Stockholm, !%%).(

". Gustafsson, Bengt, Det ”kalla kriget”: några re+exioner, 
Försvars högskolan, Stockholm, !%%). 

$%. Roth, Thomas, Försvar för folkhem och fosterland: den svenska 
krigsmakten under det kalla kriget – en essäistisk översikt, För-
svarshögskolan, Stockholm, !%%*. 

$$. Zetterberg, Kent, Konsten att överleva: studier i Sveriges 
försvar, strategi och säkerhetspolitik under #$$ år, Försvars-
högskolan, Stockholm, !%%*. 

$!. Gustafsson, Bengt, Det sovjetiska hotet mot Sverige under det 
kalla kriget, Försvarshögskolan, Stockholm, !%%*. 

$'. Andersson, Lennart (red), Svenska +ygbaser, Svensk ,yg-
historisk förening (SFF), Stockholm, !%%+. 

$&. Santesson, Olof, Försvarsmaktens styvbarn: en studie kring 
det kalla krigets informationstjänst, Försvarshögskolan, Stock-
holm, !%%+. 

$#. Fältström, Herman (red), Ubåtsoperationer och kränk-
ningar under det kalla kriget, Försvarshögskolan, Stockholm,  
!%%+. 

$). Hugemark, Bo (red), Blixt från hotfull himmel: beredskap mot 
överraskande angrepp: vittnesseminarium den #) oktober #$$,, 
Kungl Krigsvetenskapsakademien, Stockholm, !%%+.

$*. Skoglund, Claës, Det bästa försvarsbeslut som aldrig kom till 
stånd: ett kontrafaktiskt uppslag, Svenskt Militärhistoriskt 
Bibliotek, Stockholm, !%%". 

$+. Fältström, Herman (red), Vi levde i verkligheten: marinens ope-
rationer och taktik under det kalla kriget, Kungl Örlogsmanna-
sällskapet, Stockholm, !%%". 

$". Pettersson, Tommy, Med invasionen i sikte: +ygvapnets krigs-
planläggning och luftoperativa doktrin !)*(–!)"", Svenskt 
Militärhistoriskt Bibliotek, Stockholm, !%%". 

!%. Björeman, Carl, År av uppgång, år av nedgång: försvarets ödes-
väg under beredskapsåren och det kalla kriget, Svenskt Militär-
historiskt Bibliotek, Stockholm, !%%". 

!$. Haglund, Magnus, Flottan och det kalla kriget: ett personligt 
perspektiv, Försvarshögskolan, Stockholm, !%%". (Nyutgåva 
Svenska +ottan under kalla kriget – Operationer och taktik i 
skuggan av hotet från öst, Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek, 
Stockholm, !%$#.) 

!!. Thörnqvist, Jan (projektledare), Elofsson, Ingemar & Wigert, 
Lars (red), Röjdykarna – i vått och torrt, Axel Abrahamssons 
Tryckeri AB, Karlskrona !%$%. 

!'. Gustafsson, Bengt, Sanningen om ubåtsfrågan: ett försök till 
analys, Santérus, Stockholm, !%$%. Slutsåld

!&. Anderson, Lennart, ÖB:s klubba: +ygvapnets attackeskader 
under kalla kriget, Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek, Stock-
holm !%$%. 

!#. Zetterberg, Kent (red), Svenska atomvapen. En antologi upp-
satser kring frågan om svenska taktiska kärnvapen under kalla 
kriget, Försvarshögskolan, Stockholm !%$%. 
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forskningsprojektet Försvaret och det kalla kriget

. H u g e m a r k ,  Bo (red), Fel sort och for mycket?: armens avväg-
ningsfrågor under det kalla kriget: vittnesseminarium armén
16 september 2004, Försvarshögskolan, Stockholm, 2004.

2. Z e t t e r b e r g ,  Kent (red), Att skåda Sovjetunionen i vitögat: sex
studier kring svenska relationer til l Sovjetunionen under det
kalla kriget, Institutionen för säkerhet och strategi, Försvars-
högskolan, Stockholm, 2004.

3. We n n e r h o l m ,  Bertil (red), Snabbare, högre och starkare?:
avvägningsfrågor om luftstridskrafterna under det kalla kriget:
vittnesseminarium 23 mars 2004, Försvarshögskolan, Stock-
holm, 2005.

4. Gus ta fsson ,  Bengt, Ubåtsfrågan -  sanningen finns i  betrakta-
rens öga, Försvarshögskolan, Stockholm, 2005.

5. F ä l t s t r ö m ,  Herman (red); Rätt sort, kom för sent och var för få:
marinens avvägningsfrågor under det kalla kriget: vittnessemi-
narium marinen 8 juni 2004: marinens planering 1945-1992,
Försvarshögskolan, Stockholm, 2005.

6. H u g e m a r k ,  Bo (red), Flexibilitet eller rigiditet?: vittnessemi-
narium operationer: 12 oktober 2004, Försvarshögskolan,
Stockholm, 2006.

7. N i l s s o n ,  Sam, Stalin's Baltic fleet and Palm's T-office: two
sides in the emerging Cold War 1946-1947, Swedish National
Defence College, Stockholm, 2006.

8. We n n e r h o l m ,  Bertil, Fjärde flygvapnet i världen?: doktrin-
utveckling i det svenska flygvapnet i försvarsbesluten 1942-
1958: underlag, beslut och genomförande i  nationellt och inter-
nationellt perspektiv, Försvarshögskolan, Stockholm, 2006.

9. Gus ta fsson ,  Bengt, Det "kalla kriget": några reflexioner,
Försvarshögskolan, Stockholm, 2006.

10. R o t h ,  Thomas, Försvar för folkhem och fosterland: den svenska
krigsmakten under det kalla kriget -  en essäistisk översikt, För-
svarshögskolan, Stockholm, 2007.

Zetterberg, Kent, Konsten att överleva: studier i Sveriges
försvar, strategi och säkerhetspolitik under 200 år, Försvars-
högskolan, Stockholm, 2007.

12. Gustafsson, Bengt, Det sovjetiska hotet mot Sverige under det
kalla kriget, Försvarshögskolan, Stockholm, 2007.

I I .

13. Andersson, Lennart (red), Svenska flygbaser, Svensk flyg-
historisk förening (SFF), Stockholm, 2008.

14. Santesson, Olof, Försvarsmaktens styvbarn: en studie kring
det kalla krigets informationstjänst, Försvarshögskolan, Stock-
h o l m ,  2 0 0 8 .

15. Fä l ts t röm,  Herman (red), Ubåtsoperationer och kränk-
ningar under det kalla kriget, Försvarshögskolan, Stockholm,
2008.

16. Hugemark ,  Bo (red), Bl ixt från hotfull himmel: beredskap mot
överraskande angrepp: vittnesseminarium den 29 oktober 2007,
Kungl Krigsvetenskapsakademien, Stockholm, 2008.

17. Skoglund,  Claäs, Det bästa försvarsbeslut som aldrig kom ti l l
stånd: ett kontrafaktiskt uppslag, Svenskt Militärhistoriskt
Bibliotek, Stockholm, 2009.

18. Fä l ts t röm,  Herman (red), Vi levde i  verkligheten: marinens ope-
rationer och taktik under det kalla kriget, Kungl Örlogsmanna-
sällskapet, Stockholm, 2009.

19. Pettersson, Tommy, Med invasionen i sikte: flygvapnets krigs-
planläggning och luftoperativa doktrin 1958-1966, Svenskt
Militärhistoriskt Bibliotek, Stockholm, 2009.

20. B jö reman,  Carl, År av uppgång, år av nedgång: försvarets ödes-
väg under beredskapsåren och det kalla kriget, Svenskt Militär-
historiskt Bibliotek, Stockholm, 2009.

21. Hag lund ,  Magnus, Flottan och det kalla kriget: ett personligt
perspektiv, Försvarshögskolan, Stockholm, 2009. (Nyutgåva
Svenska flottan under kalla kriget -  Operationer och taktik i
skuggan av hotet från öst, Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek,
Stockholm, 2015.)

22. Thörnqv is t ,  Jan (projektledare), Elofsson, Ingemar & Wigert,
Lars (red), Rd jdykarna -  i vått och torrt, Axel Abrahamssons
I tyckeri  AB, Karlskrona 2010.

23. Gustafsson, Bengt, Sanningen om ubåtsfrågan: ett försök t i l l
analys, Santärus, Stockholm, 2010. Slutsåld

24. Anderson,  Lennart, ÖB:s klubba: flygvapnets attackeskader
under kalla kriget, Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek, Stock-
h o l m  2 0 1 0 .

25. Zetterberg, Kent (red), Svenska atomvapen. En antologi upp-
satser kring frågan om svenska taktiska kärnvapen under kalla
kriget, Försvarshögskolan, Stockholm 2010.
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!#. Artéus, Gunnar & Zetterberg, Kent (red), Högsta ledningen: 
förhållandet mellan regeringen och överbefälhavaren under 
det kalla kriget, Försvarshögskolan, Stockholm, !,-,. 

!.. Fältström, Herman & Santesson, Olof (red), På spaning efter 
det okända: bilder från det kalla krigets ubåtsjakt, Försvars-
högskolan, Stockholm, !,-,. 

!/. Holmström, Mikael, Den dolda alliansen: Sveriges hemliga 
NATO-förbindelser, Atlantis, Stockholm, !,--. 

!". Björeman, Carl, Försvarets förfall: konsten att lägga ner för-
svaret utan att någon bryr sig, Santérus Förlag, !,--. 

0,. Fältström, Herman (red), Ytspänning: ett seminarium om kalla 
krigets verklighet, Försvarshögskolan, Stockholm, !,--.

0-. Artéus, Gunnar & Fältström, Herman (red), Totalförsvaret 
under Sveriges kalla krig: sex föredrag, Kungl Örlogsmanna-
sällskapet, Tyresö, !,--. 

0!. Gribbe, Johan, Stril !". Teknik, vetenskap och svensk 
säkerhets politik under kalla kriget, Gidlunds förlag, Hede-
mora/Möklinta !,--. 

00. Andersson, Lennart, Fienden i öster: svenskt jakt#yg under 
kalla kriget, Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek, Stockholm, 
!,-!. 

01. Fältström, Herman (projektledare) och Wigert, Lars (red), Sjö-
minan under kalla kriget, Printfabriken AB, Karlskrona, !,-!. 

02. Hugemark-Malmström, Louise, Garderad neutralitet: för-
beredelser för svenskt västsamarbete i krig – en kommenterad 
forsknings översikt, Medströms Bokförlag, Stockholm !,-1. 

0#. Roth, Thomas, Försvaret av Stockholm under kalla kriget, 
Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek, Stockholm !,-0. 

0.. Nilsson, Sam, T-kontoret: underrättelsetjänst och väst-
samarbete, Medströms Bokförlag, Stockholm !,-0 

0/. Anderson, Lennart, Flygvapnets spanings#yg, Svenskt Militär-
historiskt Biblioteks Förlag, Stockholm !,-0. 

0". Munck af Rosenschöld, Sten, Totalförsvarets ledning under 
kalla kriget, Printfabriken, Karlskrona !,-0. 

1,. Ekman, Sten, Kalixlinjen – kalla krigets lås i norr – Befäst-
ningarna, fasta artilleriet, de svenska planerna och det tänkta 
sovjetryska anfallet, Svenskt Militärhistorisk Bibliotek !,-0. 

1-. Wennerholm, Bertil & Zetterberg, Kent (red), Militära ledare 
under kalla kriget, Medströms Bokförlag Stockholm !,-2. 

1!. Wallerfelt, Bengt, Den hemliga svenska krigsplanen, Zetter-
berg, Kent & Santesson, Olof (red), Medströms Bokförlag, 
Stockholm !,-#.

10. Björeman, Carl, Var vi redo? Svenska armén under kalla 
kriget, Svenskt Militärhistorisk Biblioteks Förlag !,-0. 

11. Hugemark, Bo (red), Den stora armén, Medströms Bokförlag 
Stockholm !,-2. 

12. Wennerholm, Bertil (red), Så kom JAS-projektet till. Vittnes-
seminarium kring beslutsprocessen om JAS $% &%'%–($. 
Forskning projektet Försvaret och det kalla kriget !,-2. 

1#. Karlsson, Birgit, Svensk försvarsindustri &%)*–&%%+, Print-
fabriken, Karlskrona !,-#.

1.. Hugemark, Bo (red), Den stora invasionen, Medströms Bok-
förlag, Stockholm !,-..

1/. Roth, Thomas, Den svenska Krigsmakten under kalla kriget, 
Svenskt Militärhistoriskt Biblioteks Förlag, Stockholm !,-1, 
(tidigare utgiven som FoKK nr -,, Försvar för folkhem och 
fosterland: den svenska krigsmakten under det kalla kriget 
– en essäistisk översikt, Försvarshögskolan !,,.). 

1". Gustafsson, Bengt, Det sovjetiska hotet mot Sverige under 
kalla kriget, (tidigare utgiven som FoKK nr3-!), Svenskt 
Militär historiskt Biblioteks Förlag, Stockholm !,-1. 

2,. Artéus, Gunnar & Zetterberg, Kent (red), Realism eller illu-
sion, Printfarbriken, Karlskrona !,-#.
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26. Artbus, Gunnar & Zetterberg, Kent (red), Högsta ledningen:
förhållandet mellan regeringen och överbefälhavaren under
det kalla kriget, Försvarshögskolan, Stockholm, 2010.

27. Fältström, Herman & Santesson, Olof (red), På spaning efter
det okända: bilder från det kalla krigets ubåtsjakt, Försvars-
högskolan, Stockholm, 2010.

28. Holmström, Mikael, Den dolda alliansen: Sveriges hemliga
NATO-förbindelser, Atlantis, Stockholm, 2011.

29. Björeman, Carl, Försvarets förfall: konsten att lägga nerför-
svaret utan att någon bryr sig, Santkrus Förlag, 2011.

3o. Fältström, Herman (red), Ytspänning: ett seminarium om kalla
krigets verklighet, Försvarshögskolan, Stockholm, 2011.

31. Artbus, Gunnar & Fältström, Herman (red), Totalförsvaret
under Sveriges kalla krig: sex föredrag, Kungl Örlogsmanna-
sällskapet, Tyresö, 2011.

32. Gribbe, Johan, Stril 6o. Teknik, vetenskap och svensk
säkerhetspolitik under kalla kriget, Gidlunds förlag, Hede-
mora/Möklinta 2011.

33. Andersson, Lennart, Fienden i öster: svenskt jaktflyg under
kalla kriget, Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek, Stockholm,
2 0 1 2 .

34. Fältström, Herman (projektledare) och Wigert, Lars (red), Sjö-
minan under kalla kriget, Printfabriken AB, Karlskrona, 2012.

35. Hugemark-Malmström, Louise, Garderad neutralitet: för-
beredelser för svenskt västsamarbete i krig - en kommenterad
forskningsöversikt, Medströms Bokförlag, Stockholm 2014.

36. Roth, Thomas, Försvaret av Stockholm under kalla kriget,
Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek, Stockholm 2013.

37. Nilsson, Sam, T-kontoret: underrättelsetjänst och väst-
samarbete, Medströms Bokförlag, Stockholm 2013

38. Anderson, Lennart, Flygvapnets spaningsflyg, Svenskt Militär-
historiskt Biblioteks Förlag, Stockholm 2013.

39. Munck  af Rosenschöld, Sten, Totalförsvarets ledning under
kalla kriget, Printfabriken, Karlskrona 2013.

4o. Ekman, Sten, Kalixlinjen - kalla krigets lås i norr - Befäst-
ningarna, fasta artilleriet, de svenska planerna och det tänkta
sovjetryska anfallet, Svenskt Militärhistorisk Bibliotek 2013.

41. Wennerholm, Bertil & Zetterberg, Kent (red), Militära ledare
under kalla kriget, Medströms Bokförlag Stockholm 2015.

42. Wallerfelt, Bengt, Den hemliga svenska krigsplanen, Zetter-
berg, Kent & Santesson, Olof (red), Medströms Bokförlag,
Stockholm 2016.

43. Björeman, Carl, Var vi redo? Svenska armen under kalla
kriget, Svenskt Militärhistorisk Biblioteks Förlag 2013.

44. Hugemark, Bo (red), Den stora armén, Medströms Bokförlag
Stockholm 2015.

45. Wennerholm, Bertil (red), Så kom JAS-projektet till. Vittnes-
seminarium kring beslutsprocessen om JAS 391979--83.
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Med sin bakgrund som strategilärare vid 
Försvarshögskolan (då Militärhögskolan) 
är bokens redaktör, överste Bo Huge-
mark, för den stora allmänheten känd 
som expert kommentator 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.

Hur skulle Sverige ha försvarat sig mot en sovjetisk invasion under det kalla 
kriget? Flottan och flyget skulle efter ett krigsutbrott ha försökt hindra en 
angripare att nå svensk mark. Om det misslyckades var det den mobiliserade 
arméns sak att gå till motangrepp. Det handlade om att sätta in uppemot 
60 000 svenska soldater åt gången i operationer som förde tankarna till andra 
världskriget.

Att avvärja ett stormaktsangrepp, vars art vi aldrig kunde förutse i detalj, 
krävde en mångfald av välutbildade och välutrustade förband. Avgörande 
var att dessa stridskrafter kunde sättas på krigsfot och därefter samordnas 
i en operation. Det krävde en omfattande planering, men också en förmåga 
att tillämpa planerna flexibelt – eller att frångå dem helt. Huvudansvaret  
för detta låg på befälhavarna i de sex militärområdena.

Hur det hela var tänkt att fungera beskrivs i boken med aldrig tidigare 
publicerade detaljer. Fokus ligger på de operativa planerna i de tre militär-
områden som ansågs mest hotade: Övre Norrland, Öst och Syd. Boken bely-
ser det gamla invasionsförsvarets styrkor och svagheter. Genom att konkret 
beskriva operationskonstens tidlösa principer kan den förhoppningsvis vara 
till nytta för dagens och morgondagens militära planerare.

Omslagsbilder:

Framsidan: sovjetiskt marininfanteri övar land stigning 
den 1 september 1970 (foto: RIA Novosti).

Baksidan: svenska skyttesoldater övar anfall 
(foto: Försvarsmakten).
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