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”totalförsvar” var ett honnörsord un-
der det kalla kriget. Som professor Kent 
Zetterberg skriver var då hela det svenska 
samhället ”engagerat och organiserat i en 
skala som söker sin like i andra länder”.1 
Nu finns en skrift om en manstark kom-
ponent i detta totalförsvar – civilförsvaret. 
Dess utveckling från starten 1937 till av-
vecklingen sex decennier senare har kart-
lagts av en grupp personer med erfarenhet 
av verksamheten. Sammanhållande har va-
rit en internationellt orienterad och känd 
brandforskare från Försvarets forsknings-
anstalt, Vilhelm Sjölin.

Den internationella orienteringen möter  
oss redan i bokens början, där vi följer 
Storbritanniens och Tysklands insatser un-
der världskriget att skydda och rädda sin 
befolkning. Det är som om författaren vill 
få oss läsare att känna vad krig handlar om. 
Om detta var den verklighet Sverige hade 
att förhålla sig till, borde det också ha fun-
nits en hel del att lära. Vad gäller brand-
risker tycks man också ha tagit intryck av 
kriget bl a genom att satsa på krigsbrand-
dammar och snabbkopplingsrör för släck-
vatten. I övrigt framstår det som osäkert, 

om brittiska och tyska erfarenheter togs 
tillvara. Ett ambitiöst försök i den vägen, 
som inte nämns i boken, var när en his-
toriker i Uppsala i flera år med stöd av 
Försvarets forskningsanstalt undersökte hur  
den tyska befolkningen drabbats av kriget. 
Men det arbetet tycks ha blivit något av 
en blindtarm, som varken kom att influera 
de svenska civilförsvarsstyrkornas utform-
ning eller ens räcka till en doktorstitel för 
den tappre forskaren.2

Trots svenska myndigheters synbarliga 
svårigheter att lära av historien uttrycks 
förhoppningen att de erfarenheter som re-
dovisas i boken kan tas tillvara och ge god 
vägledning (s 255). Kanske som ett sätt att 
öka läromöjligheterna har hänvisning till 
enskilda personer skurits ner till ett mini-
mum i flera av kapitlen. Det kan bidra till att 
tydliggöra utvecklingsriktningar och bryt- 
punkter.

En brytpunkt var när byggandet av käl-
larskyddsrum i de största och viktigaste 
städerna avbröts 1957. När det återupp-
togs tjugo år senare hade ”miljonprogram-
met” för bostäder dragit över landet och 
gjort många nybyggda hus skyddsrumslö-
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sa. Motivet för avbrottet var kärnvapenho-
tet, som dominerat under de år som passe-
rat men sedan tonats ner. Beslutet att av-
bryta skyddsrumsbyggandet var något den 
dåvarande generaldirektören efteråt sade 
sig särskilt ångra. Betydelsen av att avbry-
ta skyddsrumsbyggandet går möjligen nå-
got förlorat i boken.

När kärnvapenhotet tonades ner aktu-
aliserades idén att kommunerna skulle ta 
en större roll i civilförsvaret. Det lansera-
des som ”helhetssyn” – ett begrepp med li-
ka höga anspråk som ”totalförsvar”, men 
med annan betoning. Där det senare hade 
betonat helheten i det statliga krigsåtagan-
det, flyttade helhetssynen ner helheten till 
kommunal nivå men vidgade inriktningen 
till att omfatta såväl fred som krig. 

Ändringen fick stora konsekvenser för ci-
vilförsvaret. Inom totalförsvarsramen hade 
dess organisation varit personalstark – un-
der lång tid 100 000 man eller mer – men 
den hade byggt på pliktpersonal med be-
gränsad utbildning. Inom den kommuna-
la ramen har man i stället en liten men pro-
fessionell organisation i form av det fredsti-
da brandförsvaret/räddningstjänsten – med 
andra ord ett skifte från kvantitet till kva-
litet. Skiftet var logiskt med hänsyn till bå-
de hotbildens nedskalning och de samman-
slagningar som gjort kommunerna mer re-
sursstarka än tidigare.

Forskningskapitlet ägnas mycket åt 
skydd mot kärnvapen, och det konstate-
ras att bredden i de forskningsinsatserna 

”vida överträffade” vad som gällde andra 
vapen (s 153). Det kan förvåna med hän-
syn till att kärnvapenhotet dominerade ci-
vilförsvarets inriktning under bara ca två 
av de sex decennier boken täcker, och att 
ett kapitel i början ägnats åt världskri-
gets massbombningar med konventionel-
la vapen. Men kärnvapnens verkningar var 
spektakulära att forska på, och den forsk-

ningen underlättade kontakterna med det 
stora landet i väster. Inte alltför underligt 
då om forskarna gärna höll fast vid kärn-
vapenhotet. Besvikelsen när statsmakterna 
beslutade att tona ner det kan avläsas i be-
skrivningen av beslutet som ”ett lappkast” 
(s 158).

I kapitlet om flyglarm finns både ”var-
ning” och ”förvarning” som rubriker, vil-
ket kan konfundera. Recensenten anser 
också att beskrivningen av förvarningstider- 
nas utveckling (s 68) haltar lite. Texten ger 
uppfattningen att ju längre förvarningstid 
desto bättre. Planeringsinriktningen var sna- 
rare att balansera förvarningstiderna, så 
de blev tillräckligt långa för att människor 
skulle hinna i skydd men inte så långa att 
den dagliga verksamheten blockerades i 
onödan.

Kapitlet om utrymning beskriver hur 
den skyddsåtgärden blev primär under åren 
då kärnvapenhotet dominerade. Därefter 
återtog skyddsrummen sin roll som funda-
mental skyddsåtgärd. Vad som inte kom-
mer med i kapitlet är det uppsving utrym-
ningen fick under civilförsvarets sista år. I 
helhetssynens anda undersöktes då förut-
sättningarna att utrymma städer både vid 
olyckor i fred och under krigsförhållanden. 
Det mynnade ut i en för de berörda myn-
digheterna gemensam syn på när och hur 
utrymning borde ske.3

Boken är skriven av personer som hade 
roller i den utveckling de beskriver. Det ger 
oss förutsättningar att få veta inte bara vad 
som skedde utan också varför. Att det inte 
alltid var enkelt och harmoniskt att driva 
civilförsvarsfrågorna framgår av ett kapitel 
om friktioner i arbetet. Här, liksom på en 
del andra håll i boken hade det varit lämp-
ligt med fler källhänvisningar.

Efterordets kommentar att det ”utan  
projektledaren och eldsjälen Vilhelm Sjö-
lin… inte gått att föra projektet i hamn” 
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representerar en annan sorts historieskriv-
ning än vad huvuddelen av bokens kapitel 
förmedlar, vars tonvikt ligger på organisa-
tioner mer än personer. Så ryms inom sam-
ma pärmar idén om individen både som 
oumbärlig och utbytbar!

Recensenten är tekn lic och arbetade med 
civilförsvarsstudier på FOA från början av 
1970-talet
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