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diskussion
& debatt

Begreppet neutralitet upptar 4½ spalter 
i nationalencyklopedin. Begreppet 

innebär både en politisk yttring och en 
strategisk inriktning. Det synes innebära 
ett politiskt krav på ”icke inblandning” i 
främmande länders militära förehavanden 
och dessutom en strategisk uppmaning att 
beakta det folkrättsliga kravet på försvar 
av vår integritet så att ingen främmande 
krigsdeltagare försöker utnyttja svenska 
förbindelser. Däremot torde neutralitets-
begreppet inte innebära förbud mot att, 
trots politisk neutralitet, planlägga för en 
annan strategi att användas i det fall vi 
blir angripna.

Finländarna betonade denna frihet. De 
deklarerade i enlighet med Vänskaps- och 
biståndsaspekten (VSB) öppet att de trots 
sin neutralitet skulle ta emot hjälp från 
Sovjet om de blev angripna från väster.

Ledamoten Mikael Holmström granskar 
i sitt inträdesanförande NATO:s och MB 
ÖN:s (militärbefälhavaren i övre Norrland) 
strategier vid försvaret av nordligaste Sve-
rige under kalla kriget. Samtidigt granskar 

Mikael Holmström hur Sverige tillämpat 
den politiska neutraliteten, varvid han 
utgår från att den politiska neutraliteten 
bör gälla även vid strategiplanläggning. 
Holmström redovisar många auktoritativa 
uttalanden och skrivelser som stöder denna 
tolkning. Det bör beaktas att även i mycket 
öppna samhällen ska det finnas både hem-
liga och kvalificerat hemliga uppgifter, 
som varken får eller bör offentliggöras 
förrän efter lång tid. Inom diplomatin och 
politiken är dessutom ja inte alltid ja och 
nej inte alltid nej. 

Bortsett från neutralitetsfunderingarna 
beskriver Holmström försvaret på Nord-
kalotten väl. Holmström säger sig också 
vara tacksam om han får ytterligare pus-
selbitar till den strategiska kartan. Några 
funderingar ska därför redovisas här.  

Militärbefälhavarna Nils Björks och 
därefter Arne Mohlins krigsplanläggning 
grundades på den strategi som utarbetades 
under andra världskriget, då försvaret 
fördjupades från riksgränsen ungefär 
till området framför Torne, Tärendö och 

Vårt försvar av nordligaste Sverige – på 
den tiden då vi hade ett försvar

Av Jan Wickbom
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diskussion
& debatt Kalix älvar. Björk och Mohlin förfinade 

denna planläggning genom att öka kraften 
i verksamheten inom områdets östra delar. 
Detta gjordes trots visst tryck från ÖB, 
som i stället ville fördjupa försvaret bakåt 
mot Luleälven.

MB ÖN:s andra strategiska övervägan-
den gällde hur kraftfördelningen i sida 
skulle göras på denna väldiga bredd från 
Treriksröset till Bottenviken. Mot vår 
gräns mellan Övertorneå och Haparanda 
ledde flera anmarschvägar från Leningrad-
området. Man kunde hoppas på att finskt 
motstånd skulle avsevärt försvåra och 
försena ett sovjetiskt angrepp längs dessa 
stråk, men man måste ändå beakta deras 
stora farlighet. 

Inom Leningrads militärområde fanns 
också väg och järnväg till Murmansk. 
Därifrån fanns ett par vägar av mycket låg 
kvalitet. Dessutom fanns det (som Bengt 
Gustafsson bestyrkt för Holmström) från 
Kolaområdet stridsvagnsframkomliga 
stråk genom tajgan ända fram till norska 
gränsen söder om Lyngen. Alla dessa sov-
jetiska anmarschriktningar var långa och 
svårframkomliga. MB ÖN bedömde dem 
vara avsevärt mindre farliga än riktning-
arna mot Övertorneå – Haparanda. 

Det är också skillnad på vägar/strids-
vagnsframkomliga stråk och operations-
riktningar. Många härförare har under 
tidernas lopp fått lära sig att långa ope-
rationsavstånd i Ryssland inte är att leka 
med, oavsett årstid. Röda armén gjorde i 
sin propaganda stor sak av hur tyskarna 
misslyckades mot Murmansk och hur 

Sovjet lyckades mot Kirkenäs. Denna sov-
jetiska Kirkenäsoperation av bland annat 
sjömän i lågskor mot tyskar, som var på 
hemväg mot Tyskland, skrämde inte MB 
ÖN, även om den var bevis på sovjetsol-
datens hårdhet. Även för Sovjet innebar 
de långa operationsavstånden betydande 
svårigheter.

ÖB torde haft samma värdering av ope-
rationsriktningarna från Murmansk och 
Kola som MB ÖN eftersom han beordrade 
fördröjningsstrid inom området norr om 
Torne älv. Detta innebar att försvaret mot 
en sovjetisk operationsriktning över Pello 
– Pajala – Kiruna mot Narvik prioriterades 
före operationsriktningarna från Kola mot 
norska gränsen norr om Torne Träsk. 

Vår styrketillförsel till militärområdet 
och även förflyttningar inom området 
måste utgå söderifrån. Alla förflyttningar 
och transporter måste göras förbi eller 
genom ett markoperativt flankområde vid 
Tärendö–Kalix älvar och under ett lufto-
perativt tryck från angriparens baser öster 
om samma område. Det förelåg ett direkt 
operativt samband mellan djupet och bred-
den på operationsområdet.

Av dessa skäl måste MB ÖN:s ope-
rationsplanläggning innebära en kraft-
samling i sida mot stråken i turordning 
söderifrån och med hänsynstagande till 
stråkens framkomlighet för fienden. Denna 
strategi godkändes nog av alla. Men fobef 
(försvarsområdesbefälhavarna) i Kiruna 
(liksom de av Holmström hörda, då lokala 
cheferna Sagrén, Blomqvist och Mörtberg) 
klagade ständigt över att tyngdpunkten var 
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förlagd så långt söderöver. MB svarade 
att varken han eller fobef i Kiruna  kunde 
göra någon kraftförskjutning i sida eller 
insatser norr- och österut om man inte 
behärskade de söder om kraftsamlingen 
löpande vägarna. 

MB Mohlin var mycket korrekt neutral 
och kunde därför inte säga – enkelt – att 
Norge måste försvaras i Kalix fo (försvars-
område).

Förutom bevakningen i Pältsa kunde 
fobef i Kiruna inte hjälpa det norska 
Lyngen-försvaret annat än med anfall från 
det lappländska Torneälvsområdet och då 
måste MB tillföra förstärkningar och fobef 
måste behärska Pajalaområdet.

Det skulle kunna betraktas som tjänstefel 
om MB ÖN i detta läge inte gjort mer än 
vad den politiska neutraliteten av några 
ansågs tillåta för att få krafttillskott av olika 
slag västerifrån. 

Som en kuriositet kan nämnas att fobef 
i Kiruna under 1960-talet, Nils de Verdier, 
ofta/alltid skämtsamt besvärade sig över 
det som han kallade förbandssumpen i 
Kalix fo. En gång, när han bad om en 
allvarlig diskussion i frågan, svarade MB 
Mohlin – pressad mellan ett tryck från ÖB 
på ändringar i djupled och från Fo 66 på 
ändringar i sidled – att de Verdier ska lyda 
order och sluta tjata.

Senare, i mitten av 1970-talet när vä-
gen Kiruna   – Narvik byggdes, öppnades 
möjligheter att få större krafttillskott 
västerifrån. Det hade förbättrat Björk/
Mohlins strategi, men då anbefallde ÖB 
en ny krigsplanläggning.

Försvarsstaben hade fängslats av den 
amerikanska air-ground-battle-strategin. 
Endast anfall skulle gälla. Genom sinn-
rika manövrer – hemlighetsfulla och 
lika svårförståeliga för vän som fiende 
– skulle invasionsförsvaret framför Torne 
–Tärendö – Kalix älvar dras tillbaka mot 
Luleälvsområdet. Där skulle sovjetiska 
operationer mot södra Sverige hejdas med 
lokala anfall. Därifrån skulle anfall slås 
ut för att störa sovjetiska operationer mot 
Nordnorge, i första hand mot vägen Pajala 
– Kiruna. Vår anfallskraft samlades till 
Gällivareområdet. Försvaret längs stråket 
Pello – Narvik tunnades ut. Försvaret av 
Kiruna och den nya Narviksvägen måste 
ledas från väster.

Denna nya air-ground-battle-strategi för 
Milo ÖN infördes nog inte – som Mikael 
Holmström misstänker – för att nödga in 
NATO på vår sida i ett storkrig. I stäl-
let var den ett utslag av försvarsstabens 
mindrevärdeskomplex: Det är svårt nog 
för oss att försvara Sverige vid Luleälven; 
norrmännen må försvara Nordnorge själva! 
Detta har Claës Skoglund framhållit för 
Holmström.

Mindrevärdeskomplexet, i sin tur, hade 
uppstått i samband med att man omor-
ganiserade vår invasionsförsvarsmakt 
till en air-ground-battle-krigsmakt för 
manöverkrigföring, i tron att anfall är det 
bästa försvar. En mekaniserad brigad är 
måhända, som påstods, ekvivalent med två 
infanteribrigader vid anfall, men inte i en 
defensiv taktik. Snabba OODA-loopar för 
att behålla initiativet är kanske  nödvändiga 
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vid anfall, men stärker inte en defensiv 
taktik nämnvärt. 

När manöverstridskonceptet så införts, 
fann man att man inte kunde invasions-
försvara Sverige och förbindelserna mot 
Norge framför älvlinjen i Kalix fo. Detta 
är förståeligt, man tog konsekvensen av 
omställningen till manöverkrigföring. Men 
det är en gåta hur man trodde sig att efter 
en reträtt från Kalix kunna försvara Sverige 
med manöverkrigföring vid Luleälven? 
Här finns tillfälle att spekulera över att 
försvarsstaben och regeringen kanske be-
dömde att ett sovjetiskt angrepp mot Milo 
ÖN egentligen syftade till att ta Nordnorge 
och inte skulle utsträckas längre söder ut 
än till Luleälven. Eller till Piteälven, som 
ofta nämndes i manöverstridsplaneringen. 
Då skulle man också släppa Luleå och 
malmbanan. 

Om dessa spekulationer har verklighets-
bakgrund är det regeringen som misskött 
neutraliteten. Man var beredd att ge upp 
norra Sverige praktiskt taget utan strid, 
kanske till och med efter ett sovjetiskt 
ultimatum. Det är kanske det som Mikael 
Holmström vill påvisa.

Det är i dag opportunt att misskreditera 
invasionsförsvaret. Det må göras på sak-
liga strategiska grunder, och inte för att 
någon har misskött neutraliteten. I insats-
förbandens förlovade land är det angeläget 
att man kritiskt granskar den strategi som 
planlades i ÖN, speciellt under senare 
delen av kalla kriget.

Författaren var sektionschef i Milostab ÖN 
1966-71. Därefter fobef i Kalix till 1973 
och fördelningschef i militärområdets södra 
fördelning till 1984.

    


