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Sveriges
militär-

historiska arv

Sedan TIFF nr 2/2012 har läsarna haft möjlighet att följa med på 
en resa genom vårt militärhistoriska arv i en helt unik serie där 
respektive museum får möjlighet att presentera sin del av arvet. 
I TIFF jubileumsnummer får vi nu en liten rekapitulation av bakgrund 
och syfte till denna uppskattade artikelserie från SMHA. Vi har nu 
hunnit nästan halvvägs på vår resa och i det här numret hittar du det 
nionde avsnittet; den intressanta historien om våra krigsflygfält (se 
sidan 58-63). Spännande fortsättning följer för alla TIFF-läsare!

Avvecklingen av det svenska 
invasionsförsvaret har inneburit 
att militära anläggningar och 
verksamheter numera ingår i 
det svenska kulturarvet. Tidigare 
hemliga befästningar, flygfält, 
bergrum och regementsområ-
den är nu öppna för allmänheten 
och utgör nya källor till kunskap 
om en ständigt aktuell period.

Text: Anders Wesslén, 
Sveriges militär historiska arvs kansli 
och Jan Sandin, KamraToff.
Foto: SMHA

blodigt drama i tre akter. För precis 
100 år sedan drabbade världens 
stormakter samman i det första 
världskriget, och för 75 år sedan in-
leddes det andra. Kalla kriget var det 
tredje världskriget som aldrig bröt 
ut. Namnet tillämpas på perioden 

ledda västmakterna och östblocket 
av kommunistländer stod Sverige, 
en stat som förklarade sig alliansfri i 
fredstid och neutral i krigstid. Neu-
tralitetspolitikens trovärdighet krävde 
ett starkt försvar. Erfarenheter från 
andra världskriget medförde att den 
svenska regeringen villigt lade ner 
stora resurser på sitt lands försvars-
förmåga.

Sverige skulle bli så gott som 
självförsörjande vad gäller krigsma-
teriel. Den svenska ekonomin gick 

-
len vilket möjliggjorde betydande 
investeringar i samtliga tre försvars-
grenar. Särskilt det svenska flygvap-
net blev föremål för en omfattande 
upprustning och kom endast att 
överträffas av stormakternas. I och 

-
nens fall förändrades det säkerhets-
politiska läget på ett helt avgörande 
sätt. I Sverige flyttades fokus stegvis 
från att försvara det egna landets 

gränser till fredsbevarande och 
säkerhetsrelaterade insatser utom-
lands. Det enligt samtida politiska 
beslutsfattare överdimensionerade 
invasionsförsvaret omvandlades till 
ett mindre, internationellt orienterat 
insatsförsvar.

Tanken var att försvaret skulle 
minska i kvantitet men på samma 
gång öka i kvalitet. Militära anlägg-
ningar såsom befästningar, flygfält 
och mobiliseringsförråd sågs plöts-
ligt som överflödiga eller föråld-
rade. Från sekelskiftet 2000 skedde 
avvecklingen i ett rasande tempot. 

Arvet efter kalla kriget

15,2 cm torndubbelpjäs m/51 vid Hemsö fästning.
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som kallats för ”regementsslakten”. 
Militären utrymde några av de sista 
hemliga bergrummen och forten 
som tillsammans utgjort vidsträckta 
försvarslinjer. De militära baserna 
kom att bli mer eller mindre välbeva-
rade minnen från en tid då krigsho-
tet var omedelbart – en tid då kriget, 
och inte klimatet, betraktades som 
mänsklighetens farligaste fiende. 
Första och andra världskriget satte 
världen i brand, det kalla hotade att 
förgöra den helt.

Förvalta arvet efter kalla kriget
År 2005 tillsattes en statlig utredning 
– Försvar i förvar – som hade i upp-
gift att hitta formerna för att bevara 
och förvalta Sveriges militärhisto-
riska arv. Ett par år senare fattade 
Riksdagen ett beslut som öron-
märkte 30 miljoner kronor varje år i 
stöd till särskilt utvalda museer och 
anläggningar med militär inriktning. 

En förutsättning var att det enskilda 
museet är av nationellt intresse, att 
det speglar en mer allmängiltig del 
av det svenska försvaret under den 
aktuella perioden.

Statens försvarshistoriska museer 
och Statens maritima museer det 
gemensamma nätverket Sveriges 

militärhistoriska arv (SMHA) som 
består av 24 museer. Museimyn-
digheterna delar ut statsbidrag till 
verksamheterna samt till olika typer 
av projekt.

SMHA kansli på Riddargatan 
13 i Stockholm erbjuder stöd till 
nätverksmuseerna, genom mark-
nadsföring, registrering, hantering 
och transport av föremål, i utform-
ning och produktion av utställningar 
och pedagogiska koncept, samt i 
säkerhetsrelaterade frågor. Kans-
liet bedriver samverkan med andra 
museiföreningar, organisationer och 
med Försvarsmakten, producerar 
handledningar, broschyrer och refe-
renslitteratur samt deltar i mässor, 
konferenser och genomför publika 
evenemang.

Museerna är spridda över hela 
landet – från Abisko i norr till 
Kristianstad i söder – och berättar 
huvudsakligen om Sveriges försvar 
under kalla kriget. Många har 
en specialinriktning som artilleri, 
sjöstridskrafter, stridsfordon, flyg 
eller infanteri. Andra visar upp fasta 
anläggningar som fästningar, kust-
batterier eller berghangarer. Några 
av dem berättar även om äldre tider. 
Det handlar om att ge en någotså-
när heltäckande bild av det militära 

senare hälft. Vad ett museum inte 
klarar av, klarar drygt tjugo museer 
desto bättre. 

Pedagogisk tankeverksamhet.Sveriges militärhistoriska arv.

Undersökning av bandvagn m/48.

Miljöscen från Försvarsmuseum Boden.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /SVE <FEFF005B00420061007300650072006100640020007000E500200027005B004800F60067006B00760061006C00690074006500740073007500740073006B0072006900660074005D0027005D00200041006E007600E4006E00640020006400650020006800E4007200200069006E0073007400E4006C006C006E0069006E006700610072006E00610020006F006D002000640075002000760069006C006C00200073006B006100700061002000410064006F006200650020005000440046002D0064006F006B0075006D0065006E00740020006600F600720020006B00760061006C00690074006500740073007500740073006B0072006900660074006500720020007000E5002000760061006E006C00690067006100200073006B0072006900760061007200650020006F006300680020006600F600720020006B006F007200720065006B007400750072002E002000200053006B006100700061006400650020005000440046002D0064006F006B0075006D0065006E00740020006B0061006E002000F600700070006E00610073002000690020004100630072006F0062006100740020006F00630068002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020006F00630068002000730065006E006100720065002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


