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1. Inledning 

Andra världskrigets slut innebar inte att världen kom in i en ny tid av stabilitet och upplevd 

säkerhet, istället uppstod stora spänningar mellan segrarmakterna USA och Sovjet. Det så 

kallade kalla kriget uppstod. De två supermakterna kom att inleda en enorm kapprustning av 

både konventionella och nukleära vapensystem. Den nya tidens domedagsvapen, kärnvapen 

väckte både fascination och fasa. Mellan dessa två supermakter befann sig det lilla alliansfria 

Sverige.
1
 

Under andra världskriget hade Sveriges samlingsregering förklarat landet neutralt.
2
 Enligt 

många bedömare handlade det dock om en anpassad neutralitet. Regeringen hade under stora 

delar av kriget fått göra olika eftergifter till Nazityskland, delvis under hot eller rädsla för en 

tysk krigsförklaring mot landet.
3
 Innan andra världskriget hade Sverige haft ett dåligt rustat 

försvar.
4
 Svenska politiker hade bedömt sig ha så goda relationer till grannländer att någon 

risk för krig inte fanns. Politikerna tvangs att snabbrusta landets försvarsmakt, bygga upp en 

högre militär kapacitet, så gott det nu gick under ett brinnande världskrig. Efter andra 

världskriget gjorde man inte som efter första världskriget, drog ner på försvarsanslagen, 

istället kom ett betydande del utav bruttonationalprodukten att läggas på det svenska 

försvaret.
5
 Genom ett starkt försvar skulle en eventuell fiende avskräckas från att anfalla 

Sverige. Nationen skulle även med ett starkt försvar hårdare kunna stå emot eventuella krav 

liknande de Nazityskland ställde på landet under andra världskriget, slippa göra olika 

eftergifter. Genom värnpliktssystemet där alla män mellan 19-47 år var inskrivna kunde 

Sveriges försvarsmakt i händelse av krig förfoga över en stor mängd soldater.
6
 Själva 

ryggraden i det svenska försvaret kom dock att utgöras av flygvapnet. En eventuellt 

anfallande fiende skulle helst stoppas till sjöss innan den nått svenskt territorium. Där hade 

flygvapnet en viktig betydelse tillsammans med kustartilleriet.
7
 Under 1950/60-talet kom 

Sveriges flygvapen att bli det fjärde slagkraftigaste i världen.
8
  

För att skydda stridsflygplan, stridsfartyg och soldater mot fientliga bombangrepp behövdes 

dock någon form av skydd. Försvarsmakten kom att bygga ett stort antal militära skyddsrum 

under det kalla kriget, anläggningar som inte minst skulle stå emot kärnvapenattacker.
9
 

Sverige hade goda geologiska förutsättningar för att bygga dessa typer av skyddsrum, ett 

starkt urberg. Det kanske kändaste militära skyddsrummet som konstruerades under det kalla 

kriget var Muskö örlogsbas i Stockolms skärgård. Det var/är en underjordisk flottbas och 

örlogsvarv, en hamn inuti ett berg. Där kunde försvarets allra största fartyg och ubåtar söka 

skydd.
10

  

                                                           
1
 Oredsson (2003), s. 13ff  

2
 Nationalencyklopedin (2014a)  

3
 Boëthius (1999), s. 117ff 

4
 Linder (2000), s. 132ff, s. 239f  

5
 Ericsson (2003), s. 153f  

6
 Dahlström & Söderberg (2002), s. 7f; Zetterberg (2002), s. 61ff 

7
 Hemliga svenska rum (2012a) 

8
 Pedersen (2005), s. 23f  

9
 Agrell (1988), s. 11ff; Oredsson (2003), s. 18ff  

10
 Hemliga svenska rum (2009) 
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Det var dock inte enbart militära skyddsrum som kom att byggas. Även viktig infrastruktur 

och civilbefolkningen skulle skyddas i händelse av krig. Det svenska elnätet, viktig 

infrastruktur, skyddades genom att vitala huvudställverk placerades i bergrum.
11

 Större 

kärnvapensäkra berganläggningar kom att byggas i landets större städer för att skydda dess 

invånare, exempelvis Klara skyddsrum i Stockholm.
12

 I var flerfamiljshus eller offentlig 

byggnad som byggdes under kalla kriget inlemmades också skyddsrum där människor snabbt 

skulle kunna söka skydd.
13

 I händelse av krig ansågs det att viktiga samhällsfunktioner skulle 

kunna fortgå. Därav skulle saker som utgjorde dessa viktiga samhällsfunktioner också 

skyddas, exempelvis ledningen och administrationen i en kommun, det kommunala 

civilförsvaret.   

Arla bergskyddsrum utanför Köping är ett exempel på en av de många anläggningar i olika 

kommuner som inhyste en ledningscentral för civilförsvaret. Civilförsvarsanläggningen 

Svanen eller i folkmun Arla bergrum upprättades en bit utanför Köpings tätort i närheten av 

den lilla byn Odensvi. Från skyddsrummet i berget skulle Köpings civilförsvar liksom 

kommunens andra funktioner i händelse av ett krig planeras och administreras, så gott som 

möjligt. Detta arbete avser att titta närmare på Arlaanläggningen utifrån den period och det 

sammanhang för dess upprättande och drift, det kalla kriget. Att studera det aktuella objektet 

är intressant för att det bidrar till att öka förståelsen beträffande det svenska civilförsvaret 

under det kalla kriget, samtidigt som det är möjligt att placera den lokala anläggningen i en 

större nationell och global kontext. Det finns således ett inomvetenskaplig värde av att studera 

Arlaanläggningen. Det finns dock även vill jag hävda ett utomvetenskapligt intresse av att 

undersöka det aktuella objektet. Många köpingsbor känner till bergrummet men inte fullt lika 

många torde veta om dess exakta tilltänkta funktion i händelse av att det kalla kriget skulle ha 

övergått till ett varmt krig.  
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12

 Agrell (1988), s. 64f  
13

Oredsson (2003), s. 70ff; Agrell (1988), s. 12ff 
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1.1 Syfte  

Syftet med detta arbete är att undersöka en civilförsvarsanläggning lokaliserad i Arlaberget 

utanför Köping. Undersökningen syftar mer specifikt att undersöka ledningscentralen Svanen 

i Arla bergskyddsrum och dess tilltänkta funktion och betydelse för Köpings civilförsvar 

under det kalla kriget. Arbetet har således ett fokus på Arla bergrums betydelse för 

civilförsvaret i den aktuella kommunen. Köping får i uppsatsen utgöra ett exempel för hur en 

av många kommuner i Sverige under det kalla kriget upprättade liknande ledningscentraler.  

För att placera den lokala undersökning i ett större sammanhang presenteras en 

sammanställning av de nationella försvarssatsningar som ägde rum i Sverige under det kalla 

kriget i uppsatsen också. Satsningar inom både det civila och militära försvaret presenteras i 

denna redogörelse. Anledningen till att även det militära försvaret granskas utöver det civila 

är för att de kan ses i ett gemensamt sammanhang då de delvis verkade och byggdes upp för 

att möta samma hotbild.  

 

1.2 Frågeställning 

För den lokala undersökningen i Köping har jag valt att ställa följande frågor:  

Varför byggdes Arla bergskyddsrum med dess tillhörande ledningscentral i Köping?  

Vilken kapacitet hade bergskyddsrummet vad gäller skyddsförmåga och plats för antal 

individer?  

Vilken funktion skulle ledningscentralen inneha i händelse av krig eller annan kris för 

Köping?  

Under vilka omständigheter avvecklades Arlaanläggningen?  
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1.3. Disposition  

Vidare i inledningsdelen, del ett för denna uppsats redogörs för teoretiska och metodiska 

övervägande liksom för det material som använts. Källkritiska aspekter av materialet samt 

gjorda avgränsningar för studien presenteras också. I del två av uppsatsen presenteras en 

bakgrund till det kalla kriget och civilförsvaret i Sverige. Del tre beskriver den tidigare 

forskning uppsatsen utgått ifrån, ytterligare forskning tillkommer dock kontinuerligt i 

uppsatsen. Del fyra av uppsatsen består av en redogörelse beträffande de allmänna satsningar 

på Försvarsmakten och Civilförsvaret som gjordes under det kalla kriget. Vidare i del fem 

redovisas arbetes empiriska undersökning beträffande ledningscentralen i Arlaberget. I 

Arbetets slutsatsdel, del sex presenteras svaren på de i förväg uppställda uppsatsfrågorna. 

Uppsatsen avslutas med en sammanfattning och en diskussionsdel, del sju och åtta. Slutligen 

redovisas källor och litteratur samt bilagor.   

 

1.4. Teori 

1.4.1. Vetenskapsteoretiska överväganden   

Historia handlar om det förflutna, både om små och stora händelser. Så här uttrycker 

historikern Knut Kjeldstadli saken. 

Historia omspänner allt från det nära livet i intimsfären på 1300-talet till krigets verklighet 1940, från 

händelsernas växlingar minut till minut till försök att fånga samhällsförhållanden som varat i tusentals år. 

"Intet mänskligt är mig främmande", kunde vara ämnet delvis. Historievetenskapens objekt är det 

mänskliga samhället och människornas verksamhet i det förflutna - i all sin bredd.
14

 

Människan och hennes handlingar i det förflutna är enligt Kjeldstadli historieämnets centrala 

studieobjekt.
15

 Därmed menar han att historia är betrakta som ett ämne med förankring i den 

humanistiska ämnesdisciplinen. Historieämnet har dock även förankring i 

samhällsvetenskapen, och kan således placeras i båda dessa fack.  

Kjeldstadli menar vidare att det inom historieämnet både är möjligt att studera de mänskliga 

aktörerna och de större strukturerna 
16

 Historia kan beröra både de mänskliga handlingarna 

och de övergripande samhälleliga systemen, det vill säga aktörer och strukturer. Historia kan 

och ska utifrån min teoretiska uppfattning studeras utifrån båda dessa angreppssätt.   

Det vetbara och det vetvärda har nära kopplingar till de historievetenskapliga begreppen 

minimikrav och optimumnormer. Minimikrav och optimumnormer är begrepp utvecklade av 

historikern Rolf Torstendahl.
17

 Allt som ägt rum i förfluten är inte vetbart. Vad som är vetbart 

avgörs av de källkriterier som finns i historievetenskaplig teori liksom ett antal minimikrav 

eller relevanskriterier.
18

 Ett överhängande minimikrav gäller kommunicerbarhet. I ett 

                                                           
14

 Kjeldstadli (1998), s. 29f 
15

 Kjeldstadli (1998), s. 29ff  
16

 Kjeldstadli (1998), s. 31ff 
17

 Kjeldstadli (1998), s. 73ff 
18

 Kjeldstadli (1998), s. 73ff; Norrlid (1999), s.3ff 
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historiskt arbete måste begrepp som där framställs tydligt definieras och ett konsekvent och 

förståeligt språkbruk bör likaså användas, för att skapa en god kommunicerbarhet till den 

tilltänkta läsaren.
19

 Ett annat minimikrav är kumulativ relevans, forskning ska bidra med ny 

kunskap. Vetenskaplig forskning ska även inneha teoretisk relevans, alltså inneha teoretiska 

kopplingar.
20

 Slutligen ska även existentiell relevans finnas, detta innebär bland annat att 

forskningen som bedrivs ska ha en koppling till historievetenskapens huvudsakliga 

forskningsobjekt, människan. Jag ansluter mig således till Nietzsches tankar om att människan 

ska stå i centrum inom ämnet historia.
21

 Vidare, allt som ägt rum i förfluten tid är vidare heller 

inte intressant att veta, allt är inte vetvärt. Optimumnormer handlar om att avgöra vad som är 

bra och mindre bra vetenskap.
22

 Ytterst är det historievetenskapliga forskarsamhället som 

avgör vad det vetvärda är. Som historiker är jag väl medveten om de olika kunskapsrelaterade 

frågor som finns inom historievetenskapen, de är självklara utgångspunkter när jag arbetar 

med historia.  

Positivism innebär att forskaren ska studera verkligheten som finns där ute och förklara den.
23

 

Positivismen är nära förbunden med objektivism, att det finns en sann verklighet där ute och 

denna ska forskaren studera och rekonstruera. För att detta ska möjliggöras krävs det att 

forskaren nästintill lämnar sin egen kropp och intar en helt objektiv betraktelse av denna 

verklighet. Även om den positivistiska tanken med forskning är lockande och säkert fullt 

genomförbar i flera naturvetenskapliga discipliner finner jag det som historiker svårt uppfylla 

de positivistiska objektivetskraven till fullo. Det finns alltid en intersubjektivitetsproblematik 

vid forskning inom humaniora. Historiker har när de bedriver forskning alltid med sig ett 

bagage som den bär på, ett bagage som riskerar att påverka dennes arbete. Forskaren påverkas 

av saker såsom "sin tid, sin klass och sitt kön".
24

 Relativism kan sägas vara positivismens 

motsats, relativismen i sin ytterlighet skulle hävda att det inte finns några allmängiltiga 

sanningar.
25

  

Ett intilliggande begrepp till relativismen kan anses vara hermeneutiken. Hermeneutik gör 

inte anspråk på att kunna förklara exempelvis historiska händelser, utan snarare förstå.
26

 Med 

ett hermeneutisk arbetssätt är forskarens tolkningsprocesser av central betydelse, forskaren är 

ur vissa meningar inte objektiv utan göra snarare olika subjektiva tolkningar. I den så kallade 

hermeneutiska spiralen ställs frågor till källmaterialet, svar framkommer ur källmaterialet, 

nya frågor ställs osv.
27

 Allt eftersom uppkommer en ökad förståelse för det som studeras. 

Enligt mig finns användbara tankar inom både positivismen och hermeneutik som kan utgöra 

utgångspunkt för ett historiskt arbete. Genom att vara medveten om faktorer som kan påverka 

ens vetenskapliga arbete kan en högre objektivitet och kvalité uppnås än vad annars hade varit 

fallet. Vad gäller den källkritiska granskningen (källkriterierna) bör en hög grad av 

                                                           
19

 Florén (1991), s. 19f  
20

 Kjeldstadli (1998), s. 73ff; Norrlid (1999), s.3ff 
21

 Dahlgren och Florén (1996), s.157f  
22

 Kjeldstadli (1998), s. 73ff: Norrlid (1999), s.3ff 
23

 Kjeldstadli (1998), s.121ff 
24

 Dahlgren och Florén (1996), s.30ff  
25

 Brante, Andersen & Korsnes (1997), s. 261ff  
26

 Kjeldstadli (1998), s.124ff 
27

 Kjeldstadli (1998), s.125f 
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objektivitet och vetenskaplig noggrannhet iakttas. Någon hundraprocentig objektivitet kan 

dock aldrig tyvärr uppnås utifrån min uppfattning och är kanske inte heller att eftersträva. 

Dels finns problemet med val av källor som tidigare beskrivits. Sedan får även mitt sätt att 

tolka källmaterialet betydelse, en tolkning som till viss del blir av subjektiv art. 

Sammanfattningsvis tror jag inte att svaret på hur vetenskapligt arbete och historia studeras 

ligger i ytterligheten av positivism eller relativism, utan någonstans däremellan.  

 

1.4.2. Teoretiska utgångspunkter för undersökningen  

Folkhemmet är ett viktigt begrepp i svensk politik och samhällsdebatt under stora delar av 

1900-talet. Stig-Björn Ljunggren skriver i sin avhandling Folkhemskapitalismen - Högerns 

programutveckling under efterkrigstiden att tanken om folkhemmet i sitt ursprung är hämtat 

från en konservativ ideologisk kontext. Ljunggren argumenterar för att tanken om 

folkhemmet var att se bortom individuella särintressen, utan istället se till det gemensamma 

intresset människor i ett samhälle har. Ljunggren skriver vidare om den konservativa tanken 

bakom folkhemmet var "...att alla samhällsmedborgare hade gemensamma rättigheter och 

skyldigheter gentemot varandra och staten, på samma sätt som en familjemedlem mot de 

sina".
28

 I det tidiga 1900-talet rådde en viss kamp om folkhemsbegreppet mellan de olika 

politiska partierna, inte minst mellan Högerpartiet och Socialdemokraterna. Ljunggren hävdar 

dock att folkhemmet kom att utvecklas till en "svensk överideologi", ett koncept som alla 

partier egentligen var överens om. Hur vägen mot det äkta folkhemmet skulle se ut fanns det 

dock delade meningar om. Högermannen Rudolf Kjellén menade att hans parti önskade en 

slags nationalsocialism för att skapa folkhemmet, Socialdemokraterna var inriktade på en 

klassocialism.
29

 Med nationalsocialism syftade Kjellén på att gemenskapen skulle bygga på 

nationen som grund snarare en klass. Begreppet bör inte förväxlas med nazisterna 

nationalsocialism.  

Högermanen Kjellén anses vara en av folkhemsbegreppets tidiga myntare.
30

 Även om tanken 

folkhemmet var en konservativ idé i sitt ursprung kom det dock att bli den svenska 

socialdemokratin som kom att torgföra begreppet på allvar. Den som gjorde begreppet vida 

känt var närmare bestämt Per Albin Hansson.
31

 Ernst Wigforss bedöms dock ha haft en 

betydande del i utvecklandet av begreppet inom och för Socialdemokraterna. Per Albin 

Hansson uttrycker följande om folkhemmet i ett känt tal 1928: 

Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan. Det goda hemmet känner icke till några 

privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. 

Där försöker ingen skaffa sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den 

svage. I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet. Tillämpat på det stora folk- och 

medborgarhemmet skulle detta betyda nedbrytandet av alla sociala och ekonomiska skrankor, som nu 

                                                           
28

 Ljunggren (1992), s. 58f 
29

 Ljunggren (1992), s. 58f  
30

 Nationalencyklopedin (2014b)  
31

 Ljunggren (1992), s. 58f  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Privilegium
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
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skilja medborgarna i privilegierade och tillbakasatta, i härskande och beroende, plundrare och 

plundrade.
32 

Notera särskilt meningen "I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet". 

I Sverige ska vi ta hand om varandra, hjälpa varandra, i vått och torrt. I fred liksom i krig är 

det vårt gemensamma ansvar att värna och skydda varandra. Närliggande begrepp till 

folkhemmet kan anses vara den svenska modellen och välfärdssamhället. Det råder olika 

meningar om vad exakt den svenska modellen står för, begreppet är delvis mångfasetterat.
33

 

Den svenska modellen anses dock ibland inbegripa det (unika eller särpräglade) sätt vilket 

Sverige organiserar sitt välfärdsystem, ett system där staten har ett stort ansvar för att fördela 

välfärd och säkerställa medborgarnas välmående.   

 

1.5. Metodiska överväganden 

Att bruka en deduktiv metod innebär förenklat att ett antal hypoteser uppställs som sedan 

prövas mot ett empiriskt material. Den induktiva metoden innebär på motsatt sätt att forskaren 

arbetar mera förutsättningslöst och att det vetenskapliga arbetet syftar till att generera nya 

teorier snarare än att pröva gamla. För detta arbete används en kombination eller 

sammansmältning av dessa två metoder, nämligen den abduktiva. Abduktion innebär att olika 

teorier eller teoretiska resonemang finns med i arbetets utgångspunkter, på samma sätt som i 

deduktiv metod. Å andra sidan tillåts den egna insamlade empirin tala och verka 

teoretiserande, i likhet med induktivt angreppssättet. I det abduktiva arbetssättet råder således 

en ständig interaktion mellan teori och empiri. Teoretiska utgångspunkter finns från början 

med, utifrån olika empiriska observationer kan dock olika teoretiska resonemang komma att 

modifieras allt eftersom.  

Det är i huvudsak tre olika undersökningsmetoder som används för att besvara arbetets 

frågeställningar. Det handlar om käll-/litteraturstudier, en intervju samt en fysisk observation 

av Arlaanläggningen.  

Omfattande käll-/litteraturstudier har genomförts, en rad olika källor har använts för att kunna 

bidra till att besvara arbetets frågeställningar. Tidigare forskning inom området granskades för 

att få en större förståelseram för Sverige under kalla kriget, hotet mot landet och Sveriges 

militära försvar, civilförsvaret etc. En annan viktig källa för arbetet var olika dokument och 

handlingar som hämtats från Köpings kommuns stadskansli, som på olika sätt berör Arla 

skyddsrum och Köpings civilförsvar.  

Vidare har intervjuer använts för att inhämta värdefull information om Arla skyddsrum. Det 

handlar om en intervju med en person med stor och unik kunskap om skyddsrummet och dess 

tilltänkta funktion i händelse av ett krig. Intervjuer som undersökningsmetod har både fördelar 

och nackdelar, vilket Denscombe beskriver i sin metodbok.
34

 En potentiell nackdel är att 
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informanten låter sig påverkas av intervjuaren, vilket kan skapa så kallade intervjuareffekter, 

intervjuaren ger informanten ledande frågor osv. Genom att som intervjuare vara medveten 

om detta och genom olika preventiva åtgärder kan denna risk dock minimeras. Denscombe 

skriver att det finns betydande fördelar med att använda intervjuer som undersökningsmetod. 

En väl förberedd och utförd intervju kan enligt honom bidra till mycket intressant och 

värdefull information. I en intervju finns det även en naturlig återkopplingsmöjlighet mellan 

intervjuare och informant vilket möjliggöra följdfrågor. Det finns vidare olika sätt att utforma 

en intervju utifrån Denscombe.
35

 Mängden frågor i en intervju och frågornas utformning sätter 

en betydande karaktär på intervjun. Det finns dels strukturerade intervjuer där slutna frågor 

ställs, där informanten förväntas ge korta och precisa svara. Denna typ av intervju var inte 

aktuell för mig då ett sådant upplägg riskerade att ge lite information av intresse från 

informanten. Dessutom är den strukturerade intervjun att beteckna som ett sätt att insamla 

kvantitativ data vilket inte är intressant eller värdefullt för detta arbete. En annan typ av 

intervju är en så kallad ostrukturerad som baseras på öppna frågor, där tillåts informanten 

prata mer eller mindre fritt utan några förberedda frågor från intervjuarens sida. En sådan 

intervju kan fungera bra, men det finns risk för att samtalet avstannar liksom att informanten 

glömmer av att berätta viktiga saker. Utifrån dessa resonemang valdes den semistrukturerade 

intervjun. Denna innebär att frågor formuleras i förhand, men att informanten ändå har 

möjlighet att ge välutvecklade svar liksom att ställa följdfrågor.  

För ett par år sedan (år 2010) då en offentlig visning arrangerades av Arlaanläggningen var en 

av besökarna underskriven uppsatsförfattare. Vid observationer är det enligt Denscombe 

viktigt att föra fältanteckningar för att komma ihåg viktiga detaljer.
36

 Några fältanteckningar 

genomfördes aldrig. Mer om denna problematik redogörs för under rubriken källkritik. 

 

1.6. Material  

För att granska aktuellt forskningsläge gjordes olika former av sökningar. Det första som 

gjordes var att söka på olika termer och begrepp i Mälardalens högskolebiblioteks katalog 

varvid en rad intressanta titlar kunde erhållas. En bredare sökning gjordes även via 

sökverktyget Libris, varifrån högskolebiblioteket fick fjärrlåna några intressanta titlar. 

Särskild vikt lades vid att författarna skulle inneha en historievetenskaplig bakgrund, vara 

historiker. Här kan nämnas exempelvis Wilhelm Agrell och Sverker Oredsson. Även andra 

former av internetsökningar gjordes, exempelvis efter olika studentuppsatser av intresse för 

aktuellt arbete. För att kontrollera olika begrepp eller understödja vissa resonemang kom även 

uppslagsverk att brukas för skrivandet, och då i synnerhet Nationalencyklopedin.   

För att besvara de frågeställningar kopplade direkt till Arlaanläggningen användes i huvudsak 

olika primärkällor. Vid redogörelsen för ledningscentralen för Köpings civilförsvar i 

Arlaberget krävdes ett betydande och ett tidvis komplicerat detektivarbete för att insamla 

nödvändig kunskap om anläggningen. Detektivarbetet inleddes genom att kontakt togs med 
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personer inom Köpings kommun. Samtal med olika tjänstmän inom Köpings kommun hjälpte 

mig att få en förståelse för var jag kunde finna mer information om anläggningen. Jag kom i 

kontakt med en man vid namn Tord Lindberg på Köpings kommuns stadskansli. Lindberg och 

hans medarbetare hjälpte mig att söka efter arkiverade handlingar och material som berörde 

Arlaanläggningen och Köpings civilförsvar. Det visade sig emellertid att det var svårt att 

finna några större mängder handlingar och dokument berörande anläggningen även om visst 

material kunde erhållas. Materialet som kunde erhållas berörde Arlaanläggningens senare 

historia, om avveckling och försäljning av anläggningen, detta i form av olika politiska 

protokoll. En omfattande registerförteckning över Köpings skyddsrum kunde även lokaliseras 

i ett arkiv vilket var av nytta för uppsatsen. Lindberg rekommenderade mig att vidare ta 

kontakt med Länsstyrelsen då de kunde tänkas sitta inne med intressanta uppgifter om 

Arlaanläggningen. Detta då länsstyrelserna hade särskilt övervakningsansvar över landets 

civilförsvarsanläggningar.
37

 Responsen från Västmanlands länsstyrelse var dock svag och 

inget material kunde därför därifrån erhållas. Uppgifter tyder även på att det materialet som 

länsstyrelsen eventuellt sitter inne på och som berör Arlaanläggningen fortfarande är 

sekretesskyddad.
38

  

Vid en offentlig visning av Arlaberget precis innan det såldes av kommunen till en privat 

köpare deltog undertecknad uppsatsförfattare. De observationer som under denna visning 

gjordes har legat till grund för den visuella beskrivningen av bergrumsanläggningen i denna 

uppsats. Visningen av anläggningen arrangerades av Västmanlands läns museum. En 

föreläsare under visningen var en man vid namn Jens Eriksson, en person som skulle fungera 

som civilförsvarschef i anläggningen i slutet av det Kalla kriget. Jag tog i början av 

uppsatsarbetet kontakt med museet och blev hänvisad till Anna Ahlberg som hade varit 

ansvarig för visningen. Ahlberg gav mig en kortare text producerad av museet om 

Arlaanläggning liksom uppgifter hur jag skulle komma i kontakt med föreläsaren Jens 

Eriksson.  

Den mesta av informationen beträffande Arlaanläggningen kom sedermera att erhållas genom 

en intervju med Jens Eriksson. Eriksson beskrev att det tidigare i räddningstjänstens ägo 

funnits en mycket utförlig dokumentation om Köpings civilförsvars organisering och struktur 

under det kalla kriget, tyvärr hade denna dokumentation dock förstörts.
39

 

  

1.7. Källkritik 

De dokument och handlingar som funnits i Köpings kommuns stadskansli skriftsamlingar kan 

anses pålitliga. Detta då dokumenten är i form av politiska sammanträdesprotokoll eller 

dokument författade av olika tjänstemän, några misstankar om eventuella felaktigheter i dem 

har inte uppstått. Det omfattande registret beträffande byggda skyddsrum i Köping anses 
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också som ett gediget och trovärdigt material även om det givetvis är svårt att avgöra 

huruvida registret är komplett och därmed helt korrekt.   

Den observation som genomfördes av Arlaberget år 2010 har varit betydelsefull för att 

visuellt kunna beskriva anläggningen. Besöket i anläggningen ägde rum för ett par år sedan, 

några observationsanteckningar fördes inte då planerna för denna uppsats skulle komma långt 

senare. Utifrån närhetskriteriet (samtidighet) vore det bättre om antecknar av besöket gjorts i 

direkt samband, detta då människohjärnan med åren kan glömma eller förvrida detaljer.
40

 Om 

anläggningen hade varit kvar i kommunens ägo idag hade det varit enkelt att göra ett 

återbesök. Då anläggningen idag ägs av en privatperson som delvis byggt om anläggningen 

var ett återbesök inte möjligt att genomföra. Genom att jämföra mina hågkomster av 

anläggningen med andra bekanta som också besökt anläggningen samt genom att granska 

fotografier menar jag att den visuella presentation av anläggningen som i uppsatsen 

presenteras är tillförlitlig.    

En stor del av uppsatsen är beroende av den information som hämtats från en intervju med 

civilförsvarschefen Jens Eriksson, således en muntlig primärkälla. Givetvis finns det en 

inbyggd problematik i detta, av flera anledningar. Det har gått en del år sedan Kalla krigets 

dagar och då Arlaanläggningen var i bruk, det finns en risk för att min källa kan ha glömt 

vissa saker eller omedvetet förvrängt vissa uppgifter, detta säger historikernas 

närhetskriterium. 
41

 Vidare skulle det även kunna finnas en risk för att min källa skulle kunna 

vilja glorifiera Arlaanläggningens styrka, av någon anledning. Historiker brukar rörande dessa 

typer av frågor prata om det så kallade tendenskriteriet.
42

 Några direkta tecken på att min 

källa önskat att glorifiera anläggningen eller liknande har dock inte kunnat observeras. 

Uppgifter som min muntliga källa uppgivit om civilförsvarsanläggningen har vidare även i 

vissa fall kontrollerats gentemot skrifter om liknande anläggningar i andra kommuner varvid 

uppgifterna bedömts som rimliga och trovärdiga. Genom att på detta sätt dubbelkolla vissa 

uppgifter vill jag hävda att oron rörande faktorer kopplade till närhetskriteriet och 

tendenskriteriet har kunnat minimeras. Genom att kunna kontrollera min muntliga källas 

uppgifter har uppsatsen likaså inte varit helt beroende av att blint lita på att den informationen 

huvudkällan angett är felfri, ett visst mått av oberoende från huvudkällan har därför kunnat 

erhållas. Att för denna uppsats få information från en primärkälla, vilket arbetets muntliga 

källa är, bör vidare anses som något fördelaktigt utifrån beroendekriteriet. Detta då 

primärkällor normalt sätt i vetenskapliga sammanhang anses som pålitligare än 

sekundärkällor.
43

 Jens Eriksson, min muntliga källa är enligt mina bedömningar den person 

som idag är den mest kunniga personen om Arlaanläggningen och Köpings civilförsvar under 

Kalla kriget, andra personer som på ett liknande sätt arbetat med anläggningen finns inte kvar 

i livet.     
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1.8. Avgränsning  

Lokalhistoria handlar enligt Kjeldstadli om att man studerar ett visst lokalsamhälle. Det är det 

specifika lokalsamhället och dess särart som står i fokus. Lokalhistorien bedrivs inte sällan för 

att öka kännedomen om hembygden och bevara denna kunskap i olika former, delvis också 

för att stärka identitet hos folk, de som bor på ett visst ställe. Kjeldstadli skriver vidare om 

lokalhistoria att det är oftast ytterst väsentligt att man kopplar ihop det lokala med något 

större, lokala fenomen med mer generella omständigheter. Att del och helhet faktiskt hänger 

ihop, det lokala är vanligtvis inte avskuret från den större delen. Vidare tar författaren upp lite 

tankar angående det "allmänna och det särskilda". Kjeldstadli menar att det är möjligt att 

antigen studera lokalhistoria genom att titta på en viss plats "underifrån och inifrån", eller så 

kan man studera det lokala genom att jämföra med liknande fenomen på annat håll eller 

allmän kunskap. För att kunna besvara mer vetenskapliga frågeställningar argumenterar 

Kjeldstadli indirekt för nödvändigheten att se det lokala ur ett större och mer jämförande 

perspektiv. Därav är en studie på lokal nivå ur ett vetenskapligt perspektiv att föredra framför 

en renodlad lokalstudie. Historia på lokal nivå kan enligt Kjeldstadli vara bra ur flera 

hänseenden för skaffa fram intressant information om exempelvis: Inbringa förståelse för 

olika fenomens vanlighet, kartlägga olika processer, förstå hur och varför något hände och 

pröva teorier. En undersökning på lokal nivå kan många gånger utföras mer systematiskt och 

ingående än vad en större undersökning kanske har resurser till.
44

  

Utifrån föregående tankar och resonemang hämtade från Kjeldstadli i föregående stycke avser 

detta arbete att genomföra en studie av Arla bergrum och ledningscentral, en studie på lokal 

nivå. Att inneha ett specifikt fokus på Arlaanläggningen blir således en slags geografisk 

avgränsning. Arbetet i sin helhet syftar dock att se ledningscentralen/bergrummet i ett större 

sammanhang, att koppla den lokala anläggningen med den nationella svenska försvars- och 

säkerhetspolitiska läget under det kalla kriget, vilket görs i uppsatsens tidigare delar. 

Bergrummet och dess inhysta ledningscentral var vidare aktivt från 1965 fram till början av 

1990-talet. Arbetet avser att studera hela den aktuella tidsperioden. 

 

 

2. Bakgrund 

2.1. Kalla kriget  

Under andra världskriget hade USA och Sovjetunionen enats i kampen mot Nazityskland, de 

hade haft en gemensam fiende. Alliansen var dock i praktiken svag och bräcklig. Det fanns 

betydande ideologiska skillnader mellan de två länderna, med USA som förespråkare av den 

liberala demokratin och Sovjet som förkämpe av en egenutvecklad kommunism. I slutet av 

andra världskriget träffades The Big Three vid flera möten. dvs. representanter för Sovjet, 

USA och Storbritannien. Under tidiga 1945 träffades Josef Stalin, Theodor Roosevelt och 

Winston Churchill på Jalta. Den kompromissvillige Roosevelt lyckades förmå Stalin att lova 
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att det befriade Östeuropa skulle få utvecklas till fria demokratier, ett löfte som snart skulle 

visa sig vara ingenting värt. Vid Potsdamkonferensen senare samma år hade den avlidna 

Roosevelt ersatts av Harry Truman, och Churchill som förlorat i de brittiska valen ersatts av 

Clement Attlee. Stalin meddelade då att Öststaterna som tidigare lovats frihet och demokrati 

skulle vara vänligt inställda till Sovjet, indirekt att man inte skulle acceptera den frihet 

länderna tidigare utlovats. Den mindre kompromissvänlige och hårdare president Truman 

insåg snabbt Stalins avsikter.
45

 

Europa och världen kom att delas i två läger, vilket exempelvis skildras i Churchills berömda 

tal om järnridån. USA ansåg att Sovjet försökte tvinga på världen kommunism, medan Sovjet 

på motsvarande sätt ansåg att USA försökte tvinga på världen kapitalistisk imperialism.
46

 

Världen delades in i första, andra och tredje världen.
 47

 Första och andra världen var USA 

respektive Sovjet och dess allierade medan tredje världen var länder som befann sig i något 

slags osäkert vakuum däremellan. USA tog på sig ansvaret att understödja och beskydda alla 

länder som önskade vara demokratier utifrån den västerländska modellen, enligt den så 

kallade Trumandoktrinen.
48

 Hjälpinsatser kunde även ske genom militärt ingripande vid 

behov. Utifrån liknande tankar utvecklades även Marshallplanen, att ekonomiskt understödja 

länder i behov av detta. På motsvarande sätt utvecklade Sovjet idéer för att skydda 

kommunistiska länder, idéer som bland annat utkristalliseras i Brezjnevdoktrinen.
49

 En 

mycket omfattande militär upprustning kom att ske i de båda supermakterna, inte minst vad 

gäller kärnvapen.
50

 De två Supermakterna kom även att forma sina egna militärallianser, 

NATO (1949) respektive Warszawapakten (1955).
51

  

Benämningen det Kalla kriget kommer från det att det aldrig kom att existera något direkt krig 

mellan USA och Sovjet. Krig såsom i Korea, Vietnam, Afghanistan, krig i den tredje världen, 

var dock till stor del orsakade av de rådande ideologiska motsättningarna mellan de två 

supermakterna. I krigen deltog även USA och Sovjet direkt eller indirekt på olika vis, genom 

ställföreträdande parter. Ett direkt storkrig var dock enligt många bedömare nära under 

Kubakrisen 1962 då Sovjets ledare Nikita Chrusjtjov placerade ut ballistiska 

kärnvapenrobotar på Kuba. Genom komplexa diplomatiska förhandlingar där President John 

F. Kennedy var involverad kunde dock ett förestående tredje världskrig avvärjas.
52

 

Både den ständiga militära upprustningen liksom den accelererande rymdkapplöpningen 

kostad mycket pengar.
53

 Den sovjetiska ekonomin var under hårt tryck under stora delar av 

80-talet. Olika instabiliteter i det sovjetiska politiska systemet och ekonomiska systemet 

gjorde inte saken bättre. Folkliga protester i Polen mot det diktatoriska styret från Moskva 

spred sig likt en dominoeffekt över sovjetimperiet.
54

 Michail Gorbatjov försökte genom 
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politiska och ekonomiska reformer få rätsida på problemen. Reformen Glasnost innebar ökad 

åsiktsfrihet och därmed en viss ökad demokratisering av Sovjet, Perestrojka innebar 

ekonomiska reformer som medförde ökade inslag av marknadsekonomi i det sovjetiska 

samhället.
55

 Åtgärderna gav dock inte tillräcklig effekt eller i vissa fall oönskade effekter. 

1989 föll Berlinmuren och i början av 1990-talet förklarade satellitstat efter satellitstat sin 

självständighet gentemot Sovjet. Boris Jeltsin tog sedermera över efter Gorbatjov och var med 

att slutligen 1991 upplösa Sovjetunionen. Unionen kom dock delvis att leva kvar genom OSS 

(Oberoende Staters Samvälde).
56

 Sovjet blev nu åter igen Ryssland, ur Sovjet bildades också 

en rad andra självständiga stater. Genom Sovjets fall och den efterföljande avspänningen 

upphör därmed epoken det kalla kriget enligt de flesta historieböckerna omkring 1991. 

Olika bedömare är idag dock mer tveksam om kalla kriget egentligen har upphört, andra 

pratar om ett nytt kallt krig. Detta i och med de fortsatt kvarvarande spänningarna som finns 

och tycks förvärras mellan USA och Ryssland.
57

 Frågan aktualiseras inte minst av 

oroligheterna i Ukraina och Rysslands annekterande (2014) av Krimhalvön. Framtidens 

historieböcker får berätta om vi idag står vid dörren för ett återupptagande av det kalla krigets 

spänningar eller inte.  

 

2.2. Civilförsvaret 

Vid sidan om det militära försvaret i Sverige fanns under det kalla kriget också ett omfattande 

civilförsvar. Civilförsvaret fanns på både central, regional och lokal nivå. Till civilförsvaret 

fanns det en tillhörande frivilligorganisation vid namn civilförsvarsförbundet (finns även 

idag). Vanliga privatpersoner rekryterades och utbildades till olika funktoner och var beredda 

att vid en eventuell kris- eller krigssituation ställa upp ideellt för civilförsvarets tjänst. Hela 

civilförsvaret leddes på central nivå (nationell nivå) under den aktuella tidsperioden av 

civilförsvarsstyrelsen.
58

  

Civilförsvaret och hur det skulle organiseras i en krigssituation var välplanerat. För att förfina 

civilförsvaret som organisation infördes samma organisationsmönster som det militära 

försvaret där landet delades in i olika (civil)försvarsområden. Länsstyrelserna fick under 50-

talet ett betydande ansvar för civilförsvaret på regional nivå. Under fredstid hade 

länsstyrelserna särskilt ansvar för att inspektera kommunernas civilförsvar ur olika aspekter. I 

händelse av krig skulle länsstyrelserna förändra sin organisation och uppgå i 

krigslänsstyrelsen med landshövdingen som fortsatt högste ledare. Förutom att organisera 

civilförsvaret i länet skulle krigslänsstyrelsen även specifikt ansvara för att sjukvården fortsatt 

skulle fungera i länet under en krigssituation. Kommunerna hade dock även ett betydande 

ansvar i sak för civilförsvaret på lokal nivå, även om de stod under krigslänsstyrelsen. Under 
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80-talet kom mycket ansvar som tidigare legat på länsstyrelsen att delegeras över på 

kommunerna istället.
59

   

Civilförsvarets huvuduppgift var att rädda liv. En viktig uppgift under det kalla kriget var att 

varna allmänheten för eventuell fara. Vid händelse av fientligt flygföretag med riktning mot 

Sverige var det först det militära försvarets uppgift att meddela detta till berört 

civilförsvarsområde som i sin tur skulle meddela faran till allmänheten genom att aktivera 

flyglarmet. Vid flyglarm skulle civilbefolkningen omgående uppsöka närmaste skyddsrum.
60

  

 

2.3. Liknande anläggningar 

Civilförsvarsstyrelsen var under 50-talet mycket angelägna om att landets kommuner skulle 

upp föra civilförsvarsanläggningar, de ansåg att bygget av dessa planerade anläggningar gick 

för sakta och försökte därför skriftliga påskynda kommunerna angående detta. 

Civilförsvarsanläggningarna bekostades till stora delar av statliga bidrag. Ungefär två 

tredjedelar av kostnaden för byggnationen betalades med statliga medel, resterade stod 

kommunerna själva för.
61

 

Under det kalla kriget upprättades ledningscentraler för civilförsvaret i de flesta av landets 

kommuner, liknande Arlaanläggningen utanför Köping. Anläggningarna för 

ledningscentralerna varierade i storlek, på en skala från 1-5. Vissa anläggningar placerades i 

säkrare bergrum medan andra placerades i vanliga normalskyddsrum i anslutning till 

kommunala fastigheter, exempelvis under brandstationen. De säkrare 

bergrumsanläggningarna placerades vanligtvis en bit utanför tätbebyggt område, för att 

försöka undvika de områden vilka en eventuell fiende kunde tänkas sätta in sina bombanfall 

mot. Bergrumsanläggningarna byggdes dock även för att kunna motstå bombardemang och 

skadeverkningar av både konventionella och icke konventionella vapensystem, exempelvis 

kärnvapen.
62

   

Det fanns olika typer av ledningscentraler, dels huvudcentraler (HC) dels underordnade 

distriktscentraler. De kommuner som även hade underordnade centraler var exempelvis större 

civilförsvarsområden såsom Stockholm med dess angränsande kommuner. Huvudcentralerna 

döptes efter djurnamn medan de underordnade centralerna döptes efter växtnamn. Exempel på 

namn på huvudcentraler var Grävlingen (Norrköping), Sländan (Avesta), Hästen (Uppsala), 

Elefanten (Stockholm). HC Elefanten och dess systeranläggning HC Vargen torde vara 

Sveriges största anläggningar av sitt slag med en yta på 3 300 kvadratmeter vardera. En 

anledning till att anläggningarna fick kodnamn var för att upprätthålla en hög sekretess kring 

dem. De skulle vara hemliga. Benämningarna med huvudcentraler respektive 
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distriktscentraler kom sedermera att ändras, då alla anläggningar istället gick under namnet 

ledningscentraler.
63

  

 

 

3. Tidigare forskning  

I detta avsnitt beskrivs den forskning som utgjort utgångspunkten för denna uppsats. 

Ytterligare forskning presenteras dock kontinuerligt genom hela uppsatsen, inte minst i den 

litteraturstudie, del fyra, om Sveriges civila och militära försvar under det kalla kriget.   

 

3.1. Ett samhällsskydd för alla väder? – Om det civila försvarets principer och problem  

Historikern Wilhelm Agrell har skrivit Ett samhällskydd för alla väder. I arbetet redogör 

Agrell för civilförsvarets utveckling från andra världskriget från till och med slutet på 1980-

talet. Han tar delvis avstamp i den då senaste uppgjorda försvarsbeslutet (1987), att 

civilförsvaret fått neddragna ekonomiska resurser.
64

 Just ekonomi kopplat till civilförsvaret är 

något som underliggande präglar Agrells arbete. Han visar att civilförsvaret har setts som ett 

företag som gått hand i hand med det militära försvaret. Civilförsvaret samt det militära 

försvaret utgör förenklat landets så kallade totalförsvar.
65

 På så vis skulle ett fullständigt 

existensförsvar kunna uppnås. Genom att garantera civilbefolkningen ett gott skydd i händelse 

av krigsfara såsom tillgång till skyddsrum, skulle medborgarnas moral hållas uppe och 

eventuella folkliga tendenser till att ge upp striden mot en attackerande fiende, vilja till 

kapitulation, minimeras.
66

 Existensförsvaret innebar (i teorin) att landet aldrig skulle 

kapitulera i händelse av krig, eller som det sades när tiden begav sig: ”Varje meddelande om 

att motståndet skall uppges är falskt”. Å andra sidan visar Agrell att civilförsvaret och det 

militära försvaret alltid har slagits om samma pengar och att civilförsvaret i denna kamp, har 

haft svårare att hävda sig på den politiska arenan.  

Tanken bakom civilförsvaret är att skydda civilbefolkningen, en civilbefolkning som på olika 

sätt även ingår i för försvaret andra viktiga funktioner, såsom krigsindustri. Ett bra 

civilförsvar kan även minimera riskerna till att en kapitulationsvilja uppkommer bland 

civilbefolkningen.
67

 Civilförsvarsskydd hade redan utvecklats i Sverige under andra 

världskriget med bland annats skyddsrumsbyggande, kalla krigets nya massförstörelsevapen 

skapade dock nya utmaningar.
68

 I den så kallade Marspromemorian (1955) författad av 

civilförsvaret och försvaret, med det officiella namnet ”Civilförsvaret inför atomåldern” 
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skildrades atomvapenhot mot samhället.
69

 I Marspromemorian antogs det att en fiende kunde 

tänkas inleda en attack mot landet med kärnvapen, riktad mot storstäder som Stockholm. 

Sverige skulle således snabbt vid ett krigsutbrott drabbas av stora förluster, många dödsoffer. 

Erfarenheter från andra världskriget påvisade även att en fiende inte nödvändigtvis ser 

militära styrkor som mål utan även civila. Att angripa civilbefolkningen kan för en fiende vara 

ett effektivt sätt att demoralisera motståndarens försvarsvilja.
70

 Vad som är militära respektive 

civila mål kan också utifrån Agrells argumentation ibland vara lite flytande. Under 50-talet 

framförallt kom stora kärnvapensäkra befolkningsskyddsrum att uppföras, exempelvis Klara 

skyddsrum i Stockholm.
71

 Även massutrymningar av storstäder planerades.  

I slutet av 60-talet ändrades dock hela retoriken vad gäller byggandet av skyddsrum, detta 

delvis beroende av ett komplext militäriskt och politiskt spel. Sverige hade själv beslutat sig 

för att inte införskaffa kärnvapen, framträdande personer inom det svenska försvaret hade 

dock tidigare sagt att dessa vapen var helt nödvändiga för landets försvar. För att 

försvarsledningen skulle kunna hävda ett fortsatt stort behov av ekonomiska resurser till inköp 

av konventionella vapen, som de tidigare uttalat tillhörde det förgångna, tvingades de hävda 

att kärnvapen troligtvis inte skulle användas i ett framtida storkrig. I och för sig gjordes andra 

expertbedömningar också gällande att kärnvapen ansågs som mindre troliga i ett krig än vad 

man ansett tidigare, men det militära och politiska spelet var ändå uppenbart. Ett resultat av 

det militära/politiska spelet blev en minskning av byggandet av den säkraste typen av 

(kärnvapensäkra) skyddsrum, för de behövdes ju inte i och med det ”minskade” 

kärnvapenhotet.
72

    

Agrell framhåller i slutet av sitt arbete att för försvaret har inte alltid logiken fått bestämma 

dess färdriktning. Olika särintressen har velat påverka försvaret att färdas i en för dem 

gynnsam riktning (specifik vapengren, försvarsindustrin etc.). Författaren menar vidare att 

civilförsvaret gång på gång har utsatts för olika manipulationer, vad det gäller saker som 

civilförsvaret ska kunna skydda befolkningen emot, potentiella hot. Vi kan här exempelvis 

återknyta till Agrells tidigare skildring om varför kärnvapenskyddsrummen upphörde att 

byggas. Agrell beskriver vidare att Sveriges försvarsdoktrin kom att förändras allt eftersom 

under kalla kriget, från en doktrin som talar om försvarsförmåga till att Sverige skulle 

avskräcka en fiende att ens gå till attack, avskräckning. I och med denna doktrin ska ingen 

fiende angripa Sverige, utan hållas avskräckt. Detta resulterar i att civilförsvaret involverat 

saker som skyddsrum automatiskt ses som mindre prioriterat, i och med att fienden inte 

kommer att gå till anfall behöver civilbefolkningen inte skyddas. Agrell ställer sig kritisk till 

denna doktrin och de konsekvenser den fick för civilförsvaret .
73
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3.2. Skyddsrum och kärnvapen - En diskursanalys av 1950- och 1960-talets försvars- och 

civilförsvarsdebatt i svensk press  

Skyddsrum och kärnvapen är en Historia C-uppsats som är skriven av Peter Bennesved vid 

Umeå universitet. Bennesved inleder sitt arbete med att förklara hur Sverige under det kalla 

kriget kom att göra stora satsningar på det militära försvaret liksom civilförsvaret. De 

ekonomiska resurser som Sverige lade på dessa försvarsgrenar var enligt författaren större än 

både USA och Sovjetunionens motsvarande satsningar om man räknar i förhållande till 

folkmängd, utgifter per capita. Författaren frågar sig hur det var möjligt för Sverige att 

legitimera att betydande ekonomiska medel lades på försvaret. Hur gestaltade sig den diskurs 

som kunde legitimera detta? Precis som titeln avslöjar gör författaren en analys av material 

hämtat från den svenska pressen under aktuell tidsepok, för att kunna granska försvars- och 

civilförsvarsdebatten i detta forum. Författaren beskriver vidare att han också avser att 

undersöka hur man såg på ett kärnvapenhot mot landet, hur detta diskuterades i svensk press. 

Författaren skriver även att han vill undersöka hur en specifik grupp kunde dominera den 

aktuella debatten i pressen liksom hur debatten under 1960-talet kom att ändra riktning.
74

 

Bennesveds resultat visar att diskursen rörande försvaret och civilförsvaret förändras mellan 

1954-1966. År 1954 framställdes det i den svenska pressen att det fanns hopp för Sverige och 

den svenska befolkningen i det kommande kriget. Samtidigt gjordes dock också gällande att 

krigsfaran för Sverige var direkt överhängande.
75

 Genom ett starkt militär- och civilförsvar 

var kriget dock möjligt att överleva. Bilden som levererades till det svenska folket, diskursen, 

var enligt författaren att beskriva som en förskönande bild av den troliga verkligheten. 

Diskursen, eller den hegemoniska diskursen utgjordes av militären och till viss del det 

styrande socialdemokratiska partiet. En annan sak som också för författaren framträdde i 

analysen, var att den hegemoniska diskursen gjorde gällande att Sverige hade en central 

betydelse för Skandinaviens säkerhet i händelse av en konflikt mellan Sovjet och USA. Därav 

krävdes bland annat ständigt ökade försvarsanslag. Vidare, diskursen var ur flera avseenden 

1960 densamma som 1954, ett framtida krig gick att överleva och samma part innehade den 

hegemoniska makten. För att ytterligare motivera detta resonemang i och med vissa tendenser 

till konkurrerande kritiska diskurser användes dock en större mängd siffror och statistik, för 

att exempelvis beskriva Sveriges skyddsrumskapacitet.
76

 Genom att mycket statistik användes 

hölls debatten också borta från jobbiga frågor, såsom att de nya vätebomberna (och 

förmodade koboltbomber) förändrat många förutsättningar. All typ av krigsplanering 

riskerade med dessa nya vapen att bli helt värdelös. Det gick kanske inte att överleva ett 

framtida krig. Personer som ändå försökte kritisera och ifrågasätta de krigsplaneringar som 

Sverige vid tiden gjorde, avfärdades av hegemonin som pacifister, kommunister och liknande. 

År 1966 hade dock debatten förändrats. Militären som haft en stor del av den hegemoniska 

makten blev allt mer ifrågasatt.
77

 Andra konkurrerande diskurser började se bortom statistiken 

och siffrorna. De ifrågasatte kraftigt försvarets sätt att se på risken för Sverige att dras in i ett 

krig, en krigsrisk för Sverige vid den här tiden eller ett storkrig mellan de två supermakterna 
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föreföll enligt många väldigt avlägset. De ifrågasatte även framförallt försvaret och statens 

tankar om möjligheten att kunna genomföra de olika typer av civilförsvarsmanövrar som 

skulle äga rum i händelsen av ett krig. Var det exempelvis möjligt att genomföra de 

massutrymningar av storstäder som hade planerats? Gick det överhuvudtaget att överleva ett 

krig där en fiende brukade kärnvapen mot oss? Ett mer grundläggande ifrågasättande av hela 

civilförsvaret uppkom även i debatten, i och med dessa frågeställningar  

 

3.3. Svensk oro - Offentligt fruktan under 1900-talets senare hälft 

Svensk oro är en bok som har skrivits av historikern Sverker Oredsson, professor emeritus vid 

Lunds universitet. Boken bygger vidare på hans tidigare bok Svensk rädsla och offentlig 

fruktan under 1900-talets första hälft. Den undersöker och beskriver olika former av oro som 

Sverige ur olika aspekter upplevde under 1900-talets senare hälft.
78

  

Vad gäller oro för yttre hot, som är Oredssons för mig intressantaste tema är detta något som i 

princip fanns med under hela den undersökta tidsperioden. Det yttre hotet för Sveriges del 

bestod till stor del av ett eventuellt angrepp från Sovjet mot Sverige.
79

 Ett storkrig mellan de 

två supermakterna, USA-Sovjet sågs av naturliga skäl också som ett hot mot Sverige, i 

synnerhet om Sverige drogs in i ett sådant. Den nya tidens atomvapen väckte både intresse 

och fruktan hos politiker och militärer.
80

 Det fördes en långdragen och komplicerad 

inrikespolitisk debatt huruvida Sverige ska anskaffa kärnvapen. Sverige kom dock som bekant 

inte att bygga upp en arsenal av denna vapentyp.
81

 Detta delvis som en konsekvens av att 

USA gav Sverige indirekta/direkta säkerhetsgarantier, Sverige befann sig under det 

amerikanska kärnvapenparaplyet.
82

 Sverige kom istället att satsa på vanliga konventionella 

vapen. Sverige skulle förenklat inneha en så pass kraftig krigsmakt att en eventuell fiende 

skulle avskräckas av det faktum att en militär operation mot landet skulle innebära stora egna 

förluster.
83

  

Parallellt med utbyggnaden och organiseringen av det svenska invasionsförsvaret gjordes 

stora insatser för uppbyggnaden av ett effektivt civilförsvar i landet.
84

 Civilbefolkningen 

skulle skyddas vid ett eventuellt angrepp av en fientlig makt. Stora mängder skyddsrum kom 

att byggas för detta ändamål. Skyddsrummen var av olika typer eller säkerhetsklasser. Stora 

så kallade befolkningsskyddsrum skulle kunna ge skydd åt storstädernas invånare, inte minst 

emot radiologiska vapen. Mindre säkra men vanligare så kallade normalskyddsrum byggdes 

också. Man planerade även för att vid hot om krig massutrymma större städers invånare till 

landsbygden.
85

 Under 1960-talet kunde Sverige hysa 45 procent av befolkningen i 
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skyddsrumanläggningar, mer än något annat land i världen (räknat till folkmängd).
86

 Vidare, 

kontinuerligt under 50-, 60-, 70-, 80- och 90-talet gjordes olika försvarspolitiska bedömningar 

av det rådande världsläget av svenska militära och politiska utredare. Bedömningar gjordes 

utifrån många olika typer av aspekter och tilltänkta scenarier, exempelvis vilket intresse 

Sovjet kunde tänkas ha att invadera Sverige/Norden liksom hur nära ett förestående krig 

var/inte var mellan USA-Sovjet.
 87

 I Sverige har Ryssland under många hundra år ansetts vara 

landets huvudfiende, en utbredd rysskräck med andra ord. Under Sovjetepoken var grannen i 

öster alltjämt fortfarande huvudfienden, det enda landet mer eller mindre som kunde tänkas 

försöka invadera Sverige. Efter Sovjets fall och det nya Rysslands skapande skulle man 

kanske kunna tro att rysskräcken försvunnit, men den finns fortfarande kvar enligt Oredsson.  

 

 

4. Sverige under kalla kriget 

I denna del av uppsatsen beskrivs de satsningar som Sverige gjorde under det kalla kriget på 

det militära och civila försvaret, detta för att placera in den lokala empiriska undersökningen 

beträffande ledningscentralen i Arla bergrum i en nationell kontext och förståelseram. 

Redogörelsen av de nationella försvarssatsningarna har utgått från följande arbetsfrågor:   

Vilka olika slags satsningar gjordes på det militära och civila försvaret i Sverige under det 

kalla kriget?  

Varför gjordes stora satsningar både på det militära och civila försvaret i Sverige under det 

kalla kriget och hur kunde dessa satsningar motiveras?  

Hur är det möjligt att förstå försvarssatsningarna utifrån teorier om det så kallade 

folkhemmet?  

 

4.1. Det direkta krigshotet alternativt det upplevda krigshotet 

Mellan de två supermakterna låg det alliansfria Sverige. Det var två supermakter med olika 

ideologiska preferenser och som inte kom överens. Vad Sovjet hade i planerna för Europa, 

Norden och Sverige ansågs som osäkert. Färskt i minnet fanns den sovjetiska aggressionen 

som uppenbarat sig under det finska vinterkriget och fortsättningskriget.    

USA och Sovjet rustade på var sin sida upp sin militära kapacitet kraftigt, i denna upprustning 

hade kärnvapnen en central del. År 1960 hade USA omkring 42 000 kärnstridsspetsar av olika 

modeller och sprängkraft, Sovjet hade samma år omkring 7 000 kärnstridspetsar. USA hade 

såldes till att börja med ett visst försprång vad gäller antal kärnvapen, ett försprång som dock 
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Sovjet i slutet av det kalla kriget övervunnit. År 1985 hade USA omkring 46 000 och Sovjet 

ca 80 000 kärnstridspetsar.
88

  

De två supermakterna stod alltså på kollisionskurs med varandra, och de var välbeväpnade. 

Att grannlandet Sovjet eller "ryssen" inte var att lita på fanns dessutom djupt rotat i den 

svenska folksjälen sedan länge tillbaka. Att det fanns en risk för ett storkrig mellan 

supermakterna var uppenbart, där Sverige skulle kunna bli indraget. Olika militära och 

politiska bedömningar om krigsrisken gjordes i Sverige löpande under det kalla kriget.
 89

  

De sovjetiska nedskjutningarna av två flygplan tillhörande det svenska flygvapnet 1952, även 

kallat för Catalinaaffären kan stå exemplifierande för de spänningar som fanns mellan Sverige 

och Sovjet. Incidenten skapade en allvarlig diplomatisk kris mellan länderna.
90

 Långt senare 

har det visat sig att ett av de nedskjutna flygplanen, den så kallade DC3an utförde elektronisk 

avlysning av Sovjetiska militära installationer för USA:s räkning. Detta kände Sovjet till.
91

 

Händelsen påvisar dock att Sovjet inte rädes att markera mot Sverige, även med militära 

medel. Det många svenskar som inte sov särskilt gott nätterna efter nedskjutningarna av de 

två svenska planen, man fruktade obefogat eller ej, krig mellan länderna.  

Det är under det kalla kriget möjligt att betrakta vilket som hittills presenterats, att det fanns 

indikationer som kunde tyda på att det fanns ett krigshot mot Sverige, att det fanns ett reellt 

krigshot. Det är dock även möjligt att prata om en upplevd känsla av ett krigshot, detta inte 

samma sak som ett reellt krigshot. Bennesved visar i sitt arbete att det för det svenska folket i 

tidningar och nyheter framställdes att det fanns ett krigshot mot landet under tidigt 1950-tal.
92

 

Den uppmålade bilden av ett krigshot, sant eller falsk kunde motivera satsningar på det civila 

försvaret, men givetvis också för det militära försvaret.  

 

4.2. Satsningar på det militära försvaret 

Stora satsningar kom att göras på det militära försvaret under det kalla kriget, här nedan 

beskrivs ett urval av de satsningar som gjordes. Ett särskilt fokus riktas på det svenska 

kärnvapenprogrammet.  

Den vapengren som tilldelades mest resurser var det svenska flygvapnet. I och med detta kom 

Sveriges flygvapen också under 1950/60-talet bli det fjärde slagkraftigaste i välden,
93

 detta 

med flyplan som J29 flygande tunnan, ett stridsflygplan från svenska Saab. Tunnan 

tillverkades i 661 exemplar och satte flera hastighetsrekord.
94

 

Stridsflygplanen, fartyg och värnpliktiga behövde dock skydd mot eventuella fientliga 

bombangrepp. Därav kom även stora resurser att läggas på att bygga 
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skyddsrumsanläggningar.
95

 En av de större militära skyddsanläggningarna som konstruerades 

under det kalla kriget var Muskö örlogsbas. Muskö örlogsbas, lokaliserat i Stockholms 

skärgård, var/är en underjordisk flottbas med ett tillhörande örlogsvarv. I den underjordiska 

örlogsbasen kunde flottans fartyg och ubåtar söka och genomgå reparationer vid behov.
96

  

 

4.3. Svenska kärnvapen 

Wilhelm Agrell har i sin bok Svenska förintelsevapen - Utvecklingen av kemiska och nukleära 

stridsmedel beskrivit Sveriges planer att införskaffa kärnvapen under det kalla kriget. Med 

Agrells bok som utgångspunkt samt ett par kompletterande källor presenteras här en 

sammanfattning om det tidigare svenska kärnvapenprogrammet. 

År 1957 beslöt Riksdagen om att inrätta den så kallade Svenska linjen.
97

 Genom kärnkraftens 

utbyggnad i landet skulle dess växande industrier kunna försörjas med elenergi.
98

 En viktig 

grundstomme i den svenska linjen var dock att kärntekniken och reaktorerna skulle byggas 

upp utifrån ett oberoende av utländsk assistans. Detta dels på grund av att det i den svenska 

linjen fanns ett utrymme för att kärnkraftverken inte endast skulle producera fredlig elenergi, 

utan även vapenplutonium för en svensk atombomb.
99

 Svenska myndigheter önskade undgå 

restrektioner från USA och senare Internationella atomenergiorganet (IAEA) vilka var 

associerade med inköp av utländska kärnkraftsprodukter.
100

  

AB Atomenergi (AE) lade upp riktlinjerna för det svenska kärnkraftsverksbyggandet.
101

 De 

tidiga kraftverken som byggdes i Sverige var så kallade tungvattenreaktorer, en reaktormodell 

som var nödvändig för framställande av vapenplutonium. Försvarets forskningsanstalt (FOA) 

ansvarade sedermera för forskningen rörande atomvapen.
102

 Riksdagen godkände egentligen 

bara forskning för skydd mot atomvapen, denna forskning gick under beteckningen 

Forskningsprogram avseende skydd och försvar mot atomvapen (S-programmet). Ett 

föreslaget forskningsprogram för konstruktion och framtagande av kärnvapenladdningar 

under namnet Forskningsprogram för framtagande av underlag för konstruktion av 

atomladdningar (L-programmet) godkändes aldrig av Riksdagen. I smyg lät dock FOA ändå 

ta fram en konstruktion av en svensk atombomb. Sverige införskaffade sig ett betydande 

tekniskt kunnande avseende kärnvapenteknik enligt bedömningar gjorda av det amerikanska 

försvarsdepartementet.
103

  

Det fanns både krafter för och emot svenska kärnvapen, i politiken och opinionen. 

Överbefälhavare Swedlund ansåg under tidigt 1950-tal att ett svenskt kärnvapen skulle ge 
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Sverige goda möjligheter att försvara sig mot en anfallande fiende och ställde sig således 

positiv. Den tidigare försvarsministern Per Edvin Sköld (S) liksom den dåvarande 

försvarsministern Torsten Nilsson (S) ställde sig också positiva till ett svenskt kärnvapen. 

Statsminister Tage Erlander var också för anskaffande av vapentypen men var försiktig i sina 

uttalanden då hans parti var splittrat i frågan. Ledarskribenten för Dagens Nyheter, Herbert 

Tingsten propagerade för nödvändigheten för Sverige att skaffa kärnvapen.
104

  

Seriösa, ambitiösa och kostsamma projekt för att införskaffa svenska kärnvapen gjordes 

såldes i Sverige. Beroende på olika faktorer kom Sverige aldrig att bygga ett eget kärnvapen. 

Det styrande socialdemokratiska partiet var djupt splittrat i frågan liksom att folkliga 

opinioner mot atomvapen uppkom, exempelvis Aktionsgrupp mot Svensk atombomb 

(AMSA).
105

 USA ogillade av flera skäl också tanken på svenska kärnvapen.
106

 USA kom även 

att ge Sverige säkerhetsgarantier om skydd ifall Sovjet skulle anfalla landet vilket gjorde dyra 

svenska kärnvapen onödiga. Sverige var under det amerikanska kärnvapenparaplyet.
107

  

 

4.4. Satsningar på civilförsvaret  

Stora satsningar kom att göras på civilförsvaret under det kalla kriget, här nedan beskrivs ett 

urval av de satsningar som gjordes och varför de gjordes 

Nästan inget annat jämförbart land gjorde lika omfattande ekonomiska ansträngningar på 

civilförsvaret än Sverige, endast Schweiz gjorde något större satsningar enligt Bennesved.
108

 

Agrell menar att civilförsvaret och däribland byggandet av skyddsrum för civilbefolkningen 

ägde rum för att säkerställa att befolkningen skulle känna sig säker även under ett krig, i alla 

fall så pass säker att det inte skulle uppstå någon folklig vilja till kapitulation mot en fiende.
109

 

Ett Sverige utan effektivt skydd för civilbefolkningen skulle således bli ett enkelt mål för en 

fiende, genom att demoralisera befolkningen genom terrorbombningar, skulle de kunna få 

landet att kapitulera. De atombombssäkra skyddsrum som byggdes i storstäderna och 

planerade massutrymningar av storstäder var på olika sätt som civilförsvaret utkristalliserades 

under det tidiga kalla kriget.
110

 

Utifrån Bennesveds forskning framkommer det att en anledning till varför omfattande 

satsningar kunde göras på det civila försvaret, exempelvis byggande av 

skyddsrumsanläggningar var för att det i tidningar för det svenska folket framställdes att 

krigsrisken för Sverige var överhängande. Det gjordes även klart för befolkningen att det gick 

att överleva ett framtida krig, bara tillräckliga förberedelser genomfördes. Att det skulle gå att 
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överleva ett massivt kärnvapenkrig kom dock senare ifrågasättas allt mer i den allmänna 

debatten.
111

   

 

4.5. Rekordåren och folkhemmet 

Rekordåren är ett begrepp som brukar användas för att beteckna den ekonomiskt gynnsamma 

period för Sverige som uppenbarade sig under efterkrigstiden fram till 1970-talets 

oljekriser.
112

 I och med att Sverige undsluppit andra världskrigets hade det en intakt industri 

som kunde förse ett krigshärjat Europa med allehanda produkter.  

De gynnsamma ekonomiska förutsättningarna möjliggjorde utbyggnaden av den svenska 

välfärden, nära förknippad med folkhemstanken. Precis som statsminister Hansson sade i ett 

tal att "I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet" skulle samma 

filosofi råda i hemmet Sverige.
113

  

Marie Cronqvist, historiker vid Lunds universitet har skrivit ett arbete med titeln Det befästa 

folkhemmet - Kallt krig och varm välfärd i svensk civilförsvarskultur. Cronqvist tar där upp 

olika frågeställningar om bland annat hotet för ett kärnvapenkrig liksom hur det svenska 

folkhemmet skulle agera vid en krigssituation. Författaren gör noggranna granskningar av 

civilförsvarsskriften Om kriget kommer, en skrift som delades ut till alla svenska hushåll med 

jämna mellanrum under det kalla kriget. I broschyren gavs instruktioner vad medborgarna 

skulle göra i en krigssituation, exempelvis vilka saker man skulle/behövde ha med sig i 

händelse av en utrymning. Cronqvist beskriver att skriften när den först utgavs under andra 

världskriget var att beteckna som en krigskatekes, för att under det kalla kriget övergå till att 

bli en medborgarbok.
114

  

Det är uppenbart att staten förväntades att ta ett stort ansvar i en krigssituation, exempelvis 

förse civilbefolkningen med skyddsrum och inneha en allmänt betydande krigsplacering ur 

olika aspekter. I Ett citat från Om kriget kommer från 1983 som Cronqvist har med i sitt 

arbete får vi en inblick i statens roll: "Mycket som du har, kan bli skadat i krigstid. Staten 

betalar ersättning, men kanske inte för allt. Det är viktigt att du skriver ner en lista på dina 

värdefulla saker".
115

   

Historiker Alf W Johansson menar enligt Cronqvist att folkhemmet innebar att svensken 

skulle leva i trygghet genom hela livet, "från vaggan till graven...".
 116

 Sverige valde att gå sin 

egen väg, en egen linje mellan kapitalismen och kommunismen. Cronqvist menar i ett annat 

resonemang att Sverige valde neutraliteten och välfärdssamhället. Cronqvist skriver utifrån 

Johansson att "För att gemenskapen, tryggheten och ordningen skulle kunna upprätthållas, 

behövde krigsberedskapen och försvarsviljan genomsyra såväl det lilla svenska hemmet som 
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det stora folkhemmet".
117

 Faderliga gestalter, ofta i form av ledaren och statsministern för 

Sveriges statsbärande parti, Socialdemokraterna stod som garant och säkrande för folkhemmet 

och dess visioner.
 118

   

Genom en samhällelig gemenskap och en minutiös krigsplanering skulle Sverige stå redo för 

ett tredje världskrig utifrån Cronqvist analyser av Om kriget kommer. Ett starkt totalförsvar 

och förskönande framställningar om möjligheterna att överleva atombombskrig bidrog också 

till att ge svensken en upplevd känsla av trygghet. I de senare versionerna av Om kriget 

kommer från 80-talet tonades dock gemenskapen och statens ansvar i försvaret ned, istället 

lades ett större fokus på individens ansvar att sätta sig själv och sin familj i trygghet i händelse 

av krig.
119

   

 

4.6. Sverige under kalla kriget sammanfattning  

4.6.1. Vilka olika slags satsningar gjordes på det militära och civila försvaret i Sverige under 

det kalla kriget?  

Omfattande satsningar gjordes både på det civila och militära försvaret. Genom den allmänna 

värnplikten kunde försvarsmakten förfoga över en relativt stor mängd soldater,
 
det svenska 

flygvapnet kom vidare att bli en central del i det svenska försvarets organisation.
120

  

Det militära försvaret kom även att skydda sina olika vapensystem samt soldater, detta genom 

byggandet av olika former av militära skyddsrum. Exempel på skyddsrum som här kan 

nämnas är Muskö örlogsbas.
121

  

Sverige planerade vidare även för att ta fram egna kärnvapen, omfattande forskning och 

planering för att tillverka svenska kärnvapen genomfördes i landet.
122

 Att Sverige inte 

införskaffade dessa vapen berodde inte på bristande kompetens inom det kärntekniska 

området utan beroende på en opinion mot införskaffande av atomvapen.
123

 Indirekta 

säkerhetsgarantier från USA till Sverige samt en rad andra faktorer gjorde dessutom ett 

svenskt kärnvapen onödig eller överflödig.
124

  

På motsvarande sätt som vissa militärer och politiker fascinerades över ett eventuellt svenskt 

kärnvapnen fruktade man fiendens kärnvapen. För att skydda civilbefolkningen och hålla 

uppe svenskarnas försvarsmoral var det väsentligt att kunna erbjuda skydd även mot dessa 

starka och förödande vapen.
125

 I storstäderna byggdes stora så kallade befolkningsskyddrum 
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som skulle kunna stå emot kärnvapnens radioaktiva nedfall.
126

 Även omfattande utrymningar 

av storstäderna planerades för de som inte skulle få plats i de kärnvapensäkra 

skyddsrummen.
127

 Under kalla kriget var det även rutin (lag) att vid nybyggnation av 

offentliga byggnader och flerfamiljshus bygga ett eller flera tillhörande skyddsrum.
128

 I 

Köping fanns det exempelvis cirka 130 skyddsrum där civilbefolkningen kunde söka 

skydd.
129

      

 

4.6.2. Varför gjordes stora satsningar både på det militära och civila försvaret i Sverige 

under det kalla kriget och hur kunde dessa satsningar motiveras?  

Ett grundläggande skäl till att de omfattande satsningarna gjordes på det militära och civila 

försvaret var för att det fanns ett krigshot mot landet. Ett krigshot som inte nödvändigtvis var 

reellt. Krigshotet kan nämligen ses utifrån två olika perspektiv.  

För det första kan krigshotet ses som något reellt, att det fanns tydliga indikationer att Sverige 

stod inför ett kommande försvarskrig mot ett anfallande Sovjet. De allmänt rådande 

spänningarna mellan öst och väst kan stå som ett bevis för detta perspektiv, att krig skulle 

uppstå mellan supermakterna och att Sverige på ett eller ett annat sätt skulle dras med i denna 

konflikt.
130

 De tidvis kyliga relationer som uppstod mellan Sverige och Sovjet kan också 

anses som ett bevis för att krigsrisken var reell, exempelvis vid Catalinaaffären.
131

 För det 

andra kan dock krigshotet ses som någonting mindre reellt och istället snarare som en upplevd 

känsla av ett krigshot. För det svenska folket presenteras det att det finns ett krigshot mot 

landet utifrån Bennesveds granskningar, de som står för denna diskurs är ledande politiker, 

militärer och övriga opinionsbildare.
132

 Det presenterades för det svenska folket att det går att 

överleva ett framtida krig om rätt förberedelser görs. Oavsett och krigshotet var reellt eller 

inte kunde det motivera satsningar på både det civila och det militära försvaret för folkets och 

nationens överlevnad.  

Satsningarna på det militära och civila försvaret gjordes även för att de ekonomiska 

förutsättningarna fanns, det fanns tillgängliga ekonomiska resurser under rekordåren att lägga 

på det den svenska försvarsförmågan, både inom det civila och militära försvaret.
133

   

Motiveringen av satsningarna på försvaret kunde dels ske av samma anledning som varför de 

gjordes, krigsrisken. För att möta fienden på slagfältet behövdes en försvarsmakt. För att 

skydda civilbefolkningen från fiendens terrorbombningar behövdes ett civilförsvar där bland 

annat skyddsrum ingick. För det svenska folket beskrevs att om betydande satsningar gjordes 

på inte minst civilförsvaret var det möjligt att överleva ett framtida tredje världskrig. Detta 

                                                           
126

 Oredsson (2003), s. 17ff 
127

 Agrell (1988), s. 14ff 
128

 Oredsson (2003), s. 142ff; Agrell (1988), s. 18ff 
129

 Köpings kommun, registerförteckningar angående Köpings skyddsrum. 
130

 Oredsson (2003) 
131

 Nationalencyklopedin (2014h) 
132

 Bennesved (2012) s. 28-35, s. 51ff 
133

 Hägg (2005), s. 153ff, s. 191ff 



26 
 

gjorde det naturligtvis möjligt att motivera och vinna stöd för de kostsamma försvarsprojekten 

hos den svenska befolkningen.  

Satsningarna på både det militära, men kanske framförallt det civila försvaret kan i ett vidare 

perspektiv kopplas ihop med tanken om folkhemmet. En tanke som också kunde fungera som 

motivering bakom försvarssatsningarna. 

 

4.6.3. Hur är det möjligt att förstå försvarssatsningarna utifrån teorier om det så kallade 

folkhemmet?  

Det fanns i Sverige ingen betydande splittring mellan de politiska partierna om att Sverige 

skulle vara ett folkhem även om moderater och socialdemokraterna hade lite olika tankar hur 

ett folkhem bäst skulle skapas. Folkhemmet kom att bli en svensk överideologi.
134

 

Den svenska modellen, folkhemmet eller den svenska välfärdsmodellen innebar att staten tog 

ett stort ansvar för organiseringen av medborgarnas väl och ve i fredstid, fördela välfärden 

rättvist.
 135

. Folkhemmet handlade om samarbete mellan och omtanke mellan 

samhällsmedborgarna enligt statsminister Hansson.
136

 Rekordåren gjorde olika 

välfärdssatsningar möjliga.
137

Genom folkhemmets gemenskap och omtanke för varandra 

uppstod en känsla av trygghet i fred.
138

 Det kalla kriget innebar dock osäkerhet och rädsla, 

rädsla för ett tredje världskrig. Byggandet av ett starkt militärt försvar, skyddsrum och 

upprättandet av ledningscentraler för civilförsvaret under det kalla kriget i Sverige är delvis en 

förlängning av folkhemsbegreppet. Genom att genomföra betydande föreberedelse inför ett 

framtida krig och säkerställa en stark försvarsvilja kunde folkhemmets trygghetskänsla 

upprätthållas även inför en krigsrisk, detta utifrån Cronqvist beskrivningar av Johansson. 
139

 

Frågan är dock hur mycket trygghet den svenska staten skulle kunnat erbjuda sin befolkning i 

händelse av ett reellt krig. Som Bennesved skriver framställdes till medborgarna under 1950- 

och 60-talet att det var möjligt att överleva ett atombombskrig, även om detta kanske var en 

sanning med modifikation.
140

 Folkhemmet i fred gav i alla fall svensken en känsla och 

förhoppning om en viss trygghet även i krig.  
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5. Arlaberget 

Efter redogörelsen av de nationella försvarssatsningarna på det militära och civila försvaret i 

Sverige riktas nu fokuset mot den lokala undersökningen. I detta avsnitt redovisas den 

empiriska undersökningen av ledningscentralen i Arla bergskyddsrum. Redovisningen sker 

utifrån ett antal uppställda rubriker vilka delvis följer en tidskronologisk ordning.  

 

5.1. Civilförsvarschefen i Arlaberget  

Jens Eriksson har under större delen av sitt yrkesverksamma liv arbetat inom 

räddningstjänsten, även idag år 2014. Inom Köpings räddningstjänst har han arbetat i 27 år. 

Jens var under 80-talet, slutet av det kalla kriget civilförsvarschef för Köpings civilförsvar. 

Detta var en roll han fick inta i och med att han under fredstid var räddningschef vid Köpings 

räddningstjänst. Eriksson beskriver att det nästan alltid var räddningschefen som skulle 

inträda positionen av civilförsvarschef i händelse av krig eller annan krissituation, det var den 

rådande praxisen i de flesta kommunerna. Civilförsvarschefens uppdrag var att leda och 

organisera räddningsarbetet i kommunen vid krig eller annan krissituation. Civilförsvarets 

arbete i Köpings skulle ledas från bergrumsanläggning HC Svanen, eller i folkmun 

Arlaberget. Det var också i Arlaberget där Eriksson skulle vara stationerade tillsammans med 

annan personal från kommunen, personal med olika funktioner och arbetsuppgifter.
141

  

 

5.2. Anledning till byggnationen av Arlaanläggningen   

Arlaanläggningen är enligt Eriksson inte unik egentligen. Liknande anläggningar byggdes i 

grannkommunerna till Köping liksom i de flesta kommuner i Sverige, stora som små.
142

 Att 

en civilförsvarsanläggning skulle byggas för staden var därmed något helt naturligt. Det var 

kalla krigets rådande praxis i Sverige att denna typen av anläggningar skulle byggas. Köping 

som en stad med relativt omfattande industrier antogs i planeringsarbetet för civilförsvaret 

vara ett bombmål för en fiende. Köpings industrier skulle enligt Eriksson med lätthet kunna 

ställa om sin produktion från att tillverka produkter för civila ändamål till produkter för 

militära syften och därmed utgöra så kallad krigsviktig industri. Man var dock mer detaljerad 

än att bara anta Köping som helhet var ett bombmål, utan räknade även ut vilka mer specifika 

platser (industrier) en fiende skulle kunna tänkas vilja oskadliggöra. Även om Eriksson inte 

nämner vilka industrier det rörde sig om exakt är det helt klart att han åtminstone syftar på AB 

Volvos verkstadsfabriker i staden. En annan stor industri som fanns (finns) i Köping är Norsk 

Hydro som tillverkade konstgödsel, en fabrik som med vissa mindre justeringar skulle kunna 

ställa om sin produktion för att tillverka sprängmedel (ammoniumnitrat) som eventuellt skulle 
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kunna vara av militärt intresse.
143

 Utifrån antalet presumtiva bombmål i kommunen tilldelades 

sedan ekonomiska resurser för att kunna skydda staden, säger Eriksson.  

 

5.3. Om bygget och bergskyddsrummet 

Då Arlaanläggningen byggdes 1965 skedde detta enligt Eriksson under ett stort 

hemlighetsmakeri.
144

 Bekanta till Eriksson vilka var med och byggde anläggningen och har 

för honom berättat om den stränga sekretess som var omgärdat bygget. Byggarbetarna var 

förbjudna att tala om vad de arbetade med, vad de byggde. Det rådde till och med mycket 

hysch-hysch kring bortförandet av de bergsmassor som skapades vid sprängningsarbetet. Å 

andra sidan menar Eriksson att folk naturligtvis visste att någonting byggdes, anläggningen 

var därmed inte helt hemlig ur den synvinkeln. Varför anläggningen kom att placeras ett par 

kilometer utanför Köping berodde enligt Eriksson i huvudsak på två faktorer. För det första 

uppfyllde det aktuella berget, Arlaberget de krav på hållfastighet vilka krävs för att bygga ett 

säkert bergskyddsrum. För det andra önskade man att anläggningen låg lite ocentralt, bort från 

"händelsernas centrum" där fiende kunde tänkas sätta in bombflyg. Anläggningen är byggd på 

det viset att man gröpt ur berget för att sedan bygga upp ett fristående betonghus inne i berget, 

det finns ett mellanrum mellan huset och de fasta bergväggarna. Huset är uppfört, eller är 

placerat ovanpå gummidämpare för att absorbera de våldsamma och skadliga vibrationer som 

kan uppstå vid ett bombanfall. Huset kan alltså skaka fritt på sina gummidämpare vid 

eventuella chockvågor från bomber. Anläggningen konstruerades för att klara en direktträff av 

en 250kg bomb. Anläggningen hade även skydd mot så kallade ABC-stridsmedel (atomic-, 

biological- and chemical- weapons
145

). Skyddet mot farligt nedfall från kärnvapen alternativt 

biologiska eller kemiska stridsmedel säkerställdes genom att anläggningen trycksattes med 

kompressorer, övertrycket som skapades i förhållande till den utomliggande omgivningen 

förhindrade att farliga substanser skulle läcka in.
146

 Det fanns även ett inbyggt system för att 

lagra ren luft/syre i berget. Man hade också tillgång till en egen brunn för att kunna förse 

anläggningen med färskvatten. Arla bergrum hade alltså ett omfattande skydd mot olika 

vapentyper men skulle inte ha klarat av en direktträff av ett kärnvapen.  

 

5.4. Egna observationer av anläggningen  

För att komma in i Arlaanläggningen måste man passera ett antal portar och slussar. Det finns 

för det första en ytterdörr till Arlaberget, en port i metall.
147

 Innanför porten möts besökaren 

av en ganska lång korridor som går rakt fram till en fast bergvägg. Portar och slussystem för 

att komma in i huvudanläggningen är följaktligen inte placerade rakt fram i korridoren, utan 

på höger sida i slutet av korridoren. Anledningen till denna utformning är för att leda en 
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eventuell tryckvåg från en bomb bort från de vidare dörrarna in i anläggningen och istället in i 

en fast bergvägg. Till höger väntar besökaren av Arlaanläggningen ett slussystem bestående 

av tre mycket solida rödmålade pansardörrar (stötvågsskydd). Efter att besökaren passerat 

dessa dörrar är man sedan inne i själva huvudanläggningen, huset i berget. Det är som ett helt 

vanligt hus, det som eventuellt skvallrar om att det inte är ett helt vanligt hus är det givetvis 

saknar fönster liksom en viss fuktighet. Huset består av två våningar. På den nedre våningen 

finns en liten bespisning med tillhörande matsal, där finns även två logement och ett ganska 

stort maskinrum. I de två logementen med sovrum och toaletter, ett för män och ett för 

kvinnor finns det i sovrummen våningssängar med färdiga sängkläder i, redo att användas. I 

maskinrummet är en mängd olika aggregat installerade, bland annat dieselkraftverk för att 

kunna försörja anläggningen med elektricitet, kompressorer, avfuktningsaggregat och 

aggregat för uppvärmning och varmvatten. På övervåningen i huset i berget ligger 

anläggningens nervsystem skulle man kunna säga. Där finns en rad olika rum för telefon- och 

radiokommunikation liksom ett större samlingsrum eller sambandsrum. I samlingsrummet är 

det många stolar och en del bord utplacerade. På väggarna finns en del anslagstavlor och 

kartor. Bland annat en karta med Köping i centrum som beskriver när kommunens flygalarm 

ska aktiveras om fientligt flyg börjar närma sig staden. I trapporna upp till andra våningen 

finns observationsluckor, som när man öppnar dem gör att man kan se berget utanför huset 

som man befinner sig i. Det finns alltså ett mellanrum mellan huset och själva berget. Från 

observationsluckorna är det möjligt att se att själva huset är byggt av armerad betong. Det är 

även möjligt att notera att själva betongkonstruktionen är naken. För att på ett effektivt sätt stå 

emot så kallade elektromagnetisk puls (EMP) som skapas vid kärnvapenexplosioner, vilka 

kan skada elektronik krävs nämligen en specifik metallsköld, en sköld som ska placeras 

utanpå betongkonsstruktionen.
148

 Arlaanläggningen saknade av allt att döma ett sådant skydd.       

 

5.5. Om kriget kommer 

I händelse av kris- eller krigssituation skulle Arlaberget och Köpings civilförsvar aktiveras. 

Jens Eriksson kom inte ihåg om det fanns någon utsatt mobiliseringstid, hur snabbt 

anläggningen skulle kunna tas i bruk. Rent praktiskt skulle mobilisering och ett aktiverande 

av ledningscentralen i berget ske skyndsamt och snarast möjligt. I bergrummet var tanken att 

cirka 100 medarbetare skulle befinna sig, människor med olika befattningar och 

arbetsuppgifter. Hälften av de inhysta arbetarna skulle jobba medan den andra hälften låg och 

sov, arbetet i berget skulle således ske i tvåskift. Storleksmässigt var Arlaanläggningen av 

civilförsvarsstab typ 1, den största typen av anläggning som normalt byggdes. 

Anläggningarna i Stockholm och andra storstäder var dock än större och av specialtyp. 

Civilförsvaret var under sin tidiga historia en delvis beväpnad organisation. Därmed skulle 

också Arlaanläggningen till en början i skarpt läge skyddas av beväpnade vakter. Ingen 

obehörig skulle kunna ta sig in i den.
149
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Det var en rad olika typer av människor som skulle arbeta och leva i berget i en skarp 

situation. Vilka som skulle arbeta och vara i berget var välplanerat och ingenting som skulle 

arrangeras spontant. Med jämna mellanrum skedde uttagningar till civilförsvarsorganisationen 

för Köping, det var mycket så kallad pliktpersonal som skulle verka i berget. Under tiden för 

det kalla kriget var det tjänsteplikt till det civila försvaret liknande till det militära försvaret. 

Efter 47 års ålder avskrevs männen från det militära försvaret men hade emellertid då fortsatt 

skyldighet att ställa upp för civilförvaret. Till stor del skulle arbetsstyrkan i berget också bestå 

av kvinnor.
150

  

Det fanns flera organisationer och personalgrupper med olika arbetsuppgifter inne berget med 

en huvudstab som skulle koordinera samman allt.
151

 Det fanns sambandspersoner, 

radiotelefonister, radioväxel, olika operatörer och kökspersonal. Olika tjänstemän från 

kommunen skulle också verka i berget, exempelvis folk från byggnadsnämnden som hade 

med sig kartor och ritningar över befintliga skyddsrum i Köping och därmed bland annat 

kunna guida köpingborna till säkerhet. Det fanns i berget en särskild enhet som lyssnade och 

stod i kontakt med LUFOR, Luftförsvarsorientering. Genom LUFOR vilket var en militär 

organisation/system fick civilförsvaret tillgång till information om fiendeflygs positioner, 

luftlandsättningar, bomfällningar, detonerade kärnvapen, risker för radioaktivt nedfall etc.
152

 

För att kunna stå i kontakt med LUFOR samt bedriva annan typ av radiokommunikation finns 

ovanpå Arlaberget ett antal radiomaster installerade utifrån Erikssons beskrivningar.
153

 

LUFOR kunde med hjälp av försvarets radarsystem erhålla information om fientliga 

flygföretags positioner. I händelse av att ett fientligt flygföretag tycktes vara på väg i riktning 

mot Köping skulle kommunens flyglarm i god tid aktiveras och därmed allmänheten varnas. 

Invånarna skulle vid larm uppsöka närmaste skyddsrum. På en karta med två cirklar med 

Köping i centrum, en blå yttre cirkel och en röd mindre inre cirkel anges när larmet skulle 

aktiveras. Under nattetid skulle larmet igångsättas när ett fientligt eller okänt flygföretag 

passerade den yttre blå cirkeln. Flygföretaget hade längre beräknad sträcka kvar till staden vid 

passerandet av den blåa cirkeln än den röda, detta för att yrvakna köpingsbor beräknades ta 

längre tid på sig att komma iväg till närmaste skyddsrum. Under dagtid skulle i stället 

flyglarmet sättas igång först när fiendeflyg passerat den röda inre cirkeln. I Köping fanns år 

1999 omkring 130 skyddsrum eller skyddade utrymmen enligt kommunens 

registerförteckningar.
154

 Antalet skyddsrum bör ha varit ungefär densamma under 80-talet då 

skyddsrumsbyggandet upphörde i slutet av det kalla kriget.
155

 De flesta av Köpings 

skyddsrum var placerade i flerfamiljshus och olika offentliga byggnader såsom skolor.
156

 

Eriksson poängterar dock att det skulle vara svårt att avgöra ett fientligt flygföretags avsikter, 
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det fanns alltid en risk för att de "bluffade" och gjorde olika undanmanövrar i sista minut och 

bytte mål, till Köpings för- eller nackdel.
157

 

I Arlaberget skulle även olika handläggare arbeta, exempelvis från räddningstjänsten. Det var 

naturligtvis viktigt att den kommunala räddningstjänsten fungerad väl i en kris eller 

krigssituation. I en krigssituation skulle räddningstjänsten organiseras och styras från berget. 

Räddningstjänsten eller brandstationen som normalt sett i fredstid låg placerad i centrala 

Köping skulle enligt de förutbestämda planerna istället lokaliseras i den lilla byn Himmeta, ett 

par kilometer utanför Köping. På en plats vid namn Släta i Himmeta fanns ett 

mobiliseringsförråd lokaliserat. Räddningstjänsten skulle i krig ligga ute i fält för att undvika 

att som Eriksson beskriver det, "befinna sig i händelsernas centrum", undvika bli utslagen av 

en fiende.
158

  

 

5.6. Övning i Arlaberget  

En övning i berget gick normalt sett till så att all personal sammankallades som i ett äkta 

skarpt läge skulle verka där, Arlastaben sammankallades och aktiverades. Övning i berget 

ägde rum ungefär vartannat år. Övningarna utformades enligt Eriksson liknande militära 

övningar där det fanns en motspelsgrupp, inom det militära kallat för en B-styrka. 

Motspelsgruppen ställde Arlastaben inför olika problem, genererade olika situationer, 

exempelvis med olika kommandon som "fienden har landstigit här, svensk militär vill att man 

utrymmer Köping". Övningarna inbegrep dock inte enbart scenarier som inbegrep en 

krigssituation, utan även andra former av krissituationer. I slutet av det kalla kriget fanns 

exempelvis en oro för stora och därmed svårthanterliga flyktingströmmar skulle kunna 

komma i och med Östblockets kollaps. Övningar i berget kunde utifrån detta handla om att 

Köping skulle bereda plats för anländande flyktingar från Baltikum. Det var sedan 

Arlastabens uppgift att vidta olika åtgärder för att lösa de problem eller kommandon som 

motspelsgruppen ställde dem inför.
159

  

 

5.7. Om kriget hade anlänt  

Ledningscentralen i Arlaberget kom aldrig att användas i skarpt läge. Trots detta är Eriksson 

övertygad om att anläggningen och dess ledningsfunktion skulle ha fungerat. Det fanns 

välutvecklade planer för hur civilförsvaret skulle organiseras och styras från berget i händelse 

av kris eller krig. Allt var planerat in i minsta detalj. Å andra sidan är inte Eriksson 

främmande för att beskriva de problem som ändå skulle kunna ha uppstått. Ledningen och 

civilförsvaret av Köping hade kanske inte fungerat perfekt i början av en kris- eller 

krigssituation men efter lite inkörningstiden skulle det hela ha fungerat bra tror han. En 

anledning varför anläggningen skulle kunna krävt en viss inkörningstid för att fungera 

optimalt var för att personalen normalt inte arbetade i berget, en ny arbetsmiljö blir 

                                                           
157

 Intervju med Jens Eriksson 2014-03-13 
158

 Intervju med Jens Eriksson 2014-03-13 
159

 Intervju med Jens Eriksson 2014-03-13 



32 
 

naturligtvis en omställning för de människor som skulle verka där. Ett annat komplexare 

problem som civilförsvaret hade i fredstid, som hade kunnat ställa till problem under en skarp 

situation var att det inte alltid var lätt att övertyga alla om nyttan med civilförsvaret och vikten 

av att göra nödvändiga kris- eller krigsförberedelser. Sverige är ett land som inte varit i krig 

på mycket länge påtalar Eriksson. Skolchefer och liknande var inte alltid övertygade enligt 

Eriksson om att genomföra olika nödvändiga krigsförberedande åtgärder.
160

 

 

5.8. Slutet för Arlaberget 

Den sista övningen i Arlaberget ägde rum 1991 och ytterligare ett par år in på 90-talet kom 

anläggningen att avvecklas som en stationeringsplats för civilförsvaret i krig eller kris.
161

 Jens 

Eriksson uppfattade att avvecklingen av anläggningen berodde på ekonomiska faktorer 

snarare än att anläggningen inte hade något att bidra med längre.
162

  

Det slutgiltiga beslutet att definitivt lämna Arlaanläggningen fastställdes år 1998 av Köpings 

kommuns politiska ledning. Motiven till att lämna anläggning vilka beskrivs i olika politiska 

sammanträdesprotokoll var för att ledningscentralen ansågs som omodern liksom att den 

installerade tekniska utrustningen i anläggning bedömdes som förlegad. Anläggningen ansågs 

vidare också vara en ekonomisk börda för kommunen då Arlabergets driftskostnader var på 

cirka 130 000 kr per år (elkostnader för avfuktningsaggregat mm) oavsett den användes eller 

ej. 1998 beslöts således att ledningscentralen i Arlaberget skulle avvecklas för gott och att en 

ny ledningscentral skulle istället uppföras vid kommunens brandstation.
163

 

Redan 1998 inledes sonderingar om eventuella möjligheter för kommunen att avyttra 

anläggningen, inte minst för att slippa dess driftkostnader.
164

 Anläggningen och dess öde kom 

dock att sväva i ovisshet i omkring ett decennium framöver. År 2010 beslutade 

kommunstyrelsen att ge Köpings stadskansli nya direktiv att åter igen försöka avyttra 

anläggningen. År 2011 rekommenderade stadskansliet kommunstyrelsen att godkänna Johan 

Ekström som köpare av anläggningen för 200 000 kr.
165

 Detta var något som senare också 

beviljades. Anläggningen fick nu ett nytt liv i form av en skyddad plats för dataservrar och 

övrig typ av arkivering.
166

  

Jens Eriksson tror inte att Köping kommer att komma tillbaka till Arlaberget eller någon 

liknande anläggning igen. Den typen av anläggningar tillhör det förgångna, det kalla kriget. 

Eriksson kan dock inte låta bli att fundera över vilka effekter Ryssland och Putins 
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krigsskrammel i Östeuropa (2014) kan komma att få för konsekvenser för Sverige och 

civilförsvaret i landet i framtiden.
167

  

 

 

6. Slutsatser  

6.1. Varför byggdes Arla bergskyddsrum med dess tillhörande ledningscentral i Köping?  

Att ledningscentraler för civilförsvaret upprättades under det kalla kriget var inget unikt för 

Köping, utan dessa ledningscentraler var en del i ett större nationellt projekt.
168

 Liknande 

anläggningar upprättades i de flesta av landets kommuner. Anläggningarna subventionerades 

också till stora delar av statliga pengar, troligen via den statliga myndigheten 

Fortifikationsverket.
169

 Köping ansågs som ett särskilt utsatt bombmål i och med dess 

industrier.
170

 Köpings utsatthet kan eventuellt varit pådrivande bakom bygget av 

Arlaanläggningen men knappast avgörande, en skyddad ledningscentral skulle uppföras i 

Köping i likhet med i Sveriges alla andra kommuner. Det var tidsandans praxis.  

Det var vidare heller inte helt ovanligt att ledningscentralerna upprättades i bergskyddsrum, 

för att centralen skulle var av välskyddad mot fientliga bombangrepp.
171

 Under det kalla 

kriget fanns det en utbredd rädsla för det då relativt nya vapnet, kärnvapen.
172

 För att kunna 

överleva kärnvapenattacker krävdes särskilda anläggningar som var konstruerade för att möta 

detta hot, Arla bergskyddsrum var en sådan anläggning.
173

 Då ledningscentralen i Arlaberget 

skulle utgöra hjärnan för civilförsvaret i Köping var det naturligtvis särskilt viktigt att den inte 

förlorades i händelse av ett krig, då köpingsborna i så fall skulle vara utlämnade åt sitt eget 

öde.  

 

6.2. Vilken kapacitet hade bergskyddsrummet vad gäller skyddsförmåga och plats för antal 

individer?  

Arla bergskyddsrum konstruerades för att kunna stå emot en rad olika vapentyper.
174

 

Bergskyddsrummet hade ett skydd mot så kallade ABC-stridsmedel, det vill säga ett skydd 

mot radiologiska, biologiska och kemiska stridsmedel. Anläggningen utformades vidare för 

att stå emot de vibrationer som uppkommer vid bombnedslag orsakade av konventionella eller 

nukleära vapentyper. Berget skulle klara av en direktträff av en bomb bestående av 

konventionellt sprängmedel i storleksklassen 250kg, skyddsrummet skulle inte klara av en 
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direktträff av ett kärnvapen. Skyddsrummet saknade av allt att döma ett effektivt skydd mot 

den elektromagnetiska puls (EMP) som uppstår vid kärnvapenexplosioner och kan vara 

skadlig för elektronik.
175

   

Under drift skulle cirka 100 medarbetare kunna vistas samtidigt, arbetare med olika 

arbetsuppgifter och funktioner. Arbetet i berget skulle ske i tvåskift, ena hälften jobbade 

medan den andra hälften låg och sov i någon av anläggningens sovsalar i anläggningens två 

logement. Storleksmässigt var Arla bergrum den största typen av anläggningar som normalt 

sätt byggdes runt om i Sverige och skulle inhysa ledningscentralen för kommunens 

civilförsvar, storstädernas anläggningar var dock större och av specialtyp.
176

  

 

6.3. Vilken funktion skulle ledningscentralen inneha i händelse av krig eller annan kris för 

Köping?  

Arla bergskyddsrum med dess tillhörande ledningscentral skulle vara sätet för Köpings 

civilförsvar i händelse av krig eller annan allvarlig krissituation. Vilka som skulle arbeta i 

anläggningen var förutbestämt och personalstyrkan skulle vid behov sammankallas skyndsamt 

för att på så vis aktivera ledningscentralen.
177

  

Köpings räddningstjänst skulle i händelse av krig eller kris styras från Arlaberget av 

civilförsvarschefen och hans medarbetare. I anläggningen fanns vidare även tjänstemän från 

kommunen som hade olika ansvarsområden och uppgifter, exempelvis arbetar med kunskap 

om stadens skyddsrum dit Köpings invånare skulle kunna söka betäckning i någon av stadens 

cirka 130 skyddsrum.
178

   

En annan sak som skulle administreras från berget var igångsättandet av stadens flyglarm.
179

 

Civilförsvaret hade i Sverige en särskild uppgift att varna allmänheten för fara, särskilt mot 

fientliga flygangrepp under tiden för det kalla kriget.
180

 Genom radiokontakt med det militära 

Luftförsvarsorienteringsystemet (LUFOR) kunde ett igångsättande av larmet och därmed en 

varning till Köpings invånare att uppsöka närmaste skyddsrum ske
181

  

Köpings civilförsvar och civilförsvarets ledning i Arlaberget skulle dock inte enbart vara 

beredd på att verka i krig utan också i olika krissituationer. Mot slutet av det kalla kriget 

övades exempelvis för att kunna ta emot potentiella flyktingströmmar från forna Sovjet och 

Baltikum.
182
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Civilförsvaret i Köping var dock ingen autonom enhet utan stod i kontakt med övriga delar av 

det svenska civilförsvaret, länsstyrelsen eller krigslänsstyrelsen hade ett särskilt ansvar för att 

säkerställa civilförsvarsförmågan i aktuellt län.
183

Arlaberget och dess tillhörande 

ledningscentral skulle fungera som Köpings civilförsvars hjärna och administratör i händelse 

av krig eller annan kris. Bra dock att komma ihåg är att mycket av det praktiska civilförsvaret 

var lokaliserat utanför berget, det går givetvis inte att släcka bränder efter bombangrepp 

inifrån ett bergskyddsrum, det fanns personal även utanför berget.
184

    

 

6.4. Under vilka omständigheter avvecklades Arlaanläggningen?  

I Arlaberget anordnades den sista övningen 1991 och åren efter detta kom kommunen och 

civilförsvaret att lämna anläggningen, inga övningar bedrevs där.
185

  

Under 1980-talet hade kommunerna fått ta över mycket av det ansvar för planering och 

organisering av civilförsvaret som tidigare legat på länsstyrelsen, indirekt staten.
186

 Detta 

medförde ett ökat administrativt ansvar för kommunerna vilket innebar högre kostnader. 

Civilförsvaret fick även delvis under 80-talet allmänt minskade ekonomisk resurser.
187

 

Civilförsvaret kom även att under slutet 80-talet att genom gå en rad organisatoriska 

förändringar, med bland annat namnbyten och förändrade arbetsuppgifter.
188

 Den gamla 

civilförsvarsorganisationen tillhörande kalla kriget kom sammanfattat att läggas ned.
189

  

När muren sedan föll och Sovjet upplöses försvann det stora potentiella krigshotet mot 

Sverige, atombombssäkra ledningscentraler var överflödiga. Civilförsvarsanläggningar 

inklusive Arlaanläggningen som en gång i tiden uppförts på statligt initiativ
190

, eller rättare 

sagt på statlig beordring var nu en förlegad mastodont och Köpings kommuns problem. Den 

kostade dessutom pengar för kommunen.
191

 Anläggningen hade omodern utrustning och 

skulle behöva en upprustning för att fortsätta vara i brukbart skick.
192

 För den nya tiden, en tid 

ett utan ett rött hot i öster krävdes dock inte några atombombssäkra anläggningar, 

Arlaanläggningen tillhörde en annan tid. Köpings kommun beslöt 1998 att flytta stadens 

ledningscentral till brandstationen, detta delvis utifrån indirekta rekommendationer från den 

statliga Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB).
193
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7. Sammanfattning 

Denna uppsats syftade i att undersöka en civilförsvarsanläggning lokaliserad i Arlaberget 

utanför Köping genom en studie på lokal nivå. För att placera den lokala undersökning i ett 

större sammanhang presenterades först en sammanställning av de nationella 

försvarssatsningar som ägde rum i Sverige under det kalla kriget i uppsatsen. Satsningar inom 

både det civila och militära försvaret presenterades i denna redogörelse. Denna redogörelse 

visar att omfattande satsningar gjordes på det civila och militära försvaret, satsningar som kan 

förstås utifrån tankar om folkhemmet.  

Ett antal frågor formulerades för att undersöka den lokala civilförsvarsanläggningen i Köping. 

Uppsatsen kommer fram till att Arla bergskyddsrum byggdes i Köping som en del i en större 

nationell process, liknande anläggningar byggdes i hela Sverige, även om det fanns vissa 

lokala motiv som verkade extra motiverande bakom byggandet av Arlaanläggningen. I 

anläggningen skulle vidare en relativt stor mängd människor arbeta och bo i händelse av kris 

eller krig, bergrumsanläggningen hade också skydd mot en mängd vapentyper. I händelse av 

krig eller kris skulle ledningscentralen fungera som civilförsvarets nervcentrum för Köping, 

med organisering av civilförsvaret och kommunens övriga funktioner i krig. 

Arlaanläggningen kom att avvecklas under 1990-talet på grund av en rad faktorer, framförallt 

beroende på en försvunnen eller förändrad hotbild i och med det kalla krigets upphörande.  

 

 

8. Diskussion  

Ibland har det hävdats att Sveriges försvarssatsningar under det kalla kriget gjordes för att 

göra neutralitetspolitiken trovärdig, att det skulle verka trovärdigt att Sverige skulle förklara 

sig neutralt i händelse av krig. Det är dock svårt att förstå detta resonemang. Omfattande 

forskning och journalistik har påvisat att Sveriges påstådda alliansfrihetspolitik under det 

kalla kriget går att ifrågasätta. Detta gör exempelvis Mikael Holmström i sin bok Den dolda 

alliansen - Sveriges hemliga Nato-förbindelser. Enligt Holmström doldes det svenska 

samarbetet med väst och NATO egentligen inte för någon, förutom för det svenska folket. 

Han redogör i den bland annat för hur FRA (Försvarets radioanstalt) på ett konsekvent och 

ibland provocerande sätt lät avlyssna Sovjet, uppgifter som senare vidarebefordrades till 

västmakterna. Sverige räknade vidare med och fick indikationer på att NATO i händelse av ett 

sovjetiskt hot mot Sverige, skulle komma till undsättning.
194

 Att Sovjet förstod eller hade 

betydande indikationer att Sverige inte var ett helt alliansfritt land och Sverige helt säkert 

skulle ställa sig neutralt i händelse av ett krig var de varse om under det kalla kriget.
195

 Visst 

är det möjligt att Sverige försvarssatsningar under det kalla kriget delvis genomfördes för att 

uppvisa en trovärdig neutralitetspolitik, i vart fall för det ovetande svenska folket. 

Satsningarna gjordes dock nog mer för att helt enkelt kunna möta ett Sovjetiskt hot, ett hot 

man inte otänkbart mött tillsammans med sina kollegor i NATO.  
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Tanken om folkhemmet, ett folkhem i krig och fred kan dock på ett bättre sätt förklara de 

försvarssatsningar som ägde rum under det kalla kriget. Ett exempel på de försvarssatsningar 

som gjordes var Arlaanläggningen utanför Köping. Genom satsningar på det militära och 

civila försvaret vaggades svenskarna in i en känsla av att landet kunde erbjuda en viss välfärd 

även i en krigssituation, en välfärd i form av överlevnad. Känslan om möjligheten till 

överlevnad i krig bör dock tas med en nypa salt. Inget land, inte ens Sverige med alla dess 

olika former av försvarssatsningar skulle kunna garantera sina medborgare överlevnad i ett 

kärnvapenkrig. På ett liknande sätt som den svenska staten under 2000-talet köpt in 

läkemedlet Tamiflu
196

 som skydd mot olika potentiellt dödsbringande influensaepidemier 

gjordes olika försvarssatsningar under det kalla kriget. Det råder idag stor osäkerhet om 

tamiflumedicinen i huvudtaget fungerar eller hur effektiv den är, ingen vet på motsvarande 

sätt hur bra de svenska försvarssatsningarna kunnat stå emot en anfallande ryss. Kanske skulle 

Tamiflumedicinen inte fungera på en faktisk fågelinfluensaepidemi? Kanske hade de Svenska 

försvarssatsningarna gjort sitt jobb i händelse av ett tredje världskrig? Ingen vet. 

Placeboeffekten torde dock i både fallen vara betydande.   

Det kan inte garanteras att de försvarssatsningar som gjordes under det kalla kriget skulle 

rädda den svenska befolkningen undan ett krigs farsoter. Om Sveriges försvar hade mäktat 

med ett krig och kunnat säkerställa medborgarnas välmående beror naturligtvis på en rad 

komplexa faktorer, exempelvis om kärnvapen skulle brukats eller ej. Att Sverige dock hade 

ett betydande försvarsmakt och civilförsvar råder det dock inget tvivel om. Jens Eriksson är 

övertygad om att civilförsvaret i Köping i händelse av att det kalla kriget blev varmt var väl 

förberett och skulle kunna fungera och utföra sitt tilltänka uppdrag. Vad gäller 

försvarssatsningar, av både civil och militär karaktär är alltid enkla att kritisera. Sovjet kom 

aldrig under det kalla kriget att verkställa någon krigsförklaring mot Sverige, vårt land kom 

aldrig att dras in i något tredje världskrig. Därav skulle man med lätthet kunna säga att 

Sverige försvarssatsningar var bortkastade pengar. En kritiker till ett sådant resonemang 

skulle dock säga att försvarssatsningar görs för att förebygga krig, avskräcka en eventuell 

fiende. Ur en sådan synvinkel kan det starka svenska militär och civila försvaret under det 

kalla kriget ha verkat avskräckande för Sovjet.  

Vare sig de svenska försvarssatsningarna under det kalla kriget var onödiga eller ej ägde de 

rum. Jag finner det personligen i vilket fall som helst orimligt att anklaga den svenska staten 

för att inte gjort sitt yttersta för att genom folkhemstanken försöka garantera medborgarnas 

väl och ve. Med en krigsmakt som för att finna paralleller till måste blicka tillbaka på den 

svenska stormaktstiden under 1600-talet. Med en civilförsvarsorganisation på nationell, 

regional och lokal nivå försökte staten bistå med välfärd i fred - överlevnad i krig.  

När väl muren och Sovjet föll gick det fort för den praktiska nedmonteringen av den svenska 

försvarsförmågan, både vad gäller försvarsmakten och civilförsvaret. Sveriges kommuner 

blev kvarståendes stora civilförsvarsanläggningar, föråldrade anläggningar. Även om 

anläggningarna var föråldrade ställer jag mig dock frågan i klokheten att låta dem avvecklas. 

Att uppföra dessa skyddade ledningscentraler hade kostat skattebetalare mycket stora pengar 
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en gång i tiden, hur kunde staten vara så säker på att dessa bergfasta skydd aldrig skulle kunna 

vara till nytta igen? De senaste månaderna har vi sett tendenser till ett ökat tonläge mellan 

USA/NATO och Ryssland i och med den pågående krisen i Ukraina. Man brukar säga att det 

går fort att riva, men det tar långt tid att bygga upp. Att svenska myndigheter kommer att låta 

bygga upp ett liknande system av anläggningar igen torde vara nästintill otänkbart, inte minst 

ur ett ekonomiskt perspektiv. Den svenska staten kunde omöjligt när de lyfte sin beskyddande 

hand över civilförsvaret och landets civilförsvarsanläggningar veta hur framtiden skulle 

utveckla sig vad gäller potentiella hot mot landet. Staten såg istället troligtvis sin chans att 

spara pengar, pengar som inte fanns i det ekonomiskt kristyngda Sverige under början av 

1990-talet. Vad gäller civilförsvaret frånträdde staten i någon mån från sitt tidigare självklara 

ansvar utifrån min mening. Sveriges försvarsförmåga, inte minst vad gäller civilförsvaret hade 

en gång byggts upp för att säkerställa folkhemmets trygghet. Folkhemmet med kollektivet 

som utgångspunkt kom som begrepp att förlora bärkraft till förmån för ett mer individualiserat 

tänk under 1900-talets slut. Detta fick givetvis utifrån ytterligare ett perspektiv konsekvenser 

för de system som byggts upp utifrån folkhemstanken, såsom civilförsvaret.  

Sverige sägs ibland vara ett litet fredligt land i norr, kanske stämmer påståendet. Under det 

kalla kriget var landet dock beväpnat till tänderna och skyddsrum för civilbefolkningen fanns 

i var bostadsområde. Om Sveriges många civila och militära försvarssatsningar påstås 

Winston Churchill vid ett lunchmöte med Tage Erlander 1954 i London lite ironiskt sagt 

ungefär, ”vilket krig tänker ni svenskar vara med i?”.
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 Det fredliga landet i norr var redo för 

krig, kriget som aldrig kom.  
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10. Bilagor 

Intervjufrågor 

 

Hur såg din relation med Arlaberget ut? 

 

Vet du någonting om varför beslut om byggnation skede? Varför just i Odensvi? Vem var 

ägare av skyddsrummet?  

 

Vad kan du berätta om själva skyddsrummet? Konstruktion? Skyddsförmåga? Plats/storlek?  

 

Hur var skyddsrummet tänkt att användas? Vilken funktion?  

 

Vilka skulle bo och arbeta i berget?  

 

Hur kunde en övning gå till i berget?  

 

Hur snabbt kunde skyddsrummet tas i bruk vid behov? Tid innan personalen skulle vara på 

plats?  

 

Tror du att skyddsrummet och dess funktioner hade fungerat i skarpt läge?  

 

Har du några övriga intressanta upplysningar om skyddsrummet? 

 

Vet någon annan person som skulle kunna sitta inne med intressant information om 

skyddsrummet?  

 


