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av general Bengt Gustafsson

I  våras skrev major Per Iko om ”Mili-
tärens initiativ i det icke-militära för-
svaret”.1 Jag vill kortfattat komplettera 

detta med några få egna erfarenheter.
Själv hoppade jag av från den militära 

banan under tre år från slutet av 1960-talet, 
varvid jag förenade tjänst vid en annan 
statlig myndighet, nämligen Civilförsvars-
styrelsen (ungefär nuvarande Räddnings-
verket). Den utlösande orsaken var att 
jag inte kunde komma överens med den 
dåvarande arméchefen, Carl Eric Almgren, 
om var jag skulle göra mina två truppår 
som kompanichef.

Väl där, fick jag lära mig att densamme 
Almgren var en av initiativtagarna till det 
moderna statliga befolkningsskyddet för 
kärnvapenåldern och även i övrigt bidragit 
till utformningen av det kalla krigets total-
försvar. Vad gäller civilförsvaret skulle det 
finnas en PM författad av 50-talets gene-
ralstabsofficer i Försvarsstabens arkiv. Den 
borde vara intressant för en som forskar om 
svenskt totalförsvar under denna period. 
Om den inte finns i försvarets del av Riks-
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arkivet, bör den återfinnas i Almgrens eget 
arkiv, som lär vara innehållsrikt på gamla 
myndighetspapper.

Anledningen till att det militära försvaret 
och en del av dess officerare, främst inom 
armén, var så intresserade av frågan var i 
första hand, som Iko säger, kunskapen om 
att det militära försvaret för att lösa sina 
uppgifter var beroende av att samhället 
fungerade på ett så effektivt sätt som möj-
ligt även i krigets miljö. Behovet ökade 
när det militära försvaret i budgetpressens 
spår under 70- och 80-talen för sin logistik 
i krig ”köpte in sig” i fredssamhällets civila 
infrastruktur.

Däremot tror jag inte man skall ana sig 
till några konspiratoriska skäl. Många 
av de ledande befattningarna i de civila 
försvarsmyndigheterna var bemannade 
av tidigare officerare helt enkelt av det 
skälet att man fick snabbare större ansvar 
med högre lön. Själv blev jag rekryterad 
av en före detta plutonchef och blev redan 
efter ett år byråchef med en lön jag skulle 
få först 10 år senare i Försvarsmakten 

1  Iko, Per: ”Militärens initiativ i det icke-militära försvaret”, KKrVAHT 3. häftet 2005
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som regementschef, efter en omstart som 
kompanichef.

Det var klart att man genom sin utbild-
ning till generalstabsofficer hade lärt sig 
mycket som kunde användas för att för-
bättra det nya ansvarsområdet på ett sätt 
som också gagnade Försvarsmakten. I mitt 
fall, t ex kom jag in när studieorganisatio-
nen vid myndigheten, ledd av en annan 
tidigare officer, kommit till uppfattningen 
att befolkningsskyddet inte skulle fungera 
med den lägsta organiserade ledningen 
på länsstyrelsenivå. Den skulle snabbt bli 
överbelastad. I början av 1970-talet tillkom 
så den kommunala nivån och jag kunde 
ta initiativet till det som kom att kallas 
”Lokala totalförsvarsövningar”, som skulle 
hållas vart fjärde år med deltagande av en 
i kommunen enligt krigsplanläggningen 
verksam militär enhet med territoriellt 
ansvar. Det är klart att dessa gagnade också 
det militära försvaret.

Under min ÖB-tid var jag bl a ordföran-
de i Totalförsvarets chefsnämnd. När jag 
försökte bli avlöst från det uppdraget efter 
den första förordnandeperioden visade det 
sig att ingen önskade det, varken bland de 
civila myndigheternas chefer eller inom 
departementet. Det kanske var så, att man 

ibland kunde bli förargad på det militära 
försvarets dominans, men när det kom till 
kritan kunde man se ÖB som en objektiv 
ordförande mellan revirbevakande myn-
digheter.

Nu är hela den territoriella ledningsor-
ganisationen för totalförsvaret nedbruten, 
konstigt nog av de utredare som i den nya 
världen tecknar en nationell hotbild, som 
verkligen skulle behöva ett samverkande 
samhällsförsvar för att även på lokal nivå 
kunna hantera de kaotiska situationer 
som kan bli en följd av IT-angrepp, terror 
och fågelinfluensa, för att nu inte tala om 
värre saker.

Att jag på sommaren 1982 efterträdde 
Rolf Vigur som chef  Planerings- och bud-
getsekreteriatet på FöD berodde på de där 
tre åren som civil. Regeringskansliets fack 
hade nämligen krävt att chefsbefattningen 
denna gång besattes av någon från de civila 
myndigheterna, men fick vika sig när ÖB 
kunde peka på att jag hade sådan erfaren-
het, även om den låg några år bakåt i tiden. 
Det var roande att erinra sig att Almgren, 
när jag lämnade arméstaben hösten 1969 
vid avskedstagandet efter jag sagt att jag 
kanske kom tillbaka, lyfte pekfingret och 
riposterade: ”Men sämre skickad!” 

 


