
108

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT      

1-2009 1-20091-2009

 
diskussion &
debatt  

Redaktören Mikael Holmström, sä-
kerhetspolitisk reporter på Svenska 

Dagbladet, menar i sitt inträdesanförande 
den 25 mars 2008 att formler som ”Vår 
neutralitetspolitik är orubblig” och ”Hela 
landet skall försvaras” nöttes in i svenska 
folket under det kalla kriget. Men verk-
ligheten var en annan. Han har nu från 
forskningsprojektet ”Försvaret och det 
kalla kriget” fått motta ett stipendium på 
50 000 kronor. Han försöker ta reda på vad 
som hänt med Sveriges neutralitet om det 
blivit kris och krig på riktigt.

Mot bakgrund av erfarenheterna från 
före och under det andra världskriget (VK 
2) borde det inte vara särskilt svårt. Vi 
åldringar som var med på den tiden erin-
rar oss det nationalsocialistiska Tyskland, 
som på sex år (1933 -1939) byggde upp en 
imponerande krigsmakt och ockuperade i 
tur och ordning Österrike, Tjeckoslovakien 
och slutligen Polen under tiden som Väst-
makterna (England och Frankrike) tittade 
på. För något effektivt bistånd till Polen 
var man inte redo. När man slutligen gick 
med i kriget var det för sent och Polen gick 
till spillo. Sedan fick vi 1940 på nära håll 

bevittna hur Tyskland totalt nonchalerade 
Danmarks, Norges och Beneluxländernas 
deklarerade neutralitet. Vår neutralitet 
var, som dåvarande försvarsministern 
Sven Andersson senare uttryckte det, en 
politisk manifestation. Blev vi angripna 
gällde inte neutraliteten längre utan då 
gällde det att försvara landet (vårt land). 
Rimligen bör Överbefälhavaren (ÖB) och 
under honom Militärbefälhavarna (MB) 
ha förberett detta vid behov i samråd med 
våra vänligt sinnade grannar (Danmark, 
Norge och Finland) eller som f d MB ÖN 
(Övre Norrland) och därefter ÖB Bengt 
Gustafsson uttrycker det, att det har sina 
problem att låtsas att man är neutral även 
i förhåIlande till sina vänner. Ett operativt 
bedömande ska som bekant inte endast 
innehålla angriparens och egna förbands 
styrka och handlingsmöjligheter utan även 
sidoförbandens (grannarnas) styrka och 
handlingsmöjligheter. 

Vår neutralitetspolitik var enligt min 
mening inte trovärdig. Det var inte den 
utan stormaktemas kärnvapeninnehav, som 
avhöll från angrepp. Jag tror inte heller på 
regeringens deklarerade nya säkerhets- och 

NATO:s försvar av nordligaste 
Sverige 

Av Björn Zickerman
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försvarspolitik med understöd åt andra för 
att vi själva ska få bistånd utifrån (EU och 
NATO). Kan vi inte själva inledningsvis 
försvara vårt territorium och värna vår 
frihet kan vi inte påräkna något bistånd 
utifrån. Försvarsminister Sten Tolgfors 
deklarerar sålunda under DN Debatt den 
7 november 2008 ”Försvaret klarar i dag 
inte att värna Sverige”. Hur länge dröjer 
det innan vi klarar denna fundamentala 
uppgift? 

I samma tidning deklarerar försvars-
ministern den 20 november ”Vi är redo 
att försvara våra nordiska grannländer” 
men för säkerhets skull tillägger han: Det 
handlar inte om bindande och ömsesidiga 
försvarsgarantier, utan om en tydlig poli-
tisk vilja, samt möjlighet och nödvändighet 
för Sverige att fatta beslut i det enskilda 
fallet. Vore det inte bättre om vi är redo att 
försvara vårt eget land? 

För att återgå till Mikael Holmströms 
inträdesanförande. Han menar att vi sak-
nade ett effektivt försvar och att hela landet 
inte kunde försvaras. Sverige lämnade en 
lucka (i nordvästra delen av landet söder 
Treriksröset). I den kunde Sovjet angripa 
och Norge och dess NATO-allierade kunde 
ingripa till Sveriges och Norges försvar. 
Holmström går så långt att han ifrågasätter 
om MB ÖN genom sin krigsplanläggning 
ville så att säga tvinga NATO in i kriget 
(mot regeringens vilja). Det hela påmin-
ner mig om när jag vid Södra milostaben 
1967 fick leda en resa i Skåne med 1965 
års försvarsutredning. Den kommunistiske 
ledamoten frågade då MB S (Stig Noren): 

”Om WP anfaller på sydkusten och NATO 
samtidigt på västkusten hur gör ni då?” 
Svaret blev: ”Vi frågar regeringen vem 
som är vår fiende.”

Nu är det emellertid så att regeringen inte 
föreskrev att ”Hela landet ska försvaras”. 
Efter 1958 års försvarsbeslut gav regering-
en 1962 en ny målsättning för krigsmakten 
att avvärja en stort upplagd invasion mot 
kust eller över gräns och samtidigt upprätt-
hålla ett segt försvar (fördröjande försvar) 
mot andra invasionsföretag. Att det senare 
drabbade milo ÖN var nästan självklart. 
Av de hempermitterade värnpliktiga fanns 
mindre än 15 % norr om Dalälven och 
mer än 85 % söder därom fördelade med 
hälften vardera i milo Ö+B (Bergslagen)
respektive milo S+V (väst). Med de resur-
ser som fanns tillgängliga i milo ÖN kunde 
man i bästa fall upprätthålla ett tidsbegrän-
sat försvar i den s k Kalixställningen med 
syfte att möjliggöra koncentrering och 
uppmarsch av erforderliga stridskrafter 
från de centrala delarna av landet.

Försvar mot landgränsinvasion har 
behandlats förhållandevis ingående i 
”Försvaret och det kalla kriget” (FOKK), 
Publikation nr 6, Vittnesseminarium ope-
rationer. Det tog lång tid innan regeringens 
beslut 1962 fick genomslag i den operativa 
planläggningen. 

När Per Rudberg tillträdde som C OpL 2 
(Operationsledning) 1970 blev han för-
skräckt över den stelbenthet som utmärkte 
krigsplanläggningen för bl a milo ÖN och 
NN (Nedre Norrland). För ÖN:s del var 
fixeringen till Kalixlinjen absolut. Den nya 
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operativa planläggningen som utarbetades 
1972-73 sökte ta hänsyn till de olika am-
bitionsnivåer en angripare kunde ha och 
hur de kunde genomföras. Låg angripa-
rens mål i Narvik-Andöya-området borde 
endast svenskt område norr om Luleälven 
beröras. Ett så begränsat mål var dock 
endast troligt om angriparens resurser 
var begränsade.

Bengt Gustafsson (MB ÖN 1984-86) 
konstaterar att efter genomförd koncen-
trering och uppmarsch låg kraftsamlingen 
i vårt försvar från gränsen längs kusten, 
men kunde naturligtvis beroende på 
händelseutvecklingen. behöva skjutas 
upp mot Svappavaara. särskilt om för-
svaret skulle koordineras med NATO. 
Den norska krigsplanläggningen var väl 
känd. På Bengt Gustafssons initiativ på-
börjades treländersmöten, första gången 
i Tornedalen på svenska sidan. Norrmän-
nen var intresserade av om vi var beredda 
att försvara vårt nordvästliga hörn som 
flankskydd till Lyngenställningen, men 
några garantier gavs inte. Uppgiften som 
var ställd var ju att försvara Sverige och 
det var, som redan konstaterats ovan, 
beroende av händelseutvecklingen. 

Åke Sagrén (Stabschef milo ÖN 1986-
88 och MB ÖN 1988-90) konstaterar att 
med hänsyn till de osäkra tidsförhållan-
dena och vår styrkeuppbyggnad kunde 
beslut om operationernas förande inte fat-
tas förrän mycket sent. Därför betraktades 
hela området nordöst om Lule älv som ett 
operationsområde för fördröjningsstrid. 
Sedan skulle dock angriparens fram-

trängande avvärjas över Lule älv mellan 
Jokkmokk och Luleå. 

Ett tidigt norskt problem var att vägen 
Karesuando - Kiruna - Narvik skulle inne-
bära möjlighet till kringgång av den nor-
ska Lyngenställningen. Vår planläggning 
innebar fördröjningsstrid längs denna väg 
under lång tid med främst jägarförband 
och attackflyg. 

Sammanfattningsvis kan konstateras 
att den av Mikael Holmström påtalade 
”luckan” i nordvästra delen av vårt land 
endast försvarades fördröjande av jägar-
förband med understöd av artilleri och 
attackflyg. Skyddet av Lyngenställning-
ens flank var ett norskt problem. Vår 
huvuduppgift var att försvara Sverige och 
föra ett segt och uthålligt (tidvinnande) 
försvar på djupet av vårt territorium, För 
vår del var det ett betydligt större problem 
att under fientligt flygtryck och med risk 
för luftlandsättningar transportera ett stort 
antal förband och erforderligt underhåll 
från de centrala delarna av landet den 
långa vägen till milo ÖN samtidigt som 
vi minskade resurserna för försvaret av 
de befolkningsrika mellersta delarna av 
riket. Det hade varit mera förståeligt om 
Mikael Holmström ifrågasatt den strate-
giska och operativa planeringen för för-
svaret av hela Övre Norrland (och därmed 
skyddet av Norges västgräns), men för det 
krävs kunskap om ledning av operationer 
(operationskonst). 

Enligt min mening bör det närmast 
betraktas som självklart, att våra ÖB 
och MB under det kalla kriget i sina 
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bedömanden tog hänsyn till icke enbart 
angriparens och våra egna förbands styrka 
och handlingsmöjligheter utan även våra 
grannländers. Det är helt rimligt att kolle-
gor träffas för att lära känna varandra och 
utbyta tankar om det värsta skulle hända 

oss själva och våra grannländer. Förmod-
ligen skedde detta med regeringens tysta 
godkännande.

Författaren är överste 1.gr och ledamot 
av KKrVA.


