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Arton pjäser utgör den artilleristiska 
kulmen för vårt hädangångna fasta 

sjöförsvar. De räckte till ett halvt dussin ut-
spridda batterier längs den svenska kusten. 
Vardera var försedd med tre helautomatiska 
12 centimeters kanoner, och de inlemmades 
i krigsorganisation åren 1977–1982. Om 
dem har ledamoten Lars Hansson rest ett 
äreminne med boken ERSTA, layoutad och 
bildsatt av Lars A Hansson.

Berättelsen om ERSTA (ERSättning 
av Tungt Artilleri) innehåller drag som 
verkar rätt typiska för svensk försvarsma-
terielanskaffning under det kalla kriget. 
Man skulle ha det bästa, och sedan fick 
man kompromissa både kvantitativt och 
kvalitativt. 

Recensenten har inte funnit den exakta 
formuleringen i Lars Hanssons text, i rekla-
men på baksidan kallas i alla fall ERSTA 
för ”världens modernaste kustartillerika-
non”. Författaren skriver att batteriet hade 
den första genomgående digitaliserade eld-
ledningen i Arte 724, det var en anläggning 

Med sex ess i leken 

Hansson, Lars & Hansson, Lars A: ERSTA. Från svarvspån till byggnadsminne. En 
historik över fast 12 centimeters kustartilleri m/70, LAH bunkertors, Estland 2008.

Av Olof Santesson

”helt anpassad till kustartilleriets behov i 
det kalla kriget” med ett ”balanserat kärn-
vapenskydd”. 

Problemet blev kostnaden för hela sys-
temet kring de tre pjäserna, med förutom 
eldledning sådant som stridsledning, 
luftvärn och skydd, för att bara ta några 
centrala element. Somligt prutades från 
början. Försvaret ansåg sig inte ha råd att 
skydda batterierna mot att de skulle bli 
elektroniskt utslagna (EMP-effekten) av en 
stormaktsfiende. Sedan blev det egentligen 
bara det första batteriet, vid Söderarm, som 
byggdes helt enligt planen för en utspridd 
gruppering med 500 meters lucka mellan 
pjäserna. 

Då man såg över förutsättningarna för en 
vidare utbyggnad, aktualiserades nämligen 
möjligheter att förbilliga anläggningarna 
med exempelvis sammanslagen mätsta-
tion/kommandoplats och tätare mellan 
pjäsplatserna bland diverse andra mindre 
kostnadskrävande (nöd)lösningar. Det led-
de till inskränkningar även för den under 
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byggnad varande första batteriserien.

När planerna på ERSTA på allvar 
väcktes vintern 1964/1965 befann sig 
det svenska kustartilleriet i sitt kanske 
lyckligaste skede. Det hade varit något av 
sjöförsvarets fula ankunge även efter till-
komsten som nytt vapenslag 1902. Under 
det s k Dyrssenväldet (två höga sjöoffice-
rare och bröder) gavs flottan nya pjäser 
medan kustartilleriet fick överta kanoner 
från utrangerade örlogsfartyg. 

Först med 1936 års försvarsbeslut hade 
kustartilleriet gynnats, men den forcerade 
utbyggnaden under andra världskriget hade 
måst improviseras. Efter beredskapsåren 
var det hög tid att modernisera systemen, 
med överbefälhavaren Helge Jungs snarast 
entusiastiska stöd.

Det första som skedde var att två batte-
rier med tillsammans tolv 15,2 cm sjökano-
ner m/38 i dubbeltorn avsedda för Thailand 
sattes upp i Hemsö utanför Härnösand och 
Bungenäs på norra Gotland (det var på den 
tiden då Gotland skulle försvaras). Sedan 
kom en första nybyggnad: tre stycken 10,5 
cm batterier i Stockholms skärgård. 

Vid det laget hade marin- och kustartille-
riledningen beslutat att först av allt ersätta 
gamla lättare pjäser från 1800-talet med 
splitter nya 7,5 cm kanoner m/57. Inalles 
fick krigsorganisationen 1962–1975 trettio 
batterier (90 pjäser) som Hansson kallar 
för ”kustartilleriets verkliga arbetshäst”. 
Ytterligare tio diskuterades, men till dem 
räckte inte pengarna.

Det hade blivit hög tid att förverkliga 
ett system som skulle utgöra den tunga 
enheten i kustartilleriets spärrbataljoner. 

När arbetet på allvar tog fart hade det 
svenska försvaret anammat McNamara-
tidens starka betoning av målstyrning med 
det nya FPE-systemet (Försvarets plane-
rings- och ekonomisystem). Pjäsval och 
kostnader skulle styras av konfliktscena-
rier och ”dimensionerande angreppsfall”. 
Bataljonen skulle kunna ta sig an fyra av 
angriparens regementen (vardera om minst 
2 000 man) och det tunga batteriet ensamt 
ett à två regementen.

Författaren kan inte riktigt precisera vid 
vilken tidpunkt och vid vilket tillfälle man 
stannade för kalibern 12 cm, under det att 
armén med haubits 77 gick upp från tidi-
gare 10,5 cm till 15 cm för sitt nya fältartil-
leri. Avgörande för marinen/kustartilleriet 
var rimligtvis att det skulle gå att skjuta 
snabbare med den något lättare pjäsen. De 
bedömda målen var heller inte angripande 
slagskepp och andra tunga förband utan 
landstingsfartyg, jagare och minsvepare. 
Räknat i kg/minut kunde tre stycken 12 
cm kanoner faktiskt ha större eldkraft än 
fyra stycken 30, 5 cm pjäser!

För den som har erfarenheter från 
femtio- och sextiotalens fältartilleri är 
det intressant att se hur det kunde reso-
neras inom kustartilleriet. Några år in på 
1950-talet skulle artilleriet kunna skjuta 
”regementseld” med fyra-fem divisioner 
(bataljoner), 48 till 60 pjäser, mot stora 
mål, medan kustartilleriet riktade in sig 
mot punktmål med enstaka pjäser. Dåva-
rande majoren Bo Westin hävdade att det 
i ett batteri räckte med två pjäser, varav 
den ena sköt och den andra stod i reserv. 
Hansson anser att detta var framsynt tänkt. 
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Arton nya kanoner skulle således ha kunnat 
räcka till nio batterier.

Tre pjäser per batteri hade dock tydligen 
blivit det vedertagna antalet, och tre blev 
det också med 12 cm m/70. Intressant är 
uppgiften att dåvarande ÖB Stig Synner-
gren personligen bestämde en kraftsamling 
till Norrland respektive Skånes sydkust.

De sex fasta batterierna fick inga efter-
följare (anslagen räckte inte till ytterligare 
fyra och ännu mindre till de ursprungligen 
planerade sexton). Däremot tillkom, med 
77:ans lavett, ett rörligt system som sedan 
med Hanssons ord försvann ”efter det för 
alla kustartillerister chockartade beskedet 
under det sena 1990-talet från ÖB, Ove 
Wiktorin att även de helt kuranta rörliga 
12/80-batterierna KARIN (Kust Artilleriets 
Rörliga INvasionsförsvarssystem), i förtid 
skulle utgå ur krigsorganisationen”. 

ERSTA hann i alla fall gå på export. Även 
Norge skaffade åtta stycken 12/70 för tre 
batterier P6074 (3+3+2) och åstadkom där-
med, med en annan kommunikationslösning 
(fiberteknik) något som enligt författaren 
var ”snäppet vassare” än Sverige.

På trehundra sidor har Hansson skildrat 
vad som blev ett artillerisystems uppgång 
och fall och låtit oss, om man så vill, höra 
det svenska kustartilleriet svanesång. 
Ambitiöst har han gått till verket med 
inblickar i planering, samarbete med Bo-
fors, tekniska beskrivningar, byggnation, 
avsnitt om eldledning, stridsledning och 
luftvärnssystem (40 mm LVS 75 M i stället 
för robot 70, något som ogillades på ÖB-
håll) liksom organisation och utbildning. 
Boken är rikligt försedd med färgfoton och 
sprängskisser.

Inslag som tydliggör mycket av vad infö-
randet av ett helt nytt artillerisystem verk-
ligen innebar ”på backen” är berättelserna 
av ett antal batterichefer. Inblickar i svensk 
försvarsplanering ges med uppgifter om 
att batterierna skulle vara självförsörjande 
i trettio dagar och att det till varje pjäs 
skulle finnas 450 sjömålsgranater (med 
base bleed, basflöde, två mils räckvidd) 
och 150 spränggranater. Med all personal, 
inklusive luftvärn och närskydd, var det 
frågan om stora batterier, i olika organisa-
tionstablåer kring 300 man, d v s mer än 
dubbelt så stora som fältartilleriets 6- eller 
4-pjäskompanier.

Författaren är sannerligen hemmastad 
på sitt område i egenskap av marinchefens 
projektledare för ERSTA på den tiden det 
begav sig. Han har öst på med sådana 
sakuppgifter som hans gamla artilleristiska 
kolleger verkligen kan ta till sig. Kanske 
har han haft litet svårt att hålla igen sin 
berättariver. Dispositionen kan kännas 
aningen rörig för lekmannen, det historiska 
blandas med det tekniska, och boken kunde 
nog ha nått en bredare läsekrets efter en 
förnyad genomgång och viss uppstram-
ning. Långa textavsnitt med kursiv stil är 
aldrig läsarvänligt.

Men nu har Lars Hansson en gång skrivit 
sin bok som han vill ha den. Informationen 
finns där till generöst överflöd. Kärleken 
till det egna vapenslaget är inte att ta 
miste på.

Författaren var utrikesredaktör i Dagens 
Nyheter 1973–1998. Han är ledamot av 
KKrVA.


