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Vår neutralitetspolitik är orubblig”, 
”Hela landet ska försvaras.” Formler 

som dessa nöttes in i svenska folket under 
det kalla kriget. Men verkligheten var 
en annan. Allra nordligaste Sverige var 
ett av de områden där neutraliteten löpte 
störst risk att allvarligt kränkas. Trots det 
saknades ett effektivt svenskt försvar. 
Sverige lämnade en lucka. I den kunde 
Sovjet angripa och Norge och dess NATO-
allierade kunde ingripa till Sveriges och 
Norges försvar.

retoriken: Från orubblig neutralitet till 
dagens samverkan
När utrikesminister Carl Bildt den 13 febru-
ari i år läste upp årets utrikesdeklaration i 
riksdagen stadfäste han en ny tolkning av 
svensk säkerhetspolitik. Sverige är fortsatt 
militärt alliansfritt, men begreppet har fått 
en helt annorlunda innebörd:

Det råder bred enighet om att vårt lands 
framtida säkerhet bygger på gemenskap 

och samverkan med andra länder. Det 
råder också bred enighet om att Sverige 
inte kommer att förhålla sig passivt om 
ett angrepp skulle drabba ett annat med-
lemsland i Europeiska Unionen eller ett 
annat nordiskt land. I detta ligger också 
en förväntan att dessa länder agerar på 
samma sätt om Sverige drabbas.1

Denna nya linje har vuxit fram gradvis 
sedan 1991 och nästan utan debatt. Prin-
cipen om ömsesidig hjälp vid angrepp 
inom EU har nu utvidgats också till de 
nordiska NATO-länderna Danmark och 
Norge. Om detta råder enighet, enligt de 
sju riksdagspartiernas representanter i 
Försvarsberedningen. 

Ändå är det inte så länge sedan Sveriges 
säkerhetspolitiska doktrin under det kalla 
kriget var närmast den motsatta: alliansfri-
het i fred syftande till neutralitet i krig. 

Från slutet av 1940-talet till 1989 var 
Europas politiska karta helt annorlunda, 
kontinenten var tudelad mellan öst och 

NATO:s försvar av nordligaste Sverige
- informellt samarbete med NATO-grannen Norge

Inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd V  
den 25 mars 2008 av Mikael Holmström

1  Regeringens deklaration vid 2008 års utrikespolitiska debatt i Riksdagen onsdagen den 13 februari 2008. 
Utrikesminister Carl Bildt, Regeringskansliet. 
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väst. Sverige låg på gränslinjen, med 
en Warszawapakt där DDR mötte Väst-
tyskland och NATO längre västerut än 
svenska Strömstad. I väster fanns NATO 
som Sverige naturligtvis stod utanför, men 
Sverige stod också främmande inför den 
västliga integrationen inom EEC vilken 
uppfattades som nära knuten till Atlant-
pakten och USA.2

Om ett statsråd under det kalla kriget 
antytt att Sverige hade en ”gemenskap” 
med våra grannar i Norden (eller än 
värre med USA) skulle han fördömts. Så 
skedde också när försvarsminister Torsten 
Gustafsson (c), 1981 bröt mot den enighet 
som neutralitetspolitiken ansågs kräva när 
han råkade säga: ”Även om vi betraktar 
oss som neutrala vet vi var vi hör hemma. 
Amerika är den stora demokratin.” Gus-
tafsson kritiserades av oppositionsledaren 
Olof Palme (s), för att ha ”överskridit 
gränsen”, försvarades inte av sin chef och 
partibroder statsminister Thorbjörn Fälldin 
utan blev något av en spefågel.

Idag står huvuddelen av Sveriges ut-
landsstyrka under NATO-befäl och vi är 
det mest aktiva landet i NATO:s Part-
nerskap för fred. Det var under svenskt 
EU-ordförandeskap 2001 som EU bör-
jade bygga upp en militär förmåga och 
svensk trupp har deltagit i varje militär 
EU-operation, senast nu i Tchad. Sveriges 

ÖB Håkan Syrén och Norges Forsvarschef 
Sverre Diesen lade förra året fram en lång 
katalog för samarbete mellan länderna.

Det ligger nära till hands att tala om ett 
generationsskifte i svensk säkerhetspolitik 
i och med Försvarsberedningens rapport 
i december 2007. Även företrädare för 
partier som är motståndare eller skeptiska 
till NATO försvarade den nya linjen. ”Vår 
gemenskap mellan folken ligger på ett 
djupare plan, vare sig vi är med i EU el-
ler NATO”, förklarade Annika Nordgren 
Christensen, miljöpartiet, (nyligen invald 
ledamot av KKrVA). ”Norges gräns är ju 
vår närmsta landgräns. Sveriges säkerhets-
politik skulle tjäna på att vi hjälper dem. 
Norge och Danmark är våra grannländer”, 
sade vänsterpartiets Gunilla Wahlén. 3

Resonemang med en likartad klang-
botten går långt tillbaka, åtminstone till 
förhandlingarna om ett skandinaviskt för-
svarsförbund för 60 år sedan, 1948. Där 
slogs det fast:

Redan de geografiska förhållandena med-
föra, att upptagandet av en försvarskamp 
inom vart och ett av de skandinaviska 
ländernas område är av direkt betydelse, 
när det gäller att försvåra angrepp mot 
Skandinavien.4

Men under 1949 valde länderna olika vä-
gar: Danmark och Norge kom att tillhöra 

2  Statsminister Tage Erlanders anslog linjen i de s k Metalltalet 1961 då han sade att EEC:s Romfördrag 
”ofta uppfattas såsom en komplettering och förstärkning av Atlantpakten”. 

3  Holmström, Mikael:  ”Partierna ense om att försvara NATO-grannar”, SvD, 5 december 2007.
4  Faksimil av den Den skandinaviska försvarskommitténs betänkande,14 jan 1949, s 23, VI Skandinaviens 

försvarsmöjligheter, återgivet i SOU 1994:11, bilaga 4, s 71.
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NATO:s grundarländer medan Sverige 
återgick till neutralitetspolitik. 

Den skärptes under den så kallade Hjal-
marsonaffären.1959 slog statsminister 
Tage Erlander fast att några förberedelser 
för samverkan med andra länder inte fick 
ske. Syftet med den alliansfria politiken 
var att:

skapa respekt för vår vilja att hävda neu-
traliteten åt alla håll och för vår förmåga 
att försvara oss, om vi ändå blir angripna. 
Förberedelser och överläggningar för 
militär samverkan med en stormaktsal-
lians är sålunda helt uteslutna om vi vill 
bevara förtroendet för vår utrikespolitik 
och försvarspolitik (min kursivering).5

Under 1960-talet blev den svenska utri-
kespolitiken mer aktiv. Retoriken blev 
alltmer uppskruvad under kalla krigets 
andra hälft, 1969-89. Sveriges kritik av 
USA:s krigföring i Vietnam på 1970-talet 
följdes av ”frostens år” i relationerna till 
Förenta staterna. Den andra supermakten, 
Sovjetunionen, rustade i Centraleuropa och 
byggde ut sina flottor och baserna på Ko-
lahalvön. Sovjets invasion av Afghanistan 
1979 gjorde definitivt slut på den globala 
avspänningen mellan supermakterna. 

Hos den sovjetiska Nordflottan fanns 
1985 två tredjedelar av Sovjets ubåtsba-

serade interkontinentala kärnvapen, en 
bastion som försvarades med hundratals 
fartyg och flygplan.6

Nordeuropa hamnade än mer i skär-
ningspunkten när USA svarade Sovjet 
med kryssningsmissiler med flygbanor 
över Norden och den nya mer offensiva 
amerikanska maritima strategin. 

Vårt territorium utsattes för undervat-
tenskränkningar med officiella svenska 
protester mot Sovjet 1981 och 1983. Säker-
hetspolitiken blev en stridsfråga och Sve-
riges statsminister Olof Palme markerade 
regeringens linje i september 1984.

”Vi måste vara aktsamma om förtroendet 
ute i världen för vår föresats att icke ens 
under starkt yttre tryck lämna neutrali-
tetspolitiken, att bli en utpost för den ena 
eller andra militäralliansen. Denna politik 
skall bära orubblighetens prägel. Man ska 
kunna lita på den svenska linjen” (mina 
kursiveringar).7

1959 års deklarerade förbud mot militär 
samverkan med andra länder levde kvar 
ända till 1982 (regeringen Fälldin). Men 
det skärptes och blev än mer kategoriskt 
i det sista försvarsbeslutet under kalla 
kriget, för åren 1988-1992 (regeringen 
Carlsson).

 ”Alla förberedelser och överläggningar 
syftande till militär samverkan med andra 

5  Dalsjö, Robert: ”Förhoppningar och förbud”, KKrVAHT, 4. häftet 2002, s 102.
6  Ries, Tomas: Soviet Strategic Nuclear Interests and Soviet Poliy Towards the Nordic Region, 1955-1985, 

Thèse No 150,  Université de Genève, Institut Univeristaire de Hautes Etudes Internationales, 1996 
s  139.

7  Utrikesfrågor Offentliga dokument mm rörande viktigare svenska utrikesfrågor 1984 Utrikesdepartementet 
1985, Olof Palme, anförande 17 september inför s-kongressen s 49.
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stater i krig är självfallet uteslutna” (min 
kursivering).8

Idag vet vi att verkligheten var en annan.

Verkligheten: Växer fram som 
pusselbitar
Det är numera ett erkänt faktum att vi haft 
ett dolt militärt samarbete med västmak-
terna i fredstid sedan 1949. Däremot är det 
ännu till stora delar oklart hur omfattande 
det var och hur det militära västsamarbetet 
utformades två sista decennierna av kalla 
kriget 1969-1989. 

Att kartlägga Sveriges verkliga säker-
hetspolitik under det kalla kriget är som att 
lägga ett pussel. Bit efter bit har letats fram 
lagts samman av forskare, journalister, 
diplomater och kommissioner.9  

Den brett sammansatta Neutralitets-
politikkommissionen, NPK, granskade 
åren 1949-69 och bekräftade 1994 att 
förberedelser gjorts för att ta emot bi-
stånd från väst. Kommissionen talade om 
att regeringen velat ”skapa en nationell 

handlingsfrihet” för att ta emot militärt 
understöd från väst. När skulle regeringen 
då ha handlat? Här skrev NPK: hjälpen 
från väst skulle aktiveras ”i ett hotande, 
icke närmare definierat läge”.10

Hjälpen var enligt, NPK, huvudsakligen 
ett indirekt bistånd som exempelvis anfall 
mot sovjetiska flygfält, utskeppningsham-
nar och kommunikationer för att hindra 
ett anfall mot oss. Det var inte, enligt 
kommissionen, frågan om direkt bistånd, 
alltså samordning av operationerna för 
olika styrkor på svensk mark. 

Men material jag fann i kommissionens 
arkiv 1998 visade att den svenske marin-
chefens topphemliga krigsplacering långt 
in på 1980-talet var att från ett NATO-land 
(Storbritannien, alternativt USA) sam-
ordna Sveriges och NATO:s kommande 
krigsansträngningar. 11

När dokument ur NATO:s arkiv blev 
tillgängliga 1999 framgick att alliansens 
utrikes- och förvarsministrar 1957 hade 
slagit fast ”Skandinavien bör försvaras 

8   Regeringens proposition 1981/82:102 om säkerhets- och försvarspolitiken samt totalförsvarets fortsatta 
utveckling, s  5, Regeringens proposition 1986/87:95 Totalförsvarets fortsatta utveck ling. Propositionen 
lade fast politiken ända in på 1990-talet, budgetåren 1987/88-1991/92, s 5.

9  Agrell, Wilhelm: visade i Den stora lögnen (Ordfronts förlag 1991) hur 1940-talets band mellan svensk 
militär och NATO-grannarna Norge och Danmark (samt stormakterna Storbritannien och USA) fortsatte 
under 1950-talet. Radiojournalisten Christer Larsson avslöjande 1992 att militära kommunikationer till 
Danmark och Norge moderniserades ännu 1987. Ambassadör Leif Leifland skildrade i Frostens år Om 
USA:s diplomatiska utfrysning av Sverige (Nerenius & Santérus förlag 1997) det verkliga agerandet under 
Vietnamkriget.

10  Om kriget kommit  Förberedelser för mottagande av militärt bistånd 1949-69. Betänkande av Neutrali-
tetspolitikkommissionen, SOU 1994:11, s 282 och 303.

11  Holmström, Mikael: Artikelserien ”Den dolda alliansen” SvD, 1.”Erlander och Palme misstrodde neutra-
litet” 2 aug 1998, 2. ”USA:s styrkor garant för både Palme och Carlsson” 3 aug 1988, 3.”Sovjet trodde 
inte på neutralt Sverige” 7 aug 1998, 4. ”Ekonomisk krigföring i nationens intresse” 23 sep 1998, 5. ”I 
Erlander fann USA en hemlig samarbetspartner” 30 sep 1998, 6. ”Hemliga pusselbitar skadar politikens 
trovärdighet” 4 oktober 1998. 
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som en helhet så långt framåt som möj-
ligt”. De förberedelser som Sverige gjort 
verkade passa hand i handske med allian-
sens strategi. 

NATO-dokument antydde att operatio-
ner på svenskt område skulle bli aktuella 

för NATO:s Nordkommando i ett krig, den 
officiella kartan med kommandogränserna 
antyder det.12 13 14

Artikelserierna i Svenska Dagbladet bi-
drog till att regeringen år 2000 tillsatte en 
enmansutredare, ambassadör Rolf Ekéus, 

12 NATO Strategy Documents 1949-69, Pedlow Gregory W (Ed), (Supreme Headquarters Allied Powers 
Europe), MC 14/2(Revised) Overall Strategic Concept for the Defense of the North Atlantic Treaty Orga-
nization, Appendix, Area Planning Guidance, Scandinavia, 6 apr 1957, s 300-301 samt MC 48/3, 8.12.1969 
Appendix B Roles and Tasks for NATO Forces by Commands and Geographical Regions s 388-395. 

13  Holmström, Mikael: Artikelserien ”Sverige i NATO:s ögon” ,SvD 1. ”Sverige levde farligt i 40 år” 5 okt 
1999 SvD, 2. ”Sverige skulle försvara NATO-bröder” 7 okt 1999, 3. ”NATO var redo försvara Sverige 
med kärnvapen” 10 okt 1999, 4. ”Östersjön skulle delas med NATO i krig” 24 okt 1999.

14  Northern Region, karta ur Safeguarding Security in the Baltic Approaches 1962-2002, Public Information 
Office Joint Headquarters NORTHEAST, s 10. 

Karta 1: North ern Region; Det streckade området som närmast omringar Sverige anger grän-
serna för NATO:s Nordkommando under det kalla kriget. Kartan blev publik först 2002
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att granska Sveriges agerande under andra 
halvan av kalla kriget, 1969-89. Den Sä-
kerhetspolitiska utredningen, SPU, lade 
2002 fram sitt betänkande Fred och sä-
kerhet. Den främsta nyheten i utredningen 
var att en amerikansk säkerhetsgaranti till 
Sverige gällt från 1962 och framåt. Men 
Sverige hade enligt SPU inte känt till detta 
amerikanska åtagande och än mindre gjort 
några förberedelser för denna hjälp. 

SPU bekräftade att Warszawapakten 
var angriparen i alla hemliga svenska 
operationsplaner. Vad hade då hänt om 
kriget kommit? På 757 sidor fanns egent-
ligen endast två meningar om denna helt 
avgörande och centrala fråga.

Erlander, Palme, Fälldin, Ullsten och 
Carlsson var alla fullt medvetna om att 
neutralitetspolitiken kunde misslyckas 
och Sverige bli angripet. Då – men först 
då – kunde militär samverkan med angri-
parens huvudfiende bli aktuell.15

Men frågetecknen hängde kvar. Om man 
var fullt medveten om att politiken skulle 
misslyckas – varför då vänta med samver-
kan först sedan Sverige angripits? Borde 
inte sådant ha förberetts på något sätt? 

Nya svar kom 2006 i doktorsavhand-
lingen Life Line Lost av Robert Dalsjö. 
Han visade att livlinan västerut varit 
starkare än vad som kommit fram i de 

offentliga utredningarna, men att den till-
låtits ruttna bort. Samarbetet med NATO-
länderna blev allt mer politiskt brännbart. 
Det tvingade fram en ordning där allt färre 
personer, politiker och officerare, kände 
till de förberedelser som faktiskt gjorts, 
en personalisering hade skett. Kunskapen 
var till slut så snäv att man kan tala om 
en slags nationell minnesförlust. Dalsjö 
var kritisk: 

Hade en attack inträffat under början av 
1980-talet så hade Sverige behövt hjälp 
lika mycket som under 1950-talet och 
förmodliggen snabbare. Men Sverige 
var inte längre mentalt eller materiellt 
förberett för att ta emot sådan hjälp (min 
kursivering).16

Även här restes emellertid nya frågor. 
Var nationens minnesförlust så total som 
Dalsjö hävdar? Kan inte en skärpt hotbild 
under 1980-talet tvärtom ha tvingat fram 
en fortsättning, tvinnad på annat sätt, med 
andra trådar?

 Vi kan gå tillbaka ett ögonblick till Den 
skandinaviska kommitténs betänkande 
från 1949. Det hemligstämplades och 
låstes in, prytt med band i de nordiska län-
dernas flaggfärger. Trots ländernas skilda 
säkerhetspolitiska val 1949 var geografin 
oförändrad. Huvudfienden, även om 
detta inte fick sägas högt i Sverige, var 
en: Sovjet-Warszawapakten. Därför kom 

15  Fred och säkerhet, svensk säkerhetspolitik 1969-89, Slutbetänkande av Säkerhetspolitiska utredningen, 
SOU 2002:108, Fritzes 3002  Del 1 och 2, Del 2, s 526 om operationsplaner och s 743.

16  Dalsjö, Robert: Life-Line Lost, The Rise and Fall of ̀ Neutral´Swedens´s Secret Reserve Option of Wartime 
Help from the West Santérus Academic Press 2006, bokutgåva av doktorsavhandlingen från 2005 s 284. 
Holmström, Mikael: ”Palmes dubbelspel förblir en gåta”, understreckare  SvD 2007-07-29.
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ett avsnitt bland kommitténs slutsatser 
att leva vidare, nämligen det som var 
rubricerat ”Militärt samarbete i fred utan 
försvarsförbund”.

Detta var den ”lilla lösningen” med 
så mycket bilateralt samarbete mellan 
Sverige och NATO-grannarna Danmark/
Norge som var möjligt med tanke på 
ländernas deklarerade säkerhetspolitiska 
linjer. Här fanns signalplaner som bland 
annat lade grunden för en sammankoppling 
av luftbevakningen i Sverige och Norge 
vilken ”träder i kraft automatiskt, därest 
de båda länderna samtidigt råka i krig 
mot en gemensam motståndare”17(min 
kursivering).

 Det gick inte att göra en omfattande 
”hård” krigsplanläggning för samverkan 
mellan Sverige och NATO-länderna. En 
sådan kunde läcka ut och ställa till politiska 
problem om den blev känd. Lösningen blev 
istället mentala och informella förberedel-
ser för samverkan i krig.

Som grund för den tesen ligger för när-
varande över 130 intervjuer som denna 
ledamot genomfört med nyckelpersoner 
i Sverige, Norge, Danmark, Finland och 
USA. Det är officerare, diplomater, politi-
ker och tjänstemän verksamma under kalla 
krigets sista femton år, 1974-89. Materialet 

som samlats in över sex år kommer att 
publiceras i bokform.18

Inget, eller mycket litet, av de informella 
kontakterna sattes på papper. Nackdelen 
var att det skedde en personalisering till 
ett fåtal nyckelpersoner som hade kunska-
perna. Fördelen var att om något läckte ut 
kunde kontakter och förberedelser alltid 
förnekas, förringas eller bortförklaras, 
det rådde (med senare tids språkbruk) en 
deniability.  

Sovjetiskt hot mot nordnorge och 
nordligaste Sverige
Ett av de områden som var mest utsatt vid 
ett nytt storkrig var nordligaste Skandina-
vien. I andra världskriget rasade striderna 
väster om Sverige kring Narvik 1940. 
Norskt territorium användes som bas för 
tyskt flyg i Slaget om Storbritannien. 1941 
blev Nordnorge språngbräda för den tyska 
offensiven österut mot Sovjet. De tyska 
slagskeppen Tirpitz och Scharnhorst baser-
ades i fjordarna längst upp i norr och från 
sju flygfält samt ubåtsbaser (i Trondheim, 
Narvik och Hammerfest) angrep Tyskland 
de allierade konvojerna till Sovjet. 1944 
hade krigslyckan vänt och Nordnorge blev 
anfallsväg västerut för Sovjet. I krigets 
slutskede hade tyskarna på Hitlers order 

17  Petersson, Magnus: ”Brödrafolkens väl”, Svensk-norska säkerhetsrelationer 1949-1969.  
Santérus förlag 2003, s 333, Bilaga 2, faksimil av Plan för eventuellt samarbete mellan luftbevakningen i 
Norge och Sverige (Plan lbev SN), 1955-06-16, punkt 23.

18  Arbetet har gjorts möjligt genom stipendier från Nordiska rådets svenska delegation 2002, Clara Lachmanns 
fond, Svensk-norska samarbetsfonden 2003, Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmän-
nyttiga ändamål 2004, Kulturfonden för Sverige och Finland samt Journalistförbundets Atenstipendium 
2005, tillmötesgåenden av bl a  Krigsarkivet, SvD samt inte minst av de intervjuade som jag är stort tack 
skyldig.
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tvingat bort befolkningen och bränt allt på 
sin reträttväg genom de nordligaste norska 
fylkena Finnmark och östra Troms. Sov-
jetarmén ryckte fram och norska förband 
som utbildats i Sverige följde i hälarna på 
de sovjetiska. De flögs in till Finnmark 
i amerikanska plan från F 21 i Luleå. 
Hösten 1945 lämnade sovjetiska, brittiska 
och amerikanska trupper Nordnorge.19, 20, 21 

I norr fick Norge 1947 som ett resultat 
av världskriget en 196 km lång ny gräns-

sträcka till Sovjet, en gräns som tidigare 
hade delats med Finland.22

Ryssarna hade mötts som befriare och 
vänner. Men när järnridån drogs genom 
Europa 1946-47 blev Sovjet den potentielle 
fienden. Kalla krigets kraftmätning mellan 
demokratierna i väster och diktaturerna i 
öster om världsherraväldet hade inletts.

Norges bittra erfarenhet från kriget 
var att man inte kunde räkna med att stå 
utanför en storkonflikt. 2 600 kilometers 

Karta 2: Nordkalotten efter 1947. Om Sovjet anföll skulle NATO stoppa attacken vid Lyngenfjorden 
norr om Treriksröset, vid den så kallade Lyngenställningen. Men NATO:s försvar  kunde kringgås 
om sovjetiska förband gick över svenskt territorium. Karta: Bengt Salomonson
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kustlinje inklusive en isfri Ishavskust var 
alltför lockande för expansiva stormakter. 
Oron ökade för vad som kunde ske i det 
närmast oförsvarade norr. 

Vad norrmännen fruktade var att Sovjet 
skulle invadera/ockupera Finnmark och 
Troms och kanske gå ännu längre söderut 
för att få kontroll över Atlanten. Flyg- och 
marinbaser i Nordnorge kunde bli språng-
brädor för att slå mot amerikanska och 
brittiska försörjningslinjer över Atlanten i 
ett nytt storkrig. 

Sovjetunionen visste ju värdet av kusten 
och livlinorna som gått från USA, Kanada 
och Storbritannien till Murmansk och Ar-
changelsk 1941-45 med allt från konserver 
till stridsflygplan.23  

Den norska oron delades av alla de tre 
skandinaviska länderna. I de skandina-
viska försvarsförhandlingarna 1948 slogs 
hotbilden fast:

Som helhet är Nordskandinavien visser-
ligen ett för militära anfallsoperationer 
i stort sett ogynnsamt område, men på 
grund av den fåtaliga befolkningen och 
de dåliga förbindelserna söderut på svensk 
och norsk sida kommer det alltid att vara 
numerärt mer eller mindre svagt försva-
rat. Särskilt om inte försvarsstyrkorna 

äro väl utrustade och väl utbildade och 
stödjas av befästningar och andra tekniska 
hjälpmedel kan området därför – trots de 
militärgeografiska olägenheterna – in-
bjuda till aktioner från stormakter, som ha 
strategiskt intresse av baser för sjö- och 
flygstridskrafter därstädes. 24

Om Sovjet skulle anfalla över norska 
gränsen mot Kirkenes och avancera längs 
Ishavskusten sågs ett försvar längst österut 
i Finnmark som utsiktslöst. Att få upp för-
band hit var mycket svårt – norska gräns-
staden Kirkenes ligger lika långt österut 
som Istanbul. 

På sin höjd kunde norska försvaret hop-
pas på att fördröja det anfall man fruktade 
skulle rulla in över Kirkenes och vidare 
västerut. Först i Troms fylke skulle man 
försöka stoppa det. Det skulle ske vid 
Lyngenfjorden, en stor fjord norr om 
Treriksröset. Den skär långt in i landet 
och delar nästan Troms fylke i två delar. 
Från svenska riksgränsen är det endast 25 
kilometer till fjordens innersta vik. 

Lyngenställningen var en linje av be-
fästningar som tyskarna påbörjade och 
norrmännen delvis byggde ut. Men Lyng-
enställningen var utsatt, nära finska grän-
sen. Den bistra synen på Finland framgår 

19  Gyllenhaal, Lars; Gebhardt, James: Slaget om Nordkalotten, Historiska Media 1999, s 177 
20  http://www.raf.mod.uk/bob/1940/luftflotteV
21  Jacobsson, Alf R: Scharnhorst Ett slagskepps undergång, Natur och Kultur 2006, s 272.
22  Bjerga, Kjell Inge: Enhet som våpen Øverstkommenderende i Nord-Norge 1948-2002, Eide forlag 2002,
 s 27.
23  Op cit, fotnot 19, s 62.
24  Skandinaviska försvarsförhandlingarna, III Skandinaviens försvarsmöjligheter, 4. Sammanfattande syn-

punkter på Skandinaviens  militärgeografi och kommunikationer, Riksarkivet.
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av en formulering från de skandinaviska 
försvarsförhandlarna 1948: 

Finland måste anses vara en `semisatel-
litstat´ så till vida att det för en ganska 
självständig inrikespolitik men militärt 
står under kontroll från Sovjetunionen.25

Det innebar i en kris snabbt tillträde för 
sovjetiska styrkor på finskt territorium – 
alltså söder om hela Finnmark. Dessutom 
sträcker sig Finland som en kil in i norskt 
område, nordväst om svenska Karesuando, 
in i Troms fylke. Denna del av Finland som 
norrmännen kallade Finske-kilen skulle 
under hela kalla kriget vara en huvudvärk 
för nordiska försvarsstrateger.

Mitt under försvarsförhandlingarna1948 
skedde en –  hittills okänd – norsk-svensk 
rekognoscering här uppe. Den gjordes 
av två officerare, en ung norsk löjtnant 
och en högre svensk officer. Det var ett 
känsligt uppdrag och den unge löjtnan-
ten var en betrodd person. Han var son 
till socialdemokraternas partiordförande 
Oscar Torp, Norges försvarsminister (i 
exil från 1941) och senare statsminister 
1951-55. Sonen Reidar Torp blev under 
världskriget kadett på Sandhurst och skulle 
avancera i graderna, bli chef för militära 
underrättelsetjänsten och pensioneras som 
generalmajor. Han minns hur han fick 
uppdraget att åka till Narvik där han ”av 
en ren händelse” skulle träffa en svensk 
officer och att de därefter skulle företa 

en gemensam resa. ”Uppgiften var att re-
kognoscera vilka möjligheter sovjetiska 
stridsvagnar hade att gå in i Norge söder 
om Lyngenlinjen och gå mot Bardufoss”, 
minns Reidar Torp.26

Att gå söder om Lyngenlinjen innebär att 
gå över svenskt område. Bardufoss ligger i 
södra Troms, rakt väster om Treriksröset. 
Det tänkta sovjetiska etappmålet Bardufoss 
hade en viktig flygplats som tyskarna satt 
in fångarbetskraft för att bygga ut. 1948 
var Bardufoss huvudbas för luftförsvaret 
i Nordnorge.

Där och i Saetermoen, endast tre mil från 
riksgränsen mot Sverige, skulle det också 
längre fram byggas förråd för de kärnvapen 
som NATO kunde föra dit vid krig.27 

Den svensk som Reidar Torp 1948 mötte 
hade betydligt högre grad, överstelöjtnant. 
Tillsammans reste de kors och tvärs och 
studerade terrängen.

”Den svenske officeren visste mer om 
stridsvagnars framkomlighet än vad jag 
gjorde”, minns Reidar Torp. 

Resan avslutades med en bättre middag 
i Narvik. Men Reidar Torps resa in i Sve-
rige 1948 var, som vi ska se, början på en 
informell militär arbetsfördelning mellan 
Sverige och Norge i norr som varade hela 
kalla kriget ut. 

Oron för stridsvagnsanfall ska ses i 
ljuset av att Sovjetarmén 1944 satte in 
tunga stridsvagnar mot tyskarna som var 
oförberedda på pansaranfall i Arktis. Det 

25  Ibid, I A Stormakternas militära och ekonomiska maktmedel, s 20, Riksarkivet.
26  Intervju Reidar Torp i Oslo 2003-04-03
27  Op cit, fotnot 22, s 79. http://www.mil.no/luft/start/omlf/stasjoner/bardufoss/
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som särskilt bekymrade Torp och hans 
svenske kollega var dalgångarna som gick 
från finsk sida och in på svenskt område. 
Det fanns flera av dem. Genom dem fick 
sovjetiska förband en genväg över svenskt 
område in i Norge.

Året efter Torps resa, i april 1949, gick 
Norge med i NATO. 

Sverige skulle välja militär alliansfrihet. 
Men redan i september 1949 föredrog ge-
neralen Nils Swedlund tänkbara områden 
för samverkan med Danmark och Norge 
för regeringen. Punkt I var de tekniska 
förberedelser som regeringen godkände.

Som punkt II noterade utrikesminister 
Östen Undén: ”Lantmilitär verksamhet 
i vissa gränsområden. Treriksröset. Kor-
responderande försvarsanordningar”.  Re-
ger  ingens linje var här att detta ”bör skjutas 
på framtiden. Ingen aktuell uppgift för 
närvarande.”28

Alltså ett nej, men inte definitivt, utan 
”för närvarande”.

1950 utbröt Koreakriget och hotbilden 
mörknade. Det nybildade NATO antog en 
långsiktig plan om framskjutet försvar som 
hade som mål att alliansen skulle bli i stånd 
till att stoppa en sovjetisk framryckning 
vid Lyngen.29

1952 sände Sverige två höga officerare 
från Försvarsstabens utrikesavdelning för 

att knyta kontakter och studera försvaret av 
Nordnorge och terrängen där. Motivet var 
snarlikt det som låg bakom Reidar Torps 
uppdrag fyra år tidigare: ”Man önskade 
planera ett gemensamt försvar med normän-
nen, om Sovjetunionen skulle anfalla genom 
nordligaste Sverige mot Norge” (mina kur-
siveringar). Detta enligt NPK som skrev att 
”viss samplanering kan ha förberetts”, men 
inte borrade mer i frågan.30

Men uppenbarligen fortsatte de diskreta 
kontakterna, vilket kom fram genom Dal-
sjös avhandling. I december 1953 hade 
militärbefälhavaren i Boden Nils Björk i 
två dagar möte ”i en anda av öppen förtro-
lighet” med chefen för Distriktskommando 
Nordnorge, Odd Lindbäck-Larsen, på 
LKAB:s hotell i Narvik. I den hemliga rap-
porten till Stockholm skrev M B Björk:

”Såsom den – näst ett amfibieföretag 
– ur norsk synpunkt mest riskabla ryska 
inledningsoperationen anses vara ett fö-
retag, som över finskt område framföres 
utmed den svensk-finska gränsen gående 
landsvägen”. 

Behovet av en praktisk arbetsfördelning 
i norr inför ett krig underströks.

”Under samtalet gång uttalades upp-
repade gånger, att de norska truppernas 
användning i hög grad influerades av 
åtgärderna på svensk sida”.31

28  Undéns arkiv, här citerat ur SOU 1994:11, not 7 s 183.
29  Skogrand, Kjetil: Norsk forsvarshistorie Bind 4 Alliert i krig og fred, Eide forlag 2004, s 37. Planen hette 

Medium Term Defence Plan MTDP. Förutom vid Lyngen i Norge skulle NATO kunna stoppa ett anfall 
mot norra Västtyskland vid Kiel-kanalen.  

30  SOU 1994:11 s 220.
31  VI. Militärområdet, Militärbefälhavaren Boden 29/12 1953 Hbr Chefen för försvarsstaben, Generalmajoren 

m m R Åkerman. HEMLIG, genom Robert Dalsjö.
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Nästa gång kontakterna med Norge 
dyker upp i hemliga svenska dokument är 
efter Hjalmarson-affären 1959. Då oriente-
rades regeringen Erlander om det hemliga 
samarbetet med Norge av försvarsstaben. 
Här påmindes om föredragningen från 
1949: ”Förberedelser för den lantmilitära 
verksamheten i vissa gränsområden där 
redan i ett läge innan något av länderna 
befinner sig i ett krig, gemensamma bevak-
ningsanordningar kunna bli erforderliga. 
Som exempel nämndes Treriksröset.” 32

I Norge sågs Sveriges försvar som en 
stark sköld. Magnus Petersson skriver i 
sin avhandling Brödrafolkens väl (åren 
1949-1969) att Sverige blev en statisk 
komponent i norsk försvarsplanering på 
1960-talet, men tillägger också:

”Fortfarande trodde man dock inte att 
Sverige kunde undgå att beröras om en 
större sovjetisk operation mot Nordnorge 
skulle företas och fortfarande betraktades 
Sverige som buffert, förvarningsområde 
och potentiell vapenbroder i krig.”33 

Ur norskt perspektiv var Sverige, med 
norske professorn Rolf Tamnes ord ”en 
semiallierad”. Sverige hade ambitionen 
att stå utanför krig ”men hade samtidigt en 
reservposition och väntade hjälp från väst 
och gjorde vissa förberedelser för det.34

Hur var det då egentligen i norr? Sva-

ret är att gränserna var densamma under 
hela kalla kriget. Däremot skedde andra 
förändringar som på 1970 och -80-talen 
skulle försvårat för försvararna och gynnat 
en angripare: utbyggnad av skogsbilvägar, 
större vägar (exempelvis vägen Kiruna-
Narvik) och flygfält som en angripare 
kunde dra nytta av. 

Norge räknade med ett sovjetiskt an-
grepp från Kola med luftlandsättningar 
och motoriserade infanteridivisioner som 
befarades rycka fram från Kirkenes och 
genom norra Finland. 

I juni 1968 kom en sovjetisk maktde-
monstration som innebar ett uppvaknande 
för Norge, även om händelsen då tystades 
ner. Drygt två månader före den sovjetiska 
invasionen i Tjeckoslovakien pågick en 
sovjetisk övning i öster, i väster började al-
lierade förband anlända för en planerad öv-
ning. Då överraskades det norska försvaret 
totalt när Sovjet i skydd av ett snöoväder 
ryckte fram med en hel division och gick 
i ställning vid norska gränsen.

 En vaktpost som kunde räkna till åtta 
stridsvagnskanoner riktade mot sig reflek-
terade över att han skulle ”hinna se blixten 
men inte höra smällen”. De norska gräns-
soldaterna med lätta vapen var de första 
som skulle attackerats, en snubbeltråd när 
kriget bröt ut.35

32  Försvarsstaben, Sektion II, Chefen, H Henning, HEMLIG AV SYNNERLIGEN BETYDELSE FÖR RIKETS 
SÄKERHET, Regeringsföredragning 21/11 1959, utskrift i två ex, Ex 2 bränt 21/11  59 faksimil av Ex 1. 
Detta, genom Robert Dalsjö.

33 Op cit, fotnot 17,  s 295.
34  Tamnes, Rolf: ”Norge og Sverige: fremtidige strategiske partnere”, i Föreningen FHS 1953-2003, Fören-

ingen FHS 2003.
35  Op cit, fotnot 22,  s 59, Op cit, fotnot 29, s 43-44.
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Månaden därpå, i juli 1968, inledde Sov-
jet en övning på andra sidan gränsen där 
marininfanteriet i Pechenga landsteg, under-
stött även av enheter ur Östersjöflottan. 

För att möta det växande sovjetiska hotet 
sattes Norges enda stående förband, Brigad 
Nord upp med 5500 man. Vid krig kunde 
två brigader mobiliseras i västra Troms. 
Garnisonerna i Sør-Varanger närmast grän-
sen och i Porsanger vid Lyngen förstärktes, 
mobiliseringsövningar blev vanligare och 
flyg- och marinstridskrafter övade alltmer 
insatser i norr.

Karta 3: Norsk vurdering av ett uforsterket sovjetisk angrep på Troms och Finnmark, 
Forsvarets Forskningsinstitutts forsvarsanalyse 1978, hämtad ur Norsk Forsvarshistorie, 
Bind 5, s 35.

36  Final Report of the Working Group The Warsaw Pact Threat To NATO, Interagency Working Group 5 for  
National Security  Memorandum 84, May 1970, http://www.foia.cia.gov

NATO saknade ännu vid denna tid för-
band som snabbt kunde sättas in i norra 
Norge.

I en amerikansk värdering från 1970 var-
nades för en sovjetisk överraskande attack 
i norr –  med förödande konsekvenser för 
Norge och hela alliansen.

”The main objective of such an attack 
would be to take Norway out of  NATO and 
preclude NATO use of Norwegian territory 
and, in the event of prolonged activites, 
to provide bases for Soviet naval and air 
operations”.36

Norsk vurdering av et uforsterket sovjetisk angrep 
på Troms of Finnmark
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Sovjetunionens upprustning i norr fort-
satte under 1970-talet med ökad eldkraft 
och rörlighet, nya flygplan och sabota-
geförband. Ett överraskande angrepp 
kunde sättas in mot Nordnorge och de 
röda pilarna gick allt längre ned på norska 
västkusten. 

I USA blev man alltmer oroad. De 
 ame    r i  k anska underrättelsetjänsterna gjorde 
1978 en topphemlig bedömning. En 
sovjetisk fullskalig offensiv mot NATO 
i Centraleuropa skulle kombineras med 
samtidiga offensiva, men mer begränsade, 
sovjetiska operationer i norra och sydväst-
ra Europa.

USA hade nu underrättelser (källorna är 
ännu hemliga i det frisläppta dokumentet) 
som tydde på sovjetiska försvarsplaner 
för Murmansk- och havsområdena om-
kring samt för ”neutralizing or seizing 
the lightly defended NATO facilities in 
northern Norway, and for deploying for a 
defense depth of the Norwegian Sea.”  Från 
djupförsvarzonen i Norska havet skulle 
Nordflottan hindra NATO:s rörelser och 
sjöfart i norra Atlanten.37

 Den sovjetiska upprustningen ledde 
till en framgångsrik norsk diplomatisk of-
fensiv i tongivande kretsar i Washington 
och Bryssel. Resultatet blev att Nordom-

rådena återupptäcktes av NATO. Alliansen 
öronmärkte på 1980-talet fler flyg- och 
marinkårsförband som kunde ingripa i 
Nordnorge – och längre österut.38

 Allierad materiel lagrades på nio flyg-
baser i Norge och 1981 slöts avtal om för-
handslager som byggdes i Tröndelag i mel-
lersta Norge för materiel och vapen till en 
hel amerikansk marinkårsbrigad. Den nya, 
offensiva, amerikanska maritima strategin 
demonstrerades för omvärlden. Som under 
världskriget kunde åter samtidens största 
örlogsfartyg skådas i de skyddande norska 
fjordarna, exempelvis hangarfartyget USS 
America som seglade in mellan bergväg-
garna i Vestfjorden 1987. 

NATO-ländernas behov av att öva speci-
alförband, sjö-, flyg- och marinkårs- samt 
markstridskrafter i norr ökade. Under lop-
pet av ett år kom cirka 30 000 allierade sol-
dater och flygbesättningar med hundratals 
militära plan och samt flera tiotal militära 
fartyg. Det var lika många soldater som 
Norge självt övade och av rent praktiska 
skäl tvingades man 1986 att säga nej till 
fler allierade enheter.39

Kartorna i det halvofficiella storverket 
Norsk forsvarshistorie visar att ett sovje-
tiskt angrepp inte enbart skulle mötas på 
norskt område. En sovjetisk framryckning 

37  Director of Central Intelligence Warsaw Pact Concepts and Capabilities for Going to War in Europe: 
Implications for NATO Warning of War, National Intelligence Estimate, NIE 4-1-78, 10 april 1978, s 19-
21, http://www.foia.cia.gov

38  Tamnes, Rolf: The United States and the Cold War in the High North, Ad Notam 1991. 
39  Op cit, fotnot 22,  kap 8.  

Jacob Børresen; Gullow Gjeseth; Rolf Tamnes: Norsk Forsvarshistorie, bind 5. Allianseforsvar i end-
ring 1970-2000 Eide forlag 2004, s 99-105, tabell s 59 Allierte forsterkninger till Norge 1970-2003.
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i Finland skulle mötas på finsk mark. 
”Vid en sovjetisk innmarsj i Nord-Fin-

land ville finnarne uansett fått assitanse i 
å standse angriparen. Mindre norske hær-
styrker kunne rykke in på finsk område fra 
Skibtondalen for å møte en sovjetisk frem-
rykking. Norske flystyrker hade i oppdrag 
att angripe mål på finsk territorium”.40

Däremot gör de sovjetiska angrepps-
pilarna 1978 finkänsligt nog eleganta 
svängar runt det neutrala Sverige och 
Treriksröset.41  

Men Pentagon ritade kartor som var 
mindre finkänsliga och som dessutom gavs 
ut officiellt under det kalla kriget. Där in-
kluderade pilarna även svenskt område. 

Den sista mer preciserade kartan från 
1989 visar ett angrepp som sveper in även 
över nordligaste Sverige längs den väg som 
redan 1953 hade bekymrat generalerna 
Björk och Lindbäck i Narvik.

En mer sydlig angreppspil går norr om 
den svenska Kalixlinjen, rakt över Kiruna 
mot Narvik. Den är streckad vilket innebär 
en ”mindre trolig” angreppsriktning (less 
likely avenues of approach). Men även 
den oroade svenska och norska generaler, 
som vi ska se.42

En lucka i Sveriges försvar
Medan alltså omvärlden rustade intensivt 
och förutsåg attacker genom och över 
svenskt område – hur såg det ut på den 
svenska sidan av gränsen? 

40  Op cit, fotnot 29, s 229.
41  Op cit, fotnot 39, s 35.
42  Soviet Military Power 1989 Prospects for Change, Department of Defense, United States of America, s 97, 

Soviet Military Power1987, s 67.

Karta 4: Possible Soviet Operations in Northern 
Norway and the Baltic, ur Soviet Military 
Power 1989, utgiven av Pentagon, s 97.
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Vi svenska värnpliktiga fick i handboken 
Svensk soldat entydigt besked: ”Hela lan-
det ska försvaras. Våra styrkor kraftsamlas 
till hotade delar av landet.”43

I försvarspolitiken slogs fast att ”kränk-
ningar av vårt territorium kan aldrig accep-
teras” och ännu 1987 gällde: ”Ett militärt 
angrepp mot vårt land skall kunna mötas 
varifrån det än kommer (...) Om angriparen 
lyckas tränga in i landet skall ett effektivt 
och uthålligt försvar kunna genomföras i 
organiserade former i varje del av landet.” 
(mina kursiveringar)44

Den säkerhetspolitiska utredningen från 
2002 ger ett likartat besked:

”Några medvetna luckor lämnades inte 
– luckor som utomlands skulle kunna miss-
tänkas vara planerade att täckas av andra 
länders stridskrafter i tyst samförstånd med 
Sverige”.45

Men är detta är riktig beskrivning? På 
svensk sida var försvaret av Övre Norrland 
alltsedan 1800-talet koncentrerat nere i 
sydost, mot finska gränsen och Torne älv. 
Anföll Sovjet över gränsälven så väntade 
den sju mil långa svenska försvarslinjen 
Kalixlinjen (börjar söder om Töre och slu-
tar norr om Överkalix). Här hade Sverige 
byggt befästningar, utbyggda så sent som 
på 1980-talets slut,46 och övat för att möta, 
slå eller i sista hand fördröja ryssen. 

Längre upp längs gränsen mot Finland 

och Finske-kilen fanns däremot bara 
några enstaka jägarförband. Tre svenska 
officerare som tjänstgjort där under 1960-, 
70- och 80-talet ger en samstämmig bild 
av krigsplaneringen i området.

”Jag kom till jägarskolan 1960 och krigs-
placerades som jägarkompanichef med 
uppgift att fördröja fiendens framträngande 
från Karesuando mot Övre Soppero, det är 
fem-sex mil landsväg i ödemarken. Det var 
kompaniets uppgift att fördröja fientligt an-
grepp”, minns generallöjtnant Åke Sagrén 
som gick i pension som arméchef 1996 
efter att dessförinnan varit milobefälhavare 
i Övre Norrland 1988-90.

Något understöd av det svenska flygvap-
net kunde Sagrén och hans utsatta soldater 
inte räkna med. Svenskt attackflyg nådde 
på 1960-talet inte dit upp från sina baser. 
Hans drygt hundra jägarsoldater skulle 
utan flygunderstöd hålla stånd mot en 
framryckande fiende – något han numera 
kallar en omöjlig uppgift. Särskilt som 
den förstärkning som var inplanerad till 
deras hjälp inte var särdeles förtroende-
ingivande.

”Efter fjortonde mobiliseringsdygnet 
skulle understöd kunna lämnas av en an-
spänd artilleridivision från A 4 i Östersund. 
Det var tolv kanoner och 650 hästar. Det 
är bara ett exempel på hur man satsade 
stridskrafterna. Armékåren, den stod nere 

43  Överbefälhavaren, Svensk soldat 1983, Försvarets läromedelscentral 1983.
44  Regeringens proposition 1986/87:95 Totalförsvarets fortsatta utveckling, s 3 och 35
45  SOU 2002:108, band 2, s 743.
46  Pressresa i Norrbotten med Folk och Försvar 1989.
 Roth, Thomas: Försvar för folkhem och fosterland Den svenska krigsmakten under det kalla kriget, FOKK 

nr 10, Försvarshögskolan  2007, s 97.
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vid E 4:an – men där uppe var det ett jä-
garkompani. Där fanns inget försvar, vår 
uppgift var att vara snubbeltråd om Sverige 
angreps.”47

Det var inte bättre på 1970-talet. Övers-
ten av första graden Per Blomquist var i 
fred chef för jägarförbandet K 4 i Arvids-
jaur, men hade sin krigsplacering högst 
upp i norr.

”Min krigsplacering 1978 blev att vara 
chef för den så kallade Vittangigruppen 
som omfattande Karesuando – Vittangi  
– Kiruna. Min första övning var en krigs-
planläggningsfältövning där med reservof-
ficerare. Vi rekognoscerade Sovjets vägar 
för framryckning över lågfjällen”, berättar 
Per Blomquist.

Den svenska krigsplaneringen i norr var 
i stort sett densamma sedan 1945. Men 
under tiden hade Sovjets skaffat lättrörliga 
markstridskrafter som kunde understödjas 
från luften.

”Warszawapakten byggde ut sin marin 
och sitt långräckviddiga marinflyg med 
bomb- och attackflygplanet Backfire. Det 
förstod vi, att härifrån ska USA:s för-
stärkningar till Europa och Storbritannien 
skäras av”säger Per Blomquist

”Vi såg att den raka vägen från Kirkenes 
går över Karasjok och Kautokeino i Norge, 
in över Finland och så över till Karesu-
ando på svenska sidan och så vidare mot 
Narvik. Det var en självklar anfallsväg för 
Warszawapakten om de ville komma till en 
basering och skydd för sin flotta, de som 

skulle vara på Atlanten. 
Vi tog för givet att luftlandsättningar 

i Vittangi-Kiruna skulle utgöra Sovjets 
tidiga inledning. De hade all anledning 
att luftlandsätta där. Det var ett i stort sett 
oförsvarat område och därför gynnsamt 
för uppladdning. Sovjets operativa enheter 
både till havs och på marken medförde 
robotar för både luftförsvar och markbe-
kämpning.”

Att denna svenska rigida och snedvridna 
krigsplanering skulle fungera ”gick inte 
att inbilla reservofficerarna” minns Blom-
quist. Han fruktade en kapplöpning mot 
svenskt territorium.

”Vi utgick från att tanken i Sverige var 
den att vi skulle få hjälp från NATO. Men 
det var inte möjligt, ty Sovjet skulle vara 
där före NATO, menade vi. Självklart be-
rodde det på vem som ’utdelade det första 
slaget’ som det heter.”48 

En tredje svensk officer med erfarenhet 
från samma område, men under 1980-talet, 
var kompanichefen Jan Mörtberg, numera 
överste. Trots att Sverige under 1970- och 
80-talet satsat på försvaret i norr var det 
fortfarande påfallande tunt längst upp. 

”Den svenska krigsplanläggningen läm-
nade det här området nästan helt utan mi-
litär närvaro. Detta var ju en väg som helt 
kringgick NATO:s försvar i Nordnorge. 
Området låg ju framför Narvik. 

Det vill säga att detta var en ren bakdörr 
in i det hela från Sverige, medan vi för-
svarade området länge söderut. Hela vår 

47  Intervju Åke Sagrén 2005-03-22 i Täby, kompletterad 2008-03-24.
48  Intervju Per Blomquist 2003-11-12, korrespondens mars 2008.
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fördröjningsstrid, hela vår uppgift, våra 
dispositioner, all planläggning, allting var 
där nere. Vi lämnade helt det här området 
förutom några jägarförband som skulle 
finnas kvar där”, säger Jan Mörtberg.

Mörtberg drog som huvudlärare i strategi 
vid Försvarshögskolan år 2003 en drastisk 
slutsats: ”Det betyder att vår idé måste 
ha varit – medvetet eller omedvetet – att 
så att säga tvinga NATO in i kriget. De 
kan inte ha accepterat den här typen av 
planläggning på svensk sida. Frågan är: 
var det medvetet eller omedvetet tänkande 
som gjorde att vi lämnade ett vakuum där 
NATO skulle vara tvunget att handla?

Är det här en strategisk lapsus, eller 
är det en strategiskt medveten sak där vi 
bidrar till att dra in NATO i kriget? Det vet 
inte jag”, svarar Jan Mörtberg.49

General Fredrik Bull-Hansen, landkom-
mendör i Nordnorge 1980-81 och norsk 
Forsvarschef (motsvarande ÖB) 1984-87 
vet däremot mer. Han bekräftar att man 
på norsk sida visste om denna lucka i det 
svenska försvaret.

”Vi tolkade det så att Sveriges möjlighet 
att effektivt försvara ett mer omfattande 
sovjetiskt angrepp över det territoriet var 
liten” säger Fredrik Bull Hansen (min 
kursivering).

Här saknades tydligen det ”effektiva 
och uthålliga försvar” som svenska reger-
ingen deklarerade1987. Snarare är det en 
lucka. Kan det rentav vara en lucka som 
med SPU:s ord ”skulle kunna misstänkas 

vara planerade att täckas av andra länders 
stridskrafter i tyst samförstånd med Sve-
rige”? Eller för att använda parallellen 
med gränssoldaterna i Kirkenes. Var de 
svenska soldaterna endast en snubbeltråd 
som skulle slå larm? 

På norsk sida sågs detta i vart fall som 
en medveten svensk planering – och något 
som huvudmotståndaren Sovjet måste 
tvingas ta med i kalkylen.

”En poäng för oss var den att om Sov-
jetunionen valde ett sådant alternativ måste 
de vara klara över att de kunde vara i krig 
med Sverige. Det skulle i sin tur innebära 
att ryssarna måste riskera att om de angrep 
Sverige så skulle Sverige anmäla sig fullt 
ut i NATO-försvaret”, säger Fredrik Bull-
Hansen.50

Mentala förberedelser för direkt 
samverkan i krig
Det finns en förklaring till obalansen och 
luckan i försvaret. Men den hölls dold. Den 
går att spåra i de krigsspel som genomför-
des vid kurserna på Försvarshögskolan. 

2003 kom en forskningsrapport av Johan 
Gribbe som gått igenom de dittills hemliga 
krigsspelen vid Försvarshögskolan (FHS)
åren 1952-79. 

Gribbe konstaterade att krigsspelen i sig 
bör ses som ”förberedelser för mottagande 
av militärt bistånd.”

Ett återkommande drag i kurserna på 
FHS var krigsspel där nordligaste Sverige 
raskt drogs in i kriget efter någon dag. I ett 

49  Intervju Jan Mörtberg 2003-10-03 i Stockholm.
50  Intervju Fredrik Bull-Hansen 2005-04-12  i Oslo.
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överraskande moment som hölls hemligt 
även för deltagarna själva introducerades 
samverkan med NATO:s stridskrafter i 
Övre Norrland.51

Uppbyggnaden i spelen är likartad under 
1950-, 60- och 70-talen med samverkan 
med NATO om försvaret av norra Skan-
dinavien, i synnerhet kring Lyngenställ-
ningen och Treriksröset.

”I krigsspelen nyanseras och proble-
matiseras bilden av krigsutbrottet och 
Sveriges övergivande av neutraliteten”, 
skrev Gribbe. Han konstaterade att syftet 
med spelen var att den högsta försvars-
ledningen ville ”skapa en mental bered-
skap inför det faktum att Sverige efter ett 
krigsutbrott skulle uppta ett samarbete med 
västmakterna.”

”Det bör således ha framgått klart för 
kursdeltagarna att förberedelser för sam-
verkan med NATO var militärt önskvärda, 
och att de skulle kunna komma att vidtas 
före ett krigsutbrott” (min kursivering).

 Han fann också att bilden av Sveriges 
agerande ”stämmer på många områden 
överens” med det som idag förefaller 
rimligt. 

I spelen återkommer gång på krigsfallet 
med angrepp mot Nordnorge där Sverige 
dras in. En fråga inställer sig efter läsning-
en av Gribbes rapport: stämde dessa spel 
även med tänkandet hos västmakterna? 

I ett spel från 1967 pågår krig i norr. 
Sovjet har angripit Norge och som vanligt 
i spelen tvingas norska styrkor retirera till 

Lyngenlinjen och invänta förstärkningar 
från NATO. I spelet från 1967 är läget vid 
Lyngen-linjen kritiskt, på den svenska 
sidan leds försvaret planenligt av militär-
befälhavaren.

Då anländer i spelet en samverkansgrupp 
från en task-force i Norge-NATO, i spelen 
förkortad TFNN, utsänd av dess chef i 
Bodö, CTFNN.

Beteckningen TFNN låter som en lagom 
fantasifull beteckning i ett krigsspel. Det 
skulle kunna vara en fiktiv styrka som 
kommer till undsättning för att de svenska 
officerarna ska kunna överraskas av ett 
NATO-inspel. Men så var det inte.

I fred leddes försvaret av Nordnorge 
sedan 1963 av Øverstkommanderende för 
Nordnorge, ØKN, vilket motsvarar den 
svenske Milobefälhavaren i Övre Norr-
land, MB ÖN. Men i krig var komman-
doförhållandena i Norge annorlunda. Då 
blev ØKN dessutom chef för en gemensam 
allierad stab, en Joint Combined Opera-
tions Center. Härifrån leddes i krig alla 
norska och allierade mark-, sjö-, marin- 
och flygstyrkor som fanns eller tillfördes 
till Nordnorge. Utanför Bodø sprängdes i 
Reitan in en av NATO:s mest moderna och 
atombombssäkra ledningsanläggningar.

ØKN:s titel i krig var Commander  Task 
Forces Northern Norway, inom NATO för-
kortad COMTASKFORNON. Krigspelens 
förkortning CTFNN var alltså en svensk 
beteckning (måhända medvetet inte helt 
identisk med NATO:s) för en högst reell 

51  Gribbe, Johan: ”En inre angelägenhet för fritt tankeutbyte Synen på västsamverkan i Försvarshögskolans 
krigsspel 1952-79”, TRITA-HST Working Paper 2003/1. Department of Science and Technology Royal 
Institute of Technology 2003 ISSN 1103-5207), s  75-76
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aktör och maktfaktor i grannlandet under 
ett krig.52

I ett krigsspel från 1970 beskrivs läget i 
Nordnorge i en promemoria märkt HEM-
LIG ARBETSPAPPER:

”Fienden framtränger genom FINN-
MARK med ca tre div, varav minst en 
bat syns gå på svenskt område söder 
Treriksröset. Han har med vissa delar 
nått LYNGEN-ställningen”.53 NATO-
delegationen vill få upp en svensk brigad 
för att delta i anfallsoperationer mot fi vid 
LYNGEN: Tre bataljoner amerikanska 
marinkårssoldater deltar i anfallet. 

1973 upprepas händelseutvecklingen sju 
dagar in i storkriget: ”Anfall mot Lyng-
enförsvaret. Sovjetisk trupp på svenskt 
område vid Treriksröset”.54 

Den grupp från TFNN som anländer får 
i spelen 1975 bla följande direktiv:

”Samverkan skall resultera i konkreta 
förslag (...) Gruppen bör vara hård i sina 
krav på svenska motprestationer för att då 
del av de starka understödsresurser grup-
pen har bakom ryggen Task Force m m.”

Spelen ger genom åren i stort sett korrekt 
bild av NATO:s styrkor och förstärkningar 
som kunde sändas till Nordkalotten. De 
flyg-, marinkårsförband och hangarfar-
tygsgrupper som kommer till Norges hjälp 

överensstämmer med den faktiska planer-
ingen för förstärkningar till Nordnorge. Det 
intygar fem norska generaler som jag visat 
dessa delar av spelhandlingarna för.55

Samverkan i spelen ändrar karaktär med 
tiden. Sverige var i början militärt starkare 
än Norge och förväntades i högre grad in-
gripa på norskt territorium. Under 70- och 
80-tal blir Norge-NATO relativt starkare 
och vill i spelen ingripa i norra Sverige. 

 CTFNN önskar i spelet från 1967 dela upp 
stridsområdet. I luften ska Norge-NATO 
sköta anfall mot fienden efter en linje dragen 
strax söder om Kiruna. Det innebär att 
NATO bekämpar fiender i både Finnmark, 
Troms och nordligaste Sverige. 

De svenska flyginsatserna görs längre 
söderut – där Kalixlinjen går. Förberedel-
ser görs också för att Norge-NATO ska 
försvara svensk terräng ”norr och väster 
om Torne träsk” och om Kiruna togs av 
fienden även svara för försvaret vid Torne 
träsk.56 

Tankegången i krigsspelen att dela upp 
försvaret av Nordsverige hade en verk-
lighetsförankring. Det bekräftas av flera 
nyckelpersoner.

Den norske generallöjtnanten Tønne 
Huitfeldt är en av dem. Han var stationerad 
i flera omgångar i Nordnorge under kalla 

52  Op cit, fotnot 22, s  103.
53 Försvarshögskolan, Spel 4, Gruppen för särskilda uppgifter Promemoria 1970-08-20, Krigsarkivet, En 

inre… s  55.
54 Försvarshögskolan, 1973, sammanställning av händelseutveckling i spel 4:III, Krigsarkivet, Försvars-

högskolan 1975-11-06 Höstkursen 1975 Applikatoriskt spel nr 4, 4 E Direktiv till samverkansgrupp från 
Nordnorge HEMLIG.

55 Intervjuer med Fredrik Bull-Hansen, Rolv Eios, Alf Granviken, Tønne Huitfeldt och Kjell Lutnes. 
56 Försvarshögskolan Höstkursen 1967 Samverkansgrupp Spel 4, Krigsarkivet.
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kriget, sista gången som ØKN i Nordnorge 
1977-81 (vid krig COMTASKFORNON). 
Därefter blev han som förste norrman chef 
för NATO:s internationella militära stab, 
1981-85. Huitfeldt läser med stort intresse 
det svenska krigsspelet. Till slut nickar han 
instämmande och säger:

”Man har alltså avtalat hur man ska ha 
det geografiska ansvaret. Det är nog mycket 
sannolikt. För oss passar det väldigt bra, 
det där!”

Generalmajor Claës Skoglund var rektor 
för svenska Försvarshögskolan 1968-72.

”Det fanns en uppgiftsfördelning mellan 
Norge och Sverige. Den här anfallsrikt-
ningen från Kola och bort över Norge 
var speciell. Vi hade inget taktiskt sam-
manhang med försvaret på den svenska 
sidan – utan det var naturligt att överlåta 
det åt norrmännen. För det var ju den enda 
uppgift de hade. Vi höll ju hela Norge i 
övrigt. Norska försvaret byggde helt på att 
det låg bakom Sveriges så kallade breda 
rygg. Utan det där fick de klara själva. Men 
så måste man göra upp om samverkan, 
framför allt på flygets område”, mindes 
Claës Skoglund.57

Från 1975 verkar samverkansgrupperna 
från CTFNN försvinna ur spelet. Från 1974 
infördes istället ett nytt moment i FHS 
krigsspel. Fortfarande är grundproblemet 
norra Nordsverige. Men nu inleder stor-
makterna i kapplöpning mot det militära 
vakuum som finns runt Kiruna. Sovjet har 

placerat trupp i Finland, NATO förstärker 
i norr och nu lämnar NATO-rådet i spelet 
en not till svenska regeringen. Enligt un-
derrättelser till NATO står Sovjet berett 
till att inleda ”en militär operation mot 
nordligaste Sverige” för att skydda ryska 
trupper i Nordfinland.

”Sovjetiska markstridskrafter i Nord-
finland och i nordligaste Sverige (är) ett 
ytterst allvarligt hot mot NATO:s nordflank 
och utgör därmed en sådan förskjutning av 
den globala maktbalansen att NATO ser sig 
nödsakat att vidta motåtgärder.” 

För att skydda NATO:s trupper i Nord-
norge vill NATO i rent defensivt syfte 
luftlandsätta trupper i Kiruna-området 
och mot Narvik. Det sker i spelen och 
NATO besätter Kiruna och sträckan upp 
mot Narvik.58

Men därefter införs en alternativ spelut-
veckling: en överraskande luftlandsättning 
av Sovjet. Det kan tyckas vara en ”neutral” 
utveckling där deltagarna tvingas välja 
att slåss mot pest (NATO) eller kolera 
(Sovjet). Men som vi ska se fick eleverna 
hjälp, ett ”logiskt” val där pest ändå var 
bättre än kolera.

Att NATO luftlandsätter i Kiruna har 
sin grund i dess strategi, dess landstyrkor 
i norr hade från 1969 i uppgift ”To de-
fend NATO:s territories as far forward as 
possible”. Man skulle alltså inte sitta på 
gränsen och vänta, eller som Reidar Torp 
uttrycker det: ”NATO:s strategi sade ju att i 

57 Intervju Claes Skoglund 2004-12-03 i Stockholm.
58 Kungl Försvarshögskolan, Allmänna kursen 1974, 6 C Bilaga 3, Krigsarkivet.
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Karta 5: NATO luftlandsätter förband i Sveige: ”Kiruna-omrdet och vissa platser längs järnvägen 
mot riksgränsen (har) tillfälligt besatts av amerikansk NATO-trupp som skydd mot en förväntad 
sovjetisk framstöt mot Narvik” – ur dokument från svenskt krigsspel 1974:Note till svenska re-
geringen från NATO-rådet 07-14 kl 0330, Kungl Försvarshögskolan, allmänna kursen 1974, 6C, 
bilaga 3 med karta i bilaga 4 sekretessen hävd av Krigsarkivet i mars 2008.
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Norden ska det genomföras ett framskjutet 
periferiförsvar.”

Gribbes studie slutade 1979, vad gällde 
sedan? Nya arkivfynd som jag gjort gäller 
även det andra kalla kriget på 1980-talet 
och sträcker sig fram till 1989.

Scenarierna känns igen: ”De mot Lyng-
enområdet riktade WP-anfallen som även 
omfattar kringgångsrörelser (regement-
stridsgrupper?) över svenskt territorium”. 
I ett annat spel meddelar Sovjet att man 
”pacificerar” Nordnorge ner till Narvik och 
operationerna kommer att beröra svenskt 
och finskt territorium. Sovjet meddelar 
i krigsspel 1989 dessutom att ”överflyg-
ningar av svenskt territorium inom områ-
det Kiruna-Treriksröset-Karesuando kan 
inträffa”.59

I de svenska krigsspelen används de 
angreppsriktningar som Reidar Torp 1948, 
Åke Sagrén på 1960-talet, Per Blomquist 
på 1970-talet och Jan Mörtberg på 1980-
talet befarade. 

General Bengt Gustafsson var mili-
tärbefälhavare för Övre Norrland åren 
1984-1986 innan han blev Sveriges siste 
ÖB under det kalla kriget (1986-94). Även 
Bengt Gustafsson var bekymrad över att 
sovjetiska pansarförband kunde gena över 
nordligaste Sverige:”Jag har själv gått där 
och konstaterat att det går att komma fram, 
jag är ju ingenjörofficer och kan det där med 
framkomlighet. För mekaniserade förband 
finns det en framryckningsriktning mitt över 

fjällen så att säga som kommer in mot en 
dalgång på den norska sidan. Mellan Pajala 
och Karesuando på svensk sida kan man gå 
in och sedan vidare in i Norge”, säger Bengt 
Gustafsson.60

Reidar Torp skrattar igenkännande när 
jag berättar för honom om Bengt Gustafs-
sons iakttagelser i terrängen:

”Det där är min dalgång! Vi såg den som 
en möjlig anfallsväg”, minns han.

Cirkeln verkar slutas. Den anfallsväg som 
Torp identifierade 1948 är densamma som 
Pentagon anger i sin karta från 1989.

Fredrik Bull-Hansen uppger att samma 
sovjetiska angreppsvägar som Torp stude-
rat under det kalla kriget återkommande 
utvärderades på norsk sida.

”I Moskva måste det ha tett sig som en 
ganska gynnsam angreppsriktning, säger 
han.61

Därför vidtogs också konkreta försvars-
förberedelser på norsk sida så att vägar och 
broar från Kiruna mot Narvik förbereddes 
för sprängning.

I de svenska krigsspelen är det återkom-
mande temat att samverkan inleds med 
NATO, varpå man delar upp områdena 
mellan sig så att alliansen kan ingripa på 
svensk mark.

Så sent som den 1 november 1989 – alltså 
åtta dagar innan Berlinmuren öppnas och 
kalla kriget tar slut beskrivs för Försvars-
högskolans officerare hur svensk neutralitet 
bryter samman. 

59 Op cit, fotnot 12, s 392. Försvarshögskolan 1989 Applikatoriskt spel 4 b HK/VK s  4, Applikatoriskt spel 
2, HEMLIG, 2 B HK/VK S a 2, Krigsarkivet.

60 Intervju Bengt Gustafsson 2002-09-09 i Stockholm.
61 Samtal med Fredrik Bull-Hansen 2008-03-25.
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En orsak är att Sovjet i inledningen till 
kriget än en gång ska ”pacificera” nordli-
gaste Norge ned till Narvik. Litet längre 
fram i spelet konstateras att ”Sveriges 
strävan att stå utanför krig – att vara neu-

tralt – har nu misslyckats i och med att vi 
råkat i krig med Sovjetunionen”.62

Eleverna får nu två val. ”Ett alternativ 
är härvid att med egna resurser fullfölja 
försvarsstriden mot Sovjetunionen i ÖN”. 

Notera dateringen, åtta dagar innan Berlinmurens fall 1989 diskuterades i FHS krigsspel direkt 
samverkan med NATO, sekretessen hävd av Krigsarkivet i mars 2008.
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Detta ska analyseras. Men eleverna får 
hjälp av ett ”logiskt” schema.

Av schemat framgår att fortsatt strid 
ensam mot Sovjet leder till att Sverige 
tvingas inleda fredsförhandlingar med 
Sovjet. Detta vägval utlöser i sin tur krav/
önskemål från Sovjets huvudmotståndare 
NATO mot Sverige med ”de påfrestningar 
som NATO i detta läge kan komma att 
utsätta oss för och de konsekvenser de kan 
leda till”. Här antyds vad Sverige riskerade 
om man föll undan för Sovjet. Om Sverige 
tenderade att bli en del av östblocket skulle 
NATO reagera och ytterst förvandlas från 
vän till potentiell fiende. 

Det andra mer fördelaktiga vägvalet är att 
slåss med NATO mot Sovjet. Det innebär 
kortsiktigt att anfallet skulle kunna hejdas 
och långsiktigt att områden kanske skulle 
kunna återtas och en svensk riksgräns 
återupprättas.

En konkret uppgift för eleverna vid 
FHS är att analysera ”konsekvenserna av 
att samordna krigsansträngningarna mot 
Sovjetunionen med Norge/NATO”. 

Som definition av samordning anges: ”di-
rekt hjälp – stridskrafter, ammunition m m.

Avgränsningar av intressesfärer i luften, 
på marken”.63

Här är det alltså inte frågan om indirekt 
hjälp utan direkt hjälp från väst på svenskt 
territorium. Redan i 1955 års försvars-

beredning där försvarsministern och två 
partiledare ingick sades det direkta under-
stödet ”bestå i samordning av operationer 
för olika styrkor”. 

För alla slag av samverkan fordras kontak-
ter (...) I krig eller under ett beredskaps-
läge är det både önskvärt och nödvändigt 
att utvidga kontakterna  antingen genom 
en utbyggnad av vad som finns i fred eller 
genom särskilda delegationer.

Krigsspelen vid FHS fullföljde alltså ända 
in till 1989 denna linje från 1955. Den syf-
tade till att mentalt förbereda officerarna 
för mottagande av delegationer, samverkan 
och direkt understöd i krig.64

Pusselbit läggs alltså till pusselbit. Åt-
skilliga av denna Akademis ledamöter har 
gått Försvarshögskolans kurser och inne-
haft nyckelbefattningar. Hur uppfattades 
spelen och hotet i norr, fanns möjlighet att 
i tid kraftsamla svenska förband, eller blev 
detta ogörligt under 1970- och 80-talen? 
Jag är tacksam för alla som med sina pus-
selbitar kan bidra till mitt arbete.

Fredrik Bull-Hansen slutade som For-
svarschef i september1987. Han bekräftar 
att tankegångar på en gemensam arbets-
fördelning Norge-Sverige fanns. Försvar 
skulle i norr tas upp mot de framryck-
ningslinjer som Sovjetunionen hade genom 
Sverige mot Norge. Försvaret borde tas 

62  Försvarshögskolan Applikatoriskt spel 4, del 1, s 4, Försvarshögskolan Applikatoriskt spel 2 HEMLIG 
HK/VK s  1 Krigsarkivet.

63 FHS 1989-11-01 HK/VK PM Spel 3 Uppgift 3 (två täter), Krigsarkivet.
64 Faksimil av Försvarsberedningens sekretariat Utkast till föredrag inför 1955 års försvarsberedning, 1956-

02-16 HEMLIG, s 37, återgiven i SOU 1994:11, bil 7.
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upp längre fram än vid den norska gränsen. 
Enligt Bull-Hansen tänkte man sig ”en 
gemensam insats” med Sverige.

”Där fanns det en del utmärkta försvars-
möjligheter som vi var klara över – och 
som man på svensk sida var klar över”,  
säger Fredrik Bull-Hansen.

Hans efterträdare som Forsvarschef 
under kalla krigets sista år 1987-89 var 
general Vigleik Eide. Därefter ledde han 
NATO:s militära stab till 1993. General 
Eide säger att man var mer oroad över 
ett sovjetiskt anfall över finskt område. 
Men det hade varit ”totalt ansvarslöst” 
att inte fundera på vad som skulle hända 
vid sovjetiska anfall på eller över svenskt 
område. 

”En möjlighet är ju att svenskarna själva 
gör en framryckning i en terrängriktning 
som berör en del av Nordsverige. En annan 
är att man får förståelse i Sverige för att 
med NATO-stridsmedel, som flygangrepp, 
angripa i ett sådant område.”65

Den informella, ömsesidiga, arbets-
fördelning mellan svenska förband och 
Norge-NATO som tränats i krigsspelets 
form hade alltså sin motsvarighet i ett 
hotande läge – om kriget kommit.

Författaren är redaktör, säkerhetspolitisk 
reporter i Svenska Dagbladet och leda-
mot av KKrVA. 

65 Intervjuer Fredrik Bull-Hansen 2005-04-12, Vigleik Eide 2003-04-01 i Oslo.


