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TIDSKRIFT

De svenska satsningarna på försva-
ret under det kalla kriget ledde till 
en militär styrka som landet inte 

uppbådat sedan 1700-talet. De hade sitt 
ursprung i den insikt om faran med militär 
svaghet som väcktes inför och under det 
andra världskriget.

På regeringens uppdrag har nu bevaran-
defrågorna efter försvarssatsningarna under 
det kalla kriget varit föremål för utredning. 
Då Kungl Krigsvetenskapsakademien har 
yttrat sig över utredningsresultatet finns 
det anledning att redovisa huvuddragen i 
detta och våra synpunkter. 

Huvuddragen i utredningarna
Utredningsarbetet bedrevs i två steg. 
Huvudansvarig för utredningsarbetet har 
varit överintendenten Keith Wijkander, 
som också har haft stöd av en arbetsgrupp. 
Den rapport som lämnades 2004, Försva-
rets bevarandefrågor, utgjorde svar på 
ett uppdrag i 2004 års regleringsbrev att 
redovisa förslag till

• mål för försvarsväsendets bevarande-
frågor samt 

Försvar i förvar – det kalla kriget  
i museal form

av överste Bertil Wennerholm

• roll- och ansvarsfördelning i frågor 
som rör försvarsväsendets kulturarv, 
inklusive finansieringsfrågor. 

2004 års rapport föreslog som mål för för-
svarsväsendets bevarandeverksamhet:

Insatser för bevarande av försvarsväsen-
dets kulturarv bör syfta till att

som ett led i totalförsvarets demo-
kratiska förankring, göra det möjligt 
för eftervärlden att på ett rimligt 
sätt kunna förstå hur totalförsvaret 
fungerade i förhållande till samhälle, 
näringsliv, miljö och människa under 
olika skeden,
vara ett led i totalförsvarsmyndighe-
ternas egen traditionsförmedling och 
på så sätt bidra till myndigheternas 
inre styrka och uppbyggnad.

Insatserna, i den mån de inte sköts av 
myndigheterna själva, åvilar de centrala 
museimyndigheterna, SFHM [Statens 
försvarshistoriska museer] och SMM 
[Statens Maritima Museer].

Insatserna bör inriktas på att säkerställa 

•

•
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ett urval av materiel och vapensystem, 
anläggningar och miljöer, i vissa fall 
med karaktär av museer, som relativt 
sin omfattning, på ett så signifikant sätt 
[som möjligt?] speglar totalförsvarets 
inriktning och utveckling under perioden. 
Urvalet bör kompletteras med insatser 
för dokumentation och insamling av 
berättelser och minnen som kan bidra till 
förståelse för perioden.

2005 års utredning hade i uppdrag att 

• göra kostnads- och konsekvensberäk-
ningar utifrån olika alternativa lösningar 
samt även

• lämna förslag till finansiering.

Utredningen föreslog i sin rapport Försvar 
i förvar 2005

• nya former för insamling och bevarande  
av försvarsmateriel för museiändamål,

• nya former för samverkan mellan För-
svarsmakten och museimyndigheterna 
SFHM och SMM samt

• en satsning på ett landsomfattande mu-
seinätverk med Sveriges försvar under 
det kalla krigets period som tema.

När det gäller samlingarna och bevarandet 
föreslog utredningen att samlingarna skall 
gås igenom och en professionell gallring 
ske. De framtida nationella samlingarna 
bör byggas upp inom museimyndigheter-
na. Förbandsmuseernas betydelse för den 
hittillsvarande bevarandeverksamheten 
gavs uttryck i rapporten, men genom för-
bandsnedläggningarna särskilt under den 
senaste tioårsperioden har förutsättning-

arna för förbandsmuseernas fortbestånd 
radikalt förändrats. De kan bevaras i olika 
former: genom att överlåtas till offentliga 
museer såsom länsmuseer eller säljas till 
ett stiftelsemuseum, som kan ha enskilt 
huvudmannaskap eller stå under musei-
myndigheternas tillsyn.

Satsningen på ett museinätverk innebär 
ett förslag om ett antal ”stationer” över 
landet som åskådliggör väsentliga inslag 
i det kalla krigets försvar.

Vidare redovisade utredningen en upp-
skattad kostnad om 35 miljoner kronor 
per år.

Utredningen har många förtjänster, 
men Krigsvetenskapsakademien har i sitt 
yttrande till Utbildnings- och kulturdepar-
tementet pekat på ett antal brister och frå-
gor som förtjänar ytterligare behandling. 
Utredningen är för närvarande utsänd på 
remiss.

Deltagande i utredningen
När det gäller deltagande i 2005 års utred-
ning uppdrog regeringen åt SFHM och 
SMM att genomföra den gemensamt med 
Försvarsmakten och Fortifikationsverket. 
Försvarets materielverk och Försvars-
högskolan har inte deltagit vilket måste 
betraktas som en brist – Försvarets mate-
rielverk på grund av materielandelarnas 
tyngd i bevarandebilden och verkets 
engagemang i en del av samlingarna samt 
Försvarshögskolan på grund av knytningen 
mellan forskning och utbildning inom 
militärhistoria till artefakterna. 

Vidare har försvarsindustrin inte deltagit. 
Den svenska försvarsindustrin hade en 
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väsentlig roll för landets självförsörjning 
och oberoende gentemot stormaktsblocken 
under det kalla kriget. Vidare har beva-
randefrågorna ett intresse även ur indus-
trihistorisk synpunkt, vilket innebär att 
utredningen härmed också försummat att 
behandla en tänkbar källa för delfinansier-
ing. Inte heller synes någon representant 
för Försvarets Historiska Telesamlingar, 
FHT, ha knutits till utredningen.

Brister i utredningens anknytning 
till tidigare definierade mål
I 2005 års utredning saknas direkta referen-
ser till de 2004 formulerade målen. Två ex-
empel på olyckliga konsekvenser av denna 
brist på koppling skall anföras. Museernas 
institutionaliseringsprocess behandlas 
med den träffande formuleringen kring 
utvecklingen från att vara ett museum för 
en verksamhet till att vara ett museum 
om den. Utvecklingen vid Armémuseum, 
Marinmuseum och Flygvapenmuseum 
beskrivs i detta perspektiv.

En vidareutveckling av det perspektivet 
saknas emellertid. Det första exemplet 
gäller armén, där ett funktionellt grepp om 
markstridskrafternas utnyttjande och deras 
strid saknas. 2004 års rapport föreslog 
bevarande av stridsvagn 103 samt ”några 
visningsbara förbandsmuseisamlingar”. 
Frågan hur fördelningarna och brigaderna 
samt truppslagsfunktionerna och deras 
utveckling skall åskådliggöras återstår 
fortfarande att lösa.

Det andra exemplet är Flygvapenmu-
seum som idag utgör en (förnämlig) 
samling artefakter i form av framförallt 

en stor flygplanpark, men samtidigt saknar 
delar som syftar till förståelse för flyg-
krigföringens syften, dess väsen och dess 
effekter på stridskrafterna och på samhället 
i enlighet med 2004 års syftesformulering. 
Den under det kalla kriget internationellt 
exceptionellt stora svenska satsningen på 
flygvapnet och på en inhemsk flygindustri 
i såväl absoluta som relativa termer kan 
inte förstås utan en sådan bakgrundsteck-
ning. Utredningens bristande anknytning 
till syftesformuleringen visar sig också i 
frånvaron i 2005 års rapport av flygvapnets 
eller luftförsvarets ledningssystem bland 
objekt som föreslås bevaras. Stridsled-
nings- och luftbevakningssystemet (stril) 
och dess uppbyggnad i Stril 60-versionen 
var för sin tid en prestation och systemet 
hade en central betydelse vid hävdandet 
av den territoriella integriteten i det kalla 
krigets incidentberedskap. 

När det gäller förslagen rörande flyg-
baser föreslås såväl Brattforsheden som 
Optand bevaras; enligt utredningens be-
skrivningar rör det sig i bägge fallen om 
krigsflygfält från det andra världskriget 
och det senare har utan närmare motivering 
tillförts i 2005 års rapport. Däremot bör en 
kalla krigets flygbas i form av en Bas 60 
utbyggd med Bas 90-inslag kunna sparas 
i delar som ger en tillräckligt god bild av 
basfilosofin och dess utveckling.

Utredningen eftersträvar ett totalgrepp 
om totalförsvarets bevarandefrågor. Det 
ter sig därför som en brist att den inte 
ifrågasätter konstruktionen med den 
nuvarande uppdelningen på två centrala 
museimyndigheter, SFHM och SMM. 
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Bevarandefrågorna borde mer rationellt 
och till undvikande av framtida revirstri-
der lämpligen hanteras av en myndighet. 
Totalförsvarsbegreppet och dess innebörd 
måste rimligtvis göras till ett huvudansvar 
på en central museimyndighet.

Ofullständigheter
För samlingar som av historiska skäl 
uppkommit på olika platser och där förut-
sättningarna för kvarblivandet förändrats 
lämnar utredningen förslag till koncentr-
ation av verksamheten. Koncentrering 
förefaller lämplig för att säkerställa en 
rationell vård och fortlevnad för samling-
arna i ett längre perspektiv. Pansarmu-
seet i Axvall och Motorfordonsmuseet i 
Malmköping är exempel. Koncentration 
till Strängnäs föreslås. I det längre per-
spektivet kan det ifrågasättas om det inte 
vore mer ändamålsenligt att bibehålla den 
geografiskt nära knytningen till ett mekan-
iserat förband såsom P 4. Risken med en 
flyttning till Strängnäs är att förutsättning-
arna för tillgång till teknisk expertis snab-
bare urholkas än vid en sådan lösning. Här 
bör nya kontakter tas med företrädare för 
berörda förband och kommuner.

Robotar föreslogs 2005 koncentreras till 
ett museum i Vidsel, men i det samman-
hanget saknas varje omnämnande av ro-
botsamlingen i Arboga. Båda samlingarna 
stöds enligt utredningen idag av Försvarets 
materielverk. Inga skäl redovisas för kon-
centrationen till just Vidsel, som inte ens 
omnämndes i 2004 års rapport. I varje fall 
den geografiska tillgängligheten för besök 
talar snarare för Arboga. 

Utbyggnaden av det fasta kustartilleriet 
under 1900-talet var en stor satsning med 
åtföljande stora kostnader. När det gäller 
utredningen Från Oskar-Fredriksborg 
till Ersta. Rapport från utredningen Av-
veckling av fästningar, som Fortifika-
tionsförvaltningen genomförde 1994, har 
regeringen hittills endast tagit ställning till 
två av momenten i rapportens förslag. Den 
rapporten nämns emellertid inte i de nya 
utredningarna. 

Avseende de ekonomiska kalkylerna och 
deras förutsättningar förefaller risken stor 
att kostnaderna är tilltagna i underkant och 
att uppskattningarnas realism varierar mel-
lan de olika bevarandeområdena.

Avgränsningar
Utredningarna skulle beröra det kalla 
krigets bevarandefrågor, men även äldre 
anläggningar berörs. Avgränsningen 
borde ha gjorts tydligare. Det kan vara 
lämpligt att av praktiska skäl beakta även 
äldre bevarandeobjekt, men syftet borde 
ha klargjorts och inkluderandet gjorts på 
ett konsekvent sätt. Karlsborgs fästning är 
en 1800-talsskapelse och bevarandevärdet 
är obestridligt. I sammanhanget borde 
det vara värt att diskutera om inte denna 
typ av anläggningar kunde vara lämpliga 
för flera av de i utredningen diskuterade 
samlingarna. En eventuell framtida mins-
kad militär närvaro i Karlsborg borde till 
exempel öppna för ett lämpligt musealt 
utnyttjande av lokalerna där.

När det gäller äldre artefakter, bör ett 
förebyggande av ogenomtänkt förstörelse 
av såväl materiel som bevarade anlägg-
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ningar diskuteras. Ett flagrant exempel 
utgör de i Göteborg återfunna relativt 
välbevarade dahlbergska befästningarna 
under Drottningtorget och Kungstorget 
och deras demolering på 1980-talet. Flera 
av landfrontsdelarna runt Stockholm (t ex 
Hägernäslinjen) ligger nu i exploaterings-
områden och bör uppmärksammas. Även 
om dessa exempel inte berör minnen från 
det kalla kriget är sådana inte mindre 
hotade.

Traditionsfrågorna
Traditionsfrågorna nämndes som andra 
punkt i 2004 års syftesformuleringar 
och behandlades av utredningen 2005. 
Konstruktionen med Försvarets tradi-
tionsnämnd ifrågasattes och funktionen 
föreslogs överföras till Försvarsmakten, 
närmare bestämt dess högkvarter, men att 
museimyndigheterna bör vara Försvars-
maktens expertstöd i traditionsfrågor. För-
slaget är logiskt, men utredningen borde ha 
problematiserat Försvarsmaktens svaga in-
tresse för frågorna, vilket dokumenterats i 
det faktum att traditionsnämndens samtliga 
av Försvarsmakten utsedda ledamotsposter 
uppgavs vara vakanta och att Försvars-
makten inte visat intresse för utredningens 
slutförande. Hur har utredningen tänkt 
sig att uppgiften skall genomföras och 
expertstödet utövas i den av utredningen 
själv beskrivna miljön? Det fanns goda 
praktiska skäl för konstruktionen med 
Försvarets traditionsnämnd, som tillkom 
i en snarlik miljö.

Traditionsfrågorna torde relativt sett 
tilldra sig större intresse på förbandsnivå 

än i Högkvarteret. På förbanden förelig-
ger en direkt knytning till frågorna kring 
skapandet och vidareutvecklingen av för-
bandsanda och gemenskap. I Högkvarteret 
ter sig dessa frågor mer perifera, vilket kan 
vara naturligt i den miljö Försvarsmaktens 
ledning arbetar. Det föreligger dock behov 
av en central och kompetent styrning även 
av dessa frågor och Högkvarteret behöver 
i dessa avseenden stärkas. En illustration 
härav har den olyckliga hanteringen av 
ny logotyp för Försvarsmakten nyligen 
erbjudit.

Sammanfattning och slutord
Utredningsrapporten Försvar i förvar 2005 
har många förtjänster och goda förslag. Ty-
värr har den också brister, särskilt genom 
otillräckligt fotfäste i målformulering-
arna i 2004 års rapport. Vidare föreligger 
brister i resonemangen kring de konkreta 
förslagen. 

Förslagen har en slagsida i bevarande av 
materielslag och fasta anläggningar medan 
åskådliggörandet av övergripande idéer 
bakom försvarets förande och formerna 
för utnyttjandet av materiel och anlägg-
ningar har kommit i skymundan, trots att 
utredningen 2004 lyfte fram dessa faktorer. 
Den föreslagna beredningen för försvars-
väsendets bevarandefrågor bör snarast 
inrättas. Flera myndigheter inom försvars-
sektorn har inte deltagit eller gjort det utan 
engagemang, vilket troligen bidragit till en 
slagsida i förslagen. Försvarsindustrin har 
heller inte deltagit.

Kostnaderna bör göras till föremål för 
ytterligare analys.



43

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT        

1-20061-2006

Utredningen bör alltså kompletteras vad 
avser de påpekade bristerna, men kan, 
när det gäller de föreslagna principiella 
dragen, läggas till grund för bevarandet 
av försvarets kulturarv.

I diskursen kring den pågående utveckl-
ingen av försvaret talas i en pejorativ ton 
om ”det förrådsställda invasionsförsvaret” 
för att kontrastera det mot förträffligheten 

i det nya, ”det insatta insatsförsvaret”. Det 
här berörda utredningsarbetet har haft att 
hantera frågan om den slutliga förråds-
ställningen av det kalla krigets försvar. 
Må detta nu ske med den respekt som de 
ansträngningar motiverar, som bidragit till 
att vi sluppit att bära oket av ett nazistiskt 
eller kommunistiskt styre på våra axlar!

Summary

The Swedish National Defence During the Cold War – How 
Should It Be Preserved?

by Colonel (retd.) Bertil Wennerholm, M.Sc., M.A.

After the nation’s awakening just before 
and during the Second World War and the 
realization of the importance of a strong 
national defence, Sweden succeeded in 
creating and preserving a relatively strong 
defence posture during the Cold War. Due 
to the national policy of non-alignment this 
was made possible through a concerted 
effort on the part of the whole nation, its 
government, parliament, the armed forces 
and industry.

An analysis of how the memories of 
these efforts should be preserved has been 
made resulting in two reports in 2004 and 
2005. Goals for the preservation activities 
have been formulated. A structure for the 
museums was suggested in the form of cen-
tralized museum authorities complemented 
by a network of minor museums, primarily 
preserving artefacts of weapon platforms, 

fortified sites and command posts.
  This article presents in short the details 

of the reports and the opinion expressed 
by the Royal Swedish Academy of War 
Sciences, mainly remarking upon certain 
shortcomings in the reports. Particular 
emphasis is put on the importance of 
demonstrating the thoughts, the whys and 
hows of the defence efforts at large to 
make it possible for a future audience to 
understand how it all came about.

The economic and mental burdens of 
the defence efforts of the Cold War on 
Sweden as a nation deserve to be remem-
bered and therefore it is important that the 
preservation activities should be perfor-
med professionally. After all, the defence 
efforts contributed to our being able to 
avoid coming under the yoke of Nazism 
or Communism.


