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HANDLINGAR

Författaren har tagit upp en synnerli-
gen aktuell fråga till behandling.
Fakta och problem rörande Övre

Norrland och dess försvar är fortfarande
tämligen okända såväl hos allmänheten
som inom krigsmakten utanför Övre Norr-
land. Det är ur denna synpunkt önskvärt
att ett intensivare upplysningsarbete be-
drives. Skriften skulle kunna tjäna ett så-
dant ändamål.

Sekretessfrågan försvårar behand-
lingen av det föreliggande ämnet i en öp-
pen skrift. Arbetet kan därför inte inne-
hålla alla de fakta och slutsatser, som är
avgörande i saken. Författaren befinner sig
därmed i ett tvångsläge, vilket också kom-
mit att prägla arbetet.

Författaren har begränsat sin uppgift
till ”några synpunkter” på Övre Norrlands
försvarsproblem, vilket – även bortsett
från sekretessfrågan – synes välbetänkt.
Endast en betydelsefull synpunkt är emel-
lertid närmare utvecklad, nämligen hur
behovet av beredskapsförband ur armén
skall kunna tillgodoses. De förslag, som

författaren lägger fram för att tillgodose
detta behov, är beaktansvärda. Skriften
skulle dock ha vunnit på att ytterligare
något delproblem behandlats utförligare.
Den katalogmässiga uppräkningen av en
mängd önskemål utan närmare motivering
kunde i stället ha slopats.

I avsnittet ”Övre Norrland som san-
nolik fientlig anfallsriktning” kunde för-
fattaren kraftigare ha framhållit områdets
betydelse som en del av Nordkalotten.

Vidare borde närmare belysts vilken
betydelse Öst och Väst skulle tillmäta ett
besittningstagande av Övre Norrland från
den andra partens sida. Övre Norrlands be-
tydelse för offensiva operationer av olika
slag kan diskuteras. Däremot är det odis-
kutabelt att ur både Östs och Västs syn-
punkt skulle ett Övre Norrland under den
andra partens kontroll utgöra ett mycket
påtagligt hot. Slutsats blir att här får icke
föreligga något svenskt militärt tomrum.
Ju svagare försvaret är desto större blir
riskerna för angrepp mot Övre Norrland
– och Sverige råkar därmed i krig.

Ett ambitiöst försök att presentera Övre
Norrlands försvarsproblem

Yttrande av överstelöjtnant Claës Skoglund över överste Hakon
Leches tävlingsskrift 1958*

* Hakon Leches tävlingsskrift återfinns på s 3–33 i detta häfte. För en redogörelse för omständigheterna
kring granskningen av tävlingsskriften, se fotnoten på s 3. Claës Skoglunds yttrande skrevs den 15
september 1958.
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Att en offensiv genom Övre Norrland
mot rikets centrala delar är genomförbar
är riktigt. ”Tämligen snabbt” kan den dock
icke gå. Att den skulle kunna bli den
främsta betvingelsemetoden mot Sverige
är högst osannolikt. Författaren gagnar
icke sin sak genom en dylik överdrift. Ris-
ken för anfall mot Nordkalotten och där-
med Övre Norrland är tillräckligt stor
ändå. Däremot kunde med fördel belysts
exempelvis vilka ekonomiska värden
Övre Norrland numera representerar ge-
nom de mycket stora ekonomiska inves-
teringar som gjorts och kommer att göras
för att utnyttja naturtillgångarna och ge be-
folkningen försörjning. Den är redan ur
denna synpunkt en landsdel väl värd att
försvara.

Beträffande de militärgeografiska för-
hållandena borde författaren redovisat lä-
get, då snön kommer innan marken fru-
sit. Ofrusna myrar med ett kraftigt snö-
täcke förekommer ofta och minskar fram-
komligheten.

Avsnittet ”Tänkbar uppläggning av en
sovjetrysk anfallsoperation mot Övre
Norrland” innehåller åtskilligt av värde.
Författaren borde dock närmare redovi-
sat styrkan och tider vid ett kuppföretag
som föregåtts av uppladdning och bas-
framflyttning till Finland. Detta är avgö-
rande för en bedömning av svenska mot-
åtgärder.

Avsnittet ”Försvarsförberedelser
inom det militära försvaret”: De förslag
författaren presenterar förfaller att vara
kloka och väl ägnade att höja beredska-
pen mot snabba anfallsföretag. Det är dock
nödvändigt att ha kostnaderna närmare

redovisade, så att realismen i förslagen
klarlägges. De tankar författaren presen-
terar är icke nya – alla ha antingen utretts
eller är under utredning – men de blir icke
sämre för det.

När författaren rekommenderar för-
slag till förstärkningar i Övre Norrland
borde även behoven i övriga delar av lan-
det redovisas. Nu får man ingen bild av
den avvägning mellan alla olika önskemål,
som måste äga rum.

Luftkriget och dess sammanhang med
Övre Norrlands försvar är ett av de problem
som med fördel kunde ha behandlats mer
utförligt. Är det exempelvis riktigt, som
hävdas från markoperativt håll, att Finland
ger oss andrum för att till Övre Norrland
föra upp sådana styrkor och förnödenheter
som är nödvändiga för att förstärka det to-
tala försvaret mot större anfall och vilkas
upptransport eljest skulle försvåras eller
kanske omöjligöras av i Finland baserat
lätt bombflyg och attackflyg? Utnyttjas
verkligen det starka svenska flygvapnets
omtalade flexibilitet för att vid behov och
om läget i övrigt så medgiver åstadkomma
en verklig kraftsamling av flygstridskraf-
ter för försvaret av Övre Norrland?

Ubåtars och motortorpedbåtars värde
i Bottniska viken är högst diskutabelt. Ka-
nonbåtar i anslutning till skärgårdarna
torde kunna göra mer nytta.

Anskaffningen av atomstridsmedel
och robotar anges som en av huvud-
frågorna när det gäller Övre Norrlands för-
svar. Det vore önskvärt att denna huvud-
fråga finge en mer utförlig behandling.

Avsnittet ”Sambandet mellan sam-
hällsutvecklingen” och försvaret innehål-



36

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT

ler flera beaktansvärda synpunkter. Det
kan dock ifrågasättas om man helt kan
förtiga motsättningen mellan det civila
samhällets önskemål om förbättrade kom-
munikationer särskilt i gränsområden och
de militära kraven på att dessa områdens
svårframkomlighet skall bevaras.

Under ”Psykologiskt försvar” eller i
annat sammanhang borde med skärpa
framhållas den stora betydelse vetskapen
om att riket satsar hårt och mycket på Övre
Norrlands försvar har för vidmakthållande

av befolkningens motståndsvilja och po-
litiska inställning.

Arbetet är ett ambitiöst försök att pre-
sentera ett av våra svåra försvarsproblem.
Då åtskilliga fakta i frågan inte kan publi-
ceras, saknas emellertid på flera punkter
en fast grund för bedömningen. Detta till
trots synes arbetet vara av sådant värde,
att det förtjänar att införas i Akademiens
Handlingar, dock först efter viss bearbet-
ning enligt ovan.

Summary

Colonel Hakon Leche has chosen to deal
with a particularly topical issue in his es-
say, namely the defence of Upper Norr-
land. The facts and problems presented
here are still little known, both to the ge-
neral public and to the Armed Forces in
general – outside Upper Norrland.
Therefore, Leche’s essay could well serve
as an eye-opener in raising the awareness
of the defence problems of Upper Norr-
land.

It is an indisputable fact that, for both
East and West, an Upper Norrland in the
hands of the enemy would constitute a
tangible threat. The conclusion arrived at

A Well-Argued Attempt at Presenting the Defence Problems
of Upper Norrland
Written Statement by Lieutenant Colonel Claës Skoglund on Colonel Hakon
Leche’s 1958 essay entry*

is that no such Swedish military vacuum
must be allowed to exist as it would leave
this part of the country dangerously and
unacceptably open to attack.

Colonel Leche’s essay entry is a well-
argued attempt at addressing one of our
major defence problems. However, the
question of secrecy makes it difficult to
deal with the subject in a text aimed at the
general public. A writer of necessity
therefore finds himself surrounded by
restrictions, being unable for a variety of
reasons, to present such relevant facts and
conclusions as are necessary for a full
coverage of the subject.

 * A summary of Hakon Leche’s essay can be found on pp. 32–33 of this issue. For an account of the
many vicissitudes of this essay prior to its publication, see the footnote on p. 32.


