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denna bok innehåller en lättillgänglig  
och övergripande presentation av vårt 
svenska militära försvar under perioden ef-
ter andra världskriget fram till Berlinmurens 
fall 1989. Den är författad av förste in-
tendenten vid armémuseum, ledamoten 
Thomas roth, vilket borgar för kvalitet i 
innehållet. skriften ingår som publikation 
nr 48 i serien Försvaret och det kalla kriget 
(FoKK). att det rör sig om en ny upplaga 
av utgåva nr 10 i samma serie – publicerad 
2007 och då med underrubriken En essä-
istisk översikt – är ingen invändning efter-
som den nya versionen i vissa centrala av-
seenden är utbyggd och mera heltäckande 
liksom att några småfel korrigerats. 

syftet var från början att beskriva det 
dåtida försvarets grundläggande operati-
va och taktiska koncept, men under arbe-
tet har skriften utvecklats till att omfatta 
även de viktigaste krigsförbandens utveck-
ling och med detta sammanhängande pro-
blemställningar. inte minst ingår en skild-
ring av den bakomliggande – och givetvis 
helt dimensionerande och på ett avgöran-
de sätt styrande – utvecklingen på det in-
ternationella planet; alltså de spänningar  

mellan öst och väst som brukar gå under be-
teckningen det kalla kriget och som i realite- 
ten inleddes med det kommunistiska makt-
övertagandet i Tjeckoslovakien genom Prag- 
kuppen 1948.

inledningsvis lämnas övergripande redo-
visningar för de svenska försvarsbesluten 
under mellankrigstiden och under 1940-
talets beredskapsår. Det har ju ofta påpe-
kats att vårt land – möjligen med visst un-
dantag för marinen – i stort sett var mili-
tärt värnlöst när andra världskriget bröt ut. 
Den kraftiga upprustning och modernise-
ring som därefter genomfördes i ett febrilt 
tempo var färdig lagom när kriget tog slut. 
men det som då hade åstadkommits ut-
gjorde en given grund för den därefter föl-
jande utvecklingen av Krigsmakten – från 
1975 omdöpt till Försvarsmakten. 

under det kalla kriget förutsattes alltid 
hotet komma österifrån. Krigsplaneringen 
tog sikte på att möta och avvisa ett sov-
jetiskt anfall, antingen en invasion mot 
sveriges södra eller östra kustområden el-
ler i norr via Finland. Kremls mål förutsat-
tes vara att nå fram till atlanten och att be-
sätta åtminstone delar av Norge. Vårt för-



161

LiTTEraTur

svar avsågs att bli styrt av militärledning-
en från högkvarteret, lokaliserat till den su-
perhemliga Zonen; i geografiskt grannskap 
nära regeringen. roth redovisar hur en in-
vasion skulle bekämpas – lokalt och regio-
nalt. Med alla medel skulle fienden förhin-
dras att bita sig fast på svensk mark. uppe 
i norr rörde det sig om en seg fördröjnings-
strid som möjliggjorde en successiv tillför-
sel av stridande förband från södra sverige. 
Vid fall av kustinvasion i söder var avsik-
ten att bekämpningen skulle inledas redan 
ute till havs med flotta och flyg – alltså före 
en landstigning eller en luftlandsättning.

Det kalla krigets svenska krigsmakt fram- 
står i boken både som manstark och slag-
kraftig. Efter en mobilisering – som förut-
sattes kunna ske före invasionen – skulle 
sverige ställa upp med ca 800 000 man på 
stridande fot. men ett viktigt villkor var att 
vi drog igång denna väldiga mobiliserings-
apparat i tid och att den kunnat ske nå-
gorlunda ostörd. På den punkten redovi-
sar roth vissa tvivel och citerar dem som 
deltog i dåtida övningar och kunnat vitt-
na om repetitionsförband utan soldater lik-
som om soldater utan utrustning. Det var 
kanske tur att systemet aldrig behövde prö-
vas i verkligheten. Däremot finns det skäl – 
som roth gör – att påminna om de offer i 
mänskliga liv som gjordes redan under den 
fredstida verksamheten. sålunda förlorade 
flygvapnet 454 personer som tjänstgjorde 
under det kalla kriget. motsvarande siffror 
för de två andra vapenslagen finns tyvärr 
inte redovisade.

De rent militära inslagen dominerar fram- 
ställningen. men härutöver lämnas ock-
så några korta inblickar i de civila delarna 
av det dåtida totalförsvaret; viktiga inslag  
som numera kan vara lätta att glömma 
bort. i sin inledning konstaterar författa-
ren att det svenska samhället under mer 
än halva 1900-talet till stora delar var på-

verkat av det krig som aldrig kom. Bortåt 
tjugo centrala statliga verk utnämndes till 
funktionsansvariga myndigheter och var 
inom sina sakområden redan i sin fredstida 
verksamhet ålagda att planera för och även 
förbereda personal och verksamhet under 
kris och krig. Detta kunde gälla så vitt skil-
da områden såsom sjukvård, energi, trans-
porter, telekommunikationer eller arbets-
krafts- och varuförsörjning. 

recensenten var sålunda mycket djupt 
engagerad i detta arbete vid Kommerskolle-
gium, vars uppgift var att – i nära sam-
arbete med bland andra Tullverket och 
riksbanken – så långt som möjligt säker-
ställa den viktiga utrikeshandeln i sådana 
svåra lägen. Ett utmärkt exempel på den 
långtgående detaljeringsgraden inom total-
försvaret utgjorde för övrigt Byggnads- och 
reparationsberedskapen – oftast bara refe-
rerad till som ”BrB” – där så gott som alla 
landets byggnadsföretag ingick och var or-
ganiserade med krigsplacerad personal och 
utrustning.

Bokens många illustrationer – inte minst 
raden av kartor över exempelvis indelning- 
en i milon, arméns utgångsgruppering i 
krigsfall, flygvapnets flottiljer och huvud-
baser liksom olika kustartillerianläggning- 
ar – förhöjer behållningen ytterligare. Bland  
försvarsgrenarna har källtillgången gjort 
att fokus främst ligger på armén medan flot-
tan behandlats mera styvmoderligt. sam-
manfattningsvis är detta ändå – trots vis-
sa upprepningar och en stundom väl långt 
gången detaljeringsgrad – en bok som har 
alla förutsättningar att bli ett självklart re-
ferensverk; förslagsvis förvarat lättillgäng-
ligt i bokhyllan. 

Recensenten är fil dr, f d kommerseråd och 
ledamot av KKrVa.


