
45

H A N D L I N G A R

greppet militär civilarkitektur, en distink-
tion som jag dock inte ansluter mig till. 
Berg tar i regel inte upp anledningen till 
att olika byggnader uppfördes vilket gör 
att man ibland går miste om det historiska 
sammanhanget, till förmån för gesimser 
och gavelfält.  Till andra som har arbetat 
med ämnet hör fil dr Mats Ahnlund som 
i boken Boden – fästningen, garnisonen, 
samhället beskriver militärarkitekturen 
och den militära miljön. Även 1:e arkiva-
rien vid Krigsarkivet Bo Lundström har i 
olika sammanhang behandlat ämnet som 
också berörs i ett fåtal regementshistori-
ker. Inom Fortifikationsförvaltningen och 
senare -verket har under många år gjorts 
stora inventeringsarbeten som på ett för-
tjänstfullt sätt beskriver olika anläggningar 
och ofta sätter in dem i sitt historiska sam-
manhang. Själv utkom jag under hösten 
2009 med en bok som har titeln Fredrik 
Blom – Karl Johans arkitekt, där jag bland 
mycket annat tar upp Bloms betydelse som 
kasernarkitekt. Som jag ovan antytt är 
det dock mindre vanligt att någon förfat-
tare tar upp det säkerhetspolitiska sam-
manhang inom vilket den ena eller andra 
kasernen eller stabsbyggnaden uppfördes. 
Jag ska här försöka att i någon mån vidga 
detta perspektiv.  

när och om man tänker på militära bygg-
nadsverk torde det i första hand vara be-
fästningar som är aktuella. Fortifikations
konsten är mycket intressant och det finns 
mycket att uppmärksamma inom detta 
gebit. För knappt ett år sedan utkom t ex 
boken Sveriges borgar och fästningar med 
ledamoten Leif Törnquist som huvudförfat-
tare. Själv har jag varit mycket inblandad i 
de senare årens försök att bevara Sveriges 
unika moderna befästningar som kust-
artilleribatterier, berghangarer och led-
ningscentraler, men jag har också kommit 
att intressera mig för alla de byggnader 
och andra anläggningar som inte är direk-
ta befästningar. Även andra anläggningar 
i krigsmaktens tjänst speglar naturligtvis 
historiens gång och inte minst den säker-
hetspolitiska utvecklingen och detta ämne 
har hittills inte uppmärksammats särskilt 
ofta eller mycket, varken inom militär-, 
konst- eller arkitekturhistorien. 
  Bland det som skrivits i ämnet finns först 
och främst arkitekten och filosofie doktorn 
Ejnar Bergs produktion. Berg var verksam 
som arkitekt vid Fortifikationsförvaltning-
en och skrev bland annat en bok om den 
store kasernarkitekten Erik Josephson samt 
en annan bok med titeln Kaserner, baracker 
och hyddor – svenska soldatboningar under 
fyra århundraden. Ejnar Berg använde be-
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bruk kallades dessa förläggningsbyggnader 
för baracker. Det dröjde dock till mitten av 
1700-talet innan några helt fristående ka-
serner började byggas och detta var en följd 
av den s k defensionskommissionens för-
slag till 1746-1747 års riksdag. Riksdagen 
beslöt under inverkan av erfarenheterna av 
det som kallats Hattarnas krig 1741-1743 
att förstärka gränsförsvaret både i Finland 
och i Skåne. Viktigast blev att den stora fäst-
ningen Sveaborg började byggas men även 
den aldrig fullbordade fästningen Gråen 
vid Landskrona påbörjades. För att få rum 
med ett ökat antal soldater i Skåne byggdes 
även Adolf Fredrikkasernen i Landskrona 
(färdig 1770) och Norra kasernen i Kristi-
anstad (färdig 1767), båda efter ritningar av 
överintendenten Carl Hårleman. Dessa två 
byggnadsverk är rikets första egentliga ka-

serner, och det dröjde nästan femtio 
år tills nästa kasern uppfördes. 
  En byggnad av helt annan karak-
tär är bildhuggarverkstaden vid 
örlogshamnen i Karlskrona. Detta 
lilla grekiska tempel, byggt efter 
amiralen Carl August Ehrensvärds 
ritningar, har en direkt koppling till 
den av Gustav III beordrade stora 
utbyggnaden av den svenska ör-
logsflottan på 1770- och 1780-ta-
len. Amiralitetsbildhuggaren Törn-
ström hämtades av varvsdirektören 
af Chapman från Djurgårdsvarvet i 
Stockholm ner till Karlskrona för 
att ge de femton nya linjeskep-
pens och de elva nya fregatternas 
galjonsfigurer en konstnärlig ut-
formning. De flesta av dessa konst-
verk finns bevarade än idag och är 
närmast unika i världshistorien. I 
detta sammanhang bör även näm-
nas femfingerdockan som började 
anläggas 1759 efter defensions-
kommissionens beslut. De två 

De första kasernerna
Det är naturligtvis inte möjligt att inom ra-
men för detta anförande redogöra för alla 
svenska militära byggnadsprojekts säker-
hetspolitiska kopplingar. Jag måste därför 
nöja mig med ett par nedslag i den mängd 
av byggnadsprojekt det är frågan om och 
jag kommer att koncentrera mig på ett antal 
kasernbyggnadsprojekt. 
   De första fristående byggnaderna som 
inte utgjorde någon del av själva försvars-
verket men som likväl uppfördes i direkt 
anslutning till sådana byggdes redan i slu-
tet av 1600talet vid Karlshamn, Malmö, 
Halmstad, Dalarö, Landskrona och Var-
bergs fästningar. Enligt den tidens språk-

Bildhuggarverkstaden i Karlskrona
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byggdes en ny båtsmanskasern, en kasern 
för örlogsvarvets civila hantverkare (rikets 
första hyreskasern) och flera andra bygg-
nader. Den imposanta Skeppsholmskyrkan 
stod dock inte helt färdig förrän i början av 
1840-talet. I samband med en större epi-
demi byggde Blom ett sjukhus för flottan 
på Kastellholmen 1828. Han använde sig 
då av den byggnadsteknik för flyttbara hus 
som han själv utvecklat för militära ända-
mål, men som inte fick någon större militär 
användning. Däremot byggdes minst ett 
fyrtiotal civila hus efter denna metod.
   Blom var även ansvarig för byggandet 
av Kastellet på Kastellholmen i slutet av 
1840talet, även om det var fortifikations-
chefen Meijer som utarbetat de första 
ritningarna. Det säkerhetspolitiskt intres-

första dockorna blev färdiga 1792, nr fyra 
1848 och nr fem 1856. Mastkranen stod 
klar 1804.  

De fredliga 1800-talet
År 1805 påbörjade Fredrik Blom, officer 
i flottans mekaniska kår och så småning-
om tf överintendent, preases i Konstaka-
demien och professor i byggnadskonst, 
uppförandet av en kasern för Livgardet till 
häst. Även om Gustav III:s statsvälvning 
ägde rum redan 1772 är kasernen intimt 
förknippad med denna händelse. Livgar-
det till häst var nämligen ursprungligen ett 
regemente från den östra rikshalvan som 
togs över till Stockholm för att stödja den 
kungliga statskuppen. Under flera år hade 
regementet sin förläggning vid ett nedlagt 
garveri vid nuvarande Garnisonssjukhu-
set (Landstingshuset) på Kungsholmen, 
men 1805 började man alltså bygga en 
helt ny kasern vid Storgatan på nuvarande 
Östermalm efter Bloms ritningar och med 
honom som arbetsledare. Byggandens 
funktion såväl som byggnadsstilen var en 
novellitet för Sverige och man kan säga att 
senempiren eller Karl Johansstilen därmed 
gjorde sitt intåg flera år innan Karl Johan 
blev vald till tronföljare.
  Förlusten av Finland 1809 och avträdan-
det av Svenska Pommern 1814 innebar att 
rikets strategiska förutsättningar förändra-
des. Som en direkt följd av detta beslutades 
att flottans anläggningar i Stockholm och 
i Göteborg skulle byggas ut, dels för att 
möta ett latent hot från Ryssland och dels 
för att förstärka försvaret av porten mot 
väster. År 1816 påbörjades utbyggnaden 
av örlogsvarvet i Göteborg med utökad 
hamnanläggning och två nya kasernbygg-
nader efter Fredrik Bloms ritningar. Året 
efter blev Blom byggnadschef vid Stock-
holms örlogsstation och under ett tiotal år 

Fredrik Blom, professor i bygnadskonst
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jades kring 1820 och pågick till sekelskif-
tet. Man kan dock säga att fästningen var 
funktionsduglig vid början av 1870-talet. 
Även här byggdes ett stort antal byggnader 
utan fortifikatorisk funktion, men eftersom 
de samtidigt var organiska delar av fäst-
ningen nöjer jag mig med att här påpeka 
vilken stor betydelse detta enorma bygg-
nadsprojekt har haft. Man bör också ha 
i minnet att Karlsborgs fästning och Göta 
kanal ska ses som ett sammanhängande 
projekt.
   Vid slutet av 1800-talet genomgick det 
svenska fästningsbyggandet en stor renäs-
sans, men försvarsbeslutet 1892 innebar 
även ett uppsving för kasernbyggandet. I 
beslutet ingick en utvidgning och moder-
nisering av artilleriet och sex nya artilleri-
kaserner byggdes i Göteborg, Jönköping, 
Uppsala, Östersund och Kristianstad (två 
kaserner). Svea artilleriregemente i Stock-
holm hade däremot fått en ny modern ka-
sern redan på 1870-talet. 

santa med Kastellet är att det ursprungli-
gen ritades just som ett kastell, en befäst-
ning, till försvar av Stockholm, bestyckad 
med tyngre artilleripjäser. Byggnaden var 
även avsedd som kasern. Under projektets 
gång ändrades dock inriktningen och de 
grova pjäserna ersattes av ett salutbatteri. 
Tyngdpunkten på försvaret av Stockholm 
hade flyttats ut till Vaxholmslinjen där man 
påbörjat rivningen av det gamla kastellet 
redan 1833. Kastellets arkitektoniska ut-
formning i nygotisk stil är även en intres-
sant tidsmarkör.
  Blom ritade även ytterligare en byggnad 
på Kastellholmen, vars säkerhetspolitiska 
innebörd knappast står klar för ens en in-
satt betraktare. Det är det röda kolskju-
let ytterst på holmen, ritat av Blom kring 
1850 men inte uppfört förrän 1859, sex år 
efter hans död. Detta skjul för förvaring av 
eldningskol tillkom på grund av att flottans 
första ångfartyg tagits i bruk. En av de för-
sta var ångkorvetten Thor, sjösatt 1841. 
  Byggandet av Karlsborgs fästning påbör-

   Kastellet och kolskjulet som ritades av  Fredrik Blom
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regementena och trängkårerna hade andra 
organisationsformer är det också lätt att 
skilja de olika truppslagens förläggningar 
från varandra.
  Försvarsbeslutet 1925 ledde till ett antal 
indragningar och flera kaserner förvandla-
des till sjukhus. Med hänsyn taget till att 
förbandens åldersklasser även minskades 
borde egentligen fler förband ha slopats. 
Utrymmena i kaserner blev nu ganska 
stora vilket senare var en stor fördel un-
der beredskapstidens upprustning. Vissa 
lösningar blev minst sagt märkliga, t ex att 
Södra Skånska regementet (I 7) fick en de-
lad förläggning, dels på Revingehed och dels 
i Ystad. I Ystad användes till råga på allt 
rikets största kasernetablissemang, tidigare 
använt av det stora Skånska dragonrege-
mentet som bestått av 10 skvadroner (mot 
normalt 5). Förklaringen var att den soci-

Allmän värnplikt och allmän 
indragning
Beslutet om den allmänna värnpliktens in-
förande med 1901 års härordning innebar 
att 29 nya kasernetablissemang uppfördes 
och efter ett nytt beslut 1906 tillkom ytter-
ligare 15 regementskaserner. Regementenas 
organisation går mycket tydligt att avläsa i 
kasernområdenas utformning. Härordning-
en innebar nämligen också att de tidigare 
indelta infanteriregementena utökades från 
två till tre bataljoner. Den första serien av 
infanterikaserner har ett kanslihus och tre 
kasernbyggnader med fyra våningar vardera 
eftersom ett regemente då som sagt bestod 
av tre bataljoner med fyra kompanier i varje 
bataljon. I den senare seriens kasernetablis-
semang har man övergått till kasernbyggna-
der för halvbataljoner. Eftersom kavalleri-

Göta artilleriregementes kasern på Kviberg i Göteborg. Arkitekt: Erik Josephson
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i Kungsängen, Svea ingenjörsregemente ut-
anför Södertälje och Norrlands dragonre-
gemente i Arvidsjaur är naturligtvis också 
tidsspeglar, men i de fallen rör det sig inte 
så mycket om de säkerhetspolitiska för-
ändringarna som förändringar av samhäl-
let i stort med högre krav på soldaternas 
sociala villkor.  
   De anläggningar som lämnats under de 
senaste 20 åren är naturligtvis kvarstående 
monument över det senaste seklets försvars-
vilja och det förändrade säkerhetspolitiska 
läget. Att de gamla kasernerna förvånande 
ofta har kommit till användning som hög-
skolor ( I 14, P 6, KA 2 m fl), är naturligtvis 
också en spegling av samhällsutvecklingen 
om än inte av säkerhetspolitiken. Att ka-
serner från 1900-talets början manifesterar 
utbildningspolitik vid seklets slut är dock 
ett intressant politisk fenomen.

Författaren är 1:e intendent på Armému-
seum och ledamot av KKrVA.

aldemokratiske finansministern Thorsson 
var bördig från staden och ville bevara det 
skatteunderlag som I 7 representerade. Ka-
sernerna kom sedan att kallas ”Thorssons 
minne”.

Moderna tider
Den enda förläggning som byggdes un-
der 1930-talet var Gotlands kustartilleris 
kasern i Fårösund 1938 och därmed hade 
den funktionella stilen gjort sitt intåg i den 
offentliga byggnadsverksamheten. Under 
beredskapsåren på 1940-talet tillkom nya 
pansarregementen och luftvärnskårer med 
sin speciella byggnadsstil. Dessa förbands 
kompanikaserner låg ofta utspridda i skogs-
områden som medgav ett visst skydd för 
luftangrepp. Samma funktionella still går 
igen i de inte mindre än tretton flygflottiljer 
som byggdes mer eller mindre samtidigt. 
   De kasernanläggningar som byggdes 
under det kalla kriget, t ex Svea livgarde 


