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diskussion & 
debatt

Av Håkan Forsén

Innehållet i Mikael Holmströms inträ-
desanförande1 om de militära förhål-

landena i norr under efterkrigstiden är 
mycket intressant; rentav spännande att 
läsa. Han har dock inte angett någon slut-
tidpunkt för sin studie. Den mynnar sakta 
och vagt ut någon gång på 1980-talet. 
Framställningen behöver kompletteras 
med en redovisning av hur vi planerade, 
förrådsställde förband och förnödenheter 
samt övade krigsförband under den senare 
delen av det kalla kriget.

Jag har inte någon erinran mot Mikael 
Holmströms redovisning av hur de militära 
tankarna gick på ömse sidor om kölen från 
krigsslutet och cirka 35 år fram i tiden. Jag 
har ingen egen erfarenhet av det. Under 
1980-talet genomfördes dock en omfat-
tande militär upprustning i norra Sverige. 
Det gällde hela dåvarande Milo ÖN (Övre 
Norrland sedermera norra delen av milo 
Norr) och det gällde inte minst inom 

Kiruna försvarsområde (Fo 66). Mikael 
Holmström har också enligt min mening 
förbisett motsvarande satsningar under 
samma period i norra Finland.

Mikael Holmström anger i början av 
anförandet: ”Allra nordligaste Sverige var 
ett av de områden där neutraliteten löpte 
störst risk att kränkas. Trots det saknades ett 
effektivt försvar. Sverige lämnade en lucka. 
I den kunde Sovjet angripa och Norge och 
dess allierade kunde ingripa till Sveriges och 
Norges försvar.”

Syftet med mitt genmäle är att visa att 
det åtminstone från 80-talet och framåt 
inte fanns någon lucka i norr och jag vill 
avvisa talet om ett med Sovjet semiallierat 
Finland under senare delen av det kalla 
kriget. Jag vill också nyansera bilden av 
innehållet i de FHS-spel som berörs i anfö-
randet, åtminstone så som de genomfördes 
i mitten av 1990-talet.

Först dock några ord om den omtalade 

Luckan i norr 
Genmäle till Mikael Holmströms inträdesanförande  
i KKrVAHT

1  Holmström, Mikael: ”NATO:s försvar av nordligaste Sverige – informellt samarbete med NATO-grannen 
Norge”, KKrVAHT, 4. häftet 2008.
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dalgången söder om Treriksröset, där en 
sovjetisk framryckning in i motsvarande 
dalgång på norsk sida kunde hota stabili-
teten i det nordnorska försvaret.

Pältsa
Som norsk högre militär chef i norra Norge 
skulle jag också ha varit orolig för en 
stöt i flanken bakom Lyngenställningen. 
Under gynnsamma väderbetingelser hade 
det varit möjligt för en mekaniserad tät 
att göra en sådan framryckning, men det 
finns några viktiga observandum i sam-
manhanget.

Ett anfall längs Kummaeno i dalen upp 
mot vattendelaren i höjd med det svenska 
fjället Pältsa måste ha sin utgångspunkt 
från vägen på den finska sidan om grän-
sen. (Det är samma väg som tyska trupper 
byggde under operationerna på Nordka-
lotten under Andra världskriget och där 
de sista striderna stod på vårvintern 1945 
mellan retirerande tyska trupper och finska 
förband.) Anfallet kunde inte ha påbörjats 
förrän tätförbanden längs vägen anfallit 
in i Norge eller åtminstone hade säkrat 
terrängen vid Kilpisjärvi.

Hela framryckningsvägen är cirka 70 
km. Det är cirka 50 km över gränsen i Kön-
kämä älv, in i en väglös öppen fjälldal, över 
en kal fjällplatå och in i en trång norsk fjäll-
dal (Parasdalen) innan man kommer fram 
till en mindre väg i Signaldalen som efter 
ytterligare 20 km når kustvägen (dagens 
E 6) vid Lyngenfjordens inre del, i ryggen 
på Lyngenställningen. Även Signaldalen 
är trång och omges av höga fjäll. Vägen 

tävlar med Signaldalselva om utrymmet i 
botten på dalen och korsar älven på en bro 
halvvägs. Något manöverutrymme finns 
inte. Rent tekniskt är ett sådant företag 
genomförbart, främst under senare delen 
av barmarksperioden, med erforderligt 
stöd av ingenjörförband. Framryckningen 
måste stödjas av ett starkt luftförsvar, nå-
got som kunde vara nog så svårt nära en 
eller flera stora NATO-flygbaser. Det finns 
ingen möjlighet att välja någon annan väg 
och om en någorlunda god stridsuthållig-
het planerades så hade underhållet behövt 
föras fram samma väg.

Några svenska markstridsförband av 
betydenhet har aldrig planerats för och 
kommer aldrig att kunna sättas in i om-
rådet. Det är drygt 10 mil väglöst land av 
lågfjällsnatur från Kummadalen ner till 
vägen Karesuando – Kiruna – Riksgrän-
sen. Ett jägarkompani var planerat för 
gränsövervakning enligt särskild lag på 
stor bredd i området och efter krigsutbrott 
för strid. Vissa viktiga förnödenheter för 
kompaniets strid fanns lagrade under en 
period långt upp i den ovan nämnda fram-
ryckningsriktningen. Mer än så kunde man 
knappast begära vare sig från norsk eller 
svensk sida. Vi planerade för att uppfylla 
våra folkrättsliga skyldigheter och mera 
gick, och går, inte att göra på marken.

Ett framgångsrikt anfall in bakom Lyng-
enställningen hade förstås varit allvarligt. 
Jag anser dock att detta hot har fått för stora 
proportioner. Det hade krävts måttliga 
insatser av norska försvars- och ingen-
jörsförband för att täppa till den möjliga 
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fortsatta framryckningen på norsk mark 
ner mot kustvägen, och hela företaget 
skulle i övrigt ha varit chansartat. Och 
vilken uthållighet skulle ett sådant förband 
ha när det hamnade i strid?

karesuandovägen
Med nutida vägnummer löper väg 45 från 
Karesuando 11 mil ner till Vittangi, fortsät-
ter ytterligare knappt 3 mil till Svappavaara 
där man på den söderifrån kommande väg 
E10 når Kiruna efter 5 mil, Riksgränsen 
efter ytterligare 13 mil och E6 norr om 
Narvik efter ytterligare cirka 3 mil. När 
man talar om Karesuandovägen och 
Kiruna-Narviksriktningen som en möjlig 
sovjetisk anfallsväg är sträckningen på 
svensk sida således 32 mil, vilket motsva-

rar vägavståndet mellan Stockholm och 
Karlstad.

Lägg därtill cirka 35-40 mil på förr bitvis 
dåliga finska vägar från ryska gränsen. 
Vägar som inte leder direkt öst-väst (fågel-
vägen är endast knappt 20 mil). Hela den 
sovjetiska framryckningen från ryska grän-
sen till Narvik denna nordliga väg skulle 
alltså ha motsvarat en framryckning från 
dåvarande Tjeckoslovakien till Verdun.

Skogsbruket i den nästan arktiska miljön 
kring väg 45 har alltid varit begränsat. 
Därav följer att det inte har byggts så 
många skogsbilvägar som längre söderut 
i dåvarande Fo 66 och i övriga Norrbot-
ten. Något vägnät i anslutning till den 
angivna vägsträckan i Sverige finns inte. 
Det är denna väg – punkt och slut. Vid 

Stomkarta Nordkalotten
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sidan av vägen är det ofta myr eller annan 
oländig terräng. Ett förstärkt mekaniserat 
regemente i strid hade behövt utnyttja hela 
sträckan Karesuando – Kiruna för att få 
plats. Således ett mycket långt utdraget 
förband jämfört med hur bilden skulle 
vara i andra delar av militärområdet med 
ett rikare vägnät.

Mikael Holmström intervjuade förre 
chefen för armén Åke Sagrén där denne 
berättade om sin uppgift som krigspla-
cerad jägarkompanichef långt norrut på 
Karesuandovägen på tidigt 60-tal. Jag var 
själv tio år senare chef för samma kompani 
och gjorde två SÖB (särskilda övningar för 
befäl) och en KFÖ (krigsförbandsövning) 
med kompaniet i sin ”krigsterräng”. Dess-
utom, som tjänstgörande på Jägarskolan i 
Kiruna, var jag kuppförsvarsgruppchef (i 
väntan på ordinarie chef och stab) för hela 
Vittangigruppen och kunde redan som ung 
officer således allt om förbandsinnehållet. 
Jag instämmer med beskrivningen av hur 
tunt det var med förband på 70-talet inpla-
nerade för sträckan Karesuando – Vittangi 
och därbakom var det tomt ända till Kiruna 
där det fanns mindre förband. Dock fanns 
en utbyggd kompaniskans med värnkano-
ner norr om Vittangi och strax därbakom 
för understöd ett nersprängt batteri med 
fartygsartilleri.

Men – och det är viktigt att hålla i minnet 
– vägen tog slut i Kiruna. Kirunariktningen 
var en operativ blindtarm och tämligen 
ointressant ur angriparsynvinkel om det 
gällde att komma till Norge. Däremot fanns 
det ett stort problem; hur man i tid skulle 

kunna utrymma Kiruna med en befolkning 
kring 25 tusen innevånare.

Mikael Holmström redovisar en karta 
med den norska utvärderingen 1978 av ett 
sovjetiskt angrepp på Troms och Finnmark. 
Han skriver: ”Däremot gör de sovjetiska an-
greppspilarna 1978 finkänsligt nog eleganta 
svängar runt det neutrala Sverige och Tre-
riksröset.” Underförstått att det borde de 
inte ha gjort. Jag anser dock att kartan med 
pilarna är militärgeografiskt korrekta. Det 
fanns 1978 inga andra vägar, och genvägen 
över Pältsa har jag berört ovan.

Olof Palme lovade gruvarbetarna efter 
strejken 1969 att de skulle få sin väg in i 
fjällvärlden mot Torne träsk. Planeringen 
tog tid liksom det besvärliga arbetet. På 
svensk sida blev man ändå klar med de 
tretton milen till Riksgränsen innan man 
i Norge ännu var klar med sin korta del 
med anslutning till E 6 norr om fjorden 
Rombaksbotn, 15 km norr om Narvik. I 
början av 80-talet kunde kungarna Olav och 
Carl Gustav inviga vägen. Därmed fanns 
också en breddad militär operativ option på 
Nordkalotten. Fortfarande kvarstod dock en 
presumtiv angripares grupperingssvårighe-
ter som jag nämnde om tidigare.

Jag delar Pentagons uppfattning, som 
Mikael Holmström redovisar på en karta 
från 1989, om de möjliga sovjetiska an-
fallspilarna över norra Sverige (Kirunarikt-
ningen) – less likely avenues of approach. 
Men varför mindre trolig? Kunde det 1989 
ha något att göra med de ökade försvars-
förberedelser som vi då hade gjort och 
fortfarande höll på med i denna riktning? 
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Utan en förhållandevis stark svensk militär 
inverkan borde denna anfallsriktning ha 
varit ”most likely” En lyckosam stöt mot 
Narvik hade varit förödande för försvaret 
av hela norra Norge.

Det bör också observeras att en sådan 
anfallsriktning mot Narvik på svenskt 
område enligt Pentagons karta började i 
Pajalaområdet. Det var dit som vägnätet på 
finsk sida bar. Skyddande sin vänstra flank 
i riktning mot Gällivare hade en sådan 
sovjetisk framryckning över Pajala – Vit-
tangi – Svappavaara – Kiruna varit möjlig 
om vår motverkan hade varit svag.

upprustning i norr
Kring 1980 ökade spänningen i omvärlden. 
Sovjetunionen invaderade Afghanistan 
och USA bojkottade de olympiska spelen 
i Moskva. I Sverige genomfördes operativa 
studier i dåvarande Försvarsstabens regi. 
Det mynnade ut i att ett överraskande 
angrepp på Sverige lades till grund för 
den operativa och taktiska planeringen. 
Det hade en mängd operativa och taktiska 
följdverkningar. Jag koncentrerar mig på 
vad som blev följderna i norr.

Som nybliven ”milokvartermästare” 
(C Uh) 1985 var jag delaktig i att hantera 
ökade operativa krav från ÖB med stab 
på tillgänglighet i tid och rum på förband 
och argumentera för detta hos de ansva-
riga producenterna, främst CA, men även 
CFV (chefen för flygvapnet). Det var inte 
alltid så enkelt. Samtidigt satte de ope-
rativa kraven på tillgänglighet fokus på 
materielbrister som i vissa avseenden var 

stora. Det senare belyste milostabschefen/
militärbefälhavaren och sedermera CFV 
Lars Englund i sitt inträdesanförande i 
Akademien, vilket väckte en del uppstån-
delse eftersom man dittills inte hade talat 
så officiellt om saken.

Den övergripande operativa idén i mi-
litärområdet var att en angripare skulle 
mötas tidigt och fördröjas i gränszonen 
ungefär intill Kalix älv. Observera att 
denna älv inom det dåvarande Fo 66 gör en 
kraftig böj mot väster till källflödena väs-
ter om Kiruna. Bakom gränszonen fanns 
manöverområdet. Här skulle bland annat 
tre arméfördelningar med underställda 
brigader om möjligt avgöra striden på 
marken. Det fanns olika anfallspilar som 
benämndes med en bokstav och en siffra. 
Varje anfall var genomarbetat med en ope-
rationsplan hos militärbefälhavaren samt 
med stridsplaner hos fördelningscheferna 
och brigadcheferna. Dessa taktiska chefer 
med staber genomförde under många år 
detaljerade förberedelser enligt detta ope-
rativa verk, från senare delen på 70-talet 
till en bit in på 90-talet.

Dessutom skulle militärområdet vara 
berett att ta emot stora förstärkningar 
söderifrån, främst arméförband men även 
ombasering av flygdivisioner. Då skulle den 
samlade militära styrkan kunna bli lika stor 
som invånarantalet i Norrbottens län. Det 
var en logistisk utmaning!

Som en följd av risken för ett över-
raskande angrepp i norr, började militära 
resurser tillföras området. Det gällde att 
förbandens utrustning fanns på plats vid 
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inkallelse. Det handlade till stor del om 
omförrådsställning av krigsförband från 
mellersta och södra Sverige till dåvarande 
Milo ÖN, förrådsställning av nyuppsatta 
förband med sina utrustningsförnödenhe-
ter, men även om en massiv tillförsel och 
lagerhållning av ersättningsförnödenheter 
(och jag menar då den mycket vida militära 
definitionen av begreppet förnödenheter).

Under flera år byggdes nya mobiliser- 
ingsförråd i milo ÖN för cirka 35 mil-
joner kronor (dåtida penningvärde) varje 
år. Många av dem byggdes inom Fo 66, 
sammanhållna i förrådsbyar. Samtidigt 
pågick inom armén en omorganisation av 
förband särskilt avsedda för gränszonen i 
milo ÖN.

På lägre regional nivå tillfördes Fo 66 stab 
samma rörliga ledningsresurser som en för-
delningsstab, förutom det befintliga skyddet 
och betjäningen av den fasta ledningsplat-
sen, och vi genomförde tidigt på 90-talet en 
KFÖ med den nya organisationen.

Under senare delen av 80-talet och under 
90-talet organiserades gränsregements-
stridsgrupper i gränszonen. De fick inte 
benämnas gränsregementen eftersom det 
hade stridit mot våra internationella avtal 
om stridskrafter och dessas gruppering. 
Brigader med angivna stabsplatser gick 
an men ytterligare ett antal regementen i 
norr hade varit för utmanande, därför fick 
de epitetet stridsgrupp och behövde inte 
redovisas i öppna källor.

Den dåvarande övergripande strategin 
inom Försvarsmakten var att krigsförbanden 
skulle kaderorganiseras. Jag lämnar till läsa-

ren att dra sig till minnes allt vad detta förde 
med sig. I praktiken var gränsregements-
stridsgrupperna lika väl kaderorganiserade 
som brigaderna även om kadrarna fanns 
på flera platser. I Kiruna fanns, förutom en 
chef för en stridsgrupp, viss nyckelpersonal 
för alla tre stridsgrupperna i Fobb och för 
den starka försvarsområdesgruppen i Gäl-
livare. Gränsregemenstsstridsgrupperna 
inom Fo 66 benämndes till vardags efter sin 
huvudsakliga riktning Korpilombolo, Pajala 
och Vittangi, alla med en överste som chef 
(liksom i Gällivare).

Till de särskilda förband som organise-
rades öronmärkta för gränszonen hörde 
ett antal gränsingenjörbataljoner. Inom 
Fo 66 fick varje grupp sig underställd en 
sådan bataljon med särskild inriktning på 
fördröjande fältarbeten. Till den södra delen 
av gränszonen (Fo 67) avdelades särskilda 
fördröjningsförband (gränsskyttebataljoner) 
och Fo 66 tilldelades huvuddelen av alla 
norrlandsjägarbataljoner.

Under tidigt 80-tal presenterades inom 
den dåtida studieorganisationen i armé-
staben ett underlag från milostab ÖN. Det 
gällde vikten av fördröjande fältarbeten i 
gränszonen. Av ett enkelt diagram fram-
gick hur stor fördröjningseffekt som skulle 
kunna åstadkommas om vägarna i gräns-
zonen förstördes vid lämpliga avbrott där 
vägen gick över en myr. Det handlade för 
en angripare om minst en veckas teknisk 
fördröjning, utan någon annan inverkan 
från vår sida. Mot bakgrund av risken för 
ett överraskande angrepp resulterade un-
derlaget på kort tid i beslut om särskilda 
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fredstida beredskapsförband.
En generalstabsfältövning i Gällivare 

ägnades bl a åt att studera fördröjande fältar-
beten i gränszonen, varvid en vägförstöring 
på riktigt utfördes på en skogsbilväg.

Genom Vägverkets försorg förbereddes 
samtliga vägar i gränszonen för förstöring. 
Varje öst-västlig förbindelse, och även tvär-
förbindelserna, försågs med laddningstrum-
mor där vägen var omgiven av myr och i 
närheten av varje planerat avbrott fanns en 
kassun med särskilt iordningställda ladd-
ningar som kunde föras ner i trummorna. 
Förutom de omtalade beredskapsförbanden, 
övades hemvärnet i gränszonen i att utföra 
vägförstöring på dessa förberedda platser.

Luftstridskrafterna och deras utveckling 
tillhör inte mitt kompetensområde, men 
jag vill ändå kort redovisa även en sådan 
upprustning längst i norr under senare delen 
av det kalla kriget. Det tillfördes radar för 
såväl hög som låg höjd, vilket väsentligt 
förbättrade luftlägesinformationen. I Kiruna 
förrådsställdes och övades den lätta attacken 
vid en ordinarie bas och likaså övades ett 
jaktförband med Kiruna som utsedd till-
fällig bas. Därifrån kunde man med kort 
insatstid täcka även den annars oåtkomliga 
nordligaste delen av landet.

För Lapplands jägarregemente (I 22/
Fo 66) resulterade beslutet om beredskaps-
förband i nybyggnad av två mindre kaserner 
i Kiruna och utbildning av ett beredskaps-
kompani. Kompaniet hade inryckningstid 
mitt i vintern, med åtföljande problem för 
grundutbildningen, och låg med minst en 
av tre plutoner i ständig beredskap under 

barmarksperioden. Under vinterhalvåret 
fanns ju den vanliga åldersklassen att tillgå. 
Plutonerna hade särskilda förläggningar 
under beredskapsperioden ute i försvarsom-
rådet, oftast i nedlagda skolor som ställdes 
i ordning för förläggning och självhushåll. 
Plutonernas enda uppgift var att öva på att 
inreda och utföra de redan förberedda av-
brotten till förstöring. Jag vet att detta flitiga 
övande noterades i vår omvärld.

Det förutvarande Fo 66/JS (Jägarskolan)
var ett litet förband vad avser mobilise-
ringsansvar. Kring 1970 handlade det om en 
sammanlagd styrka på cirka sju-nio tusen 
man. Styrkan ökade efterhand och ökade 
dramatiskt på 80-talet. Vid 90-talets början 
var I 22/Fo 66 ett av de största förbanden 
i armén vad avser mobiliseringsansvar. 
Mobiliseringsstyrkan uppgick till väl över 
30 tusen man.

All denna nybyggnation av mobiliser-
ingsförråd och tillströmning av förnöden-
heter orsakade förstås särskilda problem. 
Argumentationen mot högre chefer att få 
utöka antalet förrådsarbetare var besvärlig. 
Det var tydligen inte någon lätt uppgift för 
arméledningen att tvinga ner antalet förråds-
arbetare på de förband som hade fått en lät-
tare mobiliseringsbörda. Heder dock till den 
dåvarande materielenheten vid regementet 
som löste uppgiften på bästa sätt.

Chef för en gränsregements - 
stridsgrupp
1994 blev jag chef för den nordligaste 
gränsregementsstridsgruppen. Området 
omfattade såväl väg 45 från Karesuando 
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till Vittangi, som hela avsnittet förbi Svap-
pavaara och Kiruna till Riksgränsen. 
Ansvaret omfattade även all övrig öde-
marksterräng intill rikets gränser söder, 
norr och väster om denna väg inom Kiruna 
kommun, ett mycket stort område.

Till mitt förfogande hade jag i planer-
ingen tre norrlandsjägarbataljoner, en 
ingenjörbataljon med förbindelseför-
störing som huvuduppgift, de tidigare 
nämnda förbanden med värnkanoner och 
fartygsartilleri, ett efter förhållandena väl 
dimensionerat underhållskompani och ett 
haubitskompani. För att utöva ledning dis-
ponerade jag ett förband som motsvarade 
ett brigadledningsförband. Huvuddelen 
av förbanden planerades att inledningsvis 
ges uppgifter kring väg 45 mellan Kare-
suando och Vittangi. I Kirunariktningen 
fanns en försvarsområdesgruppstab med 
underställda förband som ingick i min 
stridsgrupp. En modern luftvärnsbataljon 
(robot 70/90) grupperades inom området 
med uppgifter som jag gav. I allt en styrka 
som i manskap översteg en brigad.

Inom mitt område fanns också ett fältsjuk-
hus förrådsställt i Svappavaara med avsedd 
gruppering på en stor plan utanför förrådet.

Alla vägar genom området (väg 45 och 
E 10) var förberedda för förstöring. Den 
nya vägen över Kiruna till Riksgränsen 
var också förberedd till förstöring och 
längs vägen fanns ammunition för detta 
liksom för de förband som var planerade 
för försvar längs vägen. Alla underställda 
förband var förrådsställda i mitt område 
eller dess närhet.

Jägarförbanden hade utvecklats sedan 
1970-talet. Det fanns gott om moderna 
prickskyttevapen, sidverkande minor, 
pansarvärnsrobotar (Bill) och lättare 
pansarvärnsvapen, lätta granatkastare och 
inte minst en god rörlighet och en god 
förmåga till lång tids överlevnad i denna 
karga miljö. En lång uthållighet (veckor) 
krävde dock några dagars förberedelsetid 
efter mobilisering.

Luftvärnsbataljonen, också den för-
rådsställd i mitt område, övades under en 
KFÖ tillsammans med några av stridsgrup-
pens förband. Styrka B utgjordes av en 
norrlandsskyttebataljon. Målflyg och en 
modern luftvärnsbataljon i aktion längs 
Karesuandovägen bör ha uppmärksammats 
i vår omvärld.

Stridsgruppen hade således utvecklats 
rejält sedan 1970-talet. Från mitten av 
1980-talet och framåt är talet om en lucka 
i denna riktning inte korrekt.

Kronan på verket bör ha varit den stora 
förvarsmaktsövning som genomfördes un-
der tidigt 90-tal. I militärområdet fanns en 
operationsplan för ett anfall söderifrån mot 
en angripare som skyddande sin vänstra 
flank försökte tränga fram över Pajala 
och Vittangi i riktning mot Kiruna (och 
Narvik). Under övning Nordanvind anföll 
en fördelning med de två norrlandsbriga-
derna från Östersund och Sollefteå, den 
förstnämnda direkt efter järnvägstransport 
och den andra direkt ur marschgruppering 
(från Sollefteå!) över det av egna styrkor 
hållna Gällivare, skyddande sin högra flank 
intill Kalix älv söder om Tärendö och tog 
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vägen mellan Svappavaara och Masugns-
byn. Anfallet understöddes av flera artil-
leribataljoner som sköt skarpt i terrängen 
efterhand som anfallet gick framåt, något 
som inte kunde göras någon annanstans i 
Sverige. B-styrkan bestod  bl a av jägarför-
band och en stridsvagnsbataljon. Det hela 
bör ha varit en styrkedemonstration nog för 
att visa att vi hade en reell förvarsförmåga 
och menade allvar även längst i norr.

Finland
Under en lång period var förbanden i 
Kiruna och i finska Sodankylä vad som se-
nare skulle formaliseras som vänförband. I 
årtionden utväxlades besök på chefsnivå, 
självklart med vederbörliga tillstånd.

Besöken utökades efterhand till att om-
fatta flera officerare vid varje tillfälle och 
under 90-talet hade vi nästan årliga utbyten 
med  bl a orienteringstävlingar och till sist 
även med deltagande av civilanställda.

Till Sodankylä flyttades ett artillerire-
gemente från Oulu (Uleåborg). Det var en 
stolt chef för Jägarbrigaden i Sodankylä 
som orienterade om att man under flera år 
byggde nya kaserner, övningshallar och 
förråd m m för 19 miljoner mark årligen. 
1 FIM motsvarade då cirka 1,4 SEK.

Mobiliseringsförmåga och dylika för-
hållanden var självklart hemliga. Ett och 
annat undslapp dock efterhand de finska 
officerarna. Min nu, av uppenbara skäl, 
mycket summariska slutsats är att det fanns 
en fast avsikt och inte minst förmåga att 
allvarligt försvåra ett sovjetiskt framträng-
ande genom norra Finland.

FHs-spel
Vilken styrning FHS hade från ÖB och 
hans stab tidigare vet jag inget om. Dock 
håller jag för troligt att de spel om Kiruna-
riktningen under efterkrigstiden som Mi-
kael Holmström redovisar var förankrade 
hos ÖB och i UD.

När jag själv 1994 blev utsatt för detta 
spel var det dock rejält nedtonat jämfört 
med Mikael Holmströms redovisning av 
tidigare spel. Det handlade inte alls om ett 
så utrerat agerande, med tillhandahållna 
scheman för beslutsfattningen. Det gällde 
istället en situation där en mindre NATO-
styrka (läs amerikansk lufttrupp) luftland-
satte på Kiruna flygplats som då, med i 
spelet rådande mycket snabba tidsförhål-
landen, enbart försvarades av hemvärn. 
Frågan som ställdes var om hemvärnet 
skulle öppna eld eller inte.

Frågan var intressant nog. Som invasi-
onsförsvarsofficer sedan 1960-talet och 
med neutraliteten i ryggmärgen, var det 
svårt att kunna ge ett bra svar på frågan.

Löst uppgiften?
Hade vi löst uppgiften vid ett angrepp? Det 
finns tusen olika möjliga förutsättningar 
för en sådan diskussion. En sak är jag 
klar över. Med planerat finskt motstånd 
och med ett försvar i norra Sverige, som i 
huvudsak hade kommit på plats, så hade 
ett sovjetiskt anfall med konventionella 
vapen varit utsiktslöst redan på planerings-
stadiet.

Nu är allt detta borta. Sovjetunionen 
finns inte. Våra krigsförband i norr och 



121

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT        

1-20091-2009

deras förnödenheter är avvecklade liksom 
nästan alla regementen och flottiljer som 
producerade, förrådsställde och vidmakt-
höll krigsförbanden. Planerna har skickats 
till arkiven. Värnkanoner och nersprängt 
fartygsartilleri har skrotats. Befästningar 
har raserats eller plomberats. Kassunerna 
vid vägbankarna har sprejats på utsidan 
med ett stort rött T vilket torde stå för 
tömd. Officerarna som ledde bataljoner och 
högre förband i invasionsförsvaret är pen-
sionerade och den territoriella ledningen är 
avvecklad liksom dåvarande FHS.

Det som byggdes upp med stor möda 
och oerhörda kostnader under tiotals år, 

vittrade sönder mycket snabbt sent på 
90-talet, ibland som en följd av medvetna 
beslut, men lika ofta av sig självt i det 
virrvarr som uppstod till följd av svarta hål 
och stålbad och när man insåg behovet av 
ett annat strategiskt vägval men ännu inte 
hade formulerat det från statsmakter eller 
försvarsledning.

Nu finns inte ens en lucka längst i norr. 
Det är tomt.

Författaren är överste och var under hu-
vud  delen av sin aktiva tid placerad vid 
förband och staber i Kiruna och Boden.


