
3

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT

HANDLINGAR

Sverige mellan maktblocken
Vid bedömande av riskerna för vårt land
att bli indraget i en framtida stormakts-
konflikt bör beaktas att Sverige – såsom
en del av Skandinavien och genom sitt
geografiska läge mellan de två maktblock-
ens intressesfärer – för såväl Öst som Väst

har stor strategisk betydelse. Tillgång till
svenskt territorium och medverkan av
svenska stridskrafter skulle för bägge par-
ter medföra väsentliga fördelar i händelse
av krig. En strävan att tillförsäkra sig dessa
fördelar, respektive hindra att motsidan
uppnår dem, är därför naturlig.

Låset i norr. Några synpunkter på Övre
Norrlands försvarsproblem

Belönad tävlingsskrift 1958 av överste Hakon Leche*

* I augusti 1958 inkom till Akademien föreliggande tävlingsskrift. Till granskare utsågs överstelöjtnant
Claës Skoglund och generalmajor Nils Björk. Vid granskningen konstaterades att tävlingsskriften
innehöll många sakuppgifter som av sekretesskäl inte borde publiceras. Akademiens sekreterare, ge-
neralmajor Einar Björk vände sig därför i brev till Försvarsstaben med önskemål om granskning.

I sitt svar konstaterade Försvarsstaben bl a: ”De i tävlingsskriften framförda synpunkterna ge [...]
läsaren en sådan information om försvarsförhållandena i övre Norrland, som måste anses stå i strid
med gällande föreskrifter på sekretessens område.” Försvarsstaben gav några exempel på sekretessbe-
lagda uppgifter; den mycket ingående redogörelse för de för- och nackdelar som en försvarare har att
räkna med vid ett krigsfall (t ex s 13), de för- och nackdelar ur operativ synpunkt en angripare kan
räkna med (s 13f), hur ett sovjetiskt invasionsföretag bör planläggas för att bäst utnyttja de mest
gynnsamma förhållandena (s 17 och tabell 1) samt avslöjanden om brister i beredskapen (s 19–24).
Försvarsstaben konstaterade vidare att tävlingsskriften ”[...] lämpar sig för publicering endast efter en
grundlig omarbetning [...]” samt granskning av utrikesdepartementet, eftersom  ”[...] skriften berör
vissa utrikespolitiska förhållanden [...].

Antagligen upplevdes kraven på omarbetning som allt för höga, eftersom publicering aldrig ägde
rum. Tävlingsskriften hemligstämplades sålunda. Författaren, dåvarande översten Hakon Leche belö-
nades dock av Akademien med 500 kronor ur General Jungs fond. Det överenskoms att skriften där-
med blev Akademiens egendom och Akademiens sekreterare, generalmajor Einar Björk konstaterade
lättat ”[...] att skriften således är ’tjudrad’”.

Hösten 2001 återupptäcktes av en slump den nyligen avhemligade tävlingsskriften av Akade-
miens medarbetare Alex Svensson vid ett besök på Krigsarkivet. Eftersom tävlingsskriften ger en
intressant inblick i 1950-talets krigsplanering är redaktionen mycket stolt över att nu kunna publicera
den – drygt 40 år för sent! Även Claës Skoglunds yttrande har befunnits så intressant att vi med
författarens godkännande valt att publicera det, se s 34–36.

Tävlingsskriften, liksom yttranden och brevväxling återfinns i Krigsarkivet: Kungl Krigsveten-
skapsakademiens arkiv, Hemliga arkivet, serie E I, vol 1.
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Vi bör följaktligen va-
ra beredda på aggression
från främmande makts
sida. För att därvid kunna
hävda vår neutralitet och
motsätta oss invasions-
försök måste vi upprätt-
hålla ett effektivt försvar.
Men Sverige är ett vid-
sträckt land och våra resur-
ser är begränsade. Det är
därför av vikt att vid för-
svarsplanläggningen främst
uppmärksamma de delar
av riket som kan bli sär-
skilt utsatta för angrepp.

I det följande skall
några synpunkter anläggas
på Övre Norrlands för-
svarsproblem mot bak-
grunden av faran för ett
sovjetryskt anfall mot
Sverige. Med Övre Norrland avses i fram-
ställningen VI. militärområdet (Norrbot-
tens och Västerbottens län). Av sekre-

tesskäl innehåller skriften
endast sådana fakta och
uppgifter som återfinns i
offentligt tryck eller på an-
nat sätt kan inhämtas av var
och en.

Övre Norrland som
sannolik fientlig
anfallsriktning
Övre Norrlands militära
betydelse för Sovjet sam-
manhänger bland annat
med de planer den sovjet-
ryska krigsledningen kan
bedömas ha uppgjort för
operationer med ubåtar,
flygstridskrafter och fjärr-
vapen.

Västmakterna blir för
krigföringen i hög grad be-
roende av transportvägarna

över haven. Det är sannolikt främst i med-
vetande härom som Sovjetunionen lagt
stor vikt vid uppbyggandet av sin ubåts-

flotta. Det ryska
ubåtsvapnets verk-
samhet torde emeller-
tid bli inriktad inte
endast på kampen
mot Västs sjö-
förbindelser i form av
torpedanfall mot
konvojer och mine-
ring av fiendens ham-
nar samt skyddet av
egna kuster. Efter
hand som ubåtarnas

Författaren, överste Hakon
Leche (1904–1993), var när
tävlingsskriften skrevs befäl-
havare i Umeå försvarsom-
råde. 1959 invaldes han i
Kungl Krigsvetenskapsaka-
demien och deltog aktivt i dess
verksamhet ända till sin bort-
gång.

Sovjetunionen har lagt stor vikt vid uppbyggandet av sin ubåtsflotta.
Bilden visar en ubåt av Romeo-klassen.
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aktionsradie ökas
genom atomdrift
och i den mån de
utrustas med atom-
laddade robotar,
möjliga att avskjuta
och styra även från
undervattensläge,
kan de dessutom
användas för be-
kämpning av städer
och anläggningar
på den amerikan-
ska kontinenten.
Med hänsyn ti l l
dessa stora använd-
ningsmöjligheter
är det troligt att
ubåtarna intar en
framskjuten plats i
den sovjetiska
krigsplanläggningen.

De ryska ubåtarna i Europa är i hu-
vudsak baserade inom Svarta havs-, Öster-
sjö- och Ishavsområdena. Såväl svarta
havs- som östersjöbaserna är belägna vid
innanhav vilkas utlopp inte behärskas av
Sovjetunionen. Detta försvårar naturligen
avsevärt ubåtarnas insättande från nämnda
baser, i vart fall i ett tidigt skede av kri-
get. Till följd härav torde baseringen vid
Ishavet från rysk sida tillmätas ett särskilt
stort värde ur offensiv synpunkt. Från
detta område kan ubåtarna fritt operera
över vida farvatten. Vid Murmansk finns
dessutom tillgång på isfria hamnar. Det
har också blivit bekant att under senare år
förstärkning av sjöstridskrafterna inom
Ishavsområdet ägt rum, bland annat ge-

nom överflyttning dit av fartygsenheter
från Östersjön. Utökningen av fartygs-
beståndet fortsätter sannolikt efter hand
som nya fartyg färdigställts från varven i
Östersjön och Ishavet.

Vid Murmansk och på Kolahalvön
ligger även ett av Sovjetunionens bas-
områden för strategiskt flyg. Ett betydande
antal flygfält har där byggts ut, och en
stark koncentrering av flygstridskrafter
har skett till området i fråga.

Det sovjetiska flygbassystemet i norr
kommer i framtiden troligen att komplet-
teras med utskjutningsplatser för robotar,
avsedda att användas mot den nordameri-
kanska kontinenten.

Vid sidan av krigsförberedelserna
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inom marinen och flyget har också en viss
ansamling av arméstridskrafter ägt rum i
Fjärrkarelen.

Den marina baseringen vid Mur-
mansk är relativt trång. Anfall mot ham-
narna samt mot fartyg som är på in- eller
utgående från dessa torde kunna vålla
svårt avbräck för den sovjetryska krigfö-
ringen. Anfallen skulle kunna ske med
flygstridskrafter och fjärrvapen gruppe-
rade i Nordnorge ävensom av fartyg och
fartygsbaserat flyg ur den amerikanska
nordatlantflottan. Efter hand som den
amerikanska krigsmakten tillföres robot-
utrustade atomubåtar ökas naturligen ris-
kerna för anfall mot Murmansk.

För att kunna genomföra nyssnämnda
marina operationer torde det för Väst vara
av stor betydelse att förfoga över det
norska Kalottområdet (Finnmarks, Troms
och Nordlands fylken). Härigenom under-

lättas nämligen bevakningen av Norra Is-
havet, vartill kommer att fartygsenheter
vid behov kan erhålla skyddade ankar-
platser i fjordarna.

Från baser och utskjutningsplatser i
Nordnorge kan Väst också med flyg och
fjärrvapen bekämpa de sovjetiska flyg-
baserna vid Murmansk och på Kolahalvön
ävensom andra viktiga anläggningar på
sovjetryskt område.

Vid sådant förhållande bör från sov-
jetrysk sida en ockupation av Nordnorge
vara i hög grad eftersträvansvärd. Samti-
digt som Öst därigenom skulle eliminera
motpartens möjligheter att använda om-
rådet som bas för anfallsoperationer,
skulle ryssarna själva tillförsäkra sig mot-
svarande fördel, vartill kommer att deras
egna fartygsenheter kunde erhålla en vid-
gad och mer skyddad gruppering. Ett be-
sittningstagande av Nordnorge skulle vi-
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dare medföra att den ryska radarbevak-
ningen kunde framflyttas, varigenom luft-
försvaret skulle kunna verka på större
djup. Därjämte skulle behovet av meteo-
rologiska stationer bättre tillgodoses.

Vid en sovjetisk offensiv mot Nord-
norge är det emellertid sannolikt att
operationsmålet inte begränsas till Nord-
kalotten utan – för att bästa möjliga baser
skall erhållas och med hänsyn till plan-
lagd sjökrigföring på Atlanten – utsträckes
åtminstone till Trondheimsområdet.

Faran för en rysk anfallsoperation mot
Nordnorge har klart insetts av västmak-
terna och resulterat i relativt omfattande
försvarsåtgärder i norr. Kraftsamlingen i
det norska försvaret har under de senaste
åren alltmer förskjutits till dessa trakter.
På grund av risken för kuppföretag och
med tanke på svårigheterna att i tid kon-
centrera stridskrafter från landets sydliga
delar till området i fråga har det bland an-
nat ansetts nödvändigt att därstädes grup-
pera en ständigt organiserad brigad – stör-
re delen av den trupp som är inkallad i
fredstid. Moderna flygfält har tillkommit
i Narvikstrakten och söder därom. De nya
stridsmedel som Förenta Staterna ställt till
förfogande under år 1958 – luftförsvars-
roboten Nike och artilleriraketen Honest
John, som kan förses med atomstridsspets
– avses också användas i Nordnorge.

Den betydelse som Väst tillmäter
Nordnorge ur strategisk synpunkt har
också kommit till uttryck genom de om-
fattande NATO-övningar som under se-
nare år avhållits i denna del av världen.

Med hänsyn till de motåtgärder som
alltså vidtagits av Väst kräver en rysk

ockupation av Nordnorge sannolikt en
relativt stor kraftinsats. Operationen skulle
troligen komma att genomföras i form av
anfall till lands och sjöss, kombinerade
med luftlandsättning. Sjövägen torde med
tanke på de stora förlustriskerna dock en-
dast mindre styrkor komma att transpor-
teras. Vad åter beträffar landoperationerna
är det att märka att från rysk-norska grän-
sen endast en väg leder genom Norge,
nämligen Ishavsvägen. Denna är fram-
komlig blott några få månader på somma-
ren, vilket gör att truppförflyttningarna
måste äga rum huvudsakligen längs den
landsväg som utefter gränsälvarna mellan
Sverige och Finland leder in mot Skibotn.

Terrängen vid Skibotn erbjuder emel-
lertid goda försvarsmöjligheter. För att
bryta försvaret därstädes och snabbt nå
operationsmålet kan det bli nödvändigt för
ryssarna att också begagna svenska förbin-
delser. Härvid kan bland annat landsväg-
arna från svensk-finska gränsen till Kiruna
och järnvägen Kiruna–Narvik komma
ifråga. Skall operationen utsträckas till
områden söder om Narvik synes – för så-
väl själva anfallets utförande som trupper-
nas underhåll i fortsättningen – genom-
marsch genom Sverige vara ofrånkomlig.

Även om anfallsmålet skulle vara be-
gränsat till Nordkalotten och det för ocku-
pationen av detta område inte skulle fram-
stå som oundgängligen nödvändigt att
begagna svenska vägar, måste dock en
samtidig koncentrering av svenska strids-
krafter i Norrbotten nära finska gränsen
te sig föga önskvärd för Öst. Sovjetled-
ningen kan säga sig att Sverige med eller
mot sin vilja kan nödgas gå med i kriget
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på västmakternas sida. För Sovjet kan då
den faran synas uppkomma, att en NATO-
svensk offensiv igångsättes från Övre
Norrland in i Finland, varigenom i första
hand vägen till Skibotn, i andra hand för-
bindelserna över Kandalaksja till Mur-
mansk skulle kunna avbrytas. Detta skulle
innebära ett struptag mot de ryska ishavs-
baserna. Företaget kunde också uppgöra
ett led i en mera vittgående omfattning-
soperation mot Sovjetunionen. För att fö-
rebygga en dylik händelseutveckling kan
den ryska ledningen finna en snabb ocku-
pation av Övre Norrland eller delar av
detta område påkallad.

Frågan om sannolikheten av ett sov-
jetryskt anfallsföretag mot Övre Norrland
bör emellertid bedömas inte endast med
hänsyn till Östs lokala intressen i norr. Det
gäller också att undersöka i vad mån en
huvudanfallsriktning över nordöstra
landsgränsen skulle vara för Sovjet lämp-
lig för att snabbt tvinga oss till underkas-
telse. Invasionen skulle i detta fall alltså
syfta till ett större operationsmål – ocku-
pation av Skandinavien i dess helhet.

Ett sovjetryskt anfallsföretag mot de
sydligaste delarna av vårt land i samband
med strävan att vinna kontroll över
Östersjöutloppen har länge ansetts sanno-
likt. Faran för en operation mot Sydsve-
rige föreligger alltjämt och det finns där-
för skäl att fortfarande lägga stor vikt vid
försvaret av denna landsända.

Upprustningen av Västtyskland och
de ökade försvarsåtgärderna i Danmark
kan emellertid bedömas försvåra en öst-
maktsoffensiv mot de danska sunden.
Ryssarna torde kunna räkna med stora

förluster under anfallet – inte minst ifråga
om överskeppningsfarkoster och fartygs-
tonnage – och deras marina baser,
inskeppningshamnar och flygfält kan bli
utsatta för svår skadegörelse genom an-
grepp av Västs flygstridskrafter, fjärr-
vapen och fartyg. Det svenska försvaret i
södra Sverige kan koncentreras på kort tid
och det synes också vara jämförelsevis väl
förberett. Möjligheterna för Öst att ge-
nomföra – förutom ockupation av Dan-
mark – även invasion i Skåne blir därige-
nom begränsade. Dessa omständigheter
talar för att Sydsverige inte längre utövar
samma lockelse som primärt anfallsmål.

En annan invasionsrikting kan gå över
Östersjön mot Mellansverige och avse
ockupation av vårt lands betydelsefullaste
delar och ett fullföljande av anfallet mot
södra Norge. Förberedelserna för ett så-
dant företag är emellertid svåra att dölja.
Vidare är avståndet mellan ryskt och
svenskt land här tämligen stort, och den-
anfallande kan därför beräknas få vidkän-
nas stora förluster, framförallt om Väst
insätter atomstridsmedel. Förlusterna kan
bli mycket kännbara eftersom Sovjet torde
ha stort behov av överskeppningsfarkoster
och fartygstonnage för operationerna mot
Danmark och för underhållstransporter till
trupperna på kontinenten.

Invasion kan också tänkas ske över
Bottenhavet mot Nedre Norrlandskusten.
I detta alternativ skulle förberedelserna
troligen ta lång tid och de skulle ej kunna
döljas. På svensk sida vore det därför möj-
ligt att vidta omfattande motåtgärder.

De båda sist ifrågasatta invasions-
riktningarna är således föga sannolika som
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huvudanfallsriktningar. I ett senare skede
av kriget vore de däremot inte otänkbara.

En gränsinvasion i Övre Norrland fö-
refaller vid ett första påseende inte få
snabb verkan som betvingelsemetod mot
Sverige. Det ankommer emellertid härvid
på vilket motstånd som från svensk sida
kan bjudas i den planlagda försvarszonen
i Norrbotten. Övre Norrland är ett gles-
befolkat område. Kommunikationerna dit
är långa och sårbara, varför en koncentre-
ring av trupper söderifrån till området kan
beräknas ta lång tid. Det är följaktligen
förenat med svårigheter att organisera ett
effektivt försvar i Övre Norrland, ett för-
hållande som naturligen måste ha insetts
även av den eventuelle angriparen.

Har försvaret i Övre Norrland genom-
brutits torde en fortsatt offensiv mot ri-
kets centrala delar kunna ske tämligen

snabbt, trots de stora avstånden och de
många älvar som ligger hindrande i vä-
gen. För en motoriserad armé som den
ryska synes nämligen dessa avstånd ha
mindre betydelse. Det är också att märka
att Röda armén har stor krigserfarenhet i
fråga om anfall över vattendrag, och det
är även bekant att ryssarna bedrivit om-
fattande övningar i sådan stridsverksamhet
under senare år. Sovjetarmén har vidare
tillförts amfibievagnar, amfibiestrids-
vagnar och modern krigsbromateriel i stor
utsträckning. Slutligen har tillkomsten av
helikoptrar ökat förutsättningarna för att ge-
nom vertikala omfattningar påskynda älv-
övergångar.

Efter hand som den ryska offensiven
skulle fortskrida söderut skulle ett allt ri-
kare förgrenat vägnät öppna sig för den
anfallande, varigenom denne finge större

Sovjetunionen torde vid ett anfall mot de danska sunden kunna räkna med stora förluster efter
västliga insatser. Möjligheterna för Öst att genomföra ockupation av Danmark och invasion
av Skåne är därmed begränsad, varför Sydsverige inte längre är lika lockande som primärt
anfallsmål. Bilden visar det amerikanska hangarfartyget Tarawa.
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möjligheter att utveckla sina överlägsna
stridskrafter. Det skulle också bli möjligt
att utföra trupp- och underhållstransporter
över Bottniska viken, och angriparen vore
vid sådant fall inte längre beroende av de
långa och sårbara etapplinjerna över
svensk-finska gränsen.

Till sist må framhållas att strukturen
av Sovjetunionens krigsmakt med talrika
landstridskrafter understödda av starka
luftstridskrafter skapar särskilda förutsätt-
ningar för en invasion över landgränsen.

De nu angivna förhållandena talar för
att huvudanfallet mot Sverige kommer att
gå över vår nordöstra landgräns. Denna
uppfattning finner stöd i de iakttagelser
som gjorts beträffande den ryska kun-
skaparverksamheten i vårt land. Såväl un-
der som efter beredskapsåren har Sovjets
underrättelsetjänst visat särskilt Övre
Norrland stort intresse. Flera av de allvar-

ligaste spio-
ner i fa l len
har berört
förhål lan-
dena därstä-
des, och det
f ö r t j ä n a r
också erin-
ras om de
m y c k e t
uppmärk-
s a m m a d e

resor som ryska beskickningstjänstemän
företagit i dessa trakter.

Militärgeografiska förhållanden
De militärgrafiska förhållandena utövar
självfallet ett avsevärt inflytande på ope-
rationer mot och inom Övre Norrland. Sa-
ken skall här belysas både ur anfalls- och
försvarssynpunkt.

Järnvägs- och landsvägsnäten på den
ryska och finska sidan gör det möjligt att
inom ett uppmarschområde i norra Fin-
land, t ex området Rovaniemi–Kemi–
Uleåborg, samla och underhålla betydande
stridskrafter. Mot och över den svenska
gränsen leder emellertid endast ett fåtal
vägar. Detta nedbringar det antal divisio-
ner som kan insättas för gränsinvasion.
Enligt uppgifter som publicerades i slutet
av 1940-talet beräknades styrkan då till om-
kring 15 divisioner. Med tanke på de väg-
förbättringar som därefter skett är det må-
hända skäl att nu räkna med en högre siffra.

På den svenska sidan – mellan grän-
sen och Luleälvslinjen – är landsvägsnätet
rikare förgrenat, vilket naturligen ökar
möjligheterna till kraftutveckling. De

Röda armén har stor erfarenhet i fråga om
anfall över vattendrag och har tillförts mate-
riel för detta ändamål i stor utsträckning.
Bilden visar sovjetiska soldater framför
amfibietraktorn Gaz-47.
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flesta vägarna löper genom kusttrakterna.
I mellersta delen är vägnätet mycket glest
och inom det nordligaste området saknas
vägar, vilket är till fördel för försvaret.

Smältvatten, tjällossning och höstregn
gör att vägarna under vissa tider av året
befinner sig i ett mycket dåligt skick. Så
är i regel förhållandet från april till mitten
av juni respektive från oktober till frost-
periodens början. Detta gynnar främst den
försvarande.

En annan olägenhet för angriparen är
att vägarna i viss utsträckning löper ge-
nom svårframkomliga myrmarker. Den
invaderande har därigenom svårt att göra
sin numerära överlägsenhet gällande. Om
försvararen väl tillvaratar möjligheterna
till förbindelseförstöring och förbindelse-
bekämpning kan framryckningen väsent-
ligt försvåras.

Till nackdel åter för försvararen – som
får förutsättas vara underlägsen i luften –
är de ljusa sommarnätterna. Genom faran
för flyganfall minskas möjligheterna för
de svenska försvarsstyrkorna att företa
truppförflyttningar och transporter på vä-
garna, och det blir sålunda svårt att verk-
ställa omgrupperingar av artilleri och
ombesörja underhållstjänst. Å andra sidan
erbjuder de barrskogsområden som täcker
stora delar av området mångenstädes flyg-
skydd, och de ge förutsättningar för parti-
sanverksamhet och överraskande företag
av underlägsna styrkor, om dessa är ut-
rustade och utbildade för skogsstrid. Det
bör dock beaktas att skogsområdena del-
vis utgöres av gles myrskog.

På vintern blir förflyttningsmöjlighe-
terna helt förändrade. Framkomligheten i

terrängen ökas då väsentligt, om truppen
är utrustad med skidor. Vägar kan tas upp
på sjöar och frusna vattendrag m m, vari-
genom den invaderande lätt kan kringgå
avbrottsställen på de ordinarie vägarna.
Isläggningen gör det vidare möjligt att
framföra truppstyrkor längs de finska och
svenska kusterna. Slutligen erbjuder de
tillfrusna sjöarna ökade möjligheter – sett
ur angriparens synvinkel – både för an-
läggning av flygbaser på den finska sidan
och för luftlandsättning på den svenska.

Den lämpligaste tiden för militära
operationer vintertid är januari till mars,
då isen och snön skapar de bästa förflytt-
ningsmöjligheterna. Man bör dock inte
bortse från att även förvintern – framför-
allt december – under vissa år kan erbjuda
goda möjligheter för trupprörelser. Sam-
tidigt som vattendrag och myrmarker då
är tillfrusna, är kölden mindre sträng, och
snötäcket har i regel inte nått sådant djup
att det är till väsentligt hinder för någon
verksamhet. Dessa omständigheter synes
göra tidpunkten särskilt lämplig för luft-
landsättningar.

Av vad nu sagts framgår att det vin-
tertid skapas betydande förutsättningar för
omfattnings- och kringgångsrörelser. Det-
ta är ett förhållande som emellertid inte
enbart kommer den anfallande till godo.
Om försvarsstyrkorna är för vintertjänst
lämpligt organiserade, utrustade och ut-
bildade och dessutom besitter god lokal-
kännedom har de stora möjligheter att
genom överraskande ingripanden vålla
fienden betydande avbräck.

Det finns under den norrländska hög-
vintern å andra sidan faktorer som försvå-
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rar militära operationer. De korta dagarna
inskränker verksamheten, även om snö-
ljuset kan underlätta förflyttningar och
strid nattetid. Det stränga klimatet verkar
nedsättande på truppens prestationsför-
måga. Anordnandet av förläggningar krä-
ver längre tid än eljest, och det kan vara
svårt att tillgodose behovet av ved och
vatten. Slutligen kan plogning och under-
håll av vägar samt upptagande av vinter-
vägar vara förenat med tidsödande arbete.
För angriparen innebär detta att offensi-
ven inte torde kunna genomföras så
mycket snabbare på vintern än under som-
maren, även om förflyttningsmöjlig-
heterna ökas och den invaderande därige-
nom lättare och på kortare tid kan göra
sin överlägsenhet gällande.

Av det föregående torde ha framgått
att de militärgeografiska förhållandena i
flera avseenden begränsar angriparens
möjligheter till full styrkeinsats och häm-
mar hans operationsfrihet vid en invasion

över gränsen. Försvararen har utsikter att
avsevärt försvåra framryckningen. Det lig-
ger därför nära till hands att den invade-
rande även företar anfall mot kusten för
att påskynda offensiven.

En invasion mot Norrbottens kustom-
råde kan utgå från flera hamnar i norra
Finland, främst Uleåborg. Sommartid gyn-
nas försvaret av att skärgården utanför
svenska kusten är tämligen vidsträckt och
svårnavigabel och att de för större fartyg
gynnsammaste inseglingsriktningarna är
lätta att spärra. Djupförhållandena i Bot-
tenviken är dessutom i stort sett väl läm-
pade för ubåts- och minkrigföring. Möj-
ligheterna för angriparen att utföra över-
skeppningsföretag med smärre invasions-
farkoster på stor bredd utgör dock ett all-
varligt hot för försvaret.

Vintertid innebär isläggningen en be-
aktansvärd fara för försvarsstyrkorna.
Längs svenska kusten bildas i allmänhet
en iskant som kan sträcka sig flera mil ut

Sovjetunionen ökade fortlöpande sina resurser för landstigning på öppen kust. Bilden visar
svävaren Aist.
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till havs. Genom att under mörker över-
föra trupper till denna isbrygga skulle
omfattningsoperationer överraskande
kunna utföras mot de svenska försvars-
ställningarna.

Även Västerbottens kustområde
måste uppmärksammas. Ett företag över
Norra Kvarken kan te sig lockande för den
invaderande med hänsyn till det relativt
korta avståndet mellan finskt och svenskt
land. En framgångsrik landstigning på
denna del av svenska kusten skulle dess-
utom snabbt kunna leda till betydelsefulla
operativa resultat, eftersom flera för för-
svaret i Norrbotten viktiga underhålls-
förbindelser – bland annat norra stamba-
nan – här befinner sig inom nära räckhåll
för angriparen. Företaget underlättas av åt-
skilliga goda inskeppningshamnar på
finsk sida och den örika finländska skär-
gården som bidrar till att skydda transpor-
terna. På den finska sidan finns vidare far-
koster i tusental – fiskefartyg och motor-
båtar – vilka, om de inte hunnit undanfö-
ras eller förstöras, kan utgöra ett betydelse-
fullt komplement till ryssarnas egna inva-
sionsfarkoster.

Möjligheterna att vintertid utföra
truppförflyttningar över Norra Kvarken
växlar år från år beroende på isläggning-
ens beskaffenhet. Under särskilt stränga
vintrar kan transporter bli möjliga från
kust till kust. Sålunda upprätthölls under
vinterkriget 1940 en inte obetydlig last-
bilstrafik mellan Umeå och Vasa. Det för-
tjänar också erinras om att i mars 1809 en
rysk brigad gick över isen från Vasa till
Umeå och att det var denna operation som
föranledde chefen för den svensk-finska

fördelningen i Kalix att kapitulera med
sina trupper.

Tänkbar uppläggning av en
sovjetrysk anfallsoperation mot
Övre Norrland
Ett storkrig kan antingen utbryta plötsligt
eller också komma först småningom efter
en period av ökad politisk spänning och
lokala konflikter. I det förra fallet torde
krigshandlingarna komma att inledas med
överraskande angrepp från ena partens
sida med flyg, fjärrvapen och lufttrupper
m m mot motståndarens territorium – blixt-
kriget. I det senare fallet åter sker en öm-
sesidig successiv uppladdning av strids-
krafter före operationernas igångsättande.

I det strategiska läge vari Sovjetunio-
nen befinner sig kan det för denna makt
te sig särskilt betydelsefullt att slå till över-
raskande. Det är för Öst av stor vikt att
hindra att Väst förstärker försvaret i Eu-
ropa genom att dit överföra trupper från
den amerikanska kontinenten och att före-
bygga att motparten även i andra hänse-
enden ökar sina krigsförberedelser. Det
gäller för Sovjet att söka få övertaget re-
dan från början och snabbt åvägabringa
ett krigsavgörande. Ett långvarigt krig åter
skulle troligen verka till Östs nackdel.

Omfattningen av de stridskrafter Sov-
jetunionen ständigt har ställda på krigsfot
och den beredskap som upprätthålles vid
dessa synes göra det möjligt att när som
helst sätta igång en storoffensiv. De ef-
fektiva säkerhetsåtgärderna bakom ”järn-
ridån” medför också att krigsförberedel-
serna i stor utsträckning kan döljas och
att det alltså är svårt för västmakterna att
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avgöra om ett angrepp är förestående. Vid
sådant förhållande vore det naturligt och
militärt sett förmodligen riktigast om Sov-
jet – därest beslut fattats om krigsöpp-
nande – inleder operationerna med blixt-
anfall. Den böjelse för överraskningar som
utmärkt sovjetledningen under senare år
gör också ett dylikt förfarande sannolikt.

Blixtkriget kan rikta sig mot bland
annat Sverige. Ockupation av Skandina-
vien inklusive vårt land kan sålunda till-
höra första etappen i den planlagda sovjet-
offensiven. Eftersom ett strategiskt över-
fall skulle kunna medföra stora svårighe-
ter för våra stridskrafters mobilisering och
koncentrering och även i övrigt få allvar-
liga återverkningar på förhållandena i lan-
det bör försvarsförberedelserna främst ta
sikte på detta angreppsalternativ.

Att med starka krafter överraskande
infalla i Övre Norrland är, om detta skall
ske landvägen, inte möjligt för Sovjet på
grund av att Finland ligger hindrande i
vägen. Genom den påtvingade nedrust-
ningen av finska krigsmakten och 1948
års ”vänskaps- och biståndspakt” mellan
Sovjetunionen och Finland ger dock inte
Finland numera Sverige samma skydd
som förut vid ett ryskt anfall. Det är såle-
des inte uteslutet att ryska förband som
framrycker från exempelvis Kandalaksja-
området inom ett dygn kan med mindre
delar ha nått svensk-finska gränsen och
finska kusten. En uppladdning av starkare
krafter vid gränsen och kusten torde däre-
mot kräva flera veckor. För anfallsför-
beredelser i övrigt såsom vägförbättringar,
uppläggande av förnödenheter samt iord-
ningställande av baser för taktiskt flyg,

åtgår sannolikt en à två månader.
Den frågan inställer sig huruvida en

ockupation av Övre Norrland kan ske luft-
ledes. Det är känt att Sovjet lagt stor vikt
vid utvecklingen av sina lufttrupper och
ägnat luftlandsättningstaktiken betydande
uppmärksamhet. Lufttrupperna i Sovjet-
unionen utgör en särskild försvarsgren och
betraktas som förband av elitkaraktär.
Enligt föreliggande uppgifter består de av
över 100 000 utbildade soldater, samman-
förda i ett tiotal luftlandsättnings- eller
luftburna divisioner. De transport- och
glidflygplan som för närvarande står till

Vi kan inte räkna med att Finland ger Sverige
samma skydd som tidigare. Så här var det ti-
digare: krigsbyte efter den finska segern vid
Raate i januari 1940.
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kuppföretag kan bedömas få svåra åter-
verkningar på försvaret i Norrbotten och
väsentligt bidraga till ett snabbt genomfö-
rande av offensiven.

Huruvida det är möjligt att genomföra
företaget i fråga är självfallet beroende på
styrkeförhållandena. Om några svenska
trupper inte finns inom området utöver de
lokala försvarsförband som kan mobilise-
ras i dessa glesbygder torde uppgiften inte
bereda Sovjet större svårigheter, med den
tillgång på lufttrupper som står denna
makt till buds. Eftersom ryssarna enligt
vad krigserfarenheterna visat har stor för-
måga att snabbt inreda sig till försvar och
truppen i detta fall dessutom kan utnyttja
de redan färdigställda befästningarna –

buds torde
emellertid inte
medge insät-
tande av mer än
någon eller
några divisio-
ner i en om-
gång. Med hän-
syn härtill och
till svårigheten
att underhålla
trupperna från
luften – fram-
förallt om Väst
skulle bekämpa
f l y g b a s e r n a
med atom-
stridsmedel – är
det inte sanno-
likt att en inva-
sion av föreva-
rande storleks-

ordning huvudsakligen får formen av luft-
landsättning. På längre sikt är det däremot
inte uteslutet att läget härutinnan blir för-
ändrat.

Lufttrupper kan emellertid användas
i direkt anslutning till operationerna till
lands för att underlätta markstridskraf-
ternas framryckning. Vid ett anfall mot
Övre Norrland synes ett dylikt förfarande
ligga särskilt nära till hands. Området från
gränsen till Kalix älv med där befintliga
defiléer och befästningsanläggningar in-
bjuder till ett överraskande besittningsta-
gande genom luftlandsättning. Det kan
alltså gälla för sovjettrupperna att försäkra
sig om denna terräng innan försvars-
styrkorna kommit på plats. Ett sådant

Sovjetunionen har lagt stor vikt vid utvecklingen av sina lufttrupper och
ägnat luftlandsättningen betydande uppmärksamhet.
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framförallt ryggstridsställningar och
skyddsrum – bör invasionsstyrkorna ha
stora förutsättningar att kunna hålla tagen
terräng. Lufttrupper kan med hänsyn till
underhållsbehovet dock inte hur länge
som helst på egen hand fullfölja en ope-
ration. Inom fem dygn måste anslutning
ha vunnits till andra trupper. Här har tidi-
gare framhållits att ryska markförband
redan inom ett dygn kan beräknas nå fram
till svensk-finska gränsen. I förevarande
fall bör lufttrupperna därför ha goda ut-
sikter både att få sitt underhåll tillgodo-
sett och erhålla förstärkningar.

Också i Finland kan Sovjet finna luft-
landsättningar påkallade. Det kan här ex-
empelvis gälla att snabbt försäkra sig om
flygfält och hamnar för att hindra den fin-
ländska befolkningen att förstöra därva-
rande anläggningar eller undanföra fartyg
och farkoster.

 I det läge som här framställts är det
för angriparen av vikt att så långt möjligt
hindra att svenska truppförstärkningar
framföres söderifrån. Av denna anledning
och för att försvåra försvarets kraftutveck-
ling i övrigt torde i samband med invasio-
nens igångsättande anfall i stor skala kom-
ma att ske mot mobiliseringsdepåer, kom-
munikationer, flygfält och andra militärt
viktiga anläggningar. Dessa aktioner kan
utföras med flyg, fjärrvapen och lufttrupp,
men även svenska sabotörer kan därvid
komma att spela en roll.

Med hänsyn till eventuellt planlagda
överskeppningar torde det för Sovjet vi-
dare vara angeläget att hindra svenska
flottenheter att söderifrån intränga i
Bottniska viken. Man kan därför räkna

med att ryska stridskrafter snarast besät-
ter Åland samt vidtar åtgärder för att
spärra farlederna genom Södra Kvarken.

Slutligen kan som ett led i blixtkriget
även bedömas ingå bombning av tätorter
samt angrepp mot föremål som är av sär-
skild vikt för det civila försvaret. I den
måndessa krigshandlingar riktar sig mot or-
ter i Mellansverige har de betydelse även
för Övre Norrlandsförsvaret, eftersom det
är inom förutnämnda del av landet som
detta försvar har sina främsta kraftkällor.

En fråga av särskild betydelse är hu-
ruvida invasionen kommer att ske på som-
maren eller vintern. Om sovjetledningen
endast behöver ta hänsyn till militära fak-
torer vid val av tidpunkt för ett krigs-
öppnande är det mycket som talar för att
anfallet kommer att äga rum på vintern.
Av redogörelsen för de militärgeografiska
förhållandena i Övre Norrland torde näm-
ligen ha framgått att sagda årstid i många
hänseenden särskilt gynnar anfallsopera-
tioner. Liknande förhållanden torde också
råda på kontinenten. För motparten åter
kan läget vara mindre gynnsamt ur ope-
rativ synpunkt så till vida att väderleken
under denna tid försvårar trupptranspor-
ter från Amerika till Europa. Det förtjä-
nar även nämnas att vintern med hänsyn
till kommunikationsmöjligheterna av ål-
der varit den period då man i Ryssland fö-
reträdesvis företar expeditioner, och det
har inom den ryska krigshistorien ej hel-
ler varit ovanligt att anfallsföretag igång-
satts vintertid. Beträffande den ryska
krigsmaktens förutsättningar att kunna
genomföra ett vinterfälttåg torde säkra un-
derrättelser inte förligga. Så mycket är
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emellertid känt, att man inom Röda armén
efter kriget lagt stor vikt vid vinterutbild-
ning. Förmågan att uppträda under svåra
väderleksförhållanden och i mörker upp-
övas. Särskilda specialförband för vinter-
tjänst lär också finnas.

Det kan synas fördelaktigt för Sovjet
att börja operationerna redan på förvin-
tern (i december) dels med hänsyn till
denna periods lämplighet för luftlandsätt-
ningar och dels för att kunna utnyttja så
lång tid av vintern som möjligt. I detta
sammanhang bör emellertid framhållas att
den försämring av vägarna som sker från
april till mitten av juni till följd av smält-
vatten och tjällossning visserligen inne-
bär en avsevärd olägenhet för angriparen
men inte behöver medföra att trupprörel-
serna helt avstannar. Inom Sovjetunionen
finns nämligen fortfarande god tillgång på
hästar och det synes alltså föreligga möj-
ligheter att tillfälligt utbyta en del av mo-
tortransportmedlen mot hästfordon och
klövjehästar. Därigenom kan – även för
det fall avbrott i offensiven skulle befinnas
påkallat – omgrupperingar och underhålls-
transporter alltjämt utföras, och förbere-
delser för fortsatt anfall kan således ske
utan uppehåll.

Ett sovjetryskt invasionsföretag mot
och genom Övre Norrland skulle alltså
kunna planläggas enligt tabell 1. Tidspla-
nen utgör endast ett exempel. Om de
svenska stridskrafterna inte hunnit ordna
sig väl till försvar på djupet måste man
givetvis räkna med att offensiven genom-
föres snabbare.

Andra alternativ kan självfallet också
uppställas för en invasion mot Övre Norr-

land. Så länge en operation av här återgi-
vet slag är tänkbar bör i den svenska krigs-
planläggningen dock ingå försvarsför-
beredelser med hänsyn till anfallsför-
farandet i fråga.

Försvarets målsättning
Enligt den av statsmakterna fastställda
målsättningen för krigsmakten skall en
angripare i det längsta hindras få fast fot
på svensk mark; ingen del av landet skall
behöva uppges utan segt motstånd i olika
former. Detta innebär att försvaret av Övre
Norrland skall upptas vid gräns och kust.

Alldeles frånsett denna självklara
försvarsprincip finns det starka militära
skäl som talar för att hårt motstånd bör
bjudas just i de nordligaste delarna av lan-
det. Av redogörelsen för de militär-
geografiska förhållandena har framgått att
terrängen mellan gränsen och Lule-
älvslinjen väl lämpar sig för försvars-
strider och att möjligheter till invasion
under vissa tider av året därstädes är be-
gränsade. Denna del av landet har också
under ett halvt sekel varit föremål för sär-
skild uppmärksamhet vid den svenska
försvarsplanläggningen. Genom övningar
av olika slag – framförallt under bered-
skapsåren – har den militära ledningen
förskaffat sig goda erfarenheter beträf-
fande operationsmöjligheterna inom om-
rådet. Där har vidare befästningar byggts
ut och andra krigsföreberedelser vidtagits
i betydande omfattning. Det ligger i sakens
natur att dessa fördelar måste utnyttjas.

Om åter förutnämnda gränszon skulle
lämnas öppen för en angripare vore det –
såsom tidigare framhållits i denna skrift –
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inte osannolikt att fienden skulle kunna täm-
ligen snabbt fullfölja anfallet till rikets cen-
trala delar. För att skapa erforderligt djup
åt civilförsvaret och kunna utnyttja de
norrländska tillgångarna på elkraft är det
också angeläget att det militära försvaret
förlägges så långt norrut som möjligt.

Man bör vidare beakta att vid ett sov-
jetryskt anfall mot Skandinavien det är av
betydelse jämväl för oss hur krigshän-
delserna utvecklar sig i Norge. För det
svenska försvaret är det viktigt att ställ-
ningarna i Nordnorge håller, så att en

omfattning av Sverige västerifrån inte kan
ske och våra förbindelser med västmak-
terna inte avbrytes. Så länge de i Nord-
norge befintliga baserna för flyg och fjärr-
vapen är intakta kan också anfall därifån
utföras mot sådana mål inom motstån-
darens territorium som innebär hot även
för oss. Med hänsyn till det sammanhang
som således föreligger mellan norskt och
svenskt försvar är det nödvändigt att de
svenska förbanden bjuder motstånd nära
gränsen. Därigenom minskas omfattnings-
möjligheterna för de ryska styrkor som

December        December – januari          Februari

a Besittningstagande genom luft-
landsättning: i Sverige av
gränsområdet intill Kalix älv,
i Finland av flygfält och ham-
nar.

b Framryckning av marktrupper
mot och över svensk-finska
gränsen samt till finska kusten.

c Anfall med flyg m m mot flyg-
fält,mobiliseringsdepåer, kom-
munikationer och andra för to-
talförsvaret särskilt viktiga fö-
remål. Bombning av tätorter.

d Besittningstagande av Åland.
Åtgärder för spärrning av far-
lederna genom Södra Kvarken.

Uppmarsch av trupper i gräns-
området intill Kalix älv. Upp-
läggning av förnödenheter,
iordningställande av flygfält,
vägförbättringar m m.
    Motsvarande anfallsförbere-
delser i Österbottens kustland.

Fortsatt offensiv till Piteälvs-
linjen. Därunder omfattnings-
företag över norra delen av
Bottenviken.

Fortsatt offensiv till Umeälvslin-
jen. Därunder invasion med be-
gränsade styrkor över Norra Kvar-
ken för att avbryta förbindelserna
igenom Västerbottens kustland.

Mars        April – maj           Juni

Förberedelser för fortsatt offen-
siv. Fortsatt terrorkrigföring.
Förhandlingsförsök för att åvä-
gabringa svensk underkastelse.

Fortsatt offensiv söderut.
Överskeppning av större styr-
kor över Norra Kvarken.

Tabell 1. Möjlig planläggning av ett sovjetryskt invasionsföretag mot
Sverige
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anfaller mot Nordnorge och förutsätt-
ningar skapas för oss själva att – efter måt-
tet av vår förmåga – understödja norrmän-
nen. Det senare skulle exempelvis kunna
ske genom att insätta jägarförband för
bekämpning av förbindelsen mot Skibotn.

Slutligen bör hållas i minnet att Sve-
rige inte i längden kan motstå en stormakts
alla resurser. Förr eller senare kommer vi
att behöva understöd utifrån. Men för att
västmakterna skall anse det lönande att
bringa oss hjälp måste vi visa vår vilja och
förmåga att motsätta oss anfall där ett ryskt
framträdande ur Västs synpunkt är särskilt
farligt. Nordöstra landgränsen är en sådan
riktning. Om Övre Norrland uppges, kan
detta få ogynnsamma återverkningar även
för NATO.

Det är alltså mellan gränsen och Lule-
älvslinjen som kraftsamlingen i försvaret
skall läggas för att möta en gränsinvasion
i norr. Inom detta område bör under sega
fördröjningsstrider fiendens övermakt
småningom brytas och förutsättningar
skapas för övergång till motanfall i syfte
att till sist slå invasionsstyrkorna.

Försvarsförberedelser inom det
militära försvaret

Arméstridskrafter m m
Till skillnad mot vad fallet är i flertalet
andra länder är inte i Sverige ”stående”,
stridsberedda förband organiserade. Vår
beredskap tillgodoses främst genom ett
mobiliseringssystem som möjliggör att
stridskrafterna förhållandevis snabbt kan
ställas på krigsfot. Dessutom är repeti-
tionsövningsförband inkallade under vissa

delar av året. Under vinterhalvåret kan
därjämte inneliggande rekrytårsklass med-
verka till skyddet av mobiliseringen.

Detta beredskapsläge torde få anses
tillfredsställande såvitt angår södra och
mellersta Sverige där befolkningstätheten
är tämligen stor och en koncentrering av
trupperna till avsedda grupperingsom-
råden snabbt kan ske. Beträffande Gotland
och Övre Norrland åter är förhållandena
inte lika gynnsamma. Mot dessa delar av
landet kan en angripare utföra kuppanfall
med vittgående följder i operativt hänse-
ende. Möjligheterna att utföra dylika fö-
retag ökar fortlöpande till följd av den tek-
niska utvecklingen. Det är därför nödvän-
digt att inom nämnda områden förstärka
kuppförsvaret genom särskilda bered-
skapsförband.

I Övre Norrland synes vid nuvarande
läge beredskapstrupp dock inte vara er-
forderlig under året i dess helhet. Under
perioder då invasionsrisken är relativt li-
ten, nämligen från april till mitten av juni
och från september till mitten av novem-
ber, torde några extraordinära beredskaps-
åtgärder inte behövas.

Beredskapsförbandens huvuduppgift
bör vara att mellan Övertorneå och
Haparanda hindra fientlig framryckning
över gränsen, främst genom friliggande
motståndsområden vid vägarna. Syftet
skall vara att omöjliggöra anslutning mel-
lan förband som luftlandsatts väster om
gränsen och marktrupper som framrycker
mot denna. Därigenom elimineras förut-
sättningarna för angriparen att genomföra
en luftinvasion. Den minsta styrka som –
utöver de lokala försvarsförbanden – er-



20

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT

fordras för uppgiften i
fråga torde vara en brigad.
Härvid förutsättes att flyg-
stridskrafter medverkar i
försvaret.

Av samhällsekono-
miska och statsfinansiella
skäl är det önskvärt att
några pådrag inte göres
utöver de vanliga värn-
pliktsinkallelserna. Beho-
vet av bredskapstrupp bör
sålunda tillgodoses med
repetitionsövningsförband
och rekrytårsklassen. Att
sistnämnda kategori värn-
pliktiga här ansetts kunna
användas för ifrågavarande
ändamål beror på uppgift-
ens begränsning till i hu-
vudsak försvarsstrid.

För att uppnå erforder-
lig styrka sammansättes brigaden av
repetitionsövningsförband från tre
infanteriregementen eller av rekrytårs-
klassen från fyra regementen. Behovet av
specialtrupp tillgodoses så långt det är
möjligt på motsvarande sätt. Kontin-
genterna bör tas ur regementen och kårer
tillhörande II.–VI. militärområdena.
Lokalförvarsförband samt – vid III. och
IV. militärområdena – trupp som avses in-
sättas i Sydsverige eller på Gotland bör
inte komma i fråga. Kontingenterna bör
avlösa varandra efter hand.

Det finns även en annan faktor som-
gör det angeläget att förlägga beredskaps-
förband till Övre Norrland, nämligen kra-
vet på att ge truppen sådan utbildning, att

förbanden är användbara för sina krigs-
uppgifter omedelbart efter koncentrering.
Från beredskapsåret 1940 har omvittnats
att kontingenter som söderifrån anlände
till området i många fall hade mycket svårt
att finna sig tillrätta med de säregna för-
hållandena i Norrbotten. Såväl befäl som
meniga saknade erfarenhet av vintertjänst
och de stod ofta handfallna inför de nya
uppgifterna. Även under fälttjänstöv-
ningar i Övre Norrland efter beredskapså-
ren har bristande rutin i vintertjänst varit
märkbar vid kontingenter från andra de-
lar av landet. Saken kommer att te sig än
svårare för otillräckligt utbildad trupp om
insättandet i Övre Norrland måste ske
under pågående stridshandlingar. Här må

Vid fälttjänstövningar i Övre Norrland efter beredskapsåren
har bristande rutin för vintertjänstgöring varit märkbar i kont-
ingenter från andra delar av landet. Utbildning i vintertjänst
under norrländska vinterförhållanden bör därför regelbundet
genomföras för de förband som bedöms bli grupperade i Övre
Norrland tidigt efter mobilisering.
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också framhållas att den fortgående mo-
toriseringen och mekaniseringen gör för-
banden mer känsliga för klimatets infly-
tande, vilket ställer ökade krav på insik-
ter och praktiska färdigheter i vintertjänst
hos befäl och meniga.

Utbildning i vintertjänst under norr-
ländska vinterförhållanden bör följaktli-
gen regelmässigt komma till stånd för de
förband som kan bedömas tidigt efter
mobilisering bli grupperade inom Övre
Norrlands operationsområde. Befälet skall
känna till terrängförhållandena därstädes,
äga goda kunskaper i vintertaktik och ha
erfarenhet om vilka prestationer som rim-
ligen kan utkrävas av truppen vintertid.
Befälet bör också ha fått sin uppmärksam-
het inriktad på de särskilda krav ifråga om
personalvård samt vård av hästar och ma-
teriel som klimatet för med sig De värn-
pliktiga å sin sida skall utbildas till goda
vintersoldater. En vinterutbildningsperiod
i Övre Norrland om ungefär två månader

är därför erforderlig för rekrytårsklassen.
Med hänsyn till vad nu framhållits bör

tiden för beredskapstjänstgöringen så upp-
delas mellan förbanden, att rekrytårs-
klassen från regementen i Mellansverige
fullgör beredskapstjänst under vintern och
repetitionsövningsförbanden från sagda
regementen under sommaren. Under den
del av året som kan bedömas mest sanno-
lik för kuppföretag – förvintern – bör
beredskapstjänsten bestridas av norrlands-
förband, varvid den mest kvalificerade
truppen – repetitionsövningsförbanden –
tjänstgör från mitten av december till bör-
jan av januari. I beredskapsstyrkan bör
under förvintern dessutom ingå kavalleri.
Ryttartrupp är under denna tid särskilt
användbar för operationer i Övre Norrland
till följd av de då ökade möjligheterna för
sådan trupp att snabbt ta sig fram genom
terrängen.

En periodindelning skulle alltså kun-
na göras enligt tabell 2.

Tid Kontingenter ur Kategori

Tabell 2. Periodindelning för beredskapstjänstgöring i Övre Norrland

15/11 – 15/12 I 5, I 19, I 20, I 21, K 4 Rekrytårsklass
15/12 – 8/1 I 5, I 19, I 20, K 4 Repetitionsövningsförband
8/1 – 28/2 I 1, I 2, I 13, I 14 Rekrytårsklass
8/2 – 31/3 I 3, I 4, I 10, I 17 Rekrytårsklass
1/4  – 14/6 – –
15/6 – 9/7 I 1, I 2, I 13 Repetitionsövningsförband
9/7  – 2/8 I 3, I 4, I 10 Repetitionsövningsförband
2/8 – 26/8 I 14, I 17, I 21 Repetitionsövningsförband
27/8 – 14/11 – –

Beredskapstjänstgöringen för rekrytårsklassen vid I 5, I 19, I 20, I 21 och K 4 börjar eventuellt tidigare än
15/11 beroende på väderleksförhållandena. Beredskapstjänstgöringens upphörande först 31/3 nödvän-
diggör viss ändring av in- och utryckningstiden för rekrytårsklassen. Tjänstgöringsperioderna under hög-
vintern och sommaren varieras eventuellt mellan regementena år efter år.
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onödigt dröjsmål. Övningar i kringgångs-
transporter kan läggas in under förbandens
sammandragning till Norrbotten, varige-
nom såväl truppbefälet som de lokala
myndigheterna bibringas erfarenhet och
rutin ifråga om genomförandet av sådana
transporter.

Det skulle kunna göras gällande att
en beredskapstjänstgöring av den omfatt-
ning som här ifrågasatts är svår att genom-
föra av statsfinansiella skäl. Man kan så-
lunda inte komma ifrån att dessa trupp-
övningar skulle föranleda ökade kostna-
der, t ex för transporter och traktamenten,
underhåll av materiel och utbyggnad av
barackläger. Det är emellertid inte säkert
att utgifterna ifråga blir av väsentlig stor-
leksordning och att de inte kan kompen-
seras genom besparingar på andra områ-
den. Kostnadsfrågan måste utredas, innan
en slutgiltig bedömning i saken kan gö-
ras. I vart fall synes en förläggning i nå-
gon form av beredskapsförband till Övre
Norrland vara ofrånkomlig.

Även om beredskapstjänstgöringen
skulle påbörjas under något av de när-
maste åren, kommer lång tid att förflyta
innan fältförband från Mellansverige har
erforderlig tillgång på befäl och värnplik-
tiga med erfarenhet i vintertjänst. På grund
härav är det nödvändigt att det inom VI.
militärområdet finns befäl avsedda att stäl-
las till förbandschefernas förfogande ef-
ter uppmarschen för att tillhandagå dem
med upplysningar och förslag rörande de
lokala förhållandena och den speciella
tjänsten. Det kan ifrågasättas om inte
denna viktiga beredskapsåtgärd liksom
behovet av instruktörer för vinterut-

Det är att märka att enligt förestående
exempel två brigader samtidigt kommer
att befinna sig inom området under tre
veckor i februari. Avsikten härmed är
bland annat att skapa förutsättningar för
större fälttjänstövningar.

Det har ofta framhållits som en all-
varlig olägenhet, att vid nuvarande förhål-
landen armébefälet inte kan beredas till-
räcklig övning i truppföring. Bristande
rutin härutinnan kan få särskilt svåra åter-
verkningar vid ett blixtkrig, då möjlighe-
terna tilll kompletterande utbildning är
uteslutna. Den här förslagna anordningen
med värnpliktskontingenternas samman-
förande till beredskapsförband under läng-
re perioder synes i väsentlig mån kunna
bidra till att avhjälpa de brister varom här
är fråga.

En beredskapstjänstgöring i Övre
Norrland bör vara intresseväckande för
såväl befäl som meniga, eftersom den ger
utbildningen en särskilt verklighets-
betonad bakgrund. Då man här har tillgång
till ”oöm” terräng bör övningarna dess-
utom kunna uppläggas med stor realism.
Överhuvudtaget bör denna tjänstgöring i
högre grad än övningarna på de ordinarie
förläggningsorterna kunna dana de värn-
pliktiga till fältsoldater.

Ytterligare ett utbildningskrav blir till-
godosett genom beredskapstjänstgöring i
Övre Norrland. De i krig befarade avbrot-
ten på järnvägsförbindelserna medför tro-
ligen att kringgångstransporter i stor ut-
sträckning måste ske under uppmarschen.
Det ligger i sakens natur att dessa trans-
porter måste vara väl förberedda, så att
koncentreringen kan genomföras utan
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bildningen bör föranleda viss kaderökning
vid militärområdets truppförband.

I det kuppläge som i denna studie
framställts är det självfallet nödvändigt att
förstärkningar skyndsamt framföres sö-
derifrån till försvarszonen i Norrbotten.
Rekognoseringstrupp från de förband som
avses insättas bör snabbt komma tillstä-
des och därefter bör påfyllning av trupp
ske efter hand. En snabb truppkon-
centrering till Övre Norrland kan emel-
lertid, av skäl som tidigare anförts, inte
beräknas ske landvägen. Det är därför
angeläget att förutsättningarna skapas för
flygtransport. I främmande arméer är
truppförflyttningar luftledes en transport-
metod som alltmer tillämpas och som –
efter vad världshändelserna utvisat – be-
funnits vara nödvändig för att kunna be-
mästra de brådskande och kritiska lägen
som kan uppkomma i våra dagar. Sveri-
ges strategiska förhållanden kan givetvis
inte jämställas med stormakternas, men
problemet är hos oss dock likartat. Lan-
dets stora utsträckning i förening med de
begränsade resurserna i fråga om strids-
krafter gör det nödvändigt att kunna
snabbt koncentrera trupper till särskilt
hotade områden. Detta är emellertid ett
krav som gör sig gällande inte bara i bör-
jan av ett krig. Även under de fortsatta
operationerna är stor strategisk rörlighet
erforderlig för de svenska arméförbanden.

Transportflygplan finns visserligen
inom krigsmakten, men antalet sådana
flygplan är begränsat och planen torde
behövas för andra ändamål än transporter
av nu omnämnt slag. Det är därför önsk-
värt att särskilda trupptransportenheter

uppsättes vid flygvapnet. I avvaktan härpå
bör avtal träffas med civila flygbolag om
att dessa ställer flygplan till krigsmaktens
förfogande vid mobilisering – en åtgärd
som dock inte helt kan fylla behovet av
flygtransportmedel.

I detta sammanhang kan ifrågasättas
om det inte för att underlätta koncentre-
ringen av mellansvenska förband till Övre
Norrland vore lämpligt att förrådsställa
förbandens materiel inom VI. militär-
området. Transporterna söderifrån skulle
därigenom endast behöva omfatta perso-
nal, och i många fall skulle inställelse på
grupperingsorten kunna ske efter enskild
färd. Ett dylikt förfarande vore dock inte
ändamålsenligt av den anledningen, att
man ej kan förutse hur händelserna vid ett
krigsöppnande kommer att utveckla sig.
Det är sålunda inte uteslutet att vissa för-
band kan behöva insättas på andra platser
än de ursprungligen avsedda, och det kan
också bli nödvändigt för förbanden att
utkämpa strid för att nå grupperings-
terrängen.

Med tanke på den starka eldkoncen-
tration som brukar föregå ryska anfall kan
betydelsen av befästningar inte nog fram-
hållas. I det nutida kriget har behovet av
befästningar också ökat med hänsyn till
faran för atomeld. Anläggningarna bör i
största möjliga utsträckning färdigställas
i fredstid så att truppen kan gruppera sig i
förberedda ställningar snarast efter upp-
marschen. En fortgående komplettering av
befästningssystemet är således nödvändig.
Efter hand som befästningarna byggs ut
på djupet minskas förutsättningarna för att
luftlandsättningar mellan gränsen och
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Kalix älv skall få vittgående återverk-
ningar. Därigenom kan dylika företag
komma att te sig mindre lockande för an-
griparen. Faran för landstigningsoperatio-
ner gör vidare en forsatt utbyggnad av be-
fästningarna på Norrbottens och Väster-
bottens kustland påkallad.

Såsom tidigare framhållits är vid ett
blixtkrig mot Sverige angrepp mot djupet
av territoriet att förutse. I alldeles särskild
grad kan anfallsföretag vara att befara mot
det inre av Övre Norrland. Inom detta om-
råde finns nämligen en mångfald föremål
som är av stor betydelse för totalförsvaret
och som samtidigt är svårreparabla, t ex
järnvägsbroar, kraftverk och flygfält. Det
kan med tanke på den ringa befolknings-
tätheten förefalla svårt för försvararen att
i tid vidta erforderliga åtgärder för anlägg-
ningarnas skydd. Dessutom erbjuder de
stora skogsområdena goda möjligheter för
den anfallande att dölja fallskärmstrupp
och sabotageavdelningar.

Stor omsorg måste följaktligen ägnas
ytförsvaret. Därvid bör framförallt beak-
tas att lokalförsvarsförbanden så långt
möjligt blir rekryterade från orter nära
skyddsföremålen. Hemvärnets betydelse
i ett kuppläge är också påtaglig, helst som
hemvärnet är den trupp som snabbast kan
mobiliseras, och det är därför av vikt att
även ägna hemvärnsrörelsen stor upp-
märksamhet.

De försvarsförberedelser som vidtas
genom lokalförsvarsförband och hemvärn
är dock inte tillräckliga för att möta faran
för innästlingsföretag. Det reguljära
invasionsförsvaret måste kompletteras
med allas beredskap till självförsvar. Det

torde därvid vara lämpligt att ”försvars-
kollektiv” bildas i byar och andra samhäl-
len. För att möjliggöra ortsbefolkningens
beväpning – utöver vad som kan åstad-
kommas med egna jakt- och tävlingsvapen
– bör det på skilda platser inom försvars-
områdena finnas särskilda förråd av hand-
vapen och ammunition. En omfattande
skjututbildning bör vidare komma till
stånd, bedriven främst inom ramen för den
frivilliga skytterörelsen. Genom dessa åt-
gärder skapas också goda förutsättningar
för en effektiv motståndsrörelse – om en
sådan skulle bli aktuell.

Norrbottningar och västerbottningar
är goda soldater. De utgör ett folkmaterial
som med hänsyn till försvarets intressen
bör väl tillvaratas. Detta är så mycket mer
betydelsefullt som befolkningen är fåta-
lig. Om framtida organisationsföränd-
ringar inom försvaret skulle medföra ka-
tegoriklyvning i någon form, bör under
inga omständigheter en dylik åtgärd vid-
tas inom VI. militärområdet. Där bör i
princip varje vapenför man uttas till värn-
pliktstjänstgöring och bibringas en grund-
lig militär utbildning.

Försvarsuppgifternas omfattning gör
också behovet av frivilliga krafter stort.
Detta gäller beträffande såväl manlig som
kvinnlig personal. Den frivilliga försvars-
rörelsen i Övre Norrland bör därför på alla
sätt uppmuntras och stödjas.

Slutligen skall några organisations-
och utrustningsfrågor beröras. Områdets
utsträckning och de tidvis försvårade
förflyttningsmöjligheterna framhäver be-
hovet av goda transportmedel. Översnö-
fordon och andra terränggående fordon
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bör tillföras förbanden, likaså – med tanke
på strider vid älvarna – amfibievagnar och
amfibiestridsvagnar. Vid den fortsatta
motoriseringen bör dock beaktas att till-
försel av drivmedel kan bli försvårad och
att i viss terräng och under vissa årstider
det även för bandfordon kan vara svårt att
ta sig fram. Hästar bör därför i icke ringa
omfattning alltjämt ingå i krigsorganisa-
tionen.

Tillkomsten av helikoptrar erbjuder
vidgade möjligheter för förflyttningar. Det
är uppenbart att detta fortskaffningsme-
del är av särskilt värde inom Övre Norr-
lands operationsområde.

Det hårda vinterklimatet påfordrar en
god vinterutrustning. De försök med nya
vinteruniformer som igångsatts inom
krigsmakten är därför värdefulla. Enligt
publicerade uppgifter skulle genomföran-
det av en ny vinterbeklädnad dock komma
att ta minst tio år. Vid sådant förhållande
synes det av beredskapsskäl vara angelä-
get att till en början göra de komplette-
ringar i den enskildes utrustning som är
mest trängande, t ex förse varje man med
ansiktsskydd och filtpjäxor.

Flygstridskrafter
Vid avvärjande av en luftinvasion är det
luftförsvaret som kan komma snabbast till
verkan. Flygstridskrafter kan även i öv-
rigt göra betydelsefulla insatser vid in-
vasionsförsvaret, t ex genom anfall mot
fiendens flygfält, kommunikationer,
truppsamlingar, hamnar och fartyg. Inom
förevarande vidsträckta operationsområde
är värdet av ett vapen med så stor rörlig-
het och snabbhet som flyget särskilt på-

tagligt. Därtill må läggas att ljusförhållan-
dena sommartid gör flygunderstöd nöd-
vändigt för att större markoperationer
överhuvudtaget skall kunna genomföras.

En fortsatt utbyggnad av luftförsva-
ret i Övre Norrland är alltså erforderlig.
Först och främst bör en jaktflottilj förläg-
gas till området. Vidare bör antalet baser
utökas så att vid behov en stark koncentre-
ring av flygstridskrafter kan ske till den-
na landsända.

Vintertid underlättas baseringsfrågan
genom att isbelagda sjöar då kan använ-
das som flygfält. Iordningställandet av en
dylik bas är dock förenat med ett icke obe-
tydligt arbete och måste noga förberedas.
Särskilda basförband bör utses härför och-
dessa bör av beredskapsskäl vintertid be-
driva övningar i Övre Norrland.

Marinstridskrafter
Den påtagliga faran för överskeppnings-
företag mot Norrbottens och Västerbott-
ens kustland framhäver vikten av ett väl
förberett kustförsvar. Försvaret till lands
måste stödjas av flottenheter, kustartilleri
och sjömineringar.

Vad flottan beträffar synes framförallt
smärre fartyg, såsom ubåtar och motor-
torpedbåtar, vara av värde i dessa far-
vatten. Risken för att fienden överras-
kande spärrar farlederna genom Södra
Kvarken gör det nödvändigt att sådana en-
heter i erforderligt antal ständigt är tillde-
lade Marinkommando Nord.

Särskilda stridsmedel
Såsom av den tidigare framställningen
framgått är det förenat med svårigheter att
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i Övre Norrland anordna ett effektivt för-
svar beroende bland annat på den ringa
befolkningstätheten, de långa sårbara för-
bindelserna till kraftkällorna i söder, om-
rådets storlek samt möjligheterna för fien-
den att anfalla samtidigt från flera håll,
d v s över gränsen, mot kusten och mot
det inre av territoriet. Även om mobilise-
ring och uppmarsch skulle ha hunnit ge-
nomföras före krigsutbrottet och man haft
god tid på sig att förbereda försvaret,
skulle det bli svårt att i längden hålla ställ-
ningarna gentemot en numeriskt överläg-
sen motståndare, som därtill är utrustad
med stridsmedel av modernaste slag. I än
högre grad skulle detta bli fallet i ett kupp-
läge. Nämnda förhållande belyser med all
önskvärd tydlighet nödvändigheten av att
den svenska krigsmakten tillföres vapen
med stor eldkraft och räckvidd, varigenom
den bristande tillgången på trupp kompen-
seras. Atomstridsmedel och robotar skulle
i väsentlig mån kunna motverka de stora
disproportioner i styrkeförhållandena mel-
lan svenska och ryska stridskrafter som
nu kan bedömas föreligga vid en invasion
i norr. Med dessa vapen i vår hand skulle
vi erhålla avsevärt större möjligheter att
framgångsrikt bekämpa fiendens flygba-
ser, kommunikationer, hamnar och trupp-
samlingar och vi skulle – vilket inte minst
är betydelsefullt för att kunna avvärja ett
angrepp över nordöstra landgränsen – ha
utsikter att eliminera de risker som nu fö-
religger för omfattningsföretag över
Bottniska viken. Anskaffningen av atom-
stridsmedel och robotar torde alltså för
närvarande få anses vara en av huvud-
frågorna när det gäller Övre Norrlands för-

svar. Till en början bör sådana vapenbä-
rare införskaffas som kan användas för bå-
de konventionella stridsmedel och atom-
laddningar.

Ledning
Under förutsättning att högkvarteret kom-
mer att befinna sig i Mellansverige kan
det bli vårt för den centrala militära led-
ningen att kontinuerligt utöva inflytande
på operationerna i Övre Norrland. Med
hänsyn härtill bör en vidsträckt delegering
av ärenden ske från ÖB till militärbefäl-
havaren för VI. militärområdet, och denne
bör ha stora befogenheter i fråga om ope-
rativa avgöranden. Av liknande anledning
bör försvarsområdesbefälhavare och an-
dra chefer som är direkt underställda
militärbefälhavaren äga rätt att i stor om-
fattning handla självständigt.

Vid stabernas sammansättning bör
hänsyn tas till det stora behov av perso-
nal, fordon och sambandsmedel som föl-
jer av de betydande avstånden och förbin-
delsesvårigheterna.

Några överläggningar med norrmän-
nen (NATO) om operativ samverkan i det
krigsfall varom här är fråga kan vid nu-
varande politiska förhållanden inte ske.
Förberedelser bör dock internt vidtas för
att vid behov snabbt få till stånd sådan
samverkan.

Försvarsförberedelser inom det
civila försvaret

Civilförsvar
Utrymning av civilbefolkning skall kun-
na ske från gräns- och kustområdena till
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det inre av territoriet. Utrymningtrans-
porterna kan medföra olägenheter för
truppkoncentreringen till Norrbotten, ef-
tersom förbanden under uppmarschen
kommer att möta en såväl sydgående som
västgående trafik. Detta kräver att den ci-
vila och militära transporterna noga plan-
lägges, vilket bör ske under samarbete
mellan berörda myndigheter.

Om transportrörelsen måste ske un-
der flygtryck, och snöförhållandena dess-
utom begränsar rörelsefriheten vid sidan
av vägarna, kan svårbemästrade situatio-
ner uppkomma. Det är därför nödvändigt
att den civila polisen kan förstärkas. Detta
kan ske med hemvärn, men det är med
hänsyn till uppgifternas natur önskvärt att
även i polistjänst utbildad militär perso-
nal – fältpolis – kan ställas till förfogande.
Eftersom behovet av polisförstärkningar
beräknas uppkomma redan i ett tidigt
skede bör fältpolisförband finnas med lo-
kal rekrytering.

Till civilförsvarets verksamhet hör
även omhändertagande av flyktingar. I ett
blixtkrig blir antalet flyktingar måhända
inte stort, men om krigsöppnandet före-
gås av en längre tids spänning och suc-
cessiv uppladdning av ryska stridskrafter
i Finland är betydande flyktingskaror att
vänta. Planläggning måste ske även med
tanke på sistnämnda alternativ.

De norrländska glesbygdernas tätor-
ter är i regel viktiga produktions- och kom-
munikationscentra och av denna anled-
ning aktuella mål vid hemortsbekämp-
ning. Anfall med brandbomber mot trä-
husbebyggelsen i samhällena – framförallt
vintertid – kan te sig verkningsfulla för

fienden även som ett led i terrorkrigfö-
ringen. På grund av de långa avstånden
mellan tätorterna (i lappmarkerna 6–10
mil) är möjligheterna att få hjälp från an-
dra tätorter (civilförsvarsområden) be-
gränsade. Detta gör att civilförsvaret måste
vara väl tillgodosett även i mindre samhäl-
len, vilket bör beaktas vid civilförsvars-
organisationens utformande i Övre Norr-
land.

I fråga om utrustningen inom civilför-
svaret är det uppenbart, att också denna
måste ta sikte på de speciella förhållande-
na inom området. Här må särskilt framhål-
las vikten av att civilförsvaret tillföres en
riklig mängd tält för att vintertid kunna
anordna förbands- och härbärgesplatser
m m i tillräcklig omfattning.

Ekonomiskt försvar
För att tillgodose krigsbehovet av förnö-
denheter av skilda slag inom riket är la-
gerhållning i fred av stor betydelse. Sär-
skilt svårersättliga varor bör därvid kunna
uppläggas i bergsförråd. Lagring erfordras
främst beträffande produkter som måste
importeras. Men även ifråga om viktigare
varor som kan frambringas inom landet
är lagring nödvändig, eftersom produk-
tionsmöjligheterna, sedan stridshandlingar
inletts, måste bedömas vara i hög grad be-
gränsade. För Övre Norrland är lagerhåll-
ning dessutom särskilt viktig till följd av
den jämförelsevis ringa tillgången på för-
nödenheter inom området samt de långa
sårbara transportvägarna. Ekonomiska
och andra faktorer sätter dock en viss
gräns för en dylik beredskapsåtgärd. Un-
der krigshandlingarnas gång kommer där-
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för såväl de militära styrkorna som det
civila samhället att för sitt underhåll bli
alltmer beroende av kraftkällorna utanför
området.

Vad sist anförts påvisar behovet av en
ändamålsenlig kommunikationsplanlägg-
ning. Denna verksamhet, som omfattar
åtgärder beträffande järnvägar, landsvä-
gar, teleförbindelser m m, är – såvitt an-
går Övre Norrland – särskilt omfattande
och komplicerad till följd av avstånden
och de geografiska förhållandena. Här
skall endast framläggas några synpunkter
rörande landsvägarna.

På grund av befarade avbrott på
järnvägsförbindelserna kommer en stor
del av transporterna i krig sannolikt att ske
landsvägsledes. Vägarna i Norrland –
framför allt i Västernorrlands och Väster-
bottens län – är emellertid mångenstädes
i mindre gott skick. Under perioder av tjäl-
lossning eller ihållande höstregn kan av-
stängning av vissa vägsträckor blir erfor-
derlig. Detta kan självfallet komma att
avsevärt försvåra trupprörelser och under-
hållstransporter och kan således få allvar-
liga återverkningar på försvaret i Övre
Norrland. Det är därför ur försvarssyn-
punkt önskvärt att vid den fortsatta ut-
byggnaden av landsvägsnätet i riket vä-
garna i Norrland erhåller hög prioritet.

För att möjliggöra understöd från
västmakterna är det nödvändigt att förbin-
delser finns västerut. Det är ett naturligt
önskemål att transportlinjerna är så korta
som möjligt, och därför bör vägar finnas
som från norska kusten leder direkt in i
militärområdet. Detta krav är betingat
även av risken för att fienden genom an-

fall mot nedre Norrlandskusten i huvud-
riktning Trondheim avbryter förbindelser-
na mellan Övre Norrland och Mellansve-
rige. Den enda landsvägsförbindelse som
finns mellan Norge och Sverige inom före-
varande del av Skandinavien är vägen från
Storuman över Tärna till Mo i Rana (al-
ternativt Mosjøen). Denna väg är – sär-
skilt på norska sidan – av mindre god be-
skaffenhet och det föreligger svårigheter
att hålla den öppen under vintern. Ett pro-
jekt angående förbättring av förbindelsen,
innebärande bland annat en delvis ny väg-
sträckning, har framlagts och underhand-
lingar i saken har upptagits med norska
myndigheter. Det är med hänsyn till för-
svarets intressen av stor vikt att detta för-
slag snarast genomföres.

 I fråga om anläggning av vägar inom
de nordligaste gränstrakterna, särskilt mot
eller över nordöstra landgränsen, måste dä-
remot stor återhållsamhet iakttas. Det gäller
här att så långt möjligt förebygga att en an-
gripare kan utveckla sina stridskrafter och
göra sin numerära överlägsenhet gällande.
I den mån nyanläggning skall ske av all-
männa vägar eller enskilda vägar med
statsbidrag blir vägsträckningarnas lämp-
lighet ur militär synpunkt föremål för pröv-
ning. Dylik kontroll kan däremot inte ske i
fråga om enskilda vägar som bekostas helt
och hållet med privata medel. Vägan-
läggningar av sistnämnda slag förekom-
mer ofta i Övre Norrland till följd av skogs-
bruket. En komplettering av lagstiftningen
bör därför ske med den innebörden, att
före anläggning av enskild väg inom
gränstrakterna i Norrbotten tillstånd skall
inhämtas hos vederbörande myndighet.
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Psykologiskt försvar
En väl funktionerande informationstjänst
och nyhetsförmedling utgör en av grund-
valarna för det psykologiska försvaret.

Tidningsofficinerna i Övre Norrland
är belägna i kuststäderna och Boden. Ef-
tersom dessa orter är särskilt utsatta för
anfall, och en flyttning av tidningstrycke-
rierna får anses utesluten, kan man inte
räkna med att de ordinarie tidnings-
officinerna skall kunna fungera i krig.
Tryckerier med sådan kapacitet, att de kan
framställa tidningar, finns inte i det inre
av området. Ej heller kan norrlands-
tidningarna utnyttja tryckerier på andra
håll i landet, enär tidningarna genom den
långa distributionstiden då skulle förlora
sitt nyhetsvärde. Problemet synes kunna
lösas genom anskaffning av en eller flera
flyttbara tidningsofficiner (med sätterier
och tryckerier), eventuellt gemensamma
för samtliga eller några av norrlands-
tidningarna. En sådan anläggning är emel-
lertid mycket dyrbar. Man kan rimligtvis
inte räkna med att ortstidningarna skall
vara beredda att ensamma stå för anskaff-
ningskostnaderna, och bidrag från staten
är med tanke på tryckfrihetsreglerna ej
heller lämpligt. En utväg synes vara att
söka få till stånd donationer för ändamålet.

De stora avstånden i Övre Norrland
gör särskilt rundradion betydelsefull så-
som hjälpmedel vid information och ny-
hetsförmedling. Lokala utsändningar kan
här ofta bli påkallade. De är därför ange-
läget att större möjligheter skapas för ra-
diosändning.

Säkerhetstjänst
Säkerhetstjänsten måste ägnas betydande
uppmärksamhet, inte minst med tanke på
kommunismens stora utbredning i Norr-
botten. Under beredskapsåren erhölls be-
vis för att de svenska truppernas styrka
och förläggningsområden inrapporterades
till Moskva med hemliga radiosändare,
detta förhållande och de iakttagelser i öv-
rigt som gjorts beträffande landsskadlig
verksamhet under och efter beredskaps-
åren visar nödvändigheten av att polisen i
orten erhåller tillräckliga medel för över-
vakning.

Sambandet mellan samhälls-
utvecklingen och försvaret
Norrlands problem är av vital betydelse
för hela vårt folkushåll. Sveriges handels-
balans bygger i stor utsträckning på möj-
ligheterna att ta tillvara och förädla de
norrländska råvarorna, inte minst skog och
malm i Norrbotten och Västerbotten. Trots
de stora naturtillgångarna finns det i Norr-
land många svåra frågor att lösa. En om-
fattande folkomflyttning pågår inom
norrlandslänen, och i vissa trakter är det
endast en tidsfråga när bygden blir helt
avfolkad. De norrländska tätorterna är inte
heller tillräckligt utbyggda för att ge
norrlänningarna en godtagbar försörjning
och service. Detta bidrar också till att ut-
flyttning – framförallt av ungdom – sker
från Norrland till andra delar av landet.
För försvarets del är denna tendens själv-
fallet betänklig.

För att leda utvecklingen i motsatt
riktning krävs en ändamålsenlig regional
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planering och stora investeringar inom oli-
ka näringsgrenar, främst skogsindustrin och
malmbrytningen. Vid den forsatta utbygg-
naden av de norrländska vattenfallen bör
beaktas att även Norrlands eget behov av
elkraft tillgodoses. Sker detta, underlättas
möjligheterna att inom denna landsdel för-
ädla en allt större del av dess råvaror. Det
är vidare angeläget att förutsättningarna
för småindustrins verksamhets vidgas. En
fortsatt rationalisering av det norrländska
jordbruket är också nödvändig.

Frågan om kommunikationerna är na-
turligen särskilt betydelsefull för en lands-
del som Norrland. Tele-, järnvägs-, lands-
vägs- och flygförbindelserna måste för-
bättras. Inte minst de senare kräver en vä-
sentlig utbyggnad. Eftersom sjökommu-
nikationerna är av stor vikt för de norr-
ländska exportnäringarna bör en fortsatt
upprustning av isbrytartjänsten ske, var-
jämte sjösäkerhetstjänsten efter kusten bör
bättre tillgodoses.

Ett annat viktigt problem är frågan om
ökade möjligheter för den norrländska
ungdomen att inom Norrland få erforder-
lig utbildning. Detta gäller såväl högsko-
leutbildning som undervisning på lägre
stadier, såsom i seminarier, gymnasier och
yrkesskolor av skilda slag.

Det är slutligen också av vikt att be-
folkningen i de norrländska samhällena
beredas ökad trivsel. Behov av underhåll-
ning, sport och fritidsverksamhet bör där-
för väl fyllas.

En hög utveckling av samhällslivet i
Övre Norrland överensstämmer helt med
försvarets intressen. Den befolkningsök-
ning som en stegrad samhällsutveckling

skulle föra med sig skulle – sett på längre
sikt – innebära större möjligheter att i krig
tillgodose personalbehovet för totalförsva-
ret. Förbättring av järnvägs-, landsvägs-,
sjö- och flygförbindelserna skulle under-
lätta transporttjänsten. Upprustning av
teleförbindelserna skulle vidare öka möj-
ligheterna att leda operationerna. Slutli-
gen skulle tillkomsten av ett större antal
fabriker, verkstäder och sociala anlägg-
ningar vidga förutsättningarna för under-
hållstjänsten.

Å andra sidan vore det också till gagn
för samhällsutvecklingen i Övre Norrland
om denna landsända i fred ägnades större
uppmärksamhet från försvarets sida. En
fortsatt utbyggnad av försvarsanlägg-
ningarna inom området och en kontinuer-
lig militär beredskapstjänstgöring därstä-
des skulle öka arbetsmöjligheterna för
ortsbefolkningen och kunde också bidra
till att hos svenska medborgare i allmän-
het vidga kännedomen om Norrland samt
skapa större förståelse för dess speciella
förutsättningar och problem.

Sammanfattning
Vid ett eventuellt sovjetryskt anfall mot
Sverige är det sannolikt att huvudan-
fallsriktningen kommer att gå över nord-
östra landgränsen. Mycket talar för att in-
vasionen kommer att företas på vintern
och att operationerna inledes med blixt-
angrepp. Ett överraskande anfall mot
gränsområdet i norr är möjligt att genom-
föra och kan få vittgående operativa åter-
verkningar. Angrepp är att vänta inte bara
över gränsen utan även mot kusten och
det inre av territoriet.
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Försvaret av Övre Norrland måste
följaktligen vara väl förberett. Av flera
skäl bör kraftsamlingen förläggas till om-
rådet mellan gränsen och Luleälvslinjen.
Angriparens möjligheter att genom luft-
invasion bemäktiga sig taktiskt viktiga
delar av detta område måste elimineras.

Försvaret i Norrbotten försvåras emel-
lertid av den ringa befolkningstätheten och
de långa och sårbara förbindelserna till
landet i övrigt. Detta gör det nödvändigt
att under de tider av året, då ett blixtanfall
skulle kunna befaras, särskilda bered-
skapsförband är förlagda till gränsen. För
att möjliggöra att förstärkningar snabbt
kan föras fram söderifrån bör transport av
trupp luftledes förberedas. En fortsatt ut-
byggnad bör ske av befästningssystemet
såväl på djupet som utefter kusten. Ytför-
svaret måste väl tillgodoses.

Eftersom flyget är det vapen som be-
sitter den största rörligheten och som snab-
bast kan ingripa mot luftinvasion och an-
dra överraskande företag bör en väsentlig
utbyggnad ske av luftförsvaret i Övre
Norrland. Likaså bör med hänsyn till fa-
ran för anfall mot kusten sjöstridskrafterna
vid Marinkommando Nord förstärkas.

Fronternas storlek och de relativt be-
gränsade försvarsstyrkorna framhäver
starkt vikten av att försvaret tillföres atom-
stridsmedel och robotar.

I fråga om civilförsvaret är det nöd-
vändigt att beakta att i Övre Norrland även
mindre samhällen kan vara lockande an-
fallsmål och att hjälpverksamheten orterna
emellan blir försvårad till följd av de stora

avstånden. Civilförsvaret måste därför va-
ra väl tillgodosett även i mindre samhällen.

Det ekonomiska försvaret bör främst
inriktas på lagring av förnödenheter och
på kommunikationsförbättringar.

Beträffande det psykologiska försva-
ret är det av vikt att säkerställa tidnings-
utgivningen och förbättra sändnings-
möjligheterna för rundradion.

Även säkerhetstjänsten måste ägnas
stor uppmärksamhet med hänsyn till den
påtagliga spioneri- och sabotagefaran.

Slutligen är det för försvaret angelä-
get att samhällsutvecklingen i Övre Norr-
land främjas.

Situationen i världen inger inte för-
hoppningar om att freden i längden skall
kunna bevaras. Om ett storkrig skulle bry-
ta ut har vi utsikt att undgå bli indragna i
konflikten endast under förutsättning att
vi upprätthåller ett så starkt försvar, att
främmande makt kommer att tvivla på
fördelarna av att anfalla oss. För att uppnå
denna effekt räcker det emellertid inte med
att trupper överhuvudtaget kan mobili-
seras i erforderlig omfattning. Stridskraf-
terna måste dessutom finnas inom – eller
kunna i tid koncentreras till – de operativt
sett viktigaste områdena.

 Om en strategiskt så betydelsefull del
av landet som Övre Norrland vore lätt att
ockupera, skulle detta inbjuda till inva-
sion, och vårt försvar skulle inte få den
fredsbevarande verkan som eftersträvas.
Övre Norrland får inte bli en öppen in-
fallsport. Försvaret i norr skall vara ett lås
som håller.
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In case of a Soviet attack against Sweden
it is very likely that the main line of at-
tack will be launched over the north-east
border. There’s a lot that points towards
such an invasion taking place in the win-
ter, and further that the initial phases of
operations will be conducted in a blitz-
krieg fashion. A surprise attack directed
towards the border areas or across the
coastline in the north is feasible and may
have far-reaching consequences.

The defence of the province of Norr-
botten must therefore be thoroughly plan-
ned. An aggressor’s possibilities to take
possession of tactically important parts
must be eliminated. Unfortunately, this is
made unusually difficult since the density
of the population in these areas is extremely
low. In addition, communications are
extended and vulnerable to attack. This
makes it necessary to have high readiness
formations on the border during those

Prizewinning essay contest entry from the year 1958 by Colonel Hakon Leche*

Some Views on the Defence Problems of Upper Norrland.
A Key Issue

* In August 1958, an essay contest entry was sent to the Academy by Colonel Hakon Leche. The offi-
cial examiners concluded that it contained top secret information about the defence of Upper Norr-
land. Consequently, the entry was classified and never published in any form. More than forty years
later, the essay was found in the archives of the Military Record Office by Mr Alex Svensson, an
Academy staff member. The editorial staff are now proud to finally be able to publish Colonel Leche’s
essay, especially since it gives us valuable insights into Sweden’s plans for resistance in case of a
Soviet invasion in the 1950s. Lieutenant Colonel, now Major General, Claës Skoglund was on the
board of examiners back in 1958, and he has now, more than forty years after the event, graciously
agreed to have his written statement on Colonel Leche’s prizewinning entry published, see pp. 34–36.

Summary
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periods of the year when a blitzkrieg at-
tack may be considered possible or im-
minent. To facilitate reinforcements from
the south, arrangements for transportation
of troops by air should be planned for. A
continued completion of already existing
fortifications should be made both in depth
and along the coastline. Defence prepara-
tions must be extended to cover large part
of Swedish territory.

Given the superior mobility and strike
capability that is a vital characteristic of
air power, our Swedish Air Force installa-
tions in Upper Norrland must be further
consolidated for greater efficiency. The
same must apply to our naval command
forces in this area.

In view of the vast expanses of land
to be covered, the proccurement of atomic
and missile capability must be seriously
considered.

When it comes to the organization of
civil defence units, it must be borne in
mind that even small communities may be
open to attack and that the existing vast
distances between various places are
bound to cause problems for relief work-
ers. Our civil defence organization must
therefore be well provided for even in
sparsely-populated areas. The same ap-
plies to supplies and supply routes.

 As for our psychological defence ef-
forts, it is most important to safeguard

against a possible breakdown in the dis-
tribution of newspapers and radio trans-
mission.

Our security services must be given
adequate resources to be able to cope with
and counter acts of espionage and sabo-
tage.

Finally, it is of paramount importance
to the Armed Forces that the development
of Upper Norrland’s local communities be
promoted.

The present situation in the world
does not lead us to believe that peace will
reign for long. If a major war should break
out, our only hope of not being dragged
into it is that our own defence capability
is being recognized by a potential aggres-
sor. To achieve this effect it is, however,
not enough that a sufficient number of
troops exist for mobilization. Such forces
must needs already have been deployed –
or earmarked for deployment at very short
notice – to relevant areas of operation.

If we allow a strategically important
part of our country like Upper Norrland
to be an easy conquered objective, this
might very well invite an unprovoked
military aggression. Consequently, our
defence forces would then not have the
desired peacekeeping effect. Upper Norr-
land must not be an open gateway to
Sweden but be kept under lock and key.


