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INLEDNING 
Efter första världskriget följde i Europa en tung ekonomisk tillbakagång. Denna drog med sig 

en politisk polarisering där diktaturer av olika slag övertog de nyfödda demokratierna. Oron 

växte och krigshotet blev allt mer påtagligt runtom på kontinenten. Fascistregimernas 

frammarsch samt den tilltagande ekonomiska depressionen skapade en växande rädsla. År 

1930 tillsattes således en försvarskommission i Sverige med uppgift att utreda den svenska 

krigsmakten. Fem år senare beslutades det om en viss upprustning av den svenska militären. 

Hotbilderna var många. Upprustningen gick dock långsamt och när kriget slutligen stod för 

dörren, hösten 1939, försökte statsminister Per Albin Hansson att lugna det svenska folket. 

”Vår beredskap är god” är de bevingade ord som han uttalade den 27 aug 1939. Men historien 

har förtäljt att detta var desinformation. 

 

När Andra Världskriget bröt ut realiserades hotet i och med Sovjets attack på vårt östra 

grannland Finland. Många stora slag kom att ske i området Nordkalotten. Finlands sak blev 

vår. Kriget kom nära inpå den nordliga delen av Sverige. Rädslan för kommunisterna tilltog. 

Under detta skeende av kriget skärptes beredskapen i Övre Norrland. I och med Nazitysklands 

krigsframgångar och ockupation av våra grannländer Danmark och Norge fick Sverige 

ytterligare en tydlig hotbild. Situationen i regionen Övre Norrland under krigsåren går inte att 

jämföra med någon annan svensk region. Detta eftersom den under perioden angränsade till 

mot två krigförande nationer, d.v.s. Norge och Finland.  

 

Vi tror att Sverige under denna tid präglades av en stark dualism. Nazisterna såg som ett stort 

hot, ändå tilläts vid ett tillfälle beväpnade militärer att resa genom landet. Eftergifterna mot 

Nazityskland var omfattande. Sverige skulle bland annat inte få mobilisera trupper. Ändå är 

det idag tydligt att så gjordes.    

 

Sveriges riksdag beslutade på ett tidigt stadium att landet inte skulle vara krigförande. En 

neutralitet som med alla medel skulle bibehållas. Resultatet av detta blev ett diplomatiskt 

vågspel. Det är denna svåra period i svensk säkerhetspolitik som vi ämnar lägga tyngdpunkt 

på i denna uppsats. 
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SYFTE 
Med denna uppsats vill vi belysa förändringen av den militära beredskapen i Övre Norrland 

mellan åren 1939 – 1944. Dessutom vill ta reda på hur hotbilden i denna region såg ut och hur 

man gick tillväga för att möta de eventuella hoten.  

 

 

FRÅGESTÄLLNINGAR 
För att nå vårt syfte innehåller denna uppsats följande frågeställningar; 

• Hur såg beredskapen ut i Övre Norrland 1939- 1944? Det vill säga hur flyttades 

trupperna med tanke på den skiftande hotbilden. 

• Hur såg den militära aktiviteten ut i regionen?  

• Hur förändrades organisationen för Bodens Ingenjörskår (ING 3) under 

beredskapsåren? 

För att få ökad förståelse för vem som sågs som det verkliga hotet mot Sverige vill vi även 

ställa följande frågor;  

• Hur behandlades, bemöttes och accepterades kommunister i Övre Norrland? 

• Hur behandlades, bemöttes och accepterades nazister i Övre Norrland? 

 
 

AVGRÄNSNINGAR OCH PERIODISERING  
När vi tittar på beredskapen i Övre Norrland är det strängt de militära aspekterna av 

beredskapen som vi ämnar utreda, d.v.s. inte de ekonomiska, sociala eller politiska 

konsekvenser som beredskapen medförde. De två frågor i vår frågeställning som rör hur 

nazisterna respektive kommunisterna bemöttes i Sverige finns med i uppsatsen endast för att 

förtydliga hotbilden. Vi tror att man kan skönja en viss dualism i den svenska 

säkerhetspolitiken. Vi antar att Sveriges regering gjorde en mängd eftergifter mot nazisterna 

och att de till en viss mån var accepterades i landet, samtidigt som militären rustades mot det 

hot som de tyska nazisterna ansågs utgöra.  

 

Tidsmässigt ter sig avgränsningen tämligen självklar, en stark koncentration på krigsåren. 

Året 1945 präglades för svenskt vidkommande främst av en kontinuerlig nedrustning och 

därför kommer detta år inte att ingå i vår uppsats. Vi kommer att särskilt uppmärksamma de 

år då våra grannländer är krigförande och Sveriges säkerhetspolitiska situation således var 
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som mest prekär. Dock förekommer hänvisningar och information från åren före andra 

världskriget. Dessa är dock endast med för att skapa förståelse för bakgrunden eller som strikt 

komparativa orsaker för vissa kvantitativa fakta.  

 

Geografiskt har vi valt att rikta in oss på händelseförloppet i försvarsområdet Övre Norrland. 

Valet av just denna region har sitt ursprung i dess prekära och för Sverige unika situation, 

med landsgräns mot två krigförande nationer, d.v.s. Norge och Finland. Just denna utsatthet 

gör regionen till ett ypperligt studieobjekt vad gäller Sveriges vacklande neutralitetspolitik.   

 
 

METOD OCH LITTERATUR 
Denna uppsats kommer att i stor utsträckning baseras på litteraturstudium. Stora delar av 

litteraturen angående beredskapen är arkiverat material från Norrbottens Minne. Ett exempel 

på en bok som rör Sverige och nazismen är ”Den nazistiska utmaningen” författad av Alf W 

Johansson. För att kunna beskriva kommunismen i Sverige har vi bland annat använt oss av 

Karl Molins bok ”Hemmakriget”. En annan, mer övergripande bok, som är handlar om 

Sveriges regerings agerande under andra världskriget är ”Andra världskriget och Sverige” av 

Jan Linder.  

 

För att få den regionala prägeln använder vi oss av en hel del litteratur som avgränsar sig till 

området. Några exempel på sådana böcker är Lars Gyllenhaal och James F. Gebhardts bok 

”Slaget om Nordkalotten” och bok nr 12:3 – 94 ur Tornedalica serien ”Beredskapsminnen 

från övre Norrland 1939-1944”.  

 

För att få en bild på beredskapssituationen gällande den kvantitativa förändringen av 

militärpersonal och materiel kommer vi använda oss av ett specifikt norrbottniskt förband, 

ING 3. Utifrån detta exempel kommer vi att generalisera då vi utgår från att den procentuella 

förändringen följer ett liknande mönster vid övriga regementen. Valet av ING 3 förklaras av 

att det är ett relativt litet regemente med väl dokumenterad historia och verksamhet. 

Materialet till detta kapitel är i mångt och mycket hämtat från Regionsarkivet i Boden, vilken 

även ligger beläget på gamla ING3s område, nuvarande ingenjörsbataljonen.   

 

När det kommer till våra källor så har vi försökt vara kritiska. Många av våra källor är utgivna 

av militären. Dessa böcker kan i viss mån vara något partiska. Vad gäller boken ”Första 
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arbetskompaniet Storsien” författad av Kieri och Sundström anser vi även denna vara något 

vinklad. Författarna verkar ha sympatier med Sveriges Kommunistiska Parti, något vi anser 

kan skönjas i boken.  Då en stor del av vår litteratur är sekundärkällor har vi i den mån tiden 

tillåtit oss försökt söka reda på författarnas ursprungskällor. I inledningsfasen av vårt 

uppsatsskrivande hade vi planerat att använda oss av mycket material från Krigsarkivet 

(Stockholm), angående truppförflyttningar, stabsordrar och liknande. Men dessvärre var stora 

delar av detta hemligstämplat och det skulle gå åt för mycket tid för att göra denna litteratur 

tillgänglig för oss. På grund av detta ansåg vi att vi då inte kunde genomföra en rättvis 

bedömning av detta material. 

 

För att förenkla för er läsare finns en ordförklaring av diverse militära termer i bilaga 1.  

Vi hänvisar vänligen till denna.  

 

 

VETENSKAPLIGT FÖRHÅLLNINGSSÄTT  
Vår inspiration kommer från det hermeneutiska tankesättet där forskaren studerar 

forskningsobjektet bit för bit och på så vis försöker skapa förståelse för helheten. Därav har vi 

ingen hypotes eller teori att utgå ifrån, så som positivistiska forskare förespråkar. Vi vill titta 

på de enskilda delar som har att göra med beredskapen och hotbilden i Övre Norrland under 

andra världskriget. Utifrån dessa vill vi sedan skapa en helhetsbild.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6

BAKGRUND 
Detta kapitel behandlar de internationella och de nationella skeendena under andra 

världskriget. Detta för att skapa förståelse för det händelseförlopp som ägde rum i den region 

vi har valt att studera närmare. En annan anledning till detta avsnitt är att ge de nödvändiga 

förkunskaperna för de läsare som kanske inte läst t ex postgymnasial historia eller fördjupad 

gymnasiehistoria. Vi är helt enkelt så naiva att vi tror att vår uppsats kommer att läsas av fler 

än vår handledare, examinator och opponenter.   

 

Vi kommer senare i uppsatsen att återkomma till vissa av dessa händelser och påvisa deras 

betydelse för Övre Norrland, men vill redan nu redogöra dem i ett bakgrundskapitel.  

 

Andra världskriget ur nordiskt perspektiv 
Under upptakten till andra världskriget ägde en händelse rum som gav upphov till förfäran i 

Västeuropa. Den tyske utrikesministern Joachim von Ribbentrop och hans sovjetiske 

motsvarighet Vjatjeslav Molotov undertecknade under ett möte i Moskva en icke-

angreppspakt mellan de båda länderna. De två politiska ideologiska motpolerna som under 

mellankrigstiden var bittra fiender hade nu trätt in i en uppgörelse om vänskapliga 

förbindelser och neutralitet gentemot varandra. Orsakerna till att Sovjet var villiga att gå med 

i pakten var först och främst att undvika eller åtminstone skjuta upp ett tyskt angrepp. 

Tyskland skulle utan sovjetiskt motstånd få tillvarata sina intressen i västra Polen, d v s 

ockupation, och Litauen. Sovjet skulle i sin tur få fritt spelrum till sina specifika intressen i 

Baltikum, östra Polen och Finland,1 den sistnämnda kom för nordisk del att spela en väsentlig 

roll. 

Finska vinterkriget  

Som de båda diktaturerna överenskommit anföll Tyskland Polen och inom en månad var det 

polska motståndet krossat. Polen var nu styckat i en västlig tysk och östlig sovjetisk del. En 

halv månad senare hade den sovjetiska regimen skrämt de baltiska staterna till fördrag, som 

gav sovjetiska trupper tillgång till de militärbaser som det forna Ryssland tappat under första 

världskriget. Även den finska regeringen fick en förfrågan, som i realiteten snarare var en 

order. Enligt denna skulle Finland skicka en delegation till Moskva för att diskutera, vad 

Stalin kallade ”aktuella politiska frågor”.2  

                                                 
1 Karlsson Klas- Göran ”Europa och världen under 1900-talet” Angered: Liber AB 1999 s123 
2 Jakobson Max ”Finlands väg 1899-1999” Stockholm: Atlantis 2000 s50-51 
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De krav som ställdes på Finland var två: att avträda territorium norr om Leningrad och att ge 

den sovjetiska flottan full tillgång till en bas på Hangö nära Helsingfors. Stalin ansåg att dessa 

var avgörande för att kunna skapa ett fullgott försvar av Leningrad. Finland gick med på det 

territoriella avträdet men vägrade att ge upp flottbasen, vilket skulle anses vara ett hot mot 

självständigheten. Förhandlingarna bröt samman. Resultatet av den diplomatiska krisen blev 

ett militärt angrepp mot Finland.3 Finländarna gav hårt motstånd, men i mars 1940 tvingades 

de till en fred i Moskva. Vid denna fred tvingades Finland till än större eftergifter än vad som 

ursprungligen krävdes. Efter detta fortsatte Sovjetunionen med att annektera de baltiska 

staterna genom att manipulera det val som kom att föra kommunisterna till regerings position. 

Även Moldavien gick samma öde till möte.4 

Nazityskland avancerar  

Det finska vinterkriget hann precis sluta innan Norden på nytt drogs in i den uppblossande 

världskonflikten. Detta genom ett tyskt angrepp mot Danmark och Norge, som fil.dr och 

historiedocent Wilhelm Agrell beskriver som kupplikt.5  

 

Ett av de tyska huvudsyftena med att erövra Norge var att säkra hamnstaden Narvik och 

därmed isfri hamn för export av svensk järnmalm. Just denna järnmalm var av yttersta vikt för 

den tyska krigsindustrin. Detta gjorde Narvik till ett attraktivt mål även för Storbritannien. De 

ansåg att en blockad var det bästa sättet att motarbeta Tyskland och på så sätt åderlåta dess 

ekonomi. Blockaden hade dock föga verkan så länge som Tyskland ostört kunde frakta malm 

från Luleå men även från och via Sovjet.6   

 

Nazitysklands offensiv fortsatte och snart hade det tyska krigsmaskineriet erövrat större delen 

av Europa. Stat efter stat föll och av Tysklands ursprungliga motståndare återfanns endast 

Storbritannien.7 Storbritannien skulle dock förbli en fri fästning i krigets Europa under hela 

andra världskriget. 

 

När Tyskland 1941 inledde ”Operation Barbarossa”, d v s benämningen på ett kraftfullt anfall 

mot Sovjetunionen, blev Finland återigen en krigsskådeplats. Finland hade i augusti 

                                                 
3 Jakobson Max ”Finlands väg 1899-1999” Stockholm: Atlantis 2000 s51 
4 Karlsson Klas- Göran ”Europa och världen under 1900-talet” Angered: Liber AB 1999 s125-126 
5 Agrell Wilhelm ”Fred och fruktan” Falun: Historiska Media 2000 s59 
6 Karlsson Klas- Göran ”Europa och världen under 1900-talet” Angered: Liber AB 1999 s131 
7 Ibid s130 
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föregående år ingått ett avtal om fri passage för tyska trupper som skulle hem från Norge 

genom landet. Detta sågs som en motvikt till det sovjetiska inflytandet. Transiteringsavtalet 

var dock ett kamouflage för tyska trupper för den presumtiva invasionen av Sovjetunionen. 

När invasionen inleddes proklamerade Hitler att hans norra trupper var redo att kämpa med 

sina ”finländska vapenbröder”.8  

 

Finland hade nu sovjetiska trupper i Hangö och tyska i Lappland. Neutralitetspolitik var i och 

med detta omöjlig. Den varade i fyra dagar sedan anföll Sovjet tyska mål på finsk mark och 

samma dag den 25 juni 1941 förklarade Finlands regering att nationen befann sig i krig med 

Sovjetunionen.9 Detta krig har fått namnet fortsättningskriget. 

Tyskland på reträtt  

När Tysklands krigslycka vände i och med slaget vid Stalingrad påbörjades en sovjetisk 

motoffensiv. Början till slutet för det tredje riket hade kommit med denna stora förlust.10 För 

Finland innebar detta början till ett nytt säkerhetspolitiskt vågspel med landets självständighet 

som insats.  De ville gärna förhandla en separatfred med Sovjet men med tyska trupper som 

fortfarande kontrollerade hela östra kusten av Östersjön var riskerna med en separatfred 

alltför stora.11  

 

Samtidigt som de allierades landstigning på stränderna i Normandie 1944 anföll 

Sovjetunionen de finska linjerna på det Karelska näset. Finland tvingades till reträtt. Begäran 

av fredsamtal från finsk sida fick krav på kapitulering som svar. Tysk militärt stöd var inte 

heller villkorslöst, Finland fick inte sluta separatfred om de ville ha tysk hjälp. Med hjälp av 

skicklig diplomati lyckades den finske presidenten få tyskt bistånd utan att binda sig till de 

tyska kraven.12 Den tyska militära och materiella hjälpen gav ringa resultat, dock vann 

Finland tid. När de sovjetiska styrkorna nått 1940 års gräns slöts en separatfred mellan 

Finland och Sovjetunionen.  Fredsvillkoren var dock kännbara för Finland som fick ge Sovjet 

en flottbas än närmare Helsingfors än den på Hangö samt Petsamo. De tyska trupperna som 

ännu var kvar i finsk Lappland, ca 200 000 man, skulle också tryckas tillbaka till Norge. Detta 

skulle ta cirka ett halvt år. På sin reträtt genom Finland ödelade de tyska trupperna stora delar 

                                                 
8 Jakobson Max ”Finlands väg 1899-1999” Stockholm: Atlantis 2000 s60-61 
9 Ibid s61 
10 Holmberg Åke ”Vår världs historia” Stockholm: NoK 1987 s520 
11 Jakobson Max ”Finlands väg 1899-1999” Stockholm: Atlantis 2000 s 63 
12 Ibid s63-64 



 9

av Lappland.13 Nordnorge skulle senare bli befriat av röda armén medan resterande delar av 

Norden fick hjälp av britter och amerikaner att undkomma nazismens klor. 

 
Sverige under andra världskriget  

Det svenska försvaret  

Den 27 aug 1939 uttalade Sveriges stadsminister Per Albin Hanssons den numer välkända 

frasen ”Vår beredskap är god”14. Detta uttalande har beskyllts för att vara ren lögn. Europa 

hade under åren innan uttalandet blivit allt mer oroligt och hotet om krig var överhängande. 

Men hur hade Sverige egentligen förberett sig på detta? 

 

År 1930 tillsattes i Sverige en försvarskommission. Det egentliga syftet med kommissionen 

var att hålla nere försvarsutgifterna, vilket visade sig vara omöjligt. Den internationella oron 

växte. Den svenska armén behövde förstärkas, inte bli utsatt för besparingar. 1935 lade 

kommissionen fram ett förslag, vilket även godkändes. Förslaget gick ut på att förhöja 

kvaliteten på krigsorganisationen bland annat genom en utbyggnad av flygvapnet.15 Arméns 

krigsorganisation omorganiserades dessutom från fyra fördelningar och tre brigader till sex 

fördelningar och en kavalleribrigad16. Denna nya krigsorganisation skulle träda i kraft 1940.17 

 

Det internationella läget blev allt mer prekärt. År 1937 framstod det som om tre år var en 

alltför lång tid innan den nya krigsorganisationen skulle vara fungerande. Därför framställdes 

en provisorisk omorganisation. Denna skulle träda i kraft i januari 1937 och kallades således 

för 1937 års krigsorganisation.18 Transportplanläggningen omarbetades och gav således en 

mer allmän översyn av både den operativa planeringen och arméns organisation.19  

                                                 
13 Jakobson Max ”Finlands väg 1899-1999” Stockholm: Atlantis 2000 s64-65 
14 Linder Jan ”Andra världskriget och Sverige” Luleå: Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek 2002 s19 
15 Johansson Curt, Lundström Per- Anders ”Bodens ingenjörregementes historia” Luleå: Bodens 
ingenjörregemente 1990 s273 
16 Ibid s274 
17 Hugemark Bo ”Neutralitet och försvar” Stockholm: Militärhistoriska Förlaget 1986 s109 
18 Ibid s110 
19 Ibid s111 
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Hotet mot Sverige 1935- 37 

1935 fanns det för Sverige tre tänkbara scenarion för konflikter:20  

1. Sovjetunionen angriper Finland. Sverige går i krig med i krig med Ryssland för 

Finlands skull. 

2. Sovjetunionen angriper Sverige 

3. Tyskland angriper Sverige   

 

En konklusion som går att dra av dessa fakta är att det enda hot som Sverige såg som reellt är 

det då Sovjetunionen angriper Finland. Detta eftersom Sverige planerat motaktion till detta. 

Det fanns inga officiella planer för hur de övriga hoten skulle bemötas. 

Kriget och neutraliteten  

Den första september 1939 gick Tyskland in i Polen och utgjorde på detta vis startskottet på 

andra världskriget. Per Albin Hansson kundgjorde Sveriges ståndpunkt i ett tal till nationen; 

”den stränga neutralitetens linje skall följas, hävdas och försvaras”.21 

 

Den 30 november 1939 bröt kriget ut i Finland, det s.k. finska vinterkriget. Efter 

krigsutbrottet i Finland genomfördes en partiell mobilisering i Sverige 22 och ett förklarande 

av Sverige som ett ”icke krigförande” land.23 Läget hade drastiskt förändrats genom Molotov– 

Ribbentrop pakten.24 I december 1939 bildades en samlingsregering innehållande de fyra 

största partierna. Statsminister var Per Albin Hansson och utrikesminister blev Christian 

Günther.25 Den nya regeringen gav Finland hjälp genom bland annat insamlingar, vapen och 

en svensk frivilligkår på 8700 man.26 Storbritannien och Frankrike begärde att få passera 

genom Sverige med en undsättningskår till Finland, vilket avvisades. Risken ansågs vara stor 

för en tysk motaktion, vilket skulle ha gjort Sverige till krigsskådeplats.27  

                                                 
20 Hugemark Bo ”Neutralitet och försvar” Stockholm: Militärhistoriska Förlaget 1986 s112 
21 Linder Jan ”Andra världskriget och Sverige” Luleå: Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek 2002 s12 
22 Johansson Curt, Lundström Per- Anders ”Bodens ingenjörregementes historia” Luleå: Bodens 
ingenjörregemente 1990 s279  
23 Linder Jan ”Andra världskriget och Sverige” Luleå: Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek 2002 s14 
24 Ibid s12 
25http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=320855&i_sect_id=32085301&i_word=sverige%20&i_history
=1    2004-11-15 
26 Linder Jan ”Andra världskriget och Sverige” Luleå: Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek 2002 s16 
27 Hugemark Bo ”Neutralitet och försvar” Stockholm: Militärhistoriska Förlaget 1986 s109 
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Sverige och Tyskland  

I april 1940 ställde Tyskland krav på Sverige; sträng neutralitet, ingen mobilisering, rätt till 

det svenska telefonnätet, vidmakthållande av malmleveranserna och ingen marin aktivitet 

utanför svenskt vatten. Att inte mobilisera var det svåraste.28 Den 22 juni 1941 kulminerade 

Sveriges eftergiftspolitik till Tyskland. Hitler ville föra en hel division genom Sverige, på 

svensk järnväg. Detta för att genomföra operation Barbarossa, ett angrepp på Sovjetunionen. 

Detta godkändes och Engelbrechtdivisionen – en division på ca 15 000 man, transiterades från 

Oslo genom Sverige till Finland.29 Under sommaren 1943 sade Sverige upp permittentavtalet. 

Tyskland vidtog inga fientliga åtgärder, krigslyckan hade vänt. Exporten av järnmalm 

minskades successivt och under hösten 1944 slutade Sverige handla med Tyskland.30 

 

                                                 
28 Linder Jan ”Andra världskriget och Sverige” Luleå: Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek 2002 s46 
29 Ibid s84 
30http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=320855&i_sect_id=32085301&i_word=sverige%20&i_history
=1    2004-11-15 
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SVERIGES KRIGSORGANISATION OCH FLYGVAPEN 
Som tidigare nämnts kommer denna uppsats ha sin tyngdpunkt på beredskapen i Övre 

Norrland mellan åren 1939- 44. För att kunna göra en fullständig analys av detta går det inte 

helt att utesluta den allmänna bilden av Sveriges beredskap under de ovanstående åren. En av 

de påtagliga förändringar som kan ses i detta är ökningen av styrkorna och utbyggnaden av 

Sveriges flygvapen. Här nedan följer två diagram som visar på dessa ökningar. 31 
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Källa diagram: Hugemark Bo ”Neutralitet och försvar” Stockholm: Militärhistoriska Förlaget 1986 s176 
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Källa diagram: Hugemark Bo ”Neutralitet och försvar” Stockholm: Militärhistoriska Förlaget 1986 s183 

 
                                                 
31 Hugemark Bo ”Neutralitet och försvar” Stockholm: Militärhistoriska Förlaget 1986 s176 
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Av ovanstående två diagram går att utläsa den markanta ökning som gjordes inom Sveriges 

militär. Satsningen både på den markbundna krigsorganisationen och på flygvapnet är utan 

helt utan motsvarighet i modern svensk krigshistoria. Den ekonomiska satsningen torde ha 

varit av herkuliska mått. Beträffande krigsorganisationen kan man även utläsa att 

Landstormen ej längre existerar år 1945. Detta på grund av att den hade blivit en del av 

linjetrupper eller hemvärn.  
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HOTET  MOT SVERIGE 
Som tidigare nämnts såg Sverige två länder som potentiella hot mot landet, Tyskland och 

Sovjetunionen. Dessa två ideologiska antagonister var båda enpartidiktaturer. Det är av vikt 

för uppsatsen att ta reda på hur dessa hotbilder bemöttes inom landet. I kapitlet som följer 

kommer det att utredas hur kommunister respektive nazister behandlades och bemöttes inom 

Sverige.  

 
Det kommunistiska hotet 
År 1928 inrättades upplysnings- och underrättelsebyrån (UB) i Sverige. Byrån som var ett 

hemligt organ även för regeringen hade bl a som uppgift att motverka spioneri.32  UB: s 

intresse för kommunister var stort och 1934 hade UB uppgifter om 100 000 kända eller 

misstänkta kommunister. Kommunister ansågs ha statsfientliga och landsförrädiska avsikter. 

Norrbotten var det område som ansågs vara mest ”infiltrerat” av kommunister, villiga att gå 

utländska makters ärenden.33  

Arbetskompanier  

Efter det att Sovjetunionen attackerat Finland vintern 1939 blev det allt mindre accepterat att 

vara kommunist i Sverige. Det svenska kommunistpartiet stödde Sovjetunionen34. År 1939 

godkände försvarsminister Per Edvin Sköld att militärledningen skulle få upprätta särskilda 

arbetskompanier. I december samma år ordnades för första gången ett arbetsläger för 

inkallade kommunister i Norrbotten. Lägret avvecklades i april 1940, men flera läger av 

samma slag har följt efter detta35. Sammanlagt fanns det åtta läger; Sveglägret Lövnäsvallen, 

Storsien utanför Kalix, Narttijärvi söder om Luleå, Öxnered vid Vänersborg, Grytan utanför 

Östersund, ett läger i en båt vid Dalarö utanför Stockholm och de två sena lägerna 1943 i 

Vindeln och Stensele i Västerbotten. Som mest planerades det för 10 arbetskompanier om  

3 000 – 3 500 personer. Men de sista två genomfördes emellertid aldrig och mot slutet av 

1943 upplöstes de sista två kompanierna. Det var inte bara kommunister som placerades i 

lägren utan även syndikalister och vänstersocialdemokrater.36 

                                                 
32 Kieri Gunnar, Sundström Ivar ”Första arbetskompaniet Storsien” Lund: Arbetarkultur 1985 s49 
33 Ibid s50 
34 http://www.larshammaren.se/6_sv2vkr.html 2004-12-06 
35 Kieri Gunnar, Sundström Ivar ”Första arbetskompaniet Storsien” Lund: Arbetarkultur 1985 s24- 25 
36 http://susning.nu/Sverige_under_andra_v%E4rldskriget 2004-12-07 
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Norrskensflamman  

Norrskensflamman, som grundades i Luleå 1906, var vid andra världskrigets utbrott en 

kommunistisk tidning37. Den 3 mars 1940 sprängdes tidningens lokaler i luften och en brand 

följde. Fem personer omkom, varav två barn och ytterligare fem personer skadades. Fem 

personer dömdes skyldiga, vilka även ansågs ha sympatiserat med nazisterna. Attentatet 

planerades i tidningen Norrbotten- Kurirens redaktionslokaler. 38  

Förbud  

Efter dådet kritiserades den svenska staten i många tidningar för sin ”slapphet mot 

kommunister”. Det ansågs att det var denna slapphet som låg till grund för attentatet, något 

som i sin tur tvingat individer till att själva agera mot kommunisterna. I Svenska Dagbladet 

gick det den 24 april 1940 att läsa; ”…de farhågor, som under debatten om ingripandet mot 

kommunisterna uttalades av den socialdemokratiska tidningen Ny tid, nämligen att det fanns 

risk för att enskilda medborgare skulle taga de aktioner mot de bolsjevikiska landsförrädarna 

i egen hand, som staten lagligen borde ha verkställt, nu tyvärr synas ha blivit bekräftade”. 39 

Den 25 april 1940 stod det i samma tidning; ”Det är uppenbart, att hela nationen nu är enig 

om att med blod och liv försvara Sveriges oberoende och neutralitet. Men då måste vi också 

med okuvlig beslutsamhet kräva ett radikalt förbud både för bolsjevikisk och nazistisk 

verksamhet och press”.40 

 

År 1940 lade högern fram en motion för att förbjuda och upplösa statsfientliga partier. 41 

Detta förslag gick inte igenom, men vi anser motionen vara talande för rådande tidsanda. Att 

ett sådant förslag skulle framföras i nutid, av ett modernt riksdagsparti, anser vi vara barockt.  

 
Nazister i Sverige 
När det talas om nazism och synen på densamma i Sverige är det svårt att blunda för de 

eftergifter som Sverige gjorde i sin neutralitets politik till Nazitysklands fördel. När det 

kommunistiska Sovjet anföll Finland proklamerade Sverige inte sin neutralitet, vilket hade 

gjorts vid krigsutbrottet mellan stormakterna i september 1939.42 Istället gavs såväl 

ekonomiskt som militärmateriellt bistånd, även organisation av en frivilligkår. Professor 
                                                 
37 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=271939&i_word=norrskensflamman 2004-12-06 
38 http://sv.wikipedia.org/wiki/Norrskensflamman 2004-12-07 
39 Svenska Dagbladet ”Mordbranden i Luleå” 24 april 1940 
40 Svenska Dagbladet Svensson Axel B. ”Samhället är medansvarig för attentatet” 25 april 1940 
41 http://www.moderat.se/pdffiler/mhistoria.pdf 2004-12-07 
42 Braconier Fredrik ”Som vi behagar” Göteborg: Timbro 1989 s19 
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emeritus i statsvetenskap Nils Andrén kallar Sverige i detta krig ej för neutralt utan för ”icke-

krigförande”43 

 

Efter Nazitysklands attack mot Danmark och Norge kom en neutralitetsförklaring per 

omgående. Tyska krav på transport av vapen till de hårt pressade trupperna i trakterna kring 

Narvik nekades men istället tilläts transisteringar av humanitär karaktär och sådan transport är 

enligt Haagkonventionen förbjuden för en neutral nation.44 De norska önskemål som ställdes 

på temporär tillflykt av norska trupper på svensk mark för omgruppering avvisades. De 

svenska beredskapsstyrkorna hade order om att avväpna de norska trupper som tvingades över 

nationsgränsen.45 Vi ämnar härmed icke att diskutera Sveriges tveksamma neutralitetspolitik 

utan använder den istället som en metod att belysa regeringens agerande vid hotet om att vid 

två tillfällen få aggressiva och expansiva diktaturstater som närmsta granne. Detta för att 

fastlägga hotbilden. 

Eftergifter och politiska åsikter inom militären  

Den svenska eftergiftspolitiken fortsatte. Tyska soldater skickades från Norge via Sverige till 

Tyskland och tillbaka på och efter permission. Tyskland fick nyttja det svenska telenätet för 

telegrafi. Avstegen från neutraliteten kulminerade i och med transporten av en komplett tysk 

division tvärs genom landet.46 

 

Många svenska officerare såg gärna ett aktivt militärt svenskt deltagande i kriget, på 

Tysklands sida, med syfte att betvinga bolsjevismen. Militärledningen hade tidigare visat sig 

jakande till eftergifterna på de tyska kraven. Bland annat var överbefälhavaren Törnvall 

positiv till ett accepterande. Samuel Åkerhielm som vid tillfället var försvarsstabschef hade 

till och med förhoppningar på att Sverige skulle ta till vapen och hjälpa Tyskland.47   

                                                 
43 Andrén Nils ”Maktbalans och alliansfrihet” Angered: Norstedts juridik 1996 s53 
44 Braconier Fredrik ”Som vi behagar” Göteborg: Timbro 1989 s20-21 
45 Andrén Nils ”Maktbalans och alliansfrihet” Angered: Norstedts juridik 1996 s55-56 
46 Agrell Wilhelm ”Fred och fruktan” Falun: Historiska Media 2000 s62-63 
47 Johansson Alf W. ”Den nazistiska utmaningen” Stockholm: Prisma 2000 s182-183 
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Norra Sverige  

I Sverige blev Luleå förrådsbas för de tyska styrkorna i Nordnorge och Nordfinland. Detta 

skedde successivt i och med eftergiftspolitiken. Sommaren 1940 fanns bland annat ett stort 

halmlager vid domkyrkan, samt de så kallade tyskmagasinen i Karlshäll. Även ett helt SS-

förband vistades en dag i Luleå. Bataljonen forslades dit med fartyg för vidare transport med 

tåg till Norge.48  

 

Det ekonomiska värdet av de varor som lagrades i Karlshällsmagasinen beräknades av 

landshövding David Hansén till trettio miljoner kronor, detta med 1940 års penningvärde. 

Ehuru de två jättelika och de två mindre magasinen plus kylhus i Karlshäll kan tyckas mycket 

var det långt ifrån allt som lagrades i Luleå inför det stundande fälttåget mot sovjet halvåret 

senare. Två enorma skjul i Gammelstad med 3 500 ton hö och ett stenkolslager, flera hundra 

ton ost och 140 ton potatis och approximativt lika mycket fläsk, vin och andra rusdrycker 

samt det tidigare nämnda lagret med 4 200 ton hö vid domkyrkan.49 

 

Övrig aktivitet i övre Norrland under de tidiga krigsåren de krigssjukhus i Norrbotten som gav 

vård åt krigsskadade tyskar, men även norrmän fick vård i Norrbotten. De så kallade 

interneringslägren som upprättades i Kiruna och utanför Kalix där det under krigsårens lopp 

hann det passera en hel del utländska soldater, däribland en stor del tyska. I dessa läger fanns 

soldater som av olika anledningar omhändertagits på svensk mark, t.ex. nedskjutna och 

nödlandade flygare. Många av de internerade soldaterna var brittiska och när de gavs fri lejd 

till hemlandet återlämnades även de tyskar som omhändertagits. Det svenska mottot var under 

de inledande krigsåren var att returnera lika många britter som tyskar.50  

 

År 1943 skedde en förändring i det svenska politiska läget mycket på grund av den gällande 

internationella situationen. De allierade var på frammarsch och tyskarna påbörjade sin reträtt. 

Under hösten 1944 när norra Finland återigen blev krigsskådeplats och en våg av människor 

kom över Torneälven till Sverige. Endast under oktober samma år omhändertogs 162 stycken 

tyska krigsmän. Av dessa returnerades 52 stycken till den tyska armén i Finland. Samma armé 

som på sin reträtt brände ner finska tornedalsbyar. De 52 som omedelbart släpptes var dock så 

kallad sanitetspersonal och enligt Genève-konventionen skulle sådan personal snarast 
                                                 
48 Gyllenhaal Lars, Gebhardt James F ”Slaget om nordkalotten” Falun: Historiska Media 1999 s15-34 
49 Ibid s.41-42 
50 Rehn Siv ”Internerad i norra Sverige” Västervik: Probus 2002 s30-37 
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återföras. Resterande tysk militärpersonal skickades hem och den 24 oktober 1944 avgick 

färjan med den sista tyska militärens hemtransport genom Sverige.51 

Censur  

Beträffande den censur som vissa svenska tidskrifter råkade ut för under andra världskriget 

syns en slående differens mellan antalet kommunistiska och antalet pronazistiska som 

hindrades från att utges. Den kommitté som tillsatts hade till uppgift att ha en återhållsam 

effekt på ”illojala pressorgan”. Under åren 1940-43 förlades sex tidsskrifter med 

transportförbud, en antinazistisk, fyra kommunistiska och en pronazistisk. Sammanlagt 

gjordes under denna tid 315 konfiskationer och 84 % av dessa var förorsakade av skriverier 

riktade mot Tyskland eller dess allierade.52    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51 Rehn Siv ”Internerad i norra Sverige” Västervik: Probus 2002 s35-44 
52 Agrell Wilhelm ”Fred och fruktan” Falun: Historiska Media 2000 s65-66 
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STRIDSKRAFTER I ÖVRE NORRLAND  
För att få en förståelse över vilka regementen och således stridskrafter som fanns i Övre 

Norrland 1939, följer här en kort förteckning över dessa. I Övre Norrland fanns två infanteri- 

och två artilleriregementen. Av dessa ämnades I 19 och A 8 framför allt för försvaret av 

Bodens fästning. För rörlig strid och gränsskydd fanns I 20 och A 5. 53 

 

Norrbottens Regemente I 19 

Västerbottens Regemente I 20 

Norrlands dragonregemente K 4 

Bodens artillerikår A 5 

Bodens ingenjörkår Ing 3 

Ett signalkompani S 1 B 

Tredje intendenturkompaniet Int 3 

Utöver dessa tillkom Landstormen54 

 

Övriga militära grupperingar nämnda i uppsatsen 

Linköpings Livgrenadjärregementet I 4  

Smålands regemente I 12 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
53 Palmstierna Nils Överstelöjtnant ”Beredskapsminnen från Övre Norrland 1939- 1944” Luleå: Tornedalica s31 
54 Ibid s31 
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BODENS INGENJÖRSKÅR UNDER BEREDSKAP 
För att exemplifiera vilken effekt beredskapssituationen kom att få, gällande den kvantitativa 

förändringen av militärpersonal och materiel, kommer vi använda oss av ett specifikt 

norrbottniskt förband, ING 3. Utifrån detta exempel kommer vi sedan att generalisera då vi 

utgår från att den procentuella förändringen följer ett liknande mönster vid övriga regementen.  

 

Vid krigsutbrottet 1939 fanns i Bodens garnison följande förband; A 8, A 4 B, I 19, Int 3 samt 

Ing 4 (senare Ing 3).55 Av dessa militära enheter har vi valt att titta närmare på Ing 3 för att 

hitta ett mönster i den utveckling och förändring som ägde rum i de flesta förbanden i 

Norrbotten. 

 

1936 års försvarsbeslut 
Ing 4 etablerades i Boden mellan 1902 -04.56 En omorganisation ägde rum 1937 och kåren 

bytte nummer till Ing 3. Vid denna omorganisation ökad antalet utbildade värnpliktiga från 

250 till 300.57 

 

I krigsorganisationen minskade dock ingenjörskåren med cirka 1 000 man till 3 103, antalet 

hästar från 810 till 306, de av kåren mobiliserade armékårsingenjörsförband från 1 367 till 

531 man. Den materiel som i denna organisation steg av kvantitativa mått var ökningen av 

lastbilar från 72 till 119, dock bör erinras att detta skedde i den allmänna motoriseringens 

tidevarv och avspeglas även i armén.58  

 

En stor del av den minskning som 1936 års försvarsbeslut resulterade i uppdelningen av 

ingenjörstrupper och signalregementet, S 1. Trots en ökning av ingenjörskompanier från tre 

till fem innebar beslutet reduktioner för ingenjörskåren på grund av den ny organisationen.59  

 

Även om 1937 års organisation innebar en kvalitativ förbättring kom det att dröja till april 

1940 innan en kraftfull upprustning påbörjades. Den materiel som införskaffades före detta 

gick i mångt och mycket till Finland i form av subsidier under vinterkriget. Efter april 1940 

                                                 
55 Nyström Bror Oskar, Skeppstedt Sven ”Boden : fästningen, garnisonen, samhället” Boden: Kungl. Bodens 
artilleriregementes historiekomm 1990 s230-231 
56 Ibid 
57 Johansson Curt, Lundström Per- Anders ”Bodens ingenjörregementes historia” Luleå: Bodens 
ingenjörregemente 1990 s274 
58 Ibid s275 
59 Dahlquist Gunnar “Bodens fästning” Boden: Björhammar media 1998 s44 
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var det industrins produktionskapacitet som var upprustningens största begränsning.60 År 

1940 kom således en ny organisation. 

 
En ny krigsorganisation 
Det nya beslutet innefattade en ändring i värnpliktslagen från 1936 och en ettårig övningstid 

för beväringarna. Vad Bodens ingenjörskår anbelangar medförde detta stora fördelar, 

eftersom såväl den allmänmilitära samt truppslagsspecifika utbildningen kunde ske på kåren 

och detta under ett utbildningsår. Detta beslut var ett led i den kvantitativa utvecklingen som 

armén stod inför.61 

 

Under beredskapsåren tillkom ett väldigt stort antal värnpliktiga i ersättningsreserven. I 

realiteten fick dessa en forcerad utbildning med efterföljande krigsplacering. De årskullar 

värnpliktiga som gjorde denna utbildning fick ej heller göra ordinarie repetitionsövningar, då 

de flesta kallades in till beredskap.62 

 

När den partiella mobiliseringen implementerades i och med Sovjets anfall mot Finland blev 

förband i norra Sverige mobiliserade, ett av dem var Ing 3. Vid tillfället uppgick 

krigsorganisationen till cirka 3 100 man. Mobiliseringen förflöt tämligen smärtfritt, uteblivna 

rekryter var i det närmsta obefintligt. Däremot visade sig mobiliseringsplanen vara något 

ojämn. Nästintill alla av de värnpliktiga inställde sig, men för den yrkesmässigt utbildade 

delen av personalen företedde sig höga uppskovssiffror. Beräknat var med tio soldater per 

yrkesmässigt utbildade, i realiteten var siffran tolv och en halv. Ett problem som återkom vid 

mobiliseringen i april 1940 fast hade till dess eskalerat ytterligare. Orsakerna till problemet 

var troligen att den mer kvalificerade personalen i vissa fall hade betydelsefulla uppgifter i det 

civila samhället. Möjlighet och kunskap om att ordna uppskov, samt en förmodad förmåga att 

bättre uttrycka sig i tal och skrift än den generelle värnpliktige.63 Något som tycks vara 

återkommande i de flesta krig i de flesta nationer, de bildade samt de med rätt kontaktnät 

undkommer nationens kall.  

 

De båda omorganisationerna innebar branta kast för Bodens ingenjörskår. Kompanier och 

bataljoner skulle krigsplaceras vid olika fördelningar och kårer. Förövrigt följde en rapid 
                                                 
60 Johansson Curt, Lundström Per- Anders ”Bodens ingenjörregementes historia” Luleå: Bodens 
ingenjörregemente 1990 s275-278 
61 Ibid s278 
62 Ibid s278-279 
63 Ibid s279 
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tillväxt i personalstyrkan. Enligt 1937 års krigsorganisation hade Ing 3: s 

fördelningsbataljoner mobiliseringsansvar för 655 man. Januari 1940 var motsvarande siffra 

938 (behovet var dock 955) i juli samma år hade det stigit ytterligare till 1 102 man. Den sista 

större förändringen kom i augusti 1941 och medförde en ökning på 100 soldater. En 

fördubbling skedde således mellan 1937 till 1941. För de kårtruppförband för vilka Ing 3 bar 

mobiliseringsansvar var den personella ökningen än mer markant. År 1937 var antalet 531 

man, i mars 1940 stigande till 1 182, för att i augusti 1941 slutligen stanna på 1 626 man. En 

tredubbling av personalstyrkan hade ägt rum inom loppet av ett och ett halvt år.64 

 

Exempel på förändring i krigsmakten  
För att ytterligare belysa den stora förändring som den svenska krigsmakten genomgick under 

beredskapen har vi valt att åskådliggöra ett av Ing 3: s äldsta krigsförband, 3. 

fästningsingenjörkompaniet. 

 

Den 8 december mobiliserades kompaniet och placerades vid Bodens fästning. Ungefärligen 

fyra månader senare (april 1940) fick kompaniet, med personal en ny uppgift samt nytt namn. 

Det ingick nu i VI. Ingenjörsbataljonen och lystrade till 18. ingenjörkompaniet. Endast två 

månader senare entledigades kompaniet ur bataljonen. Personalen hade nu en månad på sig att 

omskolas och omdöpas till 3. kårbrokompaniet. Den nu inom krigsingenjörskonsten mycket 

mångfacetterade styrkan hempermitterades i augusti 1940.65 

 

Under ledigheten var det åter dags för namn och placeringsbyte, 14. brokompaniet med 

fältdepå på Ängesholmen. I november 1942 till slutet av januari 1943 kallades kompaniet åter 

in, följd av ledighet till sommaren, efter augusti ledigt till hösten 1944, för att bidra till 

evakueringen av finska flyktingar över Torne älv. Sammanlagt hade kompaniet 15 

beredskapsmånader, något som var standard för majoriteten av ingenjörsförbanden.66   

 

                                                 
64 Johansson Curt, Lundström Per- Anders ”Bodens ingenjörregementes historia” Luleå: Bodens 
ingenjörregemente 1990 s279-281 
65 Ibid s280 
66 Ibid s280 
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Bodens ingenjörskårs mobiliseringsansvar i siffror   
Här nedan följer ett diagram som tydligt visar förändringen av personal, hästar och 

motorfordon gällande Bodens ingenjörskårs mobiliseringsansvar.  

 

Bodens ingenjörskårs mobiliseringsansvar

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

1937
1941

1937 3103 306 186

1941 5198 332 594

Personal Hästar Motorfordon

 
Källa: Johansson Curt, Lundström Per- Anders ”Bodens ingenjörregementes historia” Luleå: Bodens ingenjörregemente 

1990 –277, 286 – 287 

 

Som diagrammet visar fördubblades nästan antalet personer vid Ing 3. Det går också att 

skönja övergången från hästar till motorfordon. Något som lär ha bidragit till en ökad 

stridsduglighet. På fyra år ökade antalet motorfordon med drygt 200 %. Vad som dock bör has 

i åtanke är att detta diagram är begränsat till år 1941. Vid krigets slut år 1944 bör ökningen ha 

varit än större om det följer det generella mönstret i Sveriges krigsmakt, som inte slutade att 

expandera förrän 1943, det vill säga när krigslyckan vänt för Tyskland. 
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BEREDSKAPEN I ÖVRE NORRLAND 
 

Innan krigsutbrottet 
År 1938 ökades stridsberedskapen i Bodens fästning något. Livsmedelsförråden ökades bland 

annat för att räcka till omkring 6 månaders förbrukning. Utöver det så iordningställdes från 

mitten av 1937 till krigsutbrottet ett antal värn och skyddsrum. Den centrala uppgift som 

fästningen hade var att skydda de förråd som lades upp och försvara broarna över Luleälv. 67 

Ett bergrum för ammunitionsförvaring initierades 1938, framställningen av ammunition kom 

igång, men inte förrän 1941 skulle behovet för de första tre månadernas krig vara täckt.68 

 

Den 1 september 1939 fanns bara ett skyttekompani ur I 19 för att upprätthålla beredskapen i 

hela Övre Norrland. Samma dag beslutade regeringen om förstärkt beredskap, gällande från 

och med den 3 september. En inkallelse följde på detta, men berörde till största delen endast 

södra Sverige. Till Övre Norrlands trupper inkallades 1 233 personer av de omkring 25 000 

inkallade. Av landstorm inkallades ungefär 2 000 personer i Övre Norrland. Utöver detta 

sattes även tre 40 mm luftvärnsautomatkanontroppar i Rönnskär, Kiruna och Boden samt tre 8 

mm luftvärnskulsprutetroppar i Krångfors, Norrfors och Porjus. Men då Tyskland segrade 

över Polen kunde snabbt beredskapen minskas redan den 20 september.69 

 

Sovjetunionen och Finland 
Den 14 oktober 1939 ökades beredskapen i Övre Norrland igen. Sovjetunionen hade 

framställt en mängd krav till Finland. Hela I 19 mobiliserades och förlades i Boden och 

Svartbyn. II. Kavalleribataljonen placerades i Överkalix. Bodens fästning fick ökad beredskap 

och en luftvärnsdivision från Karlsborg tillfördes densamma. Längs med finska gränsen 

upprättades samtliga luftbevakningsstationer. 70 

 

Förhandlingarna mellan Finland och Sovjetunionen var långa och en viss optimism kunde 

skönjas. Därför föreslogs sänkning av beredskapen. Den 24 november utfärdades en order 

                                                 
67 Palmstierna Nils Överstelöjtnant ”Beredskapsminnen från Övre Norrland 1939- 1944” Luleå: Tornedalica s32 
68 Lt Fagervall Christer ”Projektarbete” Försvarsmakten atc/ats/khs –t 7 97/98 980511 
69 Palmstierna Nils Överstelöjtnant ”Beredskapsminnen från Övre Norrland 1939- 1944” Luleå: Tornedalica s33 
70 Ibid s35 
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som innebar att I 19 och landstormen lovades få resa hem senast den 6 december. Dessutom 

drogs luftbevakningen in.71   

 

Den 30 november 1939, då Sovjetunionen angrep Finland pågick avrustning av I 19 och II, 

kavalleribataljonen i Sverige. Luftvärnsdivisionen var på väg tillbaka till Karlsborg. All 

luftbevakning hade upphört. Den 30 november fanns inte ett enda gevär eller någon kikare 

utmed gränsen till Finland. Chefen för försvarsstaben var även han på väg från Övre Norrland 

denna dag. När nyheten om flyganfallen i Finland nådde honom avbröts hempermitteringen 

av I 19 genast.72 

 
Försvaret i Övre Norrland under finska vinterkriget  
Den 2 december utfärdades en partiell mobilisering. För trupperna i Övre Norrland kom detta 

att bli så gott som total mobilisering. 2. armékåren förstärktes av fördelningen VI. och delar 

av fördelningen V.73 Kåren skulle trygga Norrbottens län, då speciellt malmbanan, 

malmfälten och Porjus. Gränsen efter Torneälv skulle försvaras samt Bodens fästning. 

Försvarsställningar skulle också förberedas mellan Lule- och Torneälv. 

Förbanden var på plats den 19 december. 74 

 

 
Bilden visar delar av hur Övre Norrlands förband initialt placerades efter Sveriges östra gräns 75 

                                                 
71 Mörtberg T.H. ”Sammanställning av händelseförloppet och militära återgärder i Övre Norrland” Klubb 19 
Norrbottensresan 1994  
72 Palmstierna Nils Överstelöjtnant ”Beredskapsminnen från Övre Norrland 1939- 1944” Luleå: Tornedalica s36 
73 Ibid s36 
74 Ibid s37 
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Ett försvar skapades av huvuddelen av trupperna som placerades strategiskt längs gränsen. 

Vid särskilt viktiga platser som t ex Kiruna och Porjus positionerades större styrkor och 

luftvärn.76 Som bilden ovan visar placerades en mängd av styrkorna mellan Kalix- och 

Torneälvdalar. Vi anser att detta var mycket strategiskt, då Torneälvdal är relativt platt 

geografiskt sett, medan älvbrinken kring Kalixälvdal är brant och torde vara lättare att 

försvara. Således skulle en tillbakaryckning till Kalixälvdal vara militärtaktisk ifall att 

fiendetrupper kom att rycka fram över den mer svårförsvarade Torneälven.   

 

I januari förflyttades sedan återstående delar av V. Fördelningen till utbildning i vintertjänst 

vid Råne älv. 77 II. bevakningsbataljonen ur I 4 förlades till Gällivare, vilket kom att vara av 

stor vikt den 9 april 1940. Dessutom kom svenska frivilligförband att få frontansvar.78 Denna 

gruppering kom att vara i stort sett likadan till den 13 mars, då freden nådde Finland. 79 

Utbildning och medel  

En av orsakerna till att en så stor del av styrkorna flyttades till Norrbotten var bristen på 

vinterutbildning hos manskapet. En majoritet av V. Fördelningens förband kom från södra 

Sverige. Vid I 4 hade 20 % utbildning i skidåkning. V. Fördelningen ansågs egentligen vara 

operationsdugliga först två dagar efter vinterkrigets slut. 80 

 

De medel som anslogs till Övre Norrland under finska vinterkrigets tid var 1, 8 miljoner 

kronor. Den största delen av summan användes för befästningar81, d.v.s. kulsprutevärn, 

pansarkanonvärn, observationsplatser och skyddsrum längs Torne älv. Men på grund av kylan 

och dåligt utbildad personal blev flertalet befästningar inte färdiga före krigsslutet.82 

                                                                                                                                                         
75 Palmstierna Nils Överstelöjtnant ”Beredskapsminnen från Övre Norrland 1939- 1944” Luleå: Tornedalica s34 
76 Ibid s37 
77 Ibid s38 
78 Mörtberg T.H. ”Sammanställning av händelseförloppet och militära återgärder i Övre Norrland” Klubb 19 
Norrbottensresan 1994 
79 Palmstierna Nils Överstelöjtnant ”Beredskapsminnen från Övre Norrland 1939- 1944” Luleå: Tornedalica s39 
80 Ibid s39 
81 Ibid s39 
82 Ibid s40 
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Kränkningar av neutraliteten  

Sverige drabbades av två större kränkningar av neutraliteten under det finska vinterkriget.  

Den 14 januari fällde Sovjetunionen bomber över flygfältet vid Kallax, emellertid utan någon 

större skada.83 Värre var det den 21 januari då sju sovjetiska bombplan flög in över Pajala och 

släppte ett ca 50 sprängbomber och ett antal brandbomber. Ingen människa kom till skada 

men flera byggnader förstördes.84 Sovjetunionen vägrade först erkänna att sovjetiska plan 

skulle ha flugit över Pajala.85 De erkände slutligen och menade att planen hade flugit vilse. 

Skadorna uppskattades till ungefär 45 000 kr och Sovjetunionen ersatte detta genom att betala 

Sverige 40 000 kr.86 Vad som bör tilläggas är att dagen då bomberna släpptes var vädret klart 

och sikten god.87 Detta faktum lämnar utrymme för att tolka händelsen som en sovjetisk 

admonition rörande den svenska biståndspolitiken till Finlands gagn under finska vinterkriget. 

Fred  

När freden så kom den 13 mars 1940 utfärdades direkta order om demobilisering. 

Hemförflyttningarna skulle vara färdigställda den 13 april. Ett för tidigt beslut skulle det visa 

sig. Morgonen den 9 april landsteg tyska trupper i Narvik och än en gång stod Sverige utan 

beredskap.88 

 

 

 
 

                                                 
83 Palmstierna Nils Överstelöjtnant ”Beredskapsminnen från Övre Norrland 1939- 1944” Luleå: Tornedalica s40 
84 Nilsson Margareta ”Bombningen av Pajala”  Luleå: Lumio förlag och skrivbyrå 2000 s20 
85 Ibid s31 
86 Ibid s32 
87 Wangel Carl- Axel ”Sveriges militära beredskap 1939- 1945” Köping: Militärhistoriska Förlaget 1982 s544-
545 
88 Palmstierna Nils Överstelöjtnant ”Beredskapsminnen från Övre Norrland 1939- 1944” Luleå: Tornedalica s41 
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Våren 1940 – en ny hotbild tar form  
Den tyska attacken mot Norge var från den svenska militärledningen oförutsedd och de 

direkta åtgärderna mot detta var improviserade.  En snabb omorganisation skedde och för 

Övre Norrland innebar detta ett regemente vardera till Tärna respektive Riksgränsområdena. 

Detta kan jämföras med att ett regemente lämnades kvar för att försvara huvudstaden. 89 

 

Den 9 april 1940 landsteg tyska trupper i Narvik. Sverige hade inget försvar vid riksgränsen, 

så ett förstärkt skyttekompani sändes dit för att förhindra tyskarna från att fortsätta över 

gränsen. Vid tillfället för tyskarnas landstigning beordrades de trupper som ägnade sig åt 

övning vid Gällivare att snarast bege sig mot riksgränsen. Dessa var I 4:s II. 

bevakningsbataljon.90 

 

Av linjetrupp91 fanns endast V. bevakningsbataljonen i Gällivare för att kunna försvara 

Malmberget. 92 Av landstorm fanns markbevakningsförband som skyddade järnvägsbroarna 

från Björkliden till Nattavaara. Vid varje bro fanns 10 man. Vid Malmberget fanns luftvärn 

som bestod av 20 mm luftvärnstropp. Luftbevakningsstationer fanns vid Riksgränsen, Rautas 

och Kiruna. 93 Utöver dessa fann armékårens kvarvarande förband öster om Boden. De 

trupper som då befann sig vid Boden bedrev övning i väntan på hemfärd fick dock ändra sitt 

färdschema och vänta ett tag till på hemfärd.94 

 
                                                 
89 Wangel Carl- Axel ”Sveriges militära beredskap 1939- 1945” Köping: Militärhistoriska Förlaget 1982 s466-
467 
90 Rehn Siv ”Internerad i norra Sverige” Västervik: Probus 2002 s30 
91 förr de yngsta årgångarna värnpliktiga 
92 Palmstierna Nils Överstelöjtnant ”Beredskapsminnen från Övre Norrland 1939- 1944” Luleå: Tornedalica 
s42 
93 Ibid 42 
94 Wangel Carl- Axel ”Sveriges militära beredskap 1939- 1945” Köping: Militärhistoriska Förlaget 1982 s160-
162 
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Snabba beslut  

Den 6 april 1940 hade skidlöparbataljonen I 19 fått order om förflyttning till Abisko och 

infann sig den 10 april. De följdes av ett batteri ur A 5. Av bevakningsbataljonen ordnades ett 

kompani för att försvara Malmberget medan resten fördes till Riksgränsen, dit de anlände 

kvällen den 9 april.95 Skidlöparbataljonen från I 19 var sedan tidigare stationerad vid 

Övertorneå och fick nu order om att bevaka gränsen och fördröja eventuell fientlig 

framryckning mot Abisko.96 

 

På kvällen den 9 april fanns således svensk militär vid Riksgränsen och den 10 april nådde 

ankom skidlöparbataljonen och ett batteri ur A 5. Dessa grupperades till försvar av Abisko 

och en pluton transporterades till Sjangeli, Pålnoviken och Lainioviken. Ett spaningsplan 

fanns också till förfogande. Styrkan fick namnet Abiskogruppen och kvarstod till den 14 

september 1940. Kårchefen utfärdade även samma kväll en order om att ytterligare en 

bataljon skulle tillföras Abisko. Men utöver detta var hela gränsen mot Norge utan bevakning. 

Det dröjde till den 20 april innan trakten kring Tärna var försvarad. 97 

 

Ur den bevakningsbataljon som stod för försvaret av Gällivare - Malmberget behölls ett 

kompani för direkt försvar av malmfälten medan återstoden av bataljonen med tåg begav sig 

mot Riksgränsen. Detta skedde redan klockan nio på morgonen samma dag som Norge 

angreps.98  

 

Den 12 april förflyttades Abiskogruppen till Kiruna, förutom V. bevakningsbataljonen och 

skidlöparbataljonen som behöll sina tidigare uppgifter. III. Bataljonen i I 4 blev 

regementsreserv, redo att avgå mot gränsen. Bataljonschefen fick även ett järnvägståg till 

förfogande.99 

                                                 
95 Palmstierna Nils Överstelöjtnant ”Beredskapsminnen från Övre Norrland 1939- 1944” Luleå: Tornedalica 
s42 
96 Rehn Siv ”Internerad i norra Sverige” Västervik: Probus  2002 s.30 
97 Palmstierna Nils Överstelöjtnant ”Beredskapsminnen från Övre Norrland 1939- 1944” Luleå: Tornedalica 
s43 
98 Wangel Carl- Axel ”Sveriges militära beredskap 1939- 1945” Köping: Militärhistoriska Förlaget 1982 s164-
165 
99 Palmstierna Nils Överstelöjtnant ”Beredskapsminnen från Övre Norrland 1939- 1944” Luleå: Tornedalica 
s43 
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Ändrad strategi  

Den 15 april övertogs befälet för gruppen av generalmajor Douglas. Uppgiften var nu 

”Försvar mot framträngande över gränsen mot Norge; kraftsamling malmbanan”.100 

Merparten av 2. armékåren förflyttades även till Värmland och V. fördelningen sändes vidare 

till Skåne. V. bevakningsbataljonen stannade till och med den 21 april, då den avlöstes av 

skidlöparbataljonen.101 Denna fördelning som nu lämnade Övre Norrland bestod av I 4, I 12 

samt två divisioner A 5.102 

 

Efter Norges kapitulation ansågs hotet om ett tyskt anfall mindre troligt samt lättare att 

detektera. Före ett anfall mot Sverige måste en förstärkning av trupperna i Norge ske. För 

Norrbottens del innebar detta en viss demobilisering. VII. fördelningen skulle stanna till mars 

1941 och avlösas av regementet I 38. De kvarstannade till juli då styrkan utökades med 

27 000 man och blev IX. fördelningen i den nya försvarsorganisationen. I övre Norrland fanns 

nu 42 500 soldater att addera med luftvärns- och landstormsförband á 26 00 respektive 35 500 

man, samt de 78 000 respektive 87 200 man tjänstgörande vid fältdepåer och fredsförband. 103 

 

Internering och Neutralitet  
Under den tid som följde på detta var sedan svenskarnas främsta uppgift humanitär 

verksamhet, transport av skadade genom Sverige. I maj pressades de tyska styrkorna undan 

från Narvik mot svenska gränsen av allierade och norska styrkor. Svenskarna försökte nu 

istället att förhindra neutralitetsbrott och internerade de militärer som överskred gränsen.104  

 

Det var ändå ett stort antal kränkningar av neutraliteten som skedde. I första hand tyska 

flygplan som upprepade gånger flög över svenskt område. Den allvarligaste händelsen som 

inträffade var då en svensk soldat dödades i Vassijaure, den 20 maj, av kulspruteeld från ett 

tyskt flygplan.105 

  

                                                 
100 Palmstierna Nils Överstelöjtnant ”Beredskapsminnen från Övre Norrland 1939- 1944” Luleå: Tornedalica 
s43 
101 Ibid s44 
102 Wangel Carl- Axel ”Sveriges militära beredskap 1939- 1945” Köping: Militärhistoriska Förlaget 1982 s172 
103 Ibid s197 
104 Palmstierna Nils Överstelöjtnant ”Beredskapsminnen från Övre Norrland 1939- 1944” Luleå: Tornedalica 
s44 
105 Ibid s46 
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I maj påbörjade den svenska regeringen förhandlingar med de krigförande makterna om att 

även Nordnorge skulle bli neutralt och intas av svenska trupper sedan, de tyska och allierade 

förflyttats. Förhandlingarna ledde ingenstans men i Övre Norrlands truppers stab påbörjades 

förberedelser för att kunna avancera till Narvik. Det planerades även för internering av de 

tyska styrkorna, om de skulle trängas över den svenska gränsen av de allierade. Chefen för 

Övre Norrlands trupper gav dessutom chefen för I 19 en order om att förbereda sig på anfall 

av de tyska trupperna och tränga sig fram till Narvik. Planen för detta var redo den 20 maj.106  

 

Den 8 juni skedde den sista incidenten. Den tyske chefen vid Riksgränsen sände ett brev till 

chefen för skidlöparbataljonen.107 I brevet stod det att norska styrkor anfallit tyska förband på 

svenskt område. En svensk pluton skickades ut för att granska läget. Det framträdde att en 

norsk pluton hade gått in på svenskt område för att gå runt en tysk styrka. Den svenska 

plutonen grupperades för strid och avvärjde vidare gränsöverträdelser.108 

 

Efter dessa år skedde en gradvis demobilisering med våren 1944 bestod Övre Norrlands 

försvar av 50 % av mobiliseringsstyrkan. Detta hade sitt ursprung i det osäkra läge som 

uppstått i Finland. De tyska trupperna var på reträtt västerut och ett starkt gränsförsvar ansågs 

nödvändigt. I april tillslöt två infanteribataljoner, en artilleribataljon samt två 

lokalförsvarsbataljoner.109 

Pansartågen  

En för Sverige försvarsteknisk nymodighet som introducerades i Norrbotten under 

beredskapstiden. De rullade mellan Luleå och Riksgränsen. Tågen som döptes till ”Kiruna” 

och Boden” bestod av pansarvagnar och ett mindre ånglok. Tåget Boden hade tre 

pansarvagnar, en mer än Kiruna, samt en 57mm pansarvärnskanon, två kulsprutor och två 

kulsprutegevär. Luftvärnsvagnen var bestyckad med en dubbel luftvärnskulspruta samt 

likadan kulspruteutrustning som pansarvagnen. Extravagnen som Boden hade var en ren 

kulsprutevagn. Deras primära uppgift var att skydda malmbanan.110   

 

                                                 
106 Palmstierna Nils Överstelöjtnant ”Beredskapsminnen från Övre Norrland 1939- 1944” Luleå: Tornedalica 
s46 
107 Ibid s46 
108 Ibid s47 
109 Wangel  Carl- Axel ”Sveriges militära beredskap 1939- 1945” Köping: Militärhistoriska Förlaget 1982 s503-
506 
110 Ibid s130 
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Pansartåget Kiruna hamnade redan under sin jungfrufärd den 20 maj 1940 i skottväxling med 

tre tyska bombplan. Efter den incidenten, som även tidigare nämnts i uppsatsen, vilken 

kostade en svensk värnpliktig livet klarade sig de båda pansartågen hela beredskapstiden utan 

fler intermezzon.111   

 

Den långa beredskapen  
Norrmännen kapitulerade den 10 juni 1940 och de allierade drog sig tillbaka från Norge. Efter 

detta var läget i Övre Norrland relativt lugnt, tills september 1944. Då Finland trädde ur 

kriget. I juni 1940 påbörjades de långa beredskapsåren. De delar av den militära verksamheten 

i Övre Norrland som tidigare försummats korrigerades. I Tornedalen och västerut uppfördes 

befästningar, vägar byggdes och mängder av beredskapsförband avlöste varandra. Större 

delen av svenska arméns befäl och truppförband placerades någon gång under beredskapsåren 

i Övre Norrland, från Riksgränsen och Tärna till Tornedalen. 112 

 

Två övriga händelser 
Två större övriga händelser är intressanta att ta upp. Den första är olyckan i sjön Armasjärvi 

den 24 oktober, då en färja kantrade. Ett ingenjörskompani ur Ing 3 skulle färdas över sjön, 

färjan var överlastad och 46 man omkom. Det var den största olycka som skedde inom det 

svenska försvaret.113  

 

Den andra händelsen som bör nämnas är omständigheterna i Boden vid transisteringen av 

Engelbrecht divisionen. Av Bodens krigsbesättning fanns vid tidpunkten bara ett fåtal 

placerade just i staden. Engelbrecht divisionen hade ansökt om att stanna till och bespisas på 

Bodens södra station. Bespisningen nekades, rädslan för kuppförsök var för stor. För att 

kunna hindra ett eventuellt kuppförsök gjordes följande åtgärder: 114 

• Samtliga forts tornpjäser som kunde riktas mot Bodens södra station som bemannas 

och riktades mot stationen.115 

                                                 
111 Wangel  Carl- Axel ”Sveriges militära beredskap 1939- 1945” Köping: Militärhistoriska Förlaget 1982 s130-
132 
112 Palmstierna Nils Överstelöjtnant ”Beredskapsminnen från Övre Norrland 1939- 1944” Luleå: Tornedalica 
s47 
113 Ibid s47 
114 Ibid s48 
115 Ibid s48 
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• Tillgängliga luftvärnsautomatkanontroppar grupperades på och i närheten av stationen, 

officiellt för luftskydd, inofficiellt för att på kort tid kunna ingripa mot kuppförsök 

från tåget116 

• Åtskilliga vaktposter ur åldersklassen I 19 depå grupperades på och omkring stationen, 

så att de var synliga från stationen 117 

 

När Engelbrechtdivisionen nådde Boden misstänkte divisionens general den egentliga 

anledningen till grupperingarna kring stationsområdet. Han frågade kommendanten om det 

var tvunget att ha en så stark övervakning av den tyska divisionen. Svaret han fick var att 

grupperingen berodde på beredskap för att kunna skjuta ner eventuella ryska flygattacker på 

tåget. När generalen kom på två meters avstånd från en vaktpost tryckte denne sitt gevär mot 

genrealens mage och lade fingret på avtryckaren. Generalen vände om och gick tillbaka till 

tåget.118 Denna historia är väl känd och vi tycker att det är en rolig anekdot att berätta, även 

om den ej vetenskapligt kan säkerhetsställas.  

 

                                                 
116 Palmstierna Nils Överstelöjtnant ”Beredskapsminnen från Övre Norrland 1939- 1944” Luleå: Tornedalica 
s49 
117 Ibid s49 
118 Ibid s49 
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SAMMANFATTNING 
Det andra världskriget hade ett relativt snabbt förlopp. Tyskland hade till en början stora 

framgångar och stod i zenit under slutet av 1942, vartefter krigslyckan vände och ledde till 

Nazitysklands absoluta kapitulation och fall. Under tiden hade tre nordiska länder varit plats 

för bittra strider. De största och för Norden mest betydelsefulla var ”Finska vinterkriget” mot 

Sovjet, Tysklands angrepp och ockupation av Danmark och Norge, operation Barbarossa och 

slutligen Tysklands reträtt hösten 1944. 

 

När andra världskriget bröt ut fanns i Övre Norrland ingen beredskap att tala om. Den 1 

september beslutade regeringen om förstärkt beredskap, gällande från och med den 3 

september. Efter detta ökades beredskapen i rask takt. I och med Tysklands rapida vinst över 

Polen kunde beredskapen minskas redan den 20 september. 

 

Den 14 oktober 1939 ökades beredskapen i Övre Norrland igen på grund av Sovjetunionens 

krav på Finland. Men då förhandlingarna mellan Finland och Sovjetunionen verkade gå bra 

påbörjades en sänkning av beredskapen. Den 30 november 1939, då Sovjetunionen angrep 

Finland, fanns inte ett enda gevär eller kikare utmed den svenska gränsen till Finland.  

 
Den 2 december utfärdades en partiell mobilisering. För trupperna i Övre Norrland kom detta 

att bli så gott som total mobilisering. Förbanden var på plats den 19 december. En stor brist 

hos förbanden var avsaknaden av vinterutbildning hos manskapet.  

 

Sverige drabbades av två större kränkningar av neutraliteten under det finska vinterkriget.  

Den 14 januari fällde sovjetunionen bomber över flygfältet vid Kallax, men utan någon större 

skada. Värre var det den 21 januari då 7 sovjetiska bombplan flög in över Pajala och släppte 

ett 50- tal sprängbomber och ett antal brandbomber.  

 

När freden så kom för det ”Finska vinterkriget” den 13 mars 1940 utfärdades direkt order om 

demobilisering. Hemförflyttningarna skulle vara färdigställda den 13 april. Morgonen den 9 

april landsteg tyska trupper i Narvik och än en gång stod Sverige utan beredskap. Ett nytt hot 

uppdagades således mot Sverige. Detta krävde snabba beslut och åtgärder. En truppansamling 

ägde nu rum i de västra delarna av Övre Norrland. Skidlöparbataljonen från I 19 fick dock 

initialt allena svara för försvaret i Kiruna. Riksgränsen och Abisko blev senare nyckelorter i 

försvaret västerut. Under hela beredskapstiden fanns en kraftsamling runt försvaret av 
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malmbanan. Efter Norges kapitulation i juni 1940 trappades beredskapen ned på grund av 

stabilare situation, samt bättre övervakning av tyska trupper. 

 

Under krigsåren gick samlingsregeringen med på eftergifter gentemot det krigförande 

Tyskland. Luleå blev därigenom förrådsbas för de tyska trupperna i norra Norge och Finland. 

Av den tillfälliga censur som infördes stod skriverier riktade mot Tyskland för den absoluta 

majoriteten av det bortgallrade materialet.  

 

Krigsåren medförde en hel del förändringar i den militära organisationen. För Bodens 

ingenjörskår innebar dessa skapande av nya förband, omorganisering av befintliga samt en 

enorm personell tillökning.  
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DISKUSSION OCH SLUTSATSER  
När andra världskriget bröt ut i Europa stod Sverige utan något egentligt försvar. Både 

krigsorganisationen och krigsmaterielen som fanns att tillgå var föråldrad och bristfällig.  

Under hösten och vintern 1939 kan Sveriges militära beredskap liknas med en ”berg och 

dalbana”, ömsom hög, ömsom låg. Tyskland attackerade Polen och Sveriges beredskap steg. 

Polen kapitulerade på kort tid och Sveriges beredskap minskade lika hastigt som den initiala 

upptrappningen. När Sovjetunionen ställde krav och uttalade hot mot Finland ökade 

beredskapen i Norra Sverige. En optimism om en diplomatisk lösning på konflikten 

resulterade i ett tillbakadragande av den svenska beredskapslinjen i Tornedalen. När väl 

Sovjet förklarade krig mot Finland stod Sverige och Övre Norrland än en gång utan försvar. 

Sverige agerade per omgående och ökade beredskapen snabbt, trots kvalitativa brister. En 

partiell mobilisering utlystes i Sverige, vilket resulterade i en så gott som total mobilisering av 

trupper i Övre Norrland. En stor del av Sveriges beredskap lokaliserades till området Övre 

Norrland i allmänhet, landsgränsen mot Finland i synnerhet. Det fanns dock brister i 

regionens försvar. Manskapet i Övre Norrlands beredskapsstyrkor hade stora brister i 

utbildning, samtidigt som mycket av den lagrade materielen tillgick Finland under ”Finska 

vinterkriget”. På grund av kylan och dåligt utbildat manskap färdigställdes flertalet 

befästningar inte förrän efter fredsslutet. 

 

När freden nåtts i Finland demobiliserades det svenska försvaret och manskapet påbörjade 

hemfärd. Den svenska självständigheten var bibehållen. Hotet mot den svenska neutraliteten 

upphörde. Men vilan blev inte lång. Tyskland attackerade Norge och än en gång stod Sverige 

och Övre Norrland utan försvar vid gränsen till en krigförande nation. Vissa svenska trupper 

hann aldrig åtnjuta sin hempermittering utan sändes omgående vidare till gränsen mot Norge. 

Denna gång agerade Sverige snabbare än vid utbrottet av ”Finska vinterkriget” med 

mobiliseringen. Vi tror att Sverige klarade av denna effektivare mobilisering på grund av 

lärdomar och erfarenheter erhållna från ”Finska vinterkriget”.  

 

Ett för Sverige strategiskt viktigt försvarsobjekt under krigsperioden var den mellan 

Riksgränsen och Luleå löpande malmbanan. Det infördes till och med två pansartåg för att 

ytterligare höja försvarskapaciteten. 

 

Under slutet av 1930-talet och 40-talets början var det inte nazismen eller Nazityskland som 

sågs som det största hotet mot det demokratiska och självständiga Sverige. Det var 
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kommunismen och Sovjetunionen som var det stora hotet. Detta kan bland annat skönjas 

genom uppkomsten av arbetskompanier, dit inkallade med kommunistiska anknytningar 

placerades. Även censur av kommunistiska tidskrifter förekom. Utöver detta var det även en 

aktiv debatt i det svenska samhället, där många svenskar utryckte sin rädsla över den växande 

kommunismen. Övre Norrland var den region i Sverige som ansåg mest ”infiltrerad” av 

kommunister. Vi ser orsaken till uppkomsten av arbetskompaniernas koncentration till 

regionen som en följd av detta. När sedan nazisterna blev det stora hotet, i och med april 1940 

agerade den svenska regeringen annorlunda. Om detta beror på en större rädsla för det tyska 

krigsmaskineriet än det sovjetiska som hade stora svårigheter med Finland, ämnar vi inte 

svara på i denna uppsatts. Men vi konstaterar att det fanns en sorts dualism i det svenska 

agerandet. Det kan tyckas aningen ambivalent att gå med på trupptransporter och dylikt 

samtidigt som en i svensk modern krigshistoria aldrig skådad upprustning ägde rum för att 

möta det hot som Tyskland stod för.  

 

Sveriges försvarstanke baserades på idén om att bevara landet neutralt och således ingripa 

endast vid kränkningar av det nationella territoriet. Detta kom att gälla både vid konflikten i 

Finland och när tyskarna attackerade Norge. Inga gränsöverträdelser av beväpnade trupper 

tilläts, oavsett nationalitet. Vi anser att trots en bristande utbildningsnivå hos det svenska 

militära manskapet och otillräcklig tillgång på krigsmateriel lyckades Sverige markera sin 

neutralitet. Även om den svenska regeringen vacklade och godkände flertalet eftergifter som 

inte hör en neutral nation till, enligt Genevkonventionen, handlade den svenska militären som 

ett omos mot alla nationers krigförande trupper.  

 

• Den militära aktiviteten ökade markant i regionen Övre Norrland mellan åren 1939-

44. Beredskapsnivån varierade mycket. Under ”Finska vinterkriget” placerades 

trupperna främst i Tornedalen. När sedan Norge attackerades av Tyskland 

omlokaliserades trupperna till gränsen mot Norge.  

 

• I Övre Norrland bemöttes de två stora hotbilderna på helt olika sätt. Sovjetunionen och 

kommunisterna behandlades i vår mening skarpare, så till den grad att sympatisörer 

placerades i så kallade arbetskompanier. Mot Tyskland och nazisterna gjordes istället 

en mängd eftergifter, trots att det i regionen lades stora satsningar på ökad beredskap 

mot detta hot.  
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• För Bodens Ingenjörskår (ING 3) förändrades organisationen radikalt under 

beredskapsåren. Antalet manskap och motorfordon mångdubblades. Utifrån detta 

utgår vi ifrån att övriga truppslag i Övre Norrland hade en liknande förändring under 

ovanstående tidsperiod.   



 39

KÄLLOR 
 
Tryckta källor 
 
Böcker 
Agrell Wilhelm, ”Fred och fruktan”, Falun: Historisk Media, 2000, ISBN 91-89442-00-8 
 
Andrén Nils, ”Maktbalans och alliansfrihet”, Angered: Norstedts juridik, ISBN 91-39-00037-
0 
 
Braconier Fredrik, ”Som vi behagar”, Göteborg: Timbro, 1989, ISBN 91-7566-183-7 
 
Dahlquist Gunnar, “Bodens fästning”, Boden: Björhammar media, 1998, ISBN 91-631-0802-
X 
 
Gyllenhaal Lars, Gebhardt James F, ”Slaget om nordkalotten”, Falun: Historiska Media, 
1999, ISBN 91-88930-68-8 
 
Holmberg Åke, ”Vår världs historia”, Stockholm: NoK, 1987, ISBN 91-27-01761-3 
 
Hugemark Bo, ”Neutralitet och försvar”, Stockholm: Militärhistoriska Förlaget, 1986, ISBN 
91-85266-37-X 
 
Jakobson Max, ”Finlands väg 1899-1999”, Stockholm: Atlantis, 2000, ISBN 91-7486-089-5 
 
Johansson Alf W., ”Den nazistiska utmaningen”, Stockholm: Prisma 2000, ISBN 91-518-
3803-6 
 
Johansson Curt, Lundström Per- Anders, ”Bodens ingenjörregementes historia”, Luleå: 
Bodens ingenjörregemente, 1990, ISBN 91-7970-991-5 
 
Karlsson Klas- Göran, ”Europa och världen under 1900-talet”, Angered: Liber AB, 1999, 
ISBN 91-14212-2 
 
Kieri Gunnar, Sundström Ivar, ”Första arbetskompaniet Storsien”, Lund: Arbetarkultur, 1985 
ISBN 91-7014-190-8 
 
Linder Jan, ”Andra världskriget och Sverige”, Luleå: Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek, 
2002 ISBN 91-974056-3-9 
 
Nilsson Margareta, ”Bombningen av Pajala”,  Luleå: Lumio förlag och skrivbyrå, 2000, ISBN 
91-973344-4-8 
 
Nyström Bror Oskar, Skeppstedt Sven ”Boden: fästningen, garnisonen, samhället” Boden: 
Kungl. Bodens artilleriregementes historiekomm 1990 ISBN (inb.) 
 
Palmstierna Nils Överstelöjtnant, ”Beredskapsminnen från Övre Norrland 1939- 1944”, 
Luleå: Tornedalica ISSN 0495-890X  
 
Rehn Siv, ”Internerad i norra Sverige”, Västervik: Probus, 2002 ISBN 91-87184-72-9 



 40

Wangel Carl- Axel, ”Sveriges militära beredskap 1939- 1945”, Köping: Militärhistoriska 
Förlaget, 1982, ISBN 91-85266-20-5 
 
 
Artiklar 
 
Lt Fagervall Christer ”Projektarbete” Försvarsmakten atc/ats/khs –t 7 97/98 980511 
 
Mörtberg T.H. ”Sammanställning av händelseförloppet och militära återgärder i Övre 
Norrland” Klubb 19 Norrbottensresan 1994 
 
Svenska Dagbladet ”Mordbranden i Luleå” 24 april 1940 
 
Svenska Dagbladet Svensson Axel B. ”Samhället är medansvarig för attentatet” 25 april 1940 
 
 
Hyperlänkar 
 
http://www.larshammaren.se/6_sv2vkr.html 2004-12-06 
 
http://www.moderat.se/pdffiler/mhistoria.pdf 2004-12-07 
 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=320855&i_sect_id=32085301&i_word=sveri
ge%20&i_history=1 Nationalencyklopedien på Internet  2004-11-15 
 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=271939&i_word=norrskensflamman 
Nationalencyklopedien på Internet  2004-12-06 
 
http://susning.nu/Sverige_under_andra_v%E4rldskriget 2004-12-07 
 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Norrskensflamman 2004-12-07 
 

 

 



 41

Bilaga 1  

ORDFÖRKLARINGAR AV MILITÄR TERMINOLOGI  
Armékår stort förband inom armé bestående av flera fördelningar 

Bataljon (äldre benämning division) underavdelning till brigad eller regemente, bestående av 

mellan två och sju kompanier. Personalstyrkan varierar mellan 400 och 1 200 man.   

Batteri (äldre benämning stridsbatteri) artilleriförband eller pjäsdelen av ett artilleriförband. 

Brigad förband som är sammansatt av bataljoner och kompanier ur olika truppslag. Brigaden 

omfattar vanligen ca 5 000 man. 

Förband militär enhet organiserad för att lösa en krigsuppgift. Högre förband är i armén och 

kustartilleriet brigad och större, vid flottan sjöstyrka och eskader, vid flygvapnet eskader. 

Fördelning/Arméfördelning högre arméförband, sammansatt av två eller flera brigader samt 

lednings- och understödsförband ur olika truppslag. 

Kompani (äldre benämning batteri) den lägsta militära enhet som tilldelas självständiga 

uppgifter. Vid krigsorganisation i modern svensk organisation uppgår styrkan till ca 150 man 

och består av stabs- och trosspluton samt tre eller fyra stridande plutoner. 

Landstorm äldre åldersklasser i en värnpliktsarmé 

Pluton militärt förband, underavdelning till kompani, som regel 25- 45 man, indelade i 3- 4 

grupper. 

Regemente administrativ enhet inom de flesta försvarsorganisationer. I krigsorganisationen 

har regementena genom tillskott av enheter ur flera truppslag utökats till brigader. 

Tropp militär enhet, omfattande två eller flera grupper, en halv pluton. Benämningen tropp 

ändrades i slutet av 1960- talet och dagens motsvarighet är pluton. I denna uppsats kommer 

alltså tropp att motsvara dagens pluton. 

 

 

 

 

 


