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Iran från vapenstilleståndet 1988 till
hösten 1991
Ingegerd Bauder

Inledning
Den Islamiska iranska republiken har existerat under tolv år varav
två under terror och nästan tio i ett förödande krig med Irak.
Regimens överlevnad är något av en stor överraskning för såväl
utomstående observatörer som oppositionen och kanske även för
medlemmarna själva, den klerikala eliten.
Syftet med uppsatsen är att beskriva Irans politiska, sociala och
ekonomiska utveckling efter vapenvilan med Irak 1988 fram till
hösten 1991. Under denna period har viktiga händelser skett i
landet. År 1989 dog landets karismatiske högste andlige ledare
(vilayat-i faqih) Ruhollah Khomeini och det utsågs en ny högste
andlig ledare. Även ny president valdes och landet fick en författ
ningsändring.
Under 1990-1991 inträffade en ny Mellanösternkris. Irak inter
venerade plötsligt i Kuwait. FN gav rätt till de allierade styrkorna
att tillgripa militära operationer för att driva tillbaka de irakiska
styrkorna och befria landet.
De frågor, som kommer att behandlas, är följande:
- Hur stora var krigskostnaderna för Iran?
Vilka förutsättningarna hade Iran för att bygga upp landet efter
kriget?
Hur såg den iranska inrikespolitiken ut efter kriget?
- Fanns det olika fraktioner inom den styrande eliten och i så fall vilka
hade Khomeinis stöd?
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- Hur försökte Khomeini stärka landets anseende i den muslimska
världen efter att ha tvingats gå med på eld upphör sommaren 1988?
- Hur ser politiska systemet ut och vad är utmärkande för det?
Hur skiljer sig den shiitiska Jafaritiska rättskolan från västerländsk
lagstiftning?
- På vilket sätt har den iranska revolutionen utvecklats?
- Vilka ekonomiska planer hade den nya regimen för att bygga
upp landet?
- Hur agerade Iran under Kuwaitkrisen?
Hur påverkade Kuwaitkrisen Irans utrikespolitiska ställning?

Litteratur och källor
Michael Nordberg, boken "Profetens folk - stat, samhälle och
kultur i islam under tusen år" (1988) behandlar de första åren av
islamsk historia. Han förklarar den islamiska rätten, Sharia. Förfat
taren analyserar det islamiska samhällets olika strukturer, sam
hällsklasser, förhållandet mellan muslimer och icke-muslimer.
Jan Hjärpe behandlar islam i två böcker. Den första boken, "Islam
-lära och livsmönster" (1979), ger en systematisk redogörelse för de
tankar och beteenden som kännetecknar islam. Hjärpe behandlar
islam som praxis och föreställningsvärld, vilka frågeställningar,
teologiska och beteendemässiga, som brukar ses som väsentliga i
islam. I den andra boken, "Politisk islam" (1980), förklarar författa
ren vad som menas med politisk islam. Islam uppfattad som ett
socialt, politiskt och ekonomiskt system. I essän "Khomeinis testa
mente" (1989) diskuterar Jan Hjärpe ayatollah Ruhollah Khomeinis
testamente. Hjärpe konstaterar att Khoemeini uttryckligen fördö
mer de sittande regeringarna i den muslimska världen. Författaren
diskuterar även Salman Rushdie-affären, som han ser som en inom
islamisk konflikt.
I boken "Iran under the Ayatollahs" (1985) analyserar Dilip Hiro
det islamiska arvet och Pahlavi-dynastins uppgång och fall. Han
beskriver de olika faserna i den Islamiska Revolutionen.
Sohrab Behdad undersöker i "Winners and Losers of the Iranian
Revolution: A Study in Income Distribution" (1989) hur inkomst
fördelningen i Iran har förändrats efter den Islamiska Revolutionen
1979, och om revolutionens mål, social rättvisa, har infriats.
8

Ahmed Y Alavi, "Iran Statistical Reference" (1989) innehåller en
stor mängd statistik över iranska förhållanden.
Ingegerd Bauder, "Kriget mellan Irak och Iran" (1988) analyserar
det krig som bröt ut 1980 mellan det arabiska Baath-socialistiska Irak
och det persiska shia-muslimska Iran. Hur de båda supermakterna
USA och Sovjetunionen reagerade på konflikten undersöks även.
Arabstaternas inställning till konflikten belyses. Hur kriget påver
kat de båda ländernas in- och utrikespolitik diskuteras. I essän "Iran:
10 år i prästerskapets järngrepp" (1989) analyserar författaren Irans
samhällsutveckling efter Islamiska Revolution 1979 och beskriver
de olika fraktionerna inom den styrande eliten och deras målsätt
ning. Bauder redogör också för motståndet mot regimen.
Materialet till uppsatsen är bl a ovan nämnda författares arbeten
samt annan litteratur, som behandlar politik och ekonomi i Iran.
Framför allt använder jag tidningar och tidskrifter, samt material
från Foreign Broadcast Information Service, Washington, D.C. som
bevakar politiska och ekonomiska händelser i Mellanöstern och
officiella meddelanden och material från Irans regering samt ett
antal intervjuer.
"A Statistical Reflection of the Islamic Republic of Iran" (1984)
utgiven av Statistical Centre of Iran innehåller officiell statistik fram
till 1982.
USA:s Washingtons officiella byrå, Foreigen Broadcast Informa
tion Service (FBIS), är uppdelat i olika avdelningar, t ex för Mellan
östern och Sydasien. Byrån samlar in radio- och telegramuppgifter
i form av olika officiella kommunikeer och meddelanden, som t ex
tal av hojatolislam Rafsanjani och presidenten Saddam Hussein.
"The Middle East Journal" utkommer med f yra nummer årligen,
och utges av The Middle East Institute i Washington, D.C. "lnterna
tional Journal of Middle East Studies" utges fyra gånger om året av
The Middle East Studies Association of North America, och med
stöd av Middle East Center, University of Utah.
"The Middle East Report (MERIP)" är en vetenskaplig tidskrift,
som utkommer med sex nummer årligen i USA. Ofta användes en
marxistisk-materialistisk forskningsansats i analyserna. "Middle
East International", London utkommer var 14:de dag och utgivare
är Lord Mayhew och Dennis Walters MP. "The Middle East maga
zine" utges av International Communications, London, och utkom
mer varje månad. "The Middle East" är även den månatlig och utges
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i London av IC Publications Ltd.
"Middle East Economic Digest", London, utges av Middle East
Economic Digest Ltd. London, och "Middle East Economic Survey'',
Nicosia. "Financial Times", London, är en börs- och finanstidning,
som även ger översikter över olika länder, t ex Iran och Iraq.
"Teheran Times (International)" utkommer i Teheran och är halv
officiell. Den är talesman för Rafsanjani och framför hans åsikter.
"Kayham International" utges i Teheran och för fram gruppen
Akbar Mohtashemi, Abolhassan Karirn Musavi Ardabili ochMusavi
Khoibhia åsikter.
Andra tidningar och tidskrifter, som jag använt mig av, är så
kända att de inte behöver någon närmare presentation, bl a tid
skrifter: "Internationella Studier" (Stockholm), "Newsweek" (New
York). "Time Magazine" (New York). Tidningar: "The Guardian"
(London), "Los Angeles Times" (Los Angeles), "New York Herald
Tribune" (New York), "New York Times" (New York), "The Times"
(London), "Washington Post" (Washington, D.C.)
Intervjuer och samtal: Abdallah Ali Abdallah al-Khadafi, proto
kollchef, utrikesministeriet, Libyen, Mohamad Sherik Ahrnad, ge
neralsekreterare i Islamiska sällskapet, Tripoli, Libyens högste
islamiske ämbetsman.
Medlemmar av familjerna Farmanformian och Esfandori, tillhö
rande iranska överklassen före revolutionen. Medlemmar av famil
jen Pahlavi, Mehdi Danesh Yazdi, Irans ambassadör i Stockholm.
Behzad Saffari, ledamot av Mujahedins styrelse. Ahmed Y. Alavi,
iransk ekonom.

Krigskostnaderna
År 1987 antog FN:s säkerhetsråd resolution nr 598 som uppmanade
till omedelbart eld upphör och tillbakadragande av alla trupper i
kriget Irak och Iran, vilket utbrutit 1980, till internationellt erkända
gränser. Irak hade förklarat sig villigt att följa resolutionen om Iran
gjorde sammaledes, men Iran uthärdade i det längsta. Iran accepte
rade plötsligt sommaren 1988 resolutionen efter att ha drabbats av
flera bakslag på slagfältet och sedan de iranska städerna hade fått
utstå häftiga irakiska bomb- och missilanfall.
Vapenvilan trädde i kraft augusti 1988. Mer än en miljon män10

niskor hade dödats under det åttaåriga kriget, de flesta iranier. De
ekonomiska förlusterna uppskattades till minst 1 000 miljarder
dollar sammanlagt för de båda länderna, varav huvuddelen belas
tade Iran. 1
Minst en och en halv miljon människor hade flytt från sina hem i
Iran sedan krigsutbrottet. Största delen av dem korn från de fem
provinser som var belägna i krigszonen. Irak hade ockuperat delar
av Khuzestan,Bakhtaran, 11am, Kurdistan och västra Azerbajdzjan.
Dessa provinser gränsade till Turkiet, Irak, Persiska viken samt
omfattade även Zagrosbergen och Urmiasjön. Provinserna är de
folkrikaste i landet och de mest utvecklade och industrialiserade. I
provinserna levde även etniska minoriteter såsom azaritalande
turkar, kurder och araber. Khuzestan, landets oljeprovins, drabba
des direkt av krigets markstrider. I provinsen finns många av
landets oljeraffinaderier, petrokemiska anläggningar och stålverk
samt de flesta av Irans oljekällor. De viktigaste raffinaderierna i
Abadan slogs ut av irakisk artillerield och exportterminalen på
Khargön skadades flera gånger av irakiska flyganfall. De petroke
miska industrierna och raffinaderierna i Tabriz i provinsen
Azerbajdzjan skadades av flygangrepp.2
Ödeläggelsen i de fem iranska provinserna i krigszonen var av
stora dimensioner. Ti11 detta kan läggas den ökade inflation som
kriget orsakade och att den officiella växlingskursen i rialer mot
dollar var femton gånger lägre än på den öppna marknaden. Till
detta kom att landets budget hade beräknats med utgångspunkt i
ett högre oljepris än vad verkligheten blev. Kriget tog mycket av
den statliga budgeten i anspråk, bl a såldes oljan till starkt reduce
rade priser eller skänktes bort till Syrien, som tack för stöd i kriget
mot Irak. Iran hade också stora kostnader i folk.förflyttningar från
krigszonen. Utöver detta kom underhållandet av flyktinglägren
och tillfälliga bostäder utanför de större städerna dit flyktingarna
från krigszonen omplacerades.
I direkta ekonomiska kostnader för kriget ingår förstörda bygg
nader och offentliga anläggningar såsom dammar och vägar,maski
ner och utrustning som sänts till fronten och direkt militär utrust
ning och krigsmateriel, uppbyggnad av infrastruktur, löner relate
rade till krigsansträngningarna samt löner till sjukvård,lasarett och
transporter. I de enorma indirekta kostnaderna å andra sidan in
kluderades minskad BNP och oljeproduktion.
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De mänskliga förlusterna under kriget beräknades till 300 000
döda, 50 000 saknade, 50 000 beräknades finnas i irakiska fångläger
medan invalider och sårade uppskattades till 500 000. Mer än 2,5
miljoner människor har mist sina hem och arbeten och lever nu i
flyktingläger. En stor mängd av den manliga befolkningen i arbets
för ålder hade tagits ut till krigstjänst i den reguljära armen, i de
paramilitära styrkorna, revolutionsgardet och dess frivilliga
stödgrupper. Revolutionsgardet och de frivilliga gardena bestod
ofta av mycket unga människor, som kom från de lägre klasserna.3
Totalt hade 52 städer blivit förstörda och låg i ruiner. Femton
städer därutöver var skadade till 30-80procent. StadenKhorramshar
med över 300 000 invånare och med Irans största hamn vid Persiska
viken var förstörd till 80 procent. Till detta kommer att ett stort antal
stora städer utanför krigszonen inklusive Teheran och lsfahan hade
utsatts för kraftig raketbeskjutning och bombning.
Förstörelsen på landsbygden har varit mera ödeläggande än i
städerna. Över 30 % av alla byar i de fem gränsprovinserna i krigs
zonen har blivit totalt förstörda. över 4 000 bosättningar har blivit
helt utplånade. Det beräknades att skadorna under perioden sep
tember 1980 till september 1985 av fastigheter och bosättningar hade
uppgått till ett värde av 13 miljarder dollar. Några exakta statistiska
siffror från 1985 till augusti 1988 finns inte, men regeringen upp
skattar skadorna till 5 miljarder dollar, vilket skulle bli 18 miljarder
dollar totalt för perioden september 1980 till augusti 1988.4
Det har beräknats att kostnaderna för kriget, från september 1980
till augusti 1988, kostat Iran 592 miljarder dollar av vilka 210
miljarder bestod av förstörd infrastruktur. I detta är inte inbegripet
de personella förlusterna och de direkta militära utgifterna och inte
heller siffror för uppbyggandet av landet.
Under kriget hade nästan hela Irans valutaöverskott försvunnit.
År 1987 uppgick Irans valutareserv till 5,3 miljarder dollar vilket
endast var en fjärdedel av valutareserven 1980. Då landet inte haft
någon kredit i Västvärlden hade det inte heller några större utlands
skulder. Oljeinkomsterna, som var Irans viktigaste inkomstkälla,
hade sjunkit. Den iranska importen hade minskat t ill ett minimum.
Industrin var förlamad på grund av brist på reservdelar. Jordbruket
hade klarat sig länge men efter 1987 drabbades landet av torka och
senare av översvämningar, vilket ledde till att jordbruksproduktio
nen stagnerade.
12

På grund av de irakiska artilleri- och flygangreppen hade Irans
raffinaderiproduktion minskat. Detta tvingade landet att impor
tera 200 000 fat oljeprodukter per dag från Sovjetunionen. För att
säkra råoljeproduktionen hade Iran tvingats satsa på dyrbara pro
jekt, däribland byggandet av en ny oljeledning samt lastterminaler
längre ut vid Persiska viken. Kraftverk och industrier hade blivit
nedslitna, vilket ofta orsakade strömavbrott. Befolkningen visade
sig tålmodig och stoisk trots brist på konsumtionsvaror och en
inflation på mer än 30 procent enligt officiella siffror, men enligt
inofficiella låg inflationen på 300 procent.5
Liksom i andra krig drabbades de fattiga mest under kriget Iran
- Irak. Det var de fattiga familjerna som tillhandahöll fotfolk och
"kanonmat'' på slagfältet och de betalade det största ekonomiska
priset på grund av stigande priser och inflation. Finansministeriets
uppgifter omfördelningen av inkomster talade sitt tydliga språk: De
fattigaste 40 procenten av befolkningen får bara 2,9 procent av alla
inkomster, de näst fattiga 40 procenten 22,1 procent och resten 20
procent av hela befolkningen lägger beslag på 75 procent av alla
inkomster. De allra rikaste, en procent av alla familjer, tar hand om
22 procent av landets inkomster. Inkomstskillnaderna går ofta
hand i hand med att de rikaste betalar lägst skatt. Andel skatt som
betalas av arbetare och andra med fasta löner har stigit från genom
snitt 58 % åren 1972-1978 till 73 procent åren 1979-1987. Ett tecken
på de fattigas försämrade situation var att regeringen i budgeten för
1989-1990 tvingades avsätta 180 miljarder rialer för att subventio
nera livsmedel. Det var en ökning från 130 miljarder 1988.6
Iran tillhör de länder inom OPEC som förespråkar låga export
kvoter för att därigenom hålla oljepriserna uppe. Iran hade flera
gånger under kriget haft svårt att fullt ut uppnå sin kvot.
Irans utrikeshandel bestod även av hantverksprodukter såsom
mattor, traditionella jordbruksprodukter, torkad frukt och nötter,
vilka· utgjorde en betydande del av exporten. Direkt efter kriget
beslöt regeringen att landet skulle utöka produktionen och expor
ten av dessa produkter på grund av det stora behovet av utländsk
valuta för uppbyggandet av landet. Iran exporterar även industri
produkter och läkemedel.
Den iranska ekonomin är starkt importberoende. Livsmedel,
teknisk utrustning och maskiner importeras och är nödvändiga
basvaror. Industrin är till 60 procent beroende av import av råvaror
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och halvfabrikat, som insatser i produktionen.
I juni 1989 gjorde Iran en överenskommelse med Sovjetunionen
om hjälp till återuppbyggnaden av landet. Hjälpprogrammetsträckte
sig över 15 år och anses omfatta sex miljarder dollar. De fabriker och
den utrustning Iran erhåller skall betalas med export av naturgas.
Sovjetunionen skall även hjälpa till att bygga sju vattenkraftverk.
Med hjälp av de nya kraftverken och ombyggnad av äldre i Isfahan
och Ahwaz kommer Iran att få ett eltillskott på 8 000 Megawatt.
Under 1989 låg elproduktionen under behovet 7 000. Därför kunde
många av landets industrier inte utnyttja sin kapacitet till mer än
hälften.7
Iran har goda förbindelser med Sovjetunionen, Japan och Väst
tyskland, med vilka det har stort handelsutbyte. Med den franska
banken Credit Lyonnais tecknade Iran ett lån på 300 miljoner dollar,
som skall finansieras genom försäljning av olja värd 2,6 miljarder
dollar och återbetalas till det franska holdingbolaget Marimpex.
Iran har även goda ekonomiska förbindelser med Kina, Pakistan,
Turkiet och ett antal andra länder i Asien, Afrika och Latinamerika.
Irans handelsförbindelser med OECD-länderna har minskat till 21
procent. Dess plats fylldes av Turkiet, Bulgarien och Jugoslavien,
som ligger lämpligt transporbnässigt via Turkiet. EG:s andel har
oavsett den iranska revolutionen förblivit nästan konstant. Den var
44 procent 1978 och 47 procent 1987. Storbritanniens andel har
förblivit konstant trots de dåliga diplomatiska förbindelserna mel
lan länderna. Iran är fortfarande en av Storbritanniens 20 största
handelspartner när det gäller u-länderna. Iranska revolutionen har
inte förändrat det traditionella handelsmönstret med undantag från
den iransk-amerikanska bojkotten med handelsembargo och frys
ning av ekonomiska tillgångar.8

Maktkampen inom regimen
Redan i februari 1989 stod det klart att Khomeini stödde den
radikala falangen inom den styrande eliten. I den ingick hans son
Ahmad, inrikesminister Mohtashemi, chefåklagare Khoinha, infor
mationsrninister Reyshari och Khominis privatsekreterare Tavasoli.
Khomeini vände sig mot Rushdies bok och därmed gav han den
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radikala falangen sitt stöd. I sitt nyårstal i mars 1989 hävdade
Khomeini att den viktigaste politiska uppgiften för regimen var att
krossa liberalerna, vilka var utländska agenter. Han poängterade att
den iranska utrikespolitiken skulle vara en ständig kamp för en
universiell stat. Khomeini påpekade även att landets ledare inte
skulle slösa tid på världsliga ting, såsom statens finanser och eko
nomiska frågor. Han betonade att den islamiska revolutionen inte
var begränsad till Iran utan tillhörde alla muslimer i hela världen.
Han ansåg att det var ett brott och ett förräderi att enbart syssla med
ekonomiska frågor. Irans mål var att upprätta en universiell isla
misk stat, vilket betydde påfrestningar för iranierna. Men de måste
härda ut då de själva valt denna väg för att omvända hela världen.9
Ett resultat av Khomeinis nyårsbudskap blev att Montazeri i ett
brev till Khomeini avsade sig sin officiella ställning som dennes
efterträdare. Montazeri anses vara principfast och inte lika pragma
tisk som Rafsanjani. Han har tidigare kritiserat höga ledare och även
Khomeini och var mycket populär. Det visade sig efter hans avgång,
då det utbröt strider mellan hans anhängare och Khomeinis bl a i
hans hemstad Najafabad. Khomeini gav order om uteslutning av
Montazeris anhängare inom armen och statsförvaltningen samt
bland mullorna (präster). Montazeri fortsatte alltjämt att bo i Qom,
vilket var hans religiösa hemvist. Bland de utrensade fanns utrikes
minister Larijani, som hade ansvaret för de europeiska och ameri
kanska frågorna. Hans avgång följdes av att Irans ambassadör i FN
Muhammed Jaafar Mahallati lämnade sin post. Khomeini hade i ett
brev uppmanat Montazeri att rensa upp i sitt eget hus och sluta ta
emot ohederligt folk, som låtsades stödja den islamiska republiken,
men som i verkligheten var ett hot mot den. Det var en hänvisning
till Montazeris vänskap med sin svärson och Bazargan, f d premi
ärminister. 10
En månad efter Montazeris avgång framträdde Rafsanjani, som
ledare för fredagsbönen i Teheran. Alltsedan den islamiska republi
kens tillkomst har sista fredagen i fastemånaden Ramadan officiellt
firats som Jerusalemsdagen. Valet av tidpunkt var av stor betydelse.
Fastetiden var slut och folket hade fastat och utövat många andakts
övningar och den enskilde iraniern var fysiskt och psykiskt utmat
tad. Då gjorde Rafsanjani sitt uttalande i en predikan. Han talade
om för församlingen att ett stort antal spionceller och nätverk, som
arbetat för USA:s räkning hade upptäckts och förintats. Ett stort
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antal spioner, som arbetade för CIA hade arresterats. De hade
nästlat in sig i armen och statsförvaltningen. Rafsanjani hävdade att
USA skulle få betala dyrt.
Rafsanjanis taktik hade många gånger varit att ställa sig i spet
sen för sina motståndares sak och åsikter och förvandla dem till sina.
Nu fungerade inte denna taktik så bra bl a därför att hans"motstån
dare" kunde hindra hans budskap, då de kontrollerade press och
TV. Vidare hävdade han i sitt tal att om man dödade amerikaner,
fransmän och engelsmän som vedergällning för dödade palestinier
på västbanken och Gaza skulle USA, Frankrike och England lägga
om sin Israel-politik. Uttalandet tolkades i västvärlden som att det
varriktat mot den. Det kan även tolkas som ett sätt att exploatera den
palestinska al-Intifada på samma sätt som den inomislamiska kon
flikten i Rushdieaffären. Predikan var riktad till muslimska världen
och inte till USA, Frankrike och England. Däremot väckte den avsky
och avståndstagande i västvärlden. Iran ville framstå som islams
ledare och befriare av det islamiska Jerusalem. Rafsanjani riktade sig
även mot PLO och dess sekulariserade natio:J;lella politik.
Rafsanjani varnades i tidningen Kayhan Airmail, som Ahmad
Khomeini kontrollerade, för att försöka ersätta Montazeri. En lik
nande varning kom från den högste domaren Khalkhali, som var
ordförande i parlamentets utrikesutskott och mäktig på grund av
sina nära förbindelser med Khomeini.
Ahmad Khomeini, Khomeinis son, lät publicera ett 110 sidor
långt dokument, som grundades på brevväxling och samtal mellan
hans far och Montazeri. Motivet var att öka kritiken mot Montazeri
och bereda opinionen på en rättegång mot denne. Både Khalkha1i
och en annan parlamentsledamot, som hade nära förbindelse med
Khomeinis son anklagade Montazeri för hans kontakter med kontra
revolutionärer, liberaler och minoritetsgrupper. Detta visade Mon
tazeris popularitet bland olika befolkningsgrupper, då motståndar
na hela tiden fortsatte att kritisera honom trots att han lämnat det
politiska livet.11
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"Satansverserna" - ett inomislamiskt
problem12
Den indiske författaren Rushdies bok "Midnattsbarn" vann 1981 det
"engelska litteraturpriset Booker". Rushdie föddes i en muslimsk
överklassfamilj i Bombay för fyrtiotre år sedan. Vid tretton års ålder
sändes han-liksom hjälten i boken "Satansverserna" - från Bombay
till England och sattes i internatskola. Sedan han kommit dit an
passade han sig till de nya förhållandena. Fram till Khomeinis
dödsdom var Rushdies liv en invandrares dröm. Han hade vunnit
frihet och celebritet, men däremot förlorat sitt språk, sin religion och
sina samhälleliga rötter. Han hade blivit brittisk medborgare och
ansåg sig inte längre vara muslim.
År 1988 utgavs Rushdies bok "Satansversema". Under hösten
samma år började islamiska ledare runt om i världen fördöma
bokens respektlösa behandling av profeten Muhammed. Många
islamiska länder förbjöd snabbt boken. Vad många i västvärlden
ser som ett beklagligt exempel på censur uppfattar muslimerna som
en logisk konsekvens av ett försåtligt och skändligt förtal av deras
religion. Irans utrikesminister Larijani frågade väst hur de å ena
sidan kunde förespråka respekt för de mänskliga rättigheterna och
å andra sidan vara likgiltiga inför kränkningen av mer än en miljard
människors heligaste tro.
I början av februari 1989 kom Khomeinis fördömande av Rushdies
bok "Satansverserna". Han stöddes av den radikala falangen bland
de islamiska ledarna. Författaren framförde sin ursäkt om han
förolämpat islam. Ursäkten mottogs och godkändes av president
Khamenei, men denne meddelade senare att ursäkten inte god
kändes. När Khomeini tog till orda nämnde han inte Khamenei vid
namn utan beskyllde i stället imperalistiska massmedia för att
lögnaktigt påstått att författaren skulle benådas om han ångrade sig.
Boken "Satansverserna" hänvisar till en notis hos ett par tidigare
arabiska historieskrivare (Ibn Sacd och Tabari), som hävdade att
Muhammed en gång hörde fel och i stället för ängeln Gabriels röst
uppfattade vad Satan viskade som gudomlig uppenbarelse, vilket
medförde att han kunde kompromissa med sina landsmäns dyr
kan av de tre Gudinnorna. Notisen vars vederhäftighet livligt bestri
des av muslimska teologer antyder den problematik, som romanen
17
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handlar om: Frågorna om de religiösa upplevelsens autenticitet, om
kompromissens etik och om absoluthetsanspråkens rimlighet eller
orimlighet. Detta är kontroversiella frågor, men det är inte romanen
i sig själv och inte dess seriösa budskap, som är förklaringen till de
intensiva reaktionerna inom den islamiska världen. Det är i stället
ett utdrag ur romanen, några sidor som publicerades i den engelsk
språkiga muslimska tidskriften "Impact International". Utdraget
skulle bevisa författarens hädiska bruk av den islamiska traditio
nen, tolkat som hans avfall från islam. Det är detta utdrag som
anfördes som bevis på att romanen är hädisk.
I det socialt segregerade England finns en stor fattig muslimsk
befolkning som tillhör de sämst ställda i landet. Bland dem råder
hög arbetslöshet, dålig ekonomi och brist på utbildning. Samtidigt
upplever de samhället som avståndstagande och föraktfullt. Ett
sådant utanförskap är svårt att verbalisera. När dessa muslimer fick
reda på innehållet i boken av sina ledare, som läst utdraget av den
i "Impact lnternational" vände de sitt hot mot samhället som till och
med smädade deras religion och Profeten. Detta blev en signal för
dem att uttrycka den sociala frustationen de upplevde i England.
Det utbröt sociala oroligheter i Bradford, London och andra engels
ka städer, då fattiga muslimer gick ut och demonstrerade på gator
na mot Rushdies bok.
En delegation från England sändes till Iran. Den bestod av mus
limer som betraktade Khomeini som sin andlige ledare. De före
lade honom ett utdrag ur Rushdies bok och begärde ett utlåtande
(Fatwa). Det kom den 14februari och blev det som kallades Khomeinis
dödsdom över Rushdie som blev en viktig del av maktspelet i den
muslimska världen. Det är själva utlåtandet i domen som är det
viktiga. Dess betydelse underströks genom det effektfulla löftet om
en stor summa pengar för den som verkställde dödsdomen. Hade
Khomeini verkligen velat få dödsdomen verkställd hade han ordnat
detta med lönnmördares hjälp utan någon fatwa. Ändå innebar
domen ett rejält hot mot Rushdies liv.
Den islamiska revolutionen och den islamiska republiken hade
förlorat mycket av sin attraktionskraft. Misslyckandet under kri
get, som Khomeini hävdade vara Guds krig och bara skulle kunna
avslutas med seger, var en av orsakerna. Oppositionella grupper
inom den muslimska världen såg inte längre Iran som en inspirations
källa. De övriga regimerna runt Persiska viken uppfattade inte
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längre Iran som ett lika stor.t hot som tidigare. Då visade det sig att
Rushides bok var användbar för Iran att återta initiativet. Khomeini
kunde genom dödsdomen mot Rushdie visa muslimerna vem det
var som ställde upp för islams försvar mot de arroganta supermak
terna. Instämde man i Khomeinis fatwa, innebar det att han (och
Teheran) skulle uppfattas som islams och den muslimska världens
ledare. Tog man avstånd från den, då demonstrerades att relatio
nerna till USA var viktigare än till islam.
Det gick inte heller att kompromissa genom att ta Rushdie i
försvar. De flesta valde att uttala sig så otydligt som möjligt. Rush
die var en avfälling, men man stödde inte Khomeinis dödsdorn. I
den muslimska världens statsstyrda massmedia tonade man ner
hela affären så mycket som möjligt. Rushdie-affären var i första
hand en inomislamsk konflikt. Propagandan ville göra den till en
konflikt mellan Islam och Västvärlden, men det stämmer inte i
realiteten. I Sverige har satansverserna gjorts till en tryckfrihets
fråga, vilket även gäller i alla anglosaxiska länder.
En del muslimer beklagar Khomeinis uttalande. Den egyptiske
författaren och nobelpristagaren Naguib Mahfouz säger att aya
tollahn bör fördömas för intellektuell terrorism. Han medger att en
sådan bok ibland kan orsaka oroligheter och han förstod att stater
förhindrade utgivningen av boken. Islamologen Jan Hjärpe (1989)
anser att det är en inomislamisk konflikt.

Khomeinis död
Khomeinis död den 4 juni 1989 kom lägligt för Rafsanjani och
Montazeri, men mindre lägligt för Khomeinis son och hans an
hängare. Redan dagen efter samlades landets högsta religiösa ledare
- expertrådet- för att välja Khomeinis efterträdare. Expertrådet var
omgivet av politiskt kaos och emotionella utgjutelser när det med
två tredjedels majoritet valde president Khamenei tilllandets högste
andlige ledare. Han ansågs vara en kompromisskandidat, men är
respekterad av försvarsmakten, basarhandlarna, de intellektuella
och massmedia. Khamenei räknas som moraliskt oklanderlig och
är respekterad även av mullor och ulema (skriftlärde).
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Ali Khamenei, vald till Irans högste andlige ledare efter Khomeini.
(Pressens Bild)
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Efter valet av Khamenei ersatte förband ur den reguljära armen
revolutionsgardet på flera viktiga platser, som regeringsbyggnaden,
radio och TV-stationer. Revolutionsgardet var bundet till inrikes
ministeriet och Mohtashemi, medan armen stod under presidentens
inflytande. Reaktionerna på Khomenis död var mycket olika. Hans
mest entusiastiska anhängare gisslade sig i offentliga demonstratio
ner över hela landet. Hans motståndare däremot gratulerade varand
ra. Regeringen utlyste 40 dagars landssorg enligt den islamiska
traditionen. Alla försvarsgrenar och revolutionsgardet uttalade sin
lojalitet med överbefälhavaren Rafsanjani.13
Khorneinis död kom i en besvärlig tid för de iranska ledarna.
Han dog när regeringen debatterade frågan om vem som skulle
efterträda honom. Det gjorde uppgiften svårare för den som skulle
fylla tomrummet. Det fundamentala problemet var förlusten av en
ledargestalt med såväl karismatisk personlighet som obestritt and
ligt ledarskap.
Så länge Khomeini haft ställningen som högste andlige ledare
låg ansvaret för statsförvaltningen hos presidenten och parlamen
tet. Denna dubbla maktstruktur hade varit ett problem, men Kho
meinis auktoriet gjorde att hans ord var avgörande. Utan honom
som ledare var regimen sårbar. Många ayatollahor hade varit oeniga
med Khomeini i vilken grad mullor och ulema skulle vara involve
rade i politiken. Sharriatmadari hade kritiserat det sätt på vilket
den islamiska republiken styrdes. Han fick erfara hur farligt det var
att ge uttryck för oliktänkande och fråntogs tecken på sin ayatollah
värdighet strax före sin död.
I Khameneis utnämning visade den islamiska regimen sin prag
matism genom att välja en man som inte hade högsta religiösa
rangen, enär han bara var hojatolislam. Den 14 juni meddelade sex
ayatollahor att den enda andlige ledare de ansåg skulle kunna
efterträda Khomeini var ayatollah Muhammed Araki, som var93 år
gammal och hade varit Khomeinis lärare.
Detta var en kritik av konstitutionen och en konflikt mellan
tradition och konstitution. Ett motdrag kom den 6 augusti, då det
meddelades att mer än 80 mullor och ulema gjort ett uttalande som
stödde Khamenei som andlig ledare.
I samband med att president Khamenei valdes till högste and
lige ledare tillkännagavs att presidentval skulle hållas den 28 juli
1989. Samtidigt beslöts att vissa författningsändringar skulle göras
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i landets politiska system. En kommitte fick i uppdrag att utarbeta
ett förslag till författningsändringar. Reformen skulle läggas fram i
folkomröstningen i samband med presidentvalet. 14

Khomeinis testamente
Den islamiska republiken hade utsatts för två stora prov under ett år.
Det första kom när regimen tvingades till vapenvila i kriget mot
Irak och det andra var Khomeinis död och det osäkra arv han
efterlämnade.
Efter Khomeinis död offentliggjordes hans testamente. Det inne
höll hans råd och anvisningar inför framtiden. Själva testamentet
var handskrivet och innehöll 35 sidor där varje sida var signerad av
honom själv. Det förvaras nu i en av shiaislams heliga platser i Iran
vid Imamen Rezas grav. Khamenei läste upp testamentet i radion
under tre dagar - den 5, 6 och 7 juni 1989.
Det mest påfallande var att Khomeini i inledningen klart marke
rade den speciellt shiitiska ståndpunkten på ett sätt som måste an
ses anstötligt och nästan hädiskt ur sunnimuslimernas synsätt.
Han hävdade att sann islam skall baseras på två behöriga auktorite
ter, Koranen och husets folk. Det vill säga Muhammeds dotter
Fatima och de tolv imamerna av den alidiska familjen. Han antydde
att själva Koranen hade korrumperats av sataniska människor.
Ledarskapet och rätten att tolka Koranen tillfaller husets folk. I
testamentet rubricerade Khomeini de första kaliferna i sunni-islam,
vilka betraktades som helgon, som islams fiender. Khomeini åbero
pade som normerande i shiaislam de särskilda skrifter som till
skrevs Fatima och de tolv imamerna. Särskilt de som tillskrevs den
förste Imamen Ali.
Khomeini talade och skrev utifrån sin övertygelse. Testamentet
inleddes med stark sekteristisk prägel, som måste vara besvärande
för Teherans politik i umgänget med den muslimska världen.
Khomeini fördömde uttryckligen de sittande regimerna i den
muslimska världen och då särskilt det saudi-arabiska kungahuset
och dess Wahhabism som en vidskeplig religion. Vid en analys av
Khomeinis roll skall man minnas att han inte var politiker utan
uttolkare av lagen och representerade den absoluta sanningen,
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Guds egen lag, inför vilken ingen kompromiss är möjlig. 15
För Khomeini var islam samhällsordningen och bokstavligen allt
hör till religionens område och skall vara underställt den religiösa
auktoriteten. Det finns ingen privat sektor och inget privat område.
Han vände sig i tur och ordning till olika yrkesgrupper med ansvar
i samhället och förordade åtgärder. Ayatollohorna bör aktivt del
taga i politiken och hjälpa till med att tolka den Gudomliga Lagen,
så att ingen frestas tillgripa profan lagstiftning i samhällsutveck
lingen. Han hävdade att militären inte skulle tillåtas vara politiskt
aktiv. Irreligiösa människor och sekularister får inte kandidera till
Parlamentet. Detta gällde även de fyra parlamentsrepresentanter
na för de tillåtna icke islamiska minoriteterna. De skall bevisligen
vara utövare av sin religion. Övervakningsrådet skall använda sin
vetorätt för att förhindra att icke islamiska lagar godkännes. Folket
uppmanades att deltaga i fredagsbönen, som en medborgerlig akt.
Valdeltagandet karakteriserades av Khomeini som wadjib - obliga
torisk religiös plikt.
Khomeini betonade att Iran skulle uppnå självtillit och bli eko
nomiskt oberoende av utlandet. Landets mål måste vara att så
snart som möjligt uppnå oberoende av import och tekniskt kun
nande. Samtidigt skall landet genom utbildning bli oberoende av
icke muslimska länder. Nödvändig import av kunskap och utbild
ning bör tagas från sådana länder, som inte tillhör något av super
makterna.
I Iran finns en grundläggande motsättning mellan universiteten
och de olika religiösa lärdomsanstalterna, där ulema och mullor
utbildas. Den västerländska, tekniska, ekonomiska och medicinska
utbildningen vid universiteten är åtråvärd för över- och medel
klassen, som vill ge sina barn en modern uppfostran. Universitets
utbildningen respekteras medan däremot mullornas utbildning vid
de religiösa skolorna betraktas som mindre attraktiv. Khomeinis
huvudmål var islamisering och strikt kontroll av universiteten
samt höjning av de religiösa skolornas status.
I slutet av testamentet berörde Khomeini några aktuella frågor
såsom egendomsrätten och det ekonomiska systemet. Han erkände
och accepterade det privata ägandet och uppmanade kapital- och
jordägare att investera i produktion samt utöva välgörenhet. I
testamentet fanns inte något som stödde jordreform eller en för
delningspolitik.
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Khomeini hävdade i testamentet att endast det han själv skrivit
och godkänt och inte senare tagit avstånd från skulle få åberopas
efter hans död. 16

Det politiska systemet17
Vid samhällsförändringar som den islamiska revolutionen i Iran
blev såväl religionens och samhällssystemets som familjens
funktionsområden inte längre självklara. De krävde en islamisk
nytolkning. Iran valde i stället för en sekulär stat med religionen
privatiserad att sekularisera religionen, dvs hävda att den skulle
utgöra samhällsordningen. Den Jafaritiska rättskolan av shiaislam
utgör landets lag, vilket inneburit att den har blivit föremål för en
genomgripande nytolkning samt utveckling för att kunna tilläm
pas på många nya områden och därmed forma en modern islamisk
stat.
I Iran efter 1979 har de religiösa riterna blivit symbol för medbor
garskap. Statsanställda är skyldiga att deltaga i fredagsbönen. De
behöver inte ha egen religiös uppfattning, men deltagandet i fre
dagsbönen är en förutsättning för att de skall få behålla sina tjänster.
Religionsfriheten i Iran betyder rätten till olikhet inför lagen.
Grupper med annan religionstillhörighet såsom judar, kristna och
zoroastrianer har rätt att följa sin egen religions regler och civilrätt.
Däremot är religionstillhörigheten ett måste. Oberoende om de är
troende eller inte hör man alltid juridiskt till någon av de tillåtna
religionerna och religionstillhörigheten måste registreras. Den är
inte någon privat angelägenhet. Religionen uppfattas som ett sam
hällssystem och är statens ordning, det politiska systemet är totali
tärt.

Konstitutionen
Den nya iranska författningen som antogs efter den islamiska revo
lutionen 1979 är enligt vår tideräkning daterad den 5 november
1979. (Enligt iransk tideräkning den 24 Aban i hijra-solåret 1358).
Den antogs genom folkomröstning. Till några delar reviderades den
i en ny folkomröstning i samband med presidentvalet 1989. Detta är
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första gången som en islamisk konstitution tillämpas i praktiken
och är helt baserad på iden om religionen som samhällsordning
enligt de shiaislamiska principerna.
I konstitutionen fastslogs att den är baserad på islamiska princi
per och att det gäller den islamiska nationen Iran. Den skall avse ett
islamiskt styrelsesätt, som har sin grund i vilayat-i faqih, den
rättslärdes mandat".
Detta innebär att den auktoritativa instansen för tolkning av
konstitutionen och för samhällsordningens legitimitet ligger hos
fuquha, specialisterna på fiqh, den islamiska shiarättens juris
prudens. Grunden för landets styrelse är inte folkets vilja utan den
islamiska Lagen, såsom specialisterna tolkar den.
Konstitutionen och dess ide är direkt knytna till Khomeinis
tankar och skrifter, vilka han utformade under exil i staden Najaf i
Irak. Framför allt gällde det hans nytolkning av shiitiska Mahdi
begreppet. Den shiitiska riktning som safaviderna införde under
1600-talet i Persien är den som kallas tolvsekten eller imamitema.
Beteckningen syftar på de tolv imamerna, vilka betraktas som
normerande, från den förste Ali (Profetens kusin och svärson) och
hans ättlingar och efterträdare i rakt nedstigande led t o m den
tolvte, Muhammed al-Mahdi, som under 800-talet försvann på ett
övernaturligt sätt. Shiiterna menar att han fortfarande lever i det
fördolda, i ett fördolt utomvärldsligt liv och en dag skall återvända.
Han är enligt shiiterna den levande Imamen och alltså den legitime
ledaren, som man är skyldig lyda. Han har ännu inte givit sig till
känna. Det är på honom religionen vilar.
Khomeini hävdade att så länge Imamen är fördold och alltså inte
fungerar som ledare, får de rättslärde, fuquha, träda in som råd
givare för de troende. Han gick ännu längre och ansåg att rådgivar
na även kan vara en faqih eller att en grupp av dem bör utgöra
ledningen i den islamiska staten. Man kan som en sorts interims
lösning upprätta islamiska republiker. Detta finns angivet i kon
stitutionen av 1979 artikel fem.
Staten skall skapa förutsättningar för en nation, som skall röra sig
mot Gud och den skall permanenta revolutionens varaktighet in
rikes och utrikes. Den skall utgöra de förtrycktas seger över mot
ståndarna. Båda dessa uttryck är hämtade från Koranen där de
användes om profeternas följeslagare respektive motståndare. I
författningen heter det att målet är att bygga en världsomfattande
11

25

enad nation enligt vad som sägs i Koranen kapital 1 vers 92. Enligt
Koranen skall man alltså uppfylla politisk enhet.
Konstitutionen skall bekämpa tankemässig och social despoti.
Den senaste termen har en teknisk legal innebörd. Despoti är när
någon bestämmer själv i stället för att fråga efter Guds Lag och dess
regler. Alltså är ett sekulärt demokratiskt systern despoti enligt
islamiskt synsätt.
Eftersom lagstiftningen skall baseras på Koranen och profeten
Sunna (Berättelsen om Muhammeds föredöme) ges det avgörande
inflytandet åt de rättslärde (Fuquha, specialisterna) på detta om
råde. De har mandat, det är detta som kallas velayat-i faqih.
I författningen poängteras hela tiden Gud både som skapare och
laggivare. Eftersom Gud skapat människorna är det Guds Lag som
skall gälla i samhället. Detta gäller kvinnans rättigheter i samhället.
De skall återställas till det som var bestämt i den islamiska lagen
vilket motsvarar kvinnans natur. Kvinnans främsta plikt är som
moder. Krigsmakten skall vara ideologiskt bestämd. Armen och
revolutionsgardet har till sin uppgift att sträva på Guds väg dvs de
skall föra det heliga kriget. Detta innebär i sin tur att genomföra
Guds Lag i hela världen. Massmedier har till uppgift att befrämja
islamisk kultur, därför måste de kontrolleras.
Guds lag skall tillämpas i samhället. Det skall ske genom den
dömande makten och den verkställande makten. Den teologiska
och ideologiska basen för konstitutionen är sammanfattad i andra
artikeln i konstitutionens första kapital. De viktigaste punkterna är
följande:
1. GUDS ENHET:
Gud är en och suverän. Guds suveränitet innebär att det vore
avgudadyrkan att följa någon annan lag än Guds Lag.

2. DEN GUDOMLIGA UPPENBARELSEN:
Det är den som uttrycker Guds Lag och Gud är rättvis
både som skapare och som laggivare.

3. LEDARSKAPET:

Det finns hela tiden en kontinuerlig ledning som tolkar Guds Lag
och denna ledarställning innehavs av därtill utsedda fuqha.

I konstitutionen poängteras att Iran skall bekämpa förtryck och
främmande dominans. Landet vill inte på nytt domineras utifrån,
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varken politiskt eller ekonomiskt. I konstitutionen finns en rad
artiklar som avser att förhindra att sådant skulle kunna betraktas
som legitimt. Det finns även uttryck för en tro på att det teo
kratiska systemet skall åstadkomma ett välfärdssamhälle som ger
social trygghet och utbildning för alla.
Målet för den islamiska republiken är att fungera som modell för
världens alla länder. Konstitutionen utgår inte från principen om
den enskilda statens suveränitet. En nyckelställning i det iranska
systemet har Övervakningsrådet som fungerar som en slags
konstitutionsdomstol.

Övervakningsrådet
En nyckelställning i det konstitutionella systemet har övervak
ningsrådet (Bevakningsrådet), som fungerar som konstitutions
domstol och sammansättningen och befogenheter regleras i kon
stitutionens artiklar 91-92. Övervakningsrådet består av tolv med
lemmar varav hälften utses av landets högste andlige ledare (vilayat
i faqih). Dessutom ingår sex muslimska jurister, som är valda av
högsta dömande rådet varefter valet bekräftas av parlamentet. Detta
innebär att alla tolv har kvalifikationer i fiqh, islamisk jurisprudens.
Det övervakande rådet har vetorätt mot parlamentet. Varje lag
som parlamentet antar skall granskas av rådet om man finner att
lagen går emot islam eller konstitutionens principer går det i retur
till parlamentet för omarbetning.
Det är övervakningsrådet som avgör om lagen strider mot islam
och om den är i strid mot konstitutionen. ÖVervakningsrådet tolkar
konstitutionen och övervakar valen och folkomröstningarna. Det
kan underkänna kandiater som ställer upp till val.
Det har ofta förekommit konflikter mellan övervakningsrådet
och parlamentet. Särskilt har de haft olika uppfattningar om hur
den ekonomiska politiken skall föras. Parlamentet har ofta förordat
en mer radikal ekonomisk politik. Striderna har framför allt gällt
jordbrukspolitiken och jordreformen. Parlamentet har önskat ge
nomföra en jordreform, vilket övervakningsrådet motsatt sig. Det
anser att parlamentets förslag till denna strider mot övervak
ningsrådets syn på hur den islamiska rätten skall definiera ägande
rätten. Det har förhindrat flera reformer som har varit nödvändiga
för landets ekonomiska utveckling. Det är därför inte överraskande
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att konstitutionsreformen 1989 innebar en viss begränsning av
övervakningsrådets befogenheter.

Den högste andlige ledaren (Vilayat-i faqih)
I konstitutionen institutionaliseras läran om vilayat-i faqih till ett
ledarskap i staten och i dess artikel 107 förklaras att Khomeinis
ställning som marja (andlig rådgivare) och ledare erkändes av den
avgörande majoriteten av folket och därmed följde att han skulle
utöva det speciella mandatet över statens styrelse. Artikeln som den
har formulerats i konstitutionen av 1979 föresatte ett spontant val av
en "stor" ayatollah, som folket erkände som sin vilayat-i faqih.
Artikeln anger hur man förfar om det inte finns någon självskri
ven kandidat. Högste andligeledaren utses då aven expertkommitte,
som antingen väljer en bland de mest kvalificerade fuquha eller om
man inte lyckas utse någon väljer expertkommitten ett råd med tre
till fem medlemmar, som har att utföra samma funktioner som den
högste andlige ledaren skulle utföra. Expertrådet tillkännager sedan
valet för folket. Det var genom en sådan procedur som Ali Khamenei
valdes till ledare efter Khomeinis död.
Ledamöterna i expertkommitten utses av de sex ledamöterna i
övervaktningsrådet, som ledaren eller ledarskapsrådet själva utser.
Detta betyder att det i praktiken är fuquha jurisprudenterna-teolo
gerna, som har avgörande inflytande också när man utser högste
andlige ledare eller ledarskapsrådet.
I konstitutionen säges att ledaren eller ledarskapsrådet skall ha
erforderliga kunskaper samt personlig fromhet vilket krävs för att
kunna utfärda fatwa, utlåtande i frågor om islamisk rätt och regler
och vara andlig rådgivare (marja). Han skall dessutom ha politisk
och social insikt, mod och kraft samt driftighet tillräckligt för le
darskapet.
Högste andlige ledarens befogenheter enligt 1979 års konstitution
är att utse medlemmarna (fuquha) i övervakningsrådet, att utse de
högsta dömande myndigheterna och ha den högsta bestämmande
rätten över krigsmakten, på grund av att han utser och avsätter
generalstabschefen, chefen för revolutionsgardet och organiserat
nationella försvarsrådet samt utser cheferna för de tre försvarsgre
narna. Dessutom har han den formella befogenheten att förklara
krig och mobilisera krigsmakten. Högste andlige ledaren bekräftar
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valet av president och har avgörande inflytande på kontrollen av
president-kandidaternas kvalifikationer och godkännandet. Han
kan också efter utslag från högsta domstolen och parlamentet av
sätta presidenten. Han har efter rekommendationer av högsta dom
stolen benådningsrätt.

Parlamentet

Parlamentet (Majlis-i Shura-ye Islami) har enligt konstitutionen den
lagstiftande makten. Det är ingalunda fråga om någon suverän
lagstiftningsmakt. Lagen Guds Lag är redan given och skall tilläm
pas. Alla lagar civilrättsliga, straffrättsliga, ekonomiska, adminis
trativa, kulturella, militära och politiska såväl som alla andra lagar
och regler skall grundas på Sharia-lagen enligt artikel 4 i kon
stitutionen, som säger att den principen står över alla andra i
konstitutionen. ÖVervakningsrådet ansvarar för tolkningen.
I artikel 12 i konstitutionen sägs att Irans officiella religion är islam
och dess rättsskola den Jafaritiska. Denna speciella utformning av
shiitisk islamisk rättstradition utgör landets lag och är oberoende
av folkviljan och parlamentets åsikter.
Parlamentets uppgift är lagtolkande och inte lagstiftande. Lagen
finns redan. Parlamentet skall formulera de lagar och regler som
behövs. ÖVervakningsrådet har kontroll och vetorätt över parla
mentet.
Undantagna från lagstiftningen är de muslimer som tillhör andra
islamiska rättskolor. De har rätt att följa sin egen rättsskola när det
gäller de religiösa riterna, utbildning och i familje- och arvsrättsliga
hänseenden. Denna juridiska särstatus erkännes också i domstol.
De medborgare som tillhör någon av de erkända religionerna:
kristendom, judendom och zarathustralära (zoroastrianismen) har
rätt att utföra sina religiösa riter och följa sin religions regler i
personliga angelägenheter och civilrättsliga ärenden samt i under
visningen. I övrigt är de underställda den islamiska Jafaritiska
rätten. Övriga religioner är förbjudna i Iran. Detta har inneburit
svåra förhållanden för de iranska bahai-anhängama, som saknar
juridisk status.
De tre tillåtna religionernas medlemmar finns representerade i
parlamentet och väljer i ett kvoterat antal inom sig själva. Rösträtten
gäller inte över religionsgränsema. Medlemmarna till parlamentet
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väljes i allmänna och hemliga val. Kandidaterna skall först godkän
nas och kontrolleras av övervakningsrådet. Valperioden är fyra år
och antalet mandat är 270. Parlamentsvalet är personval och inte
partival. De politiska partierna upplöstes 1987 på grund av inre
strider inom det Islamiska Republikanska Partiet.
Vid valet till parlamentet april 1988 ställde ca 1 400 kandidater
upp, varav 30 var kvinnor. Sammansättningen av det nya parla
mentet blev att de radikala ledda av inrikesminister Mohtashemi
erhöll flest mandat.
De pragmatiska lyckades återigen stärka sin ställning, då Kho
meini utsåg Rafsanjani till överbefälhavare sommaren 1988. Den
djupa sprickan mellan regimens två starka falanger minskade inte i
och med Khomeinis död 1989. Tvärtom blev den mer framträdande
och inför presidentvalet konkurrerade de två fraktionerna. Den
första ansågs vara allierad med de rika och mäktiga basarhandlarna,
som nu krävde en större roll för den privata sektorn och ansågs
stödja Rafsanjani. Den andra fraktionen, de radikala, önskade be
gränsa den privata sektorns roll inom ekonomin och handeln. Den
förespråkade antingen premiärministern Musavi eller chefsåkla
garen Khoniha som president. Denna grupp leddes av parlamentets
vice talman Karrubi.

President och regering
På grund av Khomenis ställning hade presidentposten fått en ren
dekorativ funktion så länge han levde. Efter hans död hade det
skett stora förändringar. Det näst högsta ämbeteti staten efter högste
andlige ledaren är presidenten. Denne väljs för en period av fyra år
och vid direkta val och kan bara bli omvald en gång. Han måste
väljas bland sådana personer, som har politiska och religiösa kvali
fikationer samt vara troende muslim. Han avlägger ed, genom
vilken han lovar att vaka över den officiella religionen och kon
stitutionen i det att han följer Muhammeds och de rena Imamerna.
Presidenten undertecknar lagarna och avtalen med andra län
ders regeringar, utfärdar och mottager diplomaternas kreditivbrev.
Han har dessutom suspensivt veto mot ministerrådet.
Ministrarna skall godkännas och har ansvar inför parlamentet.
Regeringen utfärdar förordningar. Det finns bestämmelser som
skall kontrollera att ministrarna inte är jäviga eller ser till sitt eget
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eller familjens bästa i första hand. I provinserna skall Shura-princi
pen råda i form av lokala rådsförsamlingar och arbetarråd.

Författningsreformen 1989
I artikel 107 i konstitutionen uteslöts möjligheten till ett spontant
folkligt val av den högste andlige ledaren. Det är numera expert
kommitten som har denna uppgift. I övrigt är den viktigaste för
ändringen att premiärministerposten avskaffades och presidenten
blev regeringschef. I detta spårar man Rafsanjanis makt över ut
formningen av konstitutionsändringen. Han lyckades eliminera sin
främste rival premiärminister Musavi. Presidenten får därigenom
reell makt medan den högste andlige ledarens funktioner blir allt
mindre specificerade. Han skall i första hand ge allmänna riktlinjer.
Högste andlige ledaren är fortfarande formellt överbefälhavare och
han skall även besluta om folkkomröstningar och vara skiljedomare
i tvister mellan den lagstiftande och dömande makten.
I en ny artikel 112 skapades ett organ för att avgöra tvister mellan
den lagstiftande församlingen och övervakningsrådet. Medlem
marna i detta organ utses av den högste andlige ledaren, vilket
innebär att övervakningsrådet har mist sin absoluta vetorätt.

Rättsväsendet
Den Jafaritiska rättsskolan av shiaislam skall enligt konstitutionen
utgöra landets lag och tillämpas i dess rättsskipning med undantag
för de speciella rättigheter, som tillerkändes de medborgare som
hör till andra riktningar inom islam och i begränsad omfattning
även de som tillhör de tre erkända minoritetsreligionerna.
Rättsväsendet regleras i 11 :e kapitlet i konstitutionen. Högst i
hierarkin står högsta dömande rådet som består av ordföranden i
högsta domstolen, statens chefsåklagare och tre domare utsedda av
domarkåren. Det är detta råd som tillsätter och avsätter domare. I
rättsväsendet ingår också två "riksrevisionsverk" (Kontrollorgani
sationer).

Familjerätt och straffrätt
Den Jafaritiska rättsskolan skiljer sig avsevärt från västerländsk
rättstradition och då framför allt när det gäller familjerätt och
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straffrätt. Att den islamiska lagen skall tillämpas familjerättsligt
fastslås i konstitutionen. Även de islamiska straffen skall tillämpas.
Att mannen har rätt till fyra hustrur är numera inte så betydelsefullt
i praktiken p g a ekonomiska skäl. Däremot har den shiitiska seden
med tidsbegränsade legaliserade äktenskap s k "muta-äktenskap"
eller "sigheäktenskap" på kontrakt från ett dygn till nittionio år ökat
i omfattning efter den islamiska revolutionen. Rätten till skilsmässa
är olika för män och kvinnor. Mannen har rätt till ovillkorlig skils
mässa medan rätten för kvinnan är mer inskränkt. Kvinnan måste
inför domstol först bevisa att mannen antingen inte är kapabel att
försörja henne, behandlar henne illa eller lider av någon sjukdom,
är impotent samt vägrar att betala henne brudköp (Mehriye} enligt
äktenskapskontraktet. Mannen har ingen bevisbörda och kan efter
skilsmässan ta tillbaka hustrun utan hennes medgivande.
Kvinnans arvslott är hälften av mannens. Vid vittnesgillheten
inför domstol motsvarar en man två kvinnor. Vid beräkningen av
mansbot (mord) är det fråga om hälften för kvinnan. En man kan
gifta sig med en kvinna från en annan tillåten religion eftersom
barnen följer mannens religionstillhörighet. Vid skilsmässa tillhör
barnet mannens familj. En muslimsk kvinna får endast gifta sig med
en muslim. I den traditionella islamiska familjerättens regler visas
att familjen är samhällsstrukturens bas och inte individen.
I den islamiska rätten förutsättes att det finns en kärande och en
svarande part. I de viktigaste fallen räknas Gud som sakägande.
Det gäller de straff som ansesvara direkt föreskrivna iKoranen eller
sunnatraditionen. För grövre stöld mister tjuven höger hand och för
landsvägsröveri är straffet stympning eller dödsstraff. Utomäkten
skapliga sexuella förbindelser straffas med prygel eller dödsstraff
för mannen, medan kvinnan stenas till döds. Förtäring av alkohol
och narkotika straffas med prygel. För korruption är straffet döden.
Om man lämnar eller förklarar sig religionslös gäller dödsstraff.
Skada eller mord är civilrättsliga fall. Där finns en sakägande
nämligen den som tillfogas skada.
Vid dödsfall är sakäganden den dödes familj och släktingar.
Käranden har rätt till vedergällning i principen öga för öga, tand för
tand eller skada för skada. Käranden kan avstå från sin rätt och
godtaga ekonomisk ersättning eller helt avstå från ersättning. Om
man dödar en ickemuslim från någon av de tillåtna religionerna är
mansboten för man en tiondel och för kvinna en tjugondel. Vid
32

dödandet av en person av icke tillåten religion eller religionslös
finns ingen mansbot.

Den klerikala politiska eliten
Den shiaislamiska fundamentalismenilranfortsätterefter I<homeinis
död och landets teokratiska ledning förblir en gåta för västvärlden.
Mullorna sitter kvar vid makten genom stöd och nära förbindelse
med dendel av befolkningen,som är starktutövandeshiamuslimer.
Mullornas och ulemas repressiva politik gör oppositionen svag.
Härtill kommer den religiösa solidariteten inom den styrande
shiaislarniska eliten som förstärkes genom mullornas samarbete i
ledarskiktet under såväl den islamiska revolutionen som inom den
islamiska republiken.
Mullorna hade knutit nära vänskapsband under studietiden vid
de religiösa lärdomsanstalterna och i den underjordiska motstånds
rörelsen mot shahen. Khomeini bodde i Qom i nära 40 år och under
den tiden var han lärare för många unga seminariestuderande.
Trehundra av dem kom att utgöra den centrala gruppen i hans
underjordiska klerikala rörelse som korn att leda den islamiska
revolutionen. Många av dem sitter nu på politiska nyckelposter i
Teheran och i provinserna. 18
Mullornas nära personliga band och delade erfarenheter har
stärkt deras enhet på många sätt. Deras nära relationer gör att de är
medvetna om varandras personliga drag, fördelar, fel och brister.
Samma målinriktning, likartad bak grund och inbördes religiös so
lidaritet är inte de enda faktorer som hjälper den klerikala eliten att
sitta kvar vid den politiska makten. De har under sina försök att
besegra motståndarna och konsolidera sin makt använt många
religiösa sanktionerade kulturella sedvänjor.
Huvuddragen hos Shiamullorna är hemlighetsfullhet och tystlå
tenhet. Denna tystlåtenhet omger de flesta av de styrande mullor
nas och ulemas offentliga och privata liv. Mullorna avslöjar i regel
inte för lekmän den inredynamiken eller oenigheten. Denna oskrivna
lag när det gäller deras interna angelägenheter kommer av den
historiska erfarenheten, då shiaislam utgjordes av minoritets
sekter. Att hålla lekmännen så mycket som möjligt utanför de
interna klerikala angelägenheterna betraktades allmänt som grun33
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den för att kunna bevara det shiitiska islamiska systemet. Samtidigt
ses hemlighetsfullheten som nödvändig för att undvika eller minska
splitet i deras egna led. Ett annat drag hos de shiitiska mullorna är
en uppförandekod som kallas toqiyeh eller ketman (förnekandet)
och som utvecklades på 700-talet. Den sägs ha uppstått, när den
skyddade den 6:te Imamen av shia Jafar Sadeghs anhängare mot
förtrycket från shunnihärskarna. Senare blev det en del av shias
trossystem och lovordades och anbefalldes av shiaulema. Nekandet
var lagligt inom shiaislam. Mullor och ulema tog sin tillflykt till det,
när de ansåg att deras liv eller egendom var i fara, om de talade
sanning. För det mesta använde mullorna ketman när de ville
vilseleda främlingar och inte visa sina sanna avsikter och hand
lande.19
Rättvisa och rätt spelade en stor roll för mullorna. Tron på
gudomlig rättvisa är en central tanke inom shiaislam. Rätt och
rättvisa har dessutom en speciell betydelse för iranierna. Det är inte
bara ett antikt ideal och ett arv från den islamiska kulturen utan även
ett övergripande tema i den persiska litteraturen och folkloren.
"Rättvisa" har litet att göra med västvärldens uppfattning om
individens frihet. I stället skall rättvisa och rätt främst bevara
samhällsordningen. 20
Regimen har försökt att presentera sitt styre som en rättvis
demokrati. De har inför Irans fattiga massor predikat och lovat
social rättvisa. Mullorna rättfärdigar sina offensiver mot oppositio
nen i namn av islamisk kamp för rätt och rättvisa mot de onda och
sataniska yttre krafterna och deras inhemska lakejer. Mullorna
strävar att indoktrinera befolkningen med shiaislam genom under
visning i islamiska dogmer.
Det klerikala systemet i Iran är långt mer invecklat och flexibelt än
vad det ser ut i västvärldens ögon. Nätverkets inre logik har utfor
mats genom lång historisk erfarenhet och religiös sedvänja. Syste
mets principer för styrning och offentlig ledning är förenligt med
islamiskt och iranskt tänkande. Det betyder inte attmullorna genom
sina gemensammasträvandenattuppnå en islamiskstatinte drabbats
av inre personliga konflikter eller splittrades i fraktioner. Tvärtom
har de varit inblandade i våldsamma konflikter som existerat i detta
nätverk sedan det föddes.
Regimen efter Khomeini är igen monolitisk helhet. Trots grund
engagemang i islam och revolutionen visar de klerikala ledarna
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ofta olika motsägelsefulla attityder och intar motsatta positioner.
Fastdetförekommer olikafraktionerärdetsvårt attsätta etiketter på
dem, då det klerikala nätverket har en flyktig natur. Den beror på
spridningen av fraktioner och klickar inom regeringen och de
revolutionära organen och det svårbestämbaras sätt som de olika
grupperna argumenterar på. På liknande sätt är ofta gränserna i den
iranska politiken mellan olika grupper inte klart identifierbara. De
enskilda individerna är fria att flytta sin trohet mellan olika grupper
under tidens gång beroende på omständigheterna. Det är inte
ovanligt att en mulla av hög rang talar på ett sätt och handlar på ett
annat. Ännu en komplikation innebär tendensen hos de klerikala
ledarna att maskera vad de själva tänker bakom en offentlig uppvis
ning av enstämmighet.
Den nästan oavbrutna striden som förs mellan religiösa politiker
har kännetecknat Irans teokratiska regim. Dessa typer av konflikter
skär tvärs genom de politiska och idologiska linjerna och hetsar
mullor och fraktioner mot varandra utan någon annan orsak än
personlig oenighet. Detta agerande finns inom alla departement,
revolutionära organisationer och provins- och lokala administrativa
organ. Det finns många orsaker till uppkomsten av personliga
konflikter inom det klerikala nätverket. Det finns inte något depar
tement eller statligt organ som ensamt har ansvaret för genomföran
det av någon viktig politisk, ideologisk eller ekonomisk förändring.
I stället har departementen och de statliga organen tilldelats uppgif
ter som överlappar varandra. De klerikala tjänstemännens infly
tande i statsförvaltningen har skiftat från dag till dag och motsvarar
ibland inte deras officiella ställning. I stället är deras makt direkt
beroende av deras släktskap eller personliga band med den högsta
styrande politiska shiitiska eliten.
Varje samhällsfråga måste defineras i religiösa termer och därför
intar varje personlig oenighet mellan de olika politiska fraktionerna
ofta religiös eller politisk färg. Striden utkämpas under religionens
täckmantel och skiljer mulla från mulla. Utländska observatörer
blir ofta mystifierade och förvirrade av konflikter av denna natur
och de inläser ofta oenighet samt förväntar sammanbrott inom de
olika koalitionerna som kan leda till katastrof för den islamiska
republiken. Detta leder till att utländska regeringar har svårt att
bedöma Irans inrikespolitiska utveckling.21
Oenigheten mellan de två stora politiska fraktionerna förblir
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skarp när det gäller ekonomiska frågor, jordreform, nationalisering
av storindustrin, reglering av utrikeshandeln samt fördelningspoli
tik. Dessa frågor har plågat den iranska regimen ända sedan revolu
tionens första dagar och fortsatte efter Khomeinis död. Alla mullor
är eniga om att islam respekterar privat äganderätt och att det är
regimens plikt att skydda den.
Den pragmatiska fraktionen slår vakt om den privata äganderät
ten och önskar ett ekonomiskt samarbete med Västvärlden. Den
kräver en större roll för den privata sektorn i landets ekonomi.
Denna fraktion anses lierad med de rika basarhandlarna.
Fraktionens främste representant är parlamentets talman Raf
sanjani (sedan 1989 landets president). Hit räknas numera även
Kharnenei (landets högste andlige ledare). De stöds av en stor
grupp mullor och ulerna samt teknokrater, som vill lösa landets
ekonomiska problem på ett pragmatiskt sätt genom att använda
sig av landets västutbildade teknokratiska elit, oavsett vilken ideo
logi de tidigare representerat. De är motståndare till jordreform och
vill inte nationalisera privata företag eller annan form av privat
egendom. Denna fraktion förespråkar ekonomiska och politiska
förbindelser med Gulfstaternas samarbetsråd (GCC-länderna) och
Västvärlden samt Sovjetunionen.
Den radikala fraktionen är förespråkare för statlig centralstyr
ning av landets ekonomi. Genom radikala jordreformer vill den
hjälpa landsbygdens fattiga massor och genom en progressiv
arbetsmarknadslagstiftning vill den förbättra förhållandena för Irans
fattiga (Mostazafan). Den vill även förändringar för sina egna
stödgrupper arbetare, bönder och småföretagare i basarerna.
De mest namnkunniga radikalerna är premiärminister Mir
Hussein Musavi, grundare av den islamiska tidningen Jomhouri
Islami, chefen för högsta domstolen ayatollah Abdol Karim Musavi
Ardebili, chefåklagaren Hojatolislam Musavi Khoeniha, vice tal
mannen Karrubi, inrikesministern Mohtashemi samt ayatollah
Khalkhali. De är misstänksamma till samarbete med Västvärlden
och förespråkar handelsförbindelser med u-länder och neutrala
stater.22
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Den ekonomiska eliten
Det samhällssystem som etablerades direkt efter den islamiska
revolutionen 1979 var triangulärt. Det politiska området kontrolle
rades av mullorna och ulema, det militära av revolutionsgardet och
det ekonomiska av basarhandlarna.
Mullorna, ulema och basarhandlarna hade sedan mitten av 1600talet varit nära knutna till varandra på grund av äktenskaps
förbindelser samt att många av mullorna och ulema kom från basar
handlarfamiljer. Detta innebar att stridigheter mellan dessa och
staten, representerad av shahen och hoven, pågått i 300 år. Ledarna
för revolutionsgardet var ofta mullor eller ulema eller söner till
basarhandlare och hade anknytning till dem.23
Under shahregimen hade basarhandlarna, mullor och ulema
fram till slutet av 1970-talet haft en undanskymd plats i samhället.
Basarhandlarna, som ofta identifierats som det traditionella
borgerskapet, inbegriper även industrimän och hantverkare, vilka
har förbindelser med basaren och det religiösa samfundet och de
nationalistiska organisationerna som var verksamma under
shahregimen. Basarhandlarklassen är skiktad och det är inte ovan- ligt att såväl rika köpmän som små butiksägare är involverade i den.
Under shahregimen såg de med förakt eller likgiltihet på shahfamil
jen och den västinfluerade över- och medelklassen. Basarhandlarna
hade sin ekonomiska verksamhet förlagd inom inrikes och utrikes
handeln, penningutlåning och industriell verksamhet i liten eller
medelstor skala. Under shahtiden fick de inget stöd från de banker
som var involverade med regimen.
Det är basarhandlarna som slår vakt om de traditionella islamiska
kulturella värdena vilka har formulerats av ulema. Det var de som
starkast protesterade mot Pahlaviregimens modernisering av lan
det och påverkan från västerländsk kultur. Basarhandlarklassen
anser att kvinnan och mannen skall vara åtskilda i det offentliga livet
och att kvinnan skall bära slöja och chador på offentlig plats. Efter
revolutionen har kvinnan burit slöjor och chador som ett tecken på
sin religiositet.24
Efter revolutionen och shahens fall flydde den västinfluerade och
moderna över- och medelklassen. Deras företag och förmögenheter
nationaliserades liksom shahfamiljens alla tillgångar. Efter revolu
tionen tog basarhandlarna över deras plats inom det ekonomiska
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nätverk av handel och industri, som utgjorde den ekonomiska
sektorn.
Av de sextio medlemmar som grundade den islamiska banken
1979 var femtiotvå basarägare, två tjänstemän, en advokat, en fa
briksägare, en mäklare och tre ayatollah varav en generaldirektör.
Denna bank var den enda som inte nationaliserades under premiär38

minister Mehdi Bazargans provisoriska regering. Banken undgick
att nationaliseras genom direkta order från Khomeini. Den skiftade
namn till den Islamiska ekonomiska organisationen.
Trots nationaliseringen av stora företag och banker under slutet
av 1980-talet var 90 procent av handeln i händerna på privata
sektorn samt 64 procent av importen mot 49 procent jämfört med
slutet av 1970-talet.
Den rikaste institutionen i landet är Stiftelsen för hjälp till de
förtryckta (Donyad-i Mostazufan). I den ingick bl a shahfamiljens
tidigare fonder samt de företag, som har nationaliserats av revo
lutionsdomstolarna. Fonden stod direkt under den högste andlige
ledaren (Khomeini) och var undantaget från såväl deklaration som
skatt. Den kontrollerade bl a 460 olika bolag bestående av fabriker,
gruvor, hotell, biografer, aktier i utländska bilfabriker, stora jord
egendomar, fastigheter inom och utom landet. Sedan revolutionen
har basarhandlarna även blivit involverade i administrationen av
fonden och en basarhandlare är generaldirektör för den. Basarhand
larna har mer och mer blivit involverade i skötseln av fondens
olika företag. Samma sak gäller olika andra fonder som t ex Maty
rernas fond (Donyad-i Shahid).25
Under den första provisoriska revolutionära lagstiftande försam
lingen kom fyra av medlemmarna från den ekonomiska sektorn
bl a ayatollah Sadec Khalkhali, ledare för revolutionsdomstolen.
Parlamentets talman Hashemi Rafsanjani härstammade från en
familj, som hade sysslat med blomsterodling och trädgårdsskötsel
samt byggnadsverksamhet.
Den första tiden efter revolutionen var många basarhandlare
direkt engagerade inom regeringen och de ministerier som ansva
rade för ekonomi och handel. Under perioden 1981-1983 var
basarhandlarnas ordförande Askar Owladi, minister för ekonomi
och handel. Under denna tid lades grunden till den ekonomiska
politik som landet skulle komma att föra. Även om många av
parlaments- och regeringsmedlemmarna var mullor och ulema,
lärare, advokater, tjänstemän samt politiker hade de ett gemensamt,
de hade sina rötter i basarerna. Efter de två senaste valen har inte
basarhandlarna ingått direkt i regeringen men däremot varit invol
verade inom parlamentet och inom olika ministerier och de har
kontakter med den genom släktskap och vänskapsband. Många av
basarhandlarna är direktörer i de nationaliserade företagen.26
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Den militära eliten
Iran var tidigare ett samhälle där regimen från 1920-talet till år 1979
vilade på försvarsmakten och där repressionen garanterade regimens
absoluta kontroll. Iran var den stat där det under en längre period än
i mången annan stat i Asien eller Afrika varit normalt att makt
innehavet grundat sig på militären.
Den stora förändring som inträffade under 1970-talet var att Iran
fick stora oljeinkomster, vilket gjorde det möjligt för landet att köpa
sofistikerade vapen och börja sträva efter att bli en regional stormakt
vid Persiska viken. Därför skedde en stor militär uppbyggnad i Iran.
Både de inre och yttre effekterna kan härledas till en kombination
av en repressiv regim som stöttades av försvarsmakten å ena sidan
och en förändrad politisk och ekonomisk internationell situation å
den andra sidan. Detta utgjorde en olycksbådande kombination
som saknade motstycke i världen.
Hos Pahlaviregimen utgjorde försvarsmakten och säkerhets
tjänsten (SAVAK) de viktigaste institutionerna inom landet, vilka
stödde regimen. Försvarsmakten spelade även en framträdande
roll inom de sociala och ekonomiska sektorerna. Dessutom hade
Pahlaviregimen åren 1921 och 1953 kommit till makten med hjälp av
militären.
Både Reza Shah och Muhammed Reza Pahlavi fördes till makten
av militären och båda har varit beroende av militärerna för att kunna
härska oinskränkt i Iran. Båda shaerna hade också sett som sin
främsta plikt att behålla försvarsmakten och SAVAK:s lojalitet.27
Bland de faktorer som bidragit till att det i Iran växte fram ett
system där monarkin kontrollerade armen har berott på att landet
haft svaga militära institutioner. Armen skapades under 1900-talet
utan att vara dominerad av något bestämt socialt samhällsskikt eller
med en förutbestämd historisk roll. I det föregående har det funnits
shaher som byggde upp starka armeer, som shahen Kyaxare (625584 f Kr) i det antika Persien, som genom en radikal militärreform
lyckades göra Medien till stormakt och fältherren Cyros som på 500talet f Kr gjorde Persien till en självständig stormakt. På 1500-talet
återuppstod Persien,som en självständig stat under Safaviderväldets
grundare Ismail. Det var långa uppehåll mellan dessa perioder och
från mitten av 1800-talet hade Iran ingen stående arme. År 1914
hade centralregeringen en dåligt utrustad styrka på 5 000 man. De
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bättre utrustade militära enheterna i landet stod under utländskt
befäl. År 1879 hade ryska officerare bildat ett ryskt kosackgarde i
norra delen av landet. År 1911 grundade svenska officerare ett
gendarmeri som skulle svara för ordningen på landsbygden i den
centrala regionen och kontrollera karavanvägarna. År 1915 satte
britterna i södra Iran upp South Persia Rifles, en styrka som stod
under befäl av indiska officerare. Dessa tre styrkor bestod totalt av
22 000 man.Av dessa var kosackbrigaden 8 000, Gendarmeriet 8 000
och resterande 6 000 South Persia Rifles. Övriga större enheter inom
landet stod under befäl av regionala ledare, vilka i större eller
mindre utsträckning var i konflikt med centralregeringen.
Efter den ryska revolutionen 1917 ersatte engelsmännen ryssarna
i ledningen för kosackgardet. Det var engelsmännen som uppma
nade Reza Kahn att inta Teheran 1921. År 1925 lät han utropa sig till
shah under namnet Reza Shah. Han föresatte sig att från grunden
bygga upp en stående arme. År 1922 gick 47 procent av statsbudge
ten till militärutgifterna och 1927 hade en enhetlig arme på 40 000
man skapats. Allmän värnplikt infördes 1926. År 1930 hade armen
vuxit till 80 000 man och 1941 till 125 000 man. Reza Shah grundade
två militärhögskolor i Teheran och sände officerare till Frankrike,
Tyskland och Sovjetunionen för utbildning. År 1924 upprättades det
första flygvapnet inom landet och 1932 fick Iran sina första krigs
fartyg. Reza Shah använde armen för att krossa den inhemska
oppositionen och genom armen skapade han en centraliserad stat i
Iran för första gången på tvåhundra år.28
I Iran fanns inte någon officerskår där yrket gått i arv inom
släkten. Under Pahlaviregimen gick inte sönerna till de stora jord
ägarna, aristokratin, höga ämbetsmän och de rika handelsmännen
in i militärhögskolorna. Många av dem som blev elever vid
militärhögskolorna var i stället barn till lägre tjänstemän och
småjordägare. Därför fanns det inte några nära band mellan för
svarsmakten och den härskande klassen.
Pahlaviregimens dominerande ställning i kombination med dess
speciella beroende avmilitären var uppenbar åren 1921-1979. Shahen
var formellt enligt konstitutionen landets överbefälhavare. Alla
medlemmar inom försvarsmakten svor en lojalitetsed till Gud,
Shahen och Fosterlandet. Shahen lät dem ständigt under sin utbild
ning bli påminda om sin lojalitet gentemot honom.
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Shahen kontrollerade försvarsmakten och gick in för att i allt
större utsträckning avpolitisera den. När shahen hade en svag
ställning 1940-1953 splittrades armen i tydliga politiska fraktioner.
En del generaler hade armeer som endast tog order från dem. Men
efter militärinterventionen 1953 s·tärkte shahen sin makt. En stor
prokommunistisk organisation inom officerskåren krossades 1954.
Shahen kontrollerade cheferna för de tre vapenslagen genom att
ägna två dagar i veckan åt sammanträffande med dem. Ingen
general kunde besöka Teheran eller träffa någon kollega utan sha
hens speciella tillstånd och han kontrollerade även befordrings
gången över majors grad. Inom flygvapnet gick han personligen
igenom alla intagningar. Samtidigt såg shahen till att officerarna fick
stora materiella förmåner och privilegier för att de skulle bli bero
ende av honom. Han använde sig av en hemlig polis, Imperial
Organization, och den vanliga militära säkerhetstjänsten för att
övervaka högre militärer. Han avsatte ofta högre officerare, som
han ansåg hade för stor makt genom att anklaga dem för korruption.
Andra sändes utomlands som militärattacheer eller ambassadörer.
De officerare som hade den högsta ställningen inom den militära
hierarkin var de som hade nära förbindelser till shahen eller hans
familj. För att nämna några exempel var en general son till en
armelöjtnant och hade sänts tillsammans med shahen till Schweiz
för studier. Han utbildades senare i USA av CIA och blev chef för
landets säkerhetstjänst SAVAK. Den general som under Pahlavi
regimen var krigsminister och ansvarade för vapeninköp tillsam
mans med shahen var en mycket nära vän till shahen. En annan
general hade varit shahens personlige pilot och gifte sig senare med
enavshahenssystrar.Han var chefförflygvapnet1958-1975,dåhan
omkom i en flygolycka. En av de främsta generalerna hade studerat
tillsammans med shahen i militärhögskolan i Teheran och var chef
för SAVAK t o m1979, då han sändes till Pakistan som ambassadör.29
Vid den islamiska revolutionen slogs den militära strukturen
sönder på ett par dagar. Detta ledde till allmän resning i landet.
Försvarsmaktens sönderfall berodde på utbrett missnöje bland de
soldater, som var utövande shiamuslimer, och splittringen mellan
högre och lägre officerare samt avsaknaden av ett starkt ledarskap.
En annan orsak till den militära kollapsen var brist på civilt stöd och
att militären trots sina moderna vapen saknade all erfarenhet av
strid. Den hade dessutom inga traditionella rötter i samhället och
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var främst underordnad shahregimen. Därtill kom att officerarna
ofta var barn till lägre tjänstemän, vilka hade sin förankring i
Nationella Fronten och Bazargans Frihetsrörelse, vilka deltog i
revolutionen. Officerarna anslöt sig i stor utsträckning till den
islamiska revolutionen. Många av de shahtrogna officerarna ställ
des inför rätta av revolutionskommitteerna och avrättades efter
summariska rättegångar. Andra icke shahtrogna officerare ingick i
revolutionsrådet tillsammans med andra motståndsledare.30
Olika paramilitära grupper var verksamma i landet under revo
lutionen och ofta under ledning av en mulla eller studentledare.
Dessa paramilitära grupper utvecklades till massorganisationer och
sammanslogs sedermer till en institution, revolutionsgardet.
Utrensningarna bland de ledande officerarna samt migration
tunnade ut ledan inom försvarsmakten från 450 000 till 200 000 man.
Upplösningen av shahens försvarsmakt blev dock aldrig fullstän
dig. Det fanns fortfarande kvar en kärna av den militära organisatio
nen. Den reorganiserades och sattes in i striderna mot Irak.
Vid krigsutbrottet 1980 mellan Iran och Irak var det revolutions
gardet som först sändes ut och fick ta de värsta anfallen från fienden.
Den reguljära armen aktiverades inte förrän sommaren 1981 och
fick då överta huvudansvaret för såväl stridsledning som aktiv
krigföring. När Iran beslöt att leda in kriget på Iraks territorium
trots protester från såväl ledare av regimen som den reguljära
försvarsledningen ställdes den reguljära armen åt sidan och
revolutionsgardet fickhuvudansvaret. Denreguljäraförsvarsmakten
och revolutionsgardet var underställda var sitt ministerium.
Ministerposten för den reguljära försvarsmakten var länge vakant
men upprätthölls av premiärminister Musavi medan ministern för
revolutionsgardet var en mycket välkänd basarhandlare Moshen
Rafiqost nära allierad med Rafsanjani. 31

Revolutionsgardet (Pasdaran)
Efter den islamiska revolutionen låg den militära makten hos
revolutionsgardet och inte hos de reguljära styrkorna. Gardets
medlemmar kom främst från basarhandlarklassen och många av
ledarna hade fått sin utbildning vid universiteten i Iran eller var
mullor. Det var gardet som garanterade den islamiska republikens
fortsatta existens. Revolutionsgardet kontrollerade den inre ord43

ningen i landet, ansvarade för att islamiska lagar åtföljdes beträf
fande klädsel och att kvinnor och män skulle vara åtskilda på
offentliga platser. Det var revolutionsgardets olika grupper som i
början av den islamiska republiken självständigt bestämde största
delen av arresteringarna och tillsammans med revolutions
kommitteerna ansvarade för många avrättningar, en del godtyck
liga, av motståndare till regimen. Revolutionsgardets medlemmar
fungerade dessutom som gränsvakter och kontrollerade och förhin
drade smuggling.
Ministern för revolutionsgardet Rafiqost stod Khomeini nära och
deltog tillsammans med premiärministern och utrikesministern
samt Rafsanjani och Khomeinis son i underhandlingarna om vapen
affären med USA.
Vid valet 1988 stärkte den radikala falangen av den styrande
eliten sin ställning inom parlamentet och premiärministern Musavi
utsåg en radikal Ali Shamkai till minister för revolutionsgardet.
Efter Khomeinis död godkände parlamentet ett förslag till en
författningsändring som skulle läggas fram i en folkomröstning
samtidigt med presidentvalet augusti 1990. Detinnebar att ministeriet
för revolutionsgardet och de reguljära styrkorna skulle slås samman
till ett ministerium. Revolutionsgardet kontrollerar allt från olika
slag av företag till vapenfabriker och ammunitionstillverkning. I
ledningen för företagen satt antingen en basarhandlare eller någon
av ledarna för de olika sektionerna i revolutionsgardet. I detta
förslag kan man spåra Rafsanjanisochhans pragmatiska teknokrater
vilka vill att revolutionsgardet skall professionaliseras och bli mind
re revolutionärt. De vill utveckla landet och dämpa ner tanken på
världsrevolutionen. 32

Oppositionen
Efter ockupationen av den amerikanska ambassaden i Teheran
november 1979 lyckades de Islamiska revolutionära partiet att
utmanövrera den förste islamiske liberale premiärministern
Bazargan, som lämnade sin post. Den förste islamiske presidenten
Bani-Sadr lyckadesflytill Frankrike efter trakasserier av det Islamiska
revolutionära partiet. Han organiserade en motståndsorganisation
i Paris. Premiärminister Bazargan stannade däremot kvar i Iran och
ledde det enda kvarvarande oppositionspartiet i landet, Frihets44

Ayatollah Khomeinis son, Ahmed Khomeini. (Pressens Bild)

rörelsen. Han förde inom parlamentet, där han var medlem, kam
pen mot Islamiska revolutionära partiet. Bazargan har kritiserat den
islamiska republiken för dess despoti och katastrofala ekonomiska
politik. Under kriget med Irak krävde han vapenstillestånd och slut
på kriget. I slutet av 1980-talet blev han utmanövrerad från parla
mentet. Hans medlemmar har förföljts och arresterats. De har dömts
till över tio års fängelse, men partiet är formellt inte förbjudet.33
Det kommunistiska Thudehpartiet som stödde Khomeiniregirnen
i början av islamiska revolutionen var anslutet till dem som kallade
sig Imamens linje. Thudehpartiet kritiserade starkt premiärminister
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Bazargan och president Bani Sadr samt alla andra liberala ledare. I
Imamens linje ingick även en annan grupp marxister, majoritets
gruppen av Fedayin-i Khalq. Thudehpartiet och Fedayin-i Khalq
tilläts vara verksamma i Iran fram till 1983, då deras ledare arreste
rades. År 1988 avrättades ett flertal anhängare och ledare. De båda
partierna är nu verksamma "underjordiskt" inom landet samtidigt
som de har organiserat exilgrupper utomlands.1l4
Det islamsociastiska partiet Mujahedin-i Khalq är det parti som
främst blivit förföljt av regimen. De var särskilt farliga för regimen,
enär de attraherade samma befolkningsgrupper som Islamiska re
volutionära partiet dvs arbetare, bönder, lägre medelklass och
basarhandlare. Mujahedins ledare Massoud Rajavi flydde tillParis
samtidigt med president Bani-Sadr. Åren 1981-1982 krossades par
tiet i Iran med brutala metoder. Själva uppger de att 10 000-tals av
deras medlemmar och sympatisörer avrättades. Rajavi bildade en
motståndsgrupp i Paris och samarbetade med Bani-Sadr och leda
ren för det Kurdiska Demokratiska partiet, Abdul Glassemlou,som
befann sig i landsflykt iParis. Denne mördades i Wien 1989,dit han
var kallad för överläggningar med representanter för den iranska
regimen. Rajavi hade lämnat Paris tidigare och organiserat en be
väpnad motståndsstyrka i Irak för att därifrån invadera Iran.
Efter granskningar av övervakningsrådet skall enligt ett reger
ingsbeslut och ett parlamentsbeslut, som togs 1989, politiska partier
tillåtas i landet. De politiska motståndarna till regimen har trots
detta inte tillåtits vara verksamma varken till vänster eller till höger
om regeringen.35
Oppositionen utanför Iran omfattar 100 000-tals iranier, vilka
verbalt ger uttryck för sitt missnöje och hat mot den islamiska
regimen. Shahregimens siste premiärminister Bakhtier,som hjälpte
USA:s diplomater att övertala shahen att lämna landet var bosatt i
Frankrike tills han 1991 mördades i Paris. Han hade hela tiden
försökt få USA och Israel att hjälpa till att störta regimen i Iran.
De olika rojalistiska sammanslutningarna som arbetar utanför
Iran uppmanar till en gemensam front och vill förena alla oppositio
nella i ett gemensamt angrepp på Iran. De försöker även övertyga
USA att organisera en "CIA-kupp" i Iran. De olika oppositions
grupperna har med all säkerhet kontakter med underjordiska orga
nisationer inom Iran. Många av dem samarbetar, men lika ofta be
kämpar de varandra.36
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Den iranska revolutionens utveckling
- ett decennium efter shahens fall
De islamiska revolutionärerna som tog makten 1979 nöjde sig inte
med shahens regionala stormaktsplaner. De ville föra den islamiska
revolutionen vidare och förändra världen. Den islamiska väckelsen
skulle göra slut på den rådande världsordningen som behärskades
avstormakternasintressen.Enfrågavarvadledamafördenislamiska
republiken åstadkommit efter maktövertagandet och speciellt deras
handlande idag. För det andra måste handlandet bedömas ur ett
iranskt historiskt perspektiv. Hur har Irans utrikespolitik vuxit
fram? Revolutionärer brukar hävda att revolutioner förändrar län
derna fullständigt. De som inte accepterar revolutioner säger att i
verkligheten förändras länderna inte på något sätt.
I Irans fall finns det uppenbart områden med kontinuitet och det
finns andra områden där förändringar skett. De iranska revolutio
nära ledarna har fört en utrikespolitik som liknade den som andra
revolutionära ledare och grupper fört. E H Carr har i boken "The
Bolshevik Revolution 1917-1923"(1970) analyserat den dubbla po
litik som den sovjetiska revolutionsregimen förde. En liknande
politik fördes av de islamiska ledarna. A ena sidan hade de såväl
diplomatiska- som handelsförbindelser med andra länder. De gav
även mottagningar för utländska gäster och diplomater och spelade
upp hela det ceremoniella diplomatiska "protokollet''. Den andra
sidan i deras dubbla politik var att organisera oppositionsgrupper
mot andra regimer för att främja förändringen i andra stater. I Irans
fall innebar det att föra den islamiska revolutionen vidare.37
Frågan var inte om revolutionsregimen formellt hade accepterat
diplomatiska förbindelser eller var inställd på att störta världen.
Poängen var att revolutionsregimen försökte göra bådadera. I fallet
Sovjetunionen, Kina och Cuba varade detta tillstånd flera decennier
och kan fortsätta länge i Iran. Frågan var inte om regimen har
övergivit exporten av den islamiska revolutionen efter Khomeinis
död, utan hur den anpassat exporten av revolutionen till andra mera
pragmatiska överväganden.
Det är inget tvivel om att Khomeini såg som sin och Irans plikt att
hjälpa de fattiga och förtryckta folken i världen. Mycket tydde på att
Iran inte hade det främsta ansvaret för de blodiga händelserna i
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Mecka under juli 1987. Khomeini hade då uppmanat de iranska
pilgrimerna att demonstrera mot USA:s närvaro i Persiska viken.
Vid demonstrationerna uppstod tumult mellan saudi-arabiska
säkerhetsstyrkor och iranska pilgrimer. Det uppstod panik och ett
flertal pilgrimer och invånare i Mecka dödades. Det rådde inget
tvivel om att Khomeini och chefåklagare Khoiniha, som organise
rade pilgrimsfärderna såg dem som politiska korståg för att infor
mera muslimerna i världen om USA:s, imperialismens och
sionismens förtryck samt om den islamiska republikens framsteg.
Rafsanjani och Khamenei ville återuppta de diplomatiska förbindel
serna med Saudi-Arabien och sökte politiskt och ekonomiskt sam
arbete med den islamiska världen.38
I Libanon hade den iranska klerikala eliten kontakter genom sina
förbindelser med Syrien och de shiitiska organisationerna Hisbollah
och Anolrörelsen. Iran har som tidigare nämnts medlat mellan dessa
två grupper.
I västvärldens press hävdas att Iran sedan den islamiska revolu
tionen 1979 utvecklats till världens största terrorcentral. Ofta har
dock pressen fått sina uppgifter från iranska oppositionsgrupper
och iranier vilka lever i exil i västeuropa och USA och därifrån agerar
mot den islamiska republiken.
Amir Taheri var mellan 1973-1979 chefredaktör för den iranska
tidningen "Kayhan" men lever nu i exil i Frankrike. Han anser att
Hisbollah-gruppema i Iran och Libanon spelar en framträdande roll
inom den iranska terrorn. Kring dessa grupper, som han beskriver
som hemliga religiösa brödraskap, har terrorn i Iran byggt upp ett
finmaskigt nät för islams heliga krig -Jihad. Taheri påpekade även
att islamiska Jihad inte är namnet på någon enskild terrororganisa
tion utan etikett på deras terrordåd. Grupperna upplöstes efter
varje utförd terrorattack och återuppstod med jämna mellanrum.
Grupperna har ideologin gemensamt och våldet som vapen. Taheri
är en stor motståndare till den islamiska republiken, vilket kan
ifrågasätta hans objektivitet.
Taheri beskriver Irans ambassad i Damaskus som en terror
central. Enligt honom planlades där 1983 attacken mot det ameri
kanska marinhögkvarteret i Beirut. Han anser dock att ambassa
dens betydelse minskat. Den är idag endast ett aktionscentrum för
de terroristgrupper som är installerade i det av syrierna kontrolle
rade området. I stället påstår han att den iranska ambassaden i
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Beirut och Irans beskickning i Dubai blivit nya terrorfästen. Taheri
erkänner att han är medveten om att den iranska regimens kontroll
skiftar dag från dag. Den kan vara total och absolut, vilket är fallet
med de enheter som är direkt underställda revolutionsgardet. I
andra fall utövar den islamiska republiken praktiskt taget inget
inflytande över terroraktiviteter utanför Iran. Varje grupp fungerar
självständigt.
Det bör påpekas att det var Taheri och f d presidenten Bani Sadr
som var förlagschef Ebbe Carlssons "källa" i den s k lran-PKK
teorin, som utpekade Iran som PKK:s uppdragsgivare till mordet på
statsminister Olof Palme.39

Rafsanjani blir president och regeringschef
Sedan övervakningsrådet förklarat att mer än 80 av kandidaterna till
presidentposten år 1989 inte var behöriga att ställa upp i valet blev
det en folkomröstning om den politiska ordningen i landet efter
Khomeinis död. Den ende motkandidaten till Rafsanjani var den
liberale f d jordbruksministern Abbas Shabani som mest utgjorde
en symbolisk motkandidat och endast fick 3,6 procent av rösterna
medan Rafsanjani erhöll 94,5 procent av de avgivna rösterna. Val
deltagande var 68,5 procent av befolkningen. De författnings
förändringar som samtidigt lades fram i folkomröstningen antogs
av 97,3 procent av de röstande. Genom en av de viktigaste författ
ningsändringarna försvann premiärministerposten.
Vid Rafsanjanis regeringsbildning insattes inte inrikesminister
Mohtashemi på sin post utan ersattes av en annan radikal Nategh
Nouri, som tidigare varit Khomeinis personlige representant i
ministeriet för revolutionsgardet.
Muhammed Reyshari, tidigare informationsminister, vägrade att
acceptera posten som chef för säkerhetsstyrkorna i protest mot att
Mohtashemi avsattes som inrikesminister. Däremot hade han ing
enting emot att bli chefsåklagare efter Khoinha.
Parlamentet och folkomröstningen godkände en sammanslag
ning av ministerierna för revolutionsgardet och den reguljära mili
tären under ett tak. Förre ministern för revolutionsgardet Ali
Shamkani visade tillsammans med gardets befälhavare Moshen
Rezai sitt missnöje genom att inte närvara när Rafsanjani installera
des av parlamentet i sitt ämbete.
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Parlamentets radikala medlemmar visade sin makt när de rös
tade på den radikale f d vice talmannen Medhi Karroubi som
efterträdare till Rafsanjani som talman.
Rafsanjani behöll utrikesministern MilayatL Bland de nya
teknokraterna kan nämnas att nyckelposten som ekonomi- och
finansminister tillföll Myhsin Mourbakhash tidigare chef för
centralbanken. Det mest slående när det gällde Rafsanjanis nya
regering var att det ingick många teknokrater, som fått sin utbild
ning i västvärlden.
Många problem väntar den nya regeringen som främst måste
reglera de sociala och ekonomiska orättvisorna inom landet samt
eliminera varubristen. Affärsmännen hoppas nu på bättre tider
med Rafsanjani som president. TeheranTimes hävdade att Rafsanjani
hade alla de egenskaper som behövdes för att lösa landets ekono
miska svårigheter.40
En av de största svårigheterna för Rafsanjani var ungdomar från
de fattiga familjerna i städerna, som tidigare rekryterats till kriget
och nu återvände hem. De och deras familjer har det ekonomiskt
svårast. De har inte fått sina grundläggande krav tillgodosedda och
kan komma att stödja radikala fraktioner av den klerikala eliten. Ett
annat problem var miljoner arbetslösa och krigsdrabbade in
hemska flyktingar. Landet var trots eld upphör fortfarande på
krigsfot och uppenbart har varken offentlig eller privat sektor fått
några varaktiga förbättringar till stånd. På grund av dessa problem
har städernas fattiga och basarhandlarna, den islamiska revolutio
nens ursprungliga ryggrad, svalnat betydligt gentemot regimen.
Deras känslor var labila och obestämda och saknade en politisk
brännpunkt. Utan Khomeini och p g a stagnerad politisk och ekono
misk utveckling har inrikespolitiken blivit obestämd. Trots detta har
den islamiska republiken stått fast och på intet sätt ställts inför något
sammanbrott.41

Femårsplanen
I december 1989 hölls val till parlamentet. I Teherans valdistrikt
ställde flera ministrar i Musavis tidigare regering upp. F d inrikes
ministern Mohtashemi vann med stor majoritet. Han tillhör den
radikala falangen inom den styrande klerikala eliten.
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Ali Akbar Rafsanjani. (Pressens Bild)

I början av januari 1990 uttalade sig den nyvalde parlaments
ledamoten Mohtashemi i Teheran om bl a Irans utrikespolitik, för
hållandet till grannländerna i regionen och Rafsanjanis femåriga
utvecklingsplan. Mohtashemi hävdade beträffande utrikespoliti
ken att Iran kunde ha diplomatiska förbindelser med alla länder
utom tre. Han ansåg det uteslutet för Iran att ha kontakt med USA
och den sionistiska regimen i Israel samt den rasistiska sydafrikan
ska regimen. På frågan vad han ansåg om närmandet till GCC
länderna hävdade han att det gällde att studera deras syften. Om
organisationen endast arbetade för att ta till vara sina egna
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medlemmars intresse, var det helt acceptabelt att Iran inledde
kontakt med GCC. Han varnade dock för att om organisationen
samarbetade med och stödde utländska regimers intressen i regio
nen, då skulle förbindelserna inte vara fruktbara för Iran. Han
påpekade att USA före den islamiska revolutionen stött shah
regimen för att därigenom kunna säkerställa sina egna intressen i
Persiska-viken regionen. Efter shahregimens fall och under upp
byggandet av den iranska islamiska republiken hade det uppstått
ett maktpolitiskt vakuum i regionen vilket ledde till att länderna i
området slutit sig samman och bildat GCC. Han fann GCC:s för
ändrade inställning till Iran positivt. När det gällde politiken mot
grannländerna ansåg han att det var viktigt att territoriella och
nationella intressen samt islamiska revolutionens principer res
pekterades. Beträffande Irans förbindelser med Saudi-Arabien på
pekade han att det var Irans utrikesministers uppgift att studera
dessa relationer. 42
Beträffande femårsplanen, som presenterades för parlamentet i
oktober 1989, ansåg Mohtashemi att det fanns punkter han instämde
i, men andra opponerade han sig mot. Han poängterade att stora
investeringar måste ske inom jordbrukssektorn för att landets eko
nomi skulle kunna fungera. Den industri som använde inhemska
råvaror borde prioriteras för att skapa nya arbetstillfällen och häva
varubristen. Industrin var inte beroende av utländska experter. Han
hävdade att hantverket måste göras mer effektivt. Däremot varnade
han för utländska sammansättningsfabriker, som skapade bindning
till utländska företag och gjorde landet beroende. överföringen av
avancerad teknologi från de industrialiserade länderna ansåg han
var acceptabelt om man kunde garantera Irans oberoende. Han
trodde inte att i-länderna skulle tillhandahålla teknologin under
sådana villkor. Om priset för avancerad teknologi var Irans obero
ende ansåg han att den teknologiska utvecklingen fick vänta.43
Rafsanjanis regims femåriga utvecklingsplan lades för första
gången fram i parlamentet augusti 1989. Meningen var att parla
mentet skulle komma med rekommendationer och förslag till
budgetbeslutet under oktober samma år. I parlamentet var det plan
och budgetkommitten med Mortezo Alviri som ordförande som
bar huvudansvaret för granskandet av planen. Han kritiserade
såväl femårsplanen som Rafsanjanis politik. Alviri hävdade att han
och kommitten föredrog att investeringarna skulle ske inom jord52

bruk, olja och gas samt gruvindustrin. Dessa sektorer producerade
råvaror och generade inkomster i utländsk valuta, vilka i sin tur
kunde reinvesteras inom andra sektorer. Alviri föreslog lägre prio
ritering för försvar, ekonomisk utveckling, tillväxen i BNP och den
offentliga sektorn. Han ansåg att planen uppställde orealistiska mål
och att prioriteringen var inriktad på fel sektorer. Irans ekonomi
beskrev han som sjuk, beroende och bankrutt. Han hävdade att
planen skulle bli omöjlig att genomföra under den nuvarande
ledningen och med en produktion som haltade såväl inom storindu
strin som jordbruket. Planen minskade antalet arbetstillfällen trots
ett brett uppbyggnadsprogram.44
Ordföranden för regeringens plan- och budgetorganisation
Massoud Roghani Zanjani påpekade att inkomsterna i utländska
valutor skulle uppgå till 90 000 miljoner varav 2 000 miljoner dollar
från gasexport och 12 000 miljoner dollar från icke oljerelaterad
export. Totalt beräknades utvecklingsplanen spendera 341 500 mil
joner dollar under fem år. Zanjani hävdade att en analys av
femårsplanen visade att BNP skulle öka med 8 procent per år.
Budgetunderskottet som 1989 var 50 procent skulle 1990 gå ned till
4,2 procent. Lån från lokala banker skulle minska från 16 800
miljoner till 2 100 miljoner dollar. Inflationen beräknades ligga
mellan 30-50 procent och skulle reduceras till 9 procent.
Enligt femårsplanen skulle investeringar göras inom industrin
såväl inom statliga som den privata. Gas och elnätet skulle byggas
ut. Nya vägar och järnvägarplanerades. Inom bostadssektorn skulle
2 490 000 nya bostäder byggas varav 767 000 på landsbygden.
Sjukvården skulle byggas ut och socialförsäkringsprogrammet skulle
utökas.
I gruvsektorn skulle investeringar göras. En stor anläggning för
produktgion av gas och kemiska produkter mellan Busher och
Bandar Abbas togs i bruk redan 1989. Rafsanjanis regim har även
satsat på industriutveckling i Arak och Bandar Abbas där
oljeraffenaderier projekteras. Utbyggandet av gasraffinaderiet i Nar
Kangan skall vara färdig 1992. Aluminiumanläggningen i Arak
expanderar och ett nytt anlägges i Bandar Abbas.
I femårsplanen beräknades att en del finansiering måste komma
från utlandet. Antingen som lån eller som direktinvesteringar i
företag gemensamägda av den iranska staten, iranier och utländska
intressen. Den utländska finansieringen fram till 1995 beräknas till
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ca 27 000 miljoner dollar dvs ca 5 500 miljoner dollar per år. Rafsan
jani påpekade att utländska lån och investeringar var nödvändiga
för att utveckla landet och kunna genomföra femårsplanen. Men
villkoret var att landet inte blir beroende. Han ansåg att världen var
på väg mot ett nytt enpolariserat system och hänvisade till aktuella
händelser i Östeuropa.45
Rafsanjanis regering har försökt att stärka sina diplomatiska och
ekonomiska band med länder i tredje världen och i de länder som
står utanför maktblocken, t ex Sverige och Finland med vilka man
ökat sin handel. Regeringen har även träffat handelsförbindelser
med länder som Nya Zeeland, Turkiet, Nord-Korea med flera.
Alviri påpekade att det fanns ett annat stort problem i landet. Det
gällde den stora befolkningsökningen och migrationen från lands
bygden till städerna. Befolkningen i Iran uppgick 1990 till 56 miljo
ner invånare.
Mellan åren 1986 och 1989 ökade befolkningen i städerna med 4
miljoner. Städerna Teheran, Mashad, Isfahan, Tabriz, Shiraz och
Ahvaz rymmer nu 21 miljoner invånare. Teheran hade 1990 en
befolkning på 7,3 miljoner och inflyttningen fortsätter. Till detta
kommer att många av dem som lever i slumkvarteren inte är
registrerade. Förorter och slumområden växer upp som svampar
runt städerna.
År 1990 var medelinkomsten för en familj i städerna 1 150 000 rial
jämfört med bara 723 000 rial för en familj på landsbygden. Höga
löner i städerna är en lockelse för landsbygdsbefolkningen att
migrera, då de centrala myndigheterna inte har gjort något för att
förbättra villkoren av levnadsstandarden på landsbygden.
På landsbygden råder brist på sjukhusanläggningar. Det går
18 702 invånare på varje läkare. Även läskunnigheten är låg på
landsbygden. För kvinnor är den 20,4 procent respektive för män
29,1 procent.
Ett stort problem är de stora kullar som utexaminerats från skolor
och universitet. Antalet utexaminerade från universiteten har ökat
drastiskt de senare åren och det finns inga lediga tjänster för dem. I
medeltal finner endast 4 000 av totalt 23 000 utexaminerade varje år
anställning som motsvarar deras utbildning. Mellan 1977 och 1986
blev bara en femtedel av de utexaminerade anställda i statlig tjänst.
Omkring 70 000 läkare har funnit arbete utomlands. Detta är ett
exempel på den kunskapsavtappning som landet lider av. Medan
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Irans kvalificerade läkare drivs att söka arbete utomlands ropar
Irans industrisektor, som för närvarande bara arbetar med en tred
jedels kapacitet, efter högt kvalificerade tekniker och potentiella
chefer för att leda utvecklingsplanen under de följande åren.
Kunskapsavtappningen visade brist på samordning mellan indu
strin och landets planerare av den högre utbildningen.46

Iran i skuggan av Kuwaitkrisen
Till OPEC-mötet i slutet av juli 1990 kom Irak och Iran med för
hoppningar om att kunna driva igenom en höjning av oljepriset.
Båda länderna behövde ökade oljeinkomster för att kunna genom
föra sina utvecklingsplaner.
OPEC-länderna beslöt vid mötet att före årsskiftet höja oljepriset
på råolja med mer än fyra dollar per fat. Det var den första höjningen
av oljepriset sedan 1986. Dessutom godkände OPEC 21 dollar som
minimumpris per fat. Det tidigare minimumpriset låg på 18 dollar.
På spotmarknaden låg priset under 17 dollar.
Venezuela satte sig emot de prishöjningar som resulterade i ett
pris över 20 dollar per fat av fruktan att få marknaden för sin olja
förstörd. Beslutet om den mindre höjningen framkallade hotelser
från Saddam Hussein motKuwait och Förenade Arabemiraten, som
producerade över vad deras kvot tillät och därigenom sänkte
oljepriserna. Det är första gången OPEC-länder hotat varandra p g
a överträdelse av ett OPEC-avtal. Den irakiske presidenten krävde
att priset skulle höjas till 25 dollar per fat, men Irak tvingades
kompromissa med majoriteten bland OPEC-länderna, som före
drog en mindre höjning.
Under våren och sommaren 1990 demonstrerade SaddamHussein
sina aggressioner motKuwait.Han anklagadeKuwait för attdumpa
oljepriserna genom överproduktion av olja. Irak anklagade även
Kuwait för att ha stulit irakisk olja genom att borra nya oljekällor
vid gränslandet till Irak och på så sätt torrlagt irakiska källor, vilket
resulterat i en förlust för Irak på 14,5 miljarder dollar.
Gränsdragningen mellan Irak och Kuwait har aldrig blivit exakt
reglerad. Framför allt gör Irak anspråk på de båda öarna Warba och
Bubijan, som är belägna vid Shatt al-Arabs utlopp. Saddam Hussein
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anför ofta att Kuwait egentligen är en del av den irakiska
Bashraprovinsen och därför saknar legimitet som eget land.
Återigen var Saddam Hussein beredd till ett lika stort politiskt
och militärt felbedömande som angreppet på Iran. Ännu en gång
hotade ett oljekrig vid Persiska viken. Fredssamtalen mellan Irak
och Kuwait för att lösa konfliktenkollapsade i augusti 1990 efter det
att Kuwait avvisat Iraks långt gående fordringar.
Den2 augusti gick Irak in i Kuwait och installerade en provisorisk
regering. Invasionen kom trots allt överraskande.47
Plötsligt under den pågående irakiska ockupationen av Kuwait
närmade sig Saddam Hussein Iran. Han meddelade att han god
kände att gränsen i Shatt al-Arab skulle gå mitt i flodfåran. Därmed
accepterade han en av sina största politiska motgångar, dvs
Algeravtalet av 1975. Samtidigt meddelade han att irakiska trupper
skulle bortdragas från ockuperade iranska områden.48
I mitten av augusti 1990 inleddes FN-blockaden mot Irak och alla
grannländerna anslöt sig utom Jordanien. Samtidigt började Irak
frige iranska krigsfångar från kriget Iran-Irak, och dra tillbaka sina
trupper från de ockuperade iranska områdena. Det beräknades att
ca 100 000 krigsfångar utväxlades mellan de båda länderna.
Irak hade garderat sig och hade en hållhake på den shiaislamiska
Iran genom att militära installationer,baser,fabriker för tillverkning
av kemiska stridsmedel och lagring av dem skedde i närheten av
shiaislams allra heligaste platser, städerna Najaf och Karbala.
Irak-Kuwait krisen gav Syriens president Hafiz Assad en möjlig
het att i sin utrikespolitik närma sig Västvärlden. Han hade länge
legat i konflikt med president Saddam Hussein. Från början hade
det varit en idologisk konflikt om tolkningen av Baath-socialismen.
I slutet av oktober besökte president Assad Teheranför att övertala
president Rafsanjani att föra en hård linje mot Irak. Iran stödde FN
sanktionen mot Irak samtidigt som det fortsatte att leverera livs
medel och medicin av humanitära skäl.
GCC-ländernas utrikesministrar sammanträffade med Irans utri
kesminister i New York. överläggningen följdes av bilaterala
sammanträffandenmellanSaudi-Arabiens ochirans utrikesminstrar
för att diskutera motsättningarna i vallfärdsfrågan, dvs om Saudi
Arabien skulle våga acceptera ett större antal iranska pilgrimer
1991.49
Iran försökte hålla sig neutralt i Irak-Kuwait krisen. Rafsanjani
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arbetade på att återknyta sina förbindelser med Västvärlden. Han
talade om att Iran i stället för att bekämpa den Store Satan (USA) och
den store grannen i norr (Sovjetunionen) borde vara en islamisk
mönsterstat som andra länder önskade efterlikna. Rafsanjani vill att
Iran skall framstå som en förnuftig och politiskt smidig stat i
Mellanöstern. Först då kan Iran spela en ledande roll vid Persiska
viken.
Även om den iranska radikala falangen kritiserar Saudi-Arabien
och shejkdömerna vid Persiska viken som amerikaniserade islamiska
statet har den iranska regeringen slutit ekonomiska samarbetsavtal
med emiraten och börjat lägga grunden till en säkerhetspakt.
Rafsanjani och pragmatikerna i Iran har stärkt sin ställning sedan
samarbetet mellan honom och ayatollah Khamenei förstärkts. Trots
protester från de radikala, med f d inrikesminist�rn Mohtashemi i
spetsen som varnade för de utländska investeringarna, har parla
mentet beslutat att söka internationella lån. Världs banken har redan
beviljat ett sådant lån.50
Rafsanjanis Iran är ett av de länder som vunnit på Kuwaitkrisen.
När Saddam Hussein gick med på att sluta fred och göra eftergifter
för Irans krav var det för att få ryggen fri i händelse av krig mot USA
och de allierade. Det var även ett försök från Iraks sida att komma ur
sin politiska instabilitet och möjliggöra truppkoncentration av ar
men till södra Irak.
Samtidigt framträdde splittringen bland ledarna i Iran. Orsaken
till de våldsamma ordväxlingarna i parlamentet var hur förslaget till
val av kandidater till expertförsamlingen skulle utformas. Försam
lingen består av 83 ledamöter och skall välja landets andlige ledare.
De sammankallades efter Khomeinis död och valde då, som tidigare
nämnts, den förutvarande presidenten Khamenei till Khomeinis
efterträdare. De som väljer expertrådet består av tolv ulema, som
även skall tillse att de lagar parlamentet godkänner överensstäm
mer med islamisk lag. Men rådet skall även förhöra kandidaterna
för att bedöma deras religiösa kompetens. Detta upplevde kandida
terna förödmjukande, då de under tio år stått i ledningen för den
islamiska republiken Iran.
Bland de sextio kandidaterna som underkändes fanns bl a parla
mentets talman Medhi Karrubi samt de radikala inofficiella ledarna
f d inrikesminsitern Mohtashemi och parlamentsledamoten
Khalkhali, som blev berömd då han ledde de studenter som 1979
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ockuperade den amerikanska ambassaden. Eftersom alla som un
derkändes var motståndare till Rafsanjanis politik har under
kännandet väckt stor kritik hos den radikala falangen. De Radikala
beskyllde Rafsanjani och Khamenei för att själva vilja styra genom
att direkt tillsätta personer i stället för att låta valproceduren avgöra.
Rafsanjani har beskyllts för att vara reaktionär samt försöka införa
"amerikansk islam", ett vanligt skällsord som tidigare användes
mot muslimska motståndare och främst mot det saudi-arabiska
furstehuset och emiraten vid Persiska viken.
Angreppen mot Rafsanjani och Khamenei blev våldsamma och
det blev nödvändigt att sända ut meddelande i radion att såväl
armen som revolutionsgardet stod bakom Rafsanjani och Khamenei.
Det sägs att många radikaler var motståndare till Rafsanjanis politik
att skapa goda förbindelser med GCC-staterna och Västvärlden.
Framför allt fruktade de att det kunde leda till förnyade allianser
med Västvärlden och då särskilt med den "Store Satan" (USA).
Khomeinis son Ahmed som stod nära den radikala fraktionen
stödde öppet förslaget om hur delegaterna till församlingen skulle
väljas. Han har även lovordat Rafsanjanis ekonomiska politik. Sam
tidigt var han kompromisslös mot USA och Storbrittanien. Många
medlemmar i parlamentets utrikesutskott välkomnade förbättrade
utrikesförbindelser. Flera ministrar har även stött åtgärderna att
uppmuntra privat företagsamhet.51
Irans ekonomi klarade nästan åtta års krig och internationell
isolering förvånansvärt bra. Priset har dock varit högt för en del av
befolkningen, som fått allt svårar att klara sig dag för dag. Folkets
förväntningar på snabba ekonomiska förbättringar är en stor fara för
Rafsanjanis regim, då det kommer att ta lång tid att bygga upp
landet och förbättra befolkningens levnadsvillkor. Arbetslösheten
var enligt officiella siffror 15 procent men i verkligheten mycket
större och har beräknats till över 40 procent under hösten 1990. Det
ansågs att 21 miljoner av Irans 56 miljoner invånare levde under
existensminimum. Regeringen hävdade att inflationen minskat från
28 till 17 procent. Men för befolkningen i Teheran ökade priserna
dagligen. Priserna på fastigheter har fördubblats under det senaste
året, troligen p g a spekulationer. En del av basvarorna kan köpas till
subventionerade priser och de fattiga var helt beroende av dem för
att överleva. På den fria marknaden var priserna skyhöga och
varorna var åtkomliga endast för de rika.52
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Iran intog en neutral men oklar ställning i konflikten mellan Irak
och Kuwait. Iran hade före krisen börjat bygga upp goda relationer
med främst Oman, Förenade Arabemiraten och Qatar samt även
Kuwait, men Iran var medvetet om att Irak tänkte intervenera i
Kuwait. Irans förbättrade relationer med länderna vid Persiska
viken irriterade Irak, som såg sig mer och mer isolerat och med stor
utlandsskuld. Irans gamla intressen från Shahtiden, dvs att bygga
upp en maktposition i Persiska viken, skulle realiseras med ett
försvagat Irak. Samtidigt som Iran fördömde Iraks annektering av
Kuwait motsatte de sig amerikanska militära styrkor i regionen.
Sedan de militära operationerna pågått en tid kom ett diploma
tiskt utspel från Rafsanjani som byggde på en önskan att få slut på
kriget. Detaljerna i det iranska förslaget var okända men Rafsanjani
uppgav att ett utförligare fredsförslag skulle läggas fram om Irak
accepterade det första förslaget.
Administrationen i Washington var förvånad över Irans initiativ.
Den påpekade att regimen i Iran vid flera tillfällen uppmanat dels
Irak att draga tillbaka sina trupper från Kuwait och dels de allierade
att lämna Persiska viken.
Sovjetunionens biträdande utrikesminister Alexander M Belongov
reste till Teheran för att diskutera det iranska förslaget. Perez de
Cuellar trodde att Iran hade goda möjligheter att presentera ett
förslag som skulle få slut på kriget.
Iran hoppades att efter krigets slut kunna befästa sin ställning i
Mellanöstern. Rafsanjani hade även en önskan att kriget skulle
avgöras på ett sådant sätt att det gav Iran största möjliga strategiska
fördelar mot Irak. Rafsanjani trodde att han som fredsmäklare skulle
kunna förbättra sina relationer med Västvärlden. Samtidigt hoppa
des han att rollen som fredsmäklare skulle bli ett effektivt redskap
att krossa motståndet från den radikala falang bland ledare som
ifrågasatte återupprättandet av diplomatiskaförbindelsermed Wash
ington. Rafsanjani skulle inför sina kritiker i Iran förklara kontak
terna med Washington som ett sätt att rädda muslimska liv.53
Parlamentets talman Karrubi, som tillhörde den radikala fa
langen, hade under hösten och vintern varnat USA och de allierade
att de skulle utsättas för terrorattacker om de inte lämnade Persiska
viken-regionen.
I kriget mot Irak var de allierades överbefälhavare general Nor
man Schwarzkopf junior och han styrkor officiellt underställda den
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saudiarabiske prinsen Khaled Din Sultan.
Direkt efter det att vapenvilan trätt i kraft utbröt uppror i Irak. Det
var shiamuslimerna i söder och kurderna i norr som gjorde uppror.
Dessa är de religiösa och etniska folkgrupperna som lidit mest under
den sunnitiska Baath-regimen. Flera städer uppgavs ha fallit i de
revolterandes händer. I Bashra i söder satte regimen in det republi
kanska gardet mot de upproriska shiamuslimerna. Den shiitiska
revolutionens högsta råd, som leddes av ayatollah Bakr a-Hakim
och flera andra grupper, har uppehållit motståndet från exilen i Iran.
De bildade en milis av omkring 30-60 000 man, som väntade på att
tränga in ilrak och gjorde anfall in i Irak från Iran för att understödja
de upproriska.
Kurdiska gerillagrupper tog kontroll över staden Suleimanlyah
i norra Irak. De hade en lång tradition av väpnat motstånd mot
många olika regimer, som de anser har ockuperat deras land.
Irakiska regeringstrupper sattes in mot kurderna och kraftiga stri
der uppstod. Den kurdiska civilbefolkningen flydde alternativt till
Iran eller Turkiet.
USA ingrep inte i de inre stridernailrak. President Bush stoppade
de allierade FN-trupperna, när Kuwait var befriat i enlighet med
FN-resolutionen. Han hoppades på att FN :s ekonomiska sanktioner
mot Irak skulle leda till militärkupp eller folkresning. Däremot ville
inte Washington-administrationen att en shiitisk fundamentalistisk
regim skulle installeras i Irak.
Iran började föra en intensiv kampanj för att störta Saddam
Hussein. De iranska ledarna har aldrig haft sympati för det
arabsocialistiska Irak. Däremot visade det sig att Rafsanjani-regi
men under hösten 1990 önskade nytt samarbete. Denna politik har
sedan förkastats av Rafsanjani och ersatts med enkonfrontationspo
litik 1991.
Arabiska regeringstjänstemän i Kuwait och Bahrain uppgav att
Iran har utbildat 30 000 irakiska dissenter bland de krigsfångar som
togs till fånga under kriget Iran - Irak. Det uppgavs att dessa
tillsammans med de shiiter som landsförvisades från Irak för tio år
sedan väntar på ett tillfälle att angripa Irak. Regimen i Iran hoppas
på etableringen av en shia-regim i Baghdad.
Under mars 1991 ägde strider rum i Irak mellan den iranska
motståndsrörelsen Mujahedin och förband ur Irans arme, som
trängt in över gränsen till Irak. Mujahedin beskyllde Iran för att vilja
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krossa dem. Representanter för Mujahedin och dess befrielsearme,
Afchine Alavi, hävdade under våren 1991 att befrielsearmen fram
gångsrikt försvarat sina baser i Irak vid Kifri och Khaliz.
Iranska revolutionsgardet uppgavs hålla 20 divisioner längs
gränsen mot Irak. Enligt Alavi rörde det sig om försök av Iran till
interventioner, där de iranska trupperna överskridit gränsen från
norr till söder.
Ett antal religiösa propagandister från från Iran hade gått över
gränsen till Irak bl a femtio mullor från den religiösa skolanMechkini.
Alavi poängterade attMujahedinstyrkorna enbart varit engagerade
i strider mot Irans invasionsstyrkor och inte deltagit i de samord
nade krigsoperationerna med Irak. Mujahedins princip var att inte
blanda sig i Iraks inre angelägenheter.54
I april 1991 vann Rafsanjani en stor seger över regimens radikala
falang, då regeringen och parlamentet godkände att de olika
säkerhetstjänsterna slogs samman till en organisation. De impopu
lära islamiska kornmitteerna, polismakten och gendarmeriet kom
mer i fortsättningen att bilda den nya nationella säkerhetsorgani
sationen och ställas under befäl av en karriärmilitär generalen
Muharnrnad Sahrabi, som tidigare var chef för gendarmeriet. Vid
sin sida har han som assistent Reza Seyfollahi, som kommer från
revolutionsgardet och nu utnämndes till generallöjtnant.
I Teheran har förekommit demonstrationer för ökade politiska
rättigheter för kvinnor.Kvinnorna vill också slippa bära den stränga
klädseln chador. I intervjuer berättade yngre kvinnor att de är
angelägna om att få lätta på den stränga klädseln. Däremot kräver
deras män att de skall behålla sin traditionella klädsel. Även presi
dent Rafsanjanis fruEfatMarashiklagadeoffentligtochhävdade att
det inte är islam som påkallat restriktionerna för kvinnorna. Infly
tandet korn snarare från traditioner och seder.
En annan uppfattning om den iranska kvinnans plats i samhället
har det iranska kvinnoförbundet och deras tidskrift Mahjubah som
förespråkar att kvinnor och män skall vara åtskilda i det offentliga
livet och att kvinnan skall bära chador. Ledare för kvinnoförbundet
är Khomeinis dotter.55
Det iranska samhället har förändrats under senaste åren. Ekono
min har blivit marknadsinriktad och förordningar och kontroller
har tagits bort, vilket gjort att den traditionella ekonomiska sektorn
kommit i kläm. Därmed har den klerikala regimens trognaste an61

hängare småhandlarna i basarerna och de fattigaste drabbats och
fått svårare och svårare att klara sig inom det moderna samhället.
I Teheran och andra större städer vände de fattiga sitt hat mot
regeringen för deras åtstramningspolitik, som rekommenderades
av Världsbanken och Internationella valutafonden. De fattiga satte
eld på basarerna i Teheran och andra större städer under hösten 1991
för att få utlopp för sitt hat, då de förknippade regimen med de
välbeställda basarhandlarna.
Under sommaren och hösten 1991 fortsatte "av-Khomeini
seringen" av Iran. Den radikala fraktionen inom regeringen ställ
des mer och mer utanför det politiska maktcentrat, utom när det
gällde parlamentet med dess radikala talman Karrubi.
Sedan Iran intagit en neutral position i Kuwaitkrisen har landet
blivit accepterat internationellt. Iran har återupptagit diplomatiska
förbindelser med en rad länder. Saudi-Arabien och Iran återupptog
de diplomatiska förbindelserna och ingick ekonomiska samarbets
avtal inom oljesektorn och teknisk utveckling. Även med de övriga
GCC-länderna har Iran ingått politiska och ekonomiska bilaterala
avtal.
Iran och Frankrike har ingått avtal om gemensam järnutvinning
i gruvan Chador Nolou i provinsen Yazd samt kolgruvan i Kerman.
De skulle tillsammans grunda stålindustrier och vid zinkgruvan
Zanjan skall anläggas aluminiumverk och dessutom skall
aluminiumverket i Arak utvecklas.
Irans oljeinkomster ökade under 1991 och centralbanken medde
lade att BNP ökade 10 procent och industriproduktionen 17 procent
under ett år. Byggnadsindustrin ökade 10 procent och gruvindu
strin 14 procent under samma tid.
Rafsanjani hävdade att 1990-talet skulle bli utvecklingens år. Man
försöker locka hem de 100 000-tals välutbildade iranier, som i början
av revolutionen flydde utomlands. Den islamiska republikens fram
tid vilar på regimens förmåga att lösa landets ekonomiska och
sociala problem och komma till rätta med den explotionsartade
befolkningsökningen.56
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Sammanfattning
Vapenvilan i kriget mellan Irak och Iran trädde i kraft augusti 1988.
Kriget hade orsakat minskad oljeproduktion och export och hade
försatt den iranska ekonomin i kris. Flera centra för oljeutvinning
hade drabbats av krigets markstrider. Många viktiga raffinaderier
slogs sönder av irakisk artillerield. Petrokemiska industrier och
raffinaderier i Tabriz skadades av flygangrepp och missiler.
Minst en och halv miljon människor har flytt från sina hem i
krigszonen. Iran fick därför stora kostnader för folk.omflyttningar
från krigszonen samt upprättandet av flyktingläger och tillfälliga
bostäder utanför de större städerna. Många av de stora städerna
hade blivit förstörda och låg i ruiner. Andra städer hade skadats till
30-80procent. Ödeläggelsen pålandsbygdenhade varit ännu större.
Det beräknades att kostnaderna för kriget från september 1980 till
augusti 1988 kostade Iran 592 miljarder dollar av vilka 210miljarder
utgjorde kostnader för förstörd infrastruktur. I dessa kostnader är
inte inberäknat de mänskliga förlusterna och de direkta militära
utgifterna och inte heller kostnaderna för uppbyggandet av landet.
De mänskliga förlusterna beräknades till 300000man som dödats
i kriget, 50 000saknades, 50 000fanns i fångläger i Irak. Invalider och
sårade uppgick till sammanlagt 500 000 man.
Liksom i andra krig drabbades de fattiga hårdast. Det var de som
tillhandahöll fotfolket och "kanonmaten" på slagfälten. De drabba
des även av stigande priser på nödvändiga varor och inflationen.
Iran försökte höja sin oljekvot inom OPEC och samtidigt hålla
oljepriserna upp. Landet utvecklade sin traditionella utrikeshandel
bestående av hantverksprodukter, jordbruksprodukter, torkad frukt
och nötter.
Den styrande eliten hade strax efter revolutionen splittrats i olika
grupper. Med tiden utkristalliserades två stora block. I det ena
ingick Khomeinis son Ahmad, inrikesminister Mohtashemi, chefs
åklagare Khoinha, informationsminister Revshari, ayatollah
Khalkhali och vice talmannen Karrubi. Dessa förespråkade en radi
kal jordreform och centralstyrning av landets ekonomi och ville
hela tiden föra den islamiska revolutionen vidare. Den andra grup
pen, den mer pragmatiska, representerades bl a av Rafsanjani och ett
stort antal mullor och ulema samt teknokrater. Till dessa hade
också president Khamenei anslutit sig. De förespråkade en väst63

vänlig politik och slog vakt om den privata äganderätten och före
språkade ekonomiska lån från västvärlden.
Det stod klart att Khomeini stödde den radikala fraktionen, när
han angrep författaren Rushdie för hans bok "Satansversema".
Khomeini ville vinna tillbaka landets anseende som ledare för den
islamiska världen. Den Islamiska republiken hade förlorat mycket
av sin attraktionskraft genom misslyckandet under kriget. Opposi
tionella grupper inom den muslimska världen såg intge längre Iran
som inspirationskälla. Då visade det sig att Rushdies bok kunde
användas för att Iran skulle kunna återta initiativet i den mus
limska världen. Khomeini kunde genom sin dödsdom visa mus
limerna och ledarna från de muslimska länderna, vilka som verkli
gen ställde upp för att försvara islam mot den arroganta västvärlden.
I juli 1989 dogKhomeini och expertrådetutsågpresidentKhamenei
till landets högste andlige ledare trots protester från sex ayatol
loher, vilka ville se den 93-årige ayatollahan Araki som Khomeinis
efterträdare. Det meddelades att över 80 mullor stödde Khameneis
kanditatur. Samtidigt beslöts att folkomröstningen om författ
ningsändringar i landets konstitution skulle hållas tillsammans
med presidentvalet. Vid författningsreformen 1989 lades makten
på presidentposten. Presidenten blev såväl regeringschef som
statschef och därmed försvann premiärministerposten och
Rafsanjanis främste rival från maktens centrum. Samtidigt ändra
des högste andlige ledarens maktställning och blev mindre precise
rad. Han skulle i förstahand ge mera allmänna riktlinjer till politiken
eftersom han är vilayat-i Faqih. Den religiösa ledaren står över
presidenten och regeringen och kan förkasta, med hänvisning till
islam, alla beslut.
Parlamentet var den lagstiftande makten och har 270 ledamöter,
som väljs var fjärde år i allmänna val. Parlamentet kontrolleras av
det Övervakande rådet och all lagstiftning måste godkännas av
rådet. Det har 12 medlemmar vilka alla är islamiska jurister.
Den Jafaritiska rättskolan av shiaislam skall utgöra landets lag
och tillämpas i rättskipningen med undantag för de speciella rättig
heter som tillerkändes de som tillhör andra islamiska inriktningar
samt de som tillhör de tre erkända minoritetsreligionerna. Den
Jafaritska rättsskolan, som utgör landets lag, skiljer sig på många
sätt från den västerländska rättstraditionen och då framför allt när
det gäller familjerätt och straffrätt. De islamiska straffen skall tilläm64

pas. Principen är att olika regler gäller för man och kvinna.
Det samhällssystem som grundades efter islamiska revolutionen
var triangulärt. Det politiska området kontrollerades av mullorna
och ulema, det militära av revolutionsgardet och det ekonomiska av
basarhandlarna.
Efter revolutionen flydde den västinfluerade moderna överklas
sen till Europa och USA och deras förmögenheter och företag
nationaliserades. Basarhandlarna tog över deras plats inom det
ekonomiska nätverket av handel och industri, som utgjorde den
ekonomiska sektorn. Under den första tiden var de även represen
terade som ministrar i regeringen. Efter de två senaste valen är de
inte längre direkt involverade i regeringen, men är representerade
i parlamentet och direktörer i de stora statliga företagen.
Rafsanjani vann presidentvalet. När han valde regering undvek
han att utnämnda de radikala. Efter Rafsanjanis,maktövertagande
har den radikala falangen trängts undan mer och mer från maktens
centrum. Däremot behåller de många platser inom parlamentet,
vars talman Karrubi är radikal.
Irak och Kuwaitkrisen ledde till att Irak slöt fred med Iran och det
blev på Irans villkor. Iran stödde FN:s sanktioner mot Irak men
ställde signeutralt. Därrned harlran accepterats somen aktör på den
internationella arenan. Landet har knutit diplomatiska förbindelser
med många länder och då främst Saudi-Arabien. Med de andra
länderna runt Persiska viken har de ingått politiska och ekonomiska
bilaterala avtal.
Enligt Irans femårsplan skall landet satsa på att återuppbygga
infrastrukturen och utveckla den tunga industrin. Rafsanjanis re
gering hävdade att det var nödvändigt med lån från de internatio
nella bankerna. Landet har fått lån från världsbanken och Irans
ekonomi blir mer och mer marknadsinriktad, vilket har lett till
svåra problem för landets fattiga och lägre medelklassen.
Rafsanjanis regims framtid vilar på om den kan lösa de sociala
orättvisorna, eliminera befolkningsökningen och migrationen från
landsbygden till städerna.
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A Small Nation Looking for,
Finding and Changing Its Air
Defense Doctrine: The Case of
Sweden 1910-1980 *)
Klaus-R Böhme

Introduction
This paper will very briefly outline the principal features of the
Swedish air defense doctrine 1910-1980. As elsewhere, Sweden's
air defense consists of two components: Air Force and anti-aircraft
artillery. In Sweden the anti-aircraft artillery is a branch of the
Army.
By air defense doctrine I mean the understanding how to use
aircraft and anti-aircraft artillery as part of the entire Swedish
military defense. As for the anti-aircraft artillery, its doctrine, in
principle, is obvious. It will open fire if Swedish targets are
approached by enemy aircraft. As far as aircraft is concerned, due to
technological changes over the years the doctrine has changed as
well.
As this paper deals with the role of air defense as part of Swe
den's military defense, it will outline the history of air defense
doctrine only on the stragegic, and not on the tactical level. It also
will point to some of the consequences of the strategic doctrine for
the Army and the Navy.
·> Paper presented at the 17th International Congress of Historical Sciences at
Madrid August 26 - September 2, 1990.
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Aircraft units in the Army and the Navy
Swedish military authorities first became interested in air power
in 1910. In 1912, both the Army and the Navy organized their own
air units. These units expanded <luring the First World War, but in
1918 these forces were still weak, mainly due to the impossibility
to import aircraft and the shortage of powerful engines for domes
tic aircraft. Both services employed aircraft primarily for recon
naissance. The Navy, however, stressed the desirability of bomb
ing as a mission for military aircraft.
During the war the flying corps of the services expanded due to
improvisation and availibility of aircraft not to proper planning,
based on an established doctrine. After the war, for military reasons,
and more important still, for economic reasons this had to be
changed. In 1919 the Swedish Riksdag appointed a Defense Review
Commission. The main purpose of the Commission was to recom
mend considerable cuts of the defense budget. Those cuts were
made by the Defense Resolution of the Riksdag in 1925, which was
mainly based on the findings of the Commission.

The Air Force - an independent service
But as far as the Air Force was concerned the Riksdag decided
against the recommendation of the Commission. The majority of
the Commission had recommended the retention of separate Army
and Navy units. However, a minority demanded that the Air Force
should be established as an independent service. This minority also
wanted greater investment in air power, thereby yielding a more
effective defense. The bask idea was that air power could assume
some of the tasks performed by coastal artillery units and vessels
carrying heavy guns, and that it could be used against submarines.
The vast majority of the Riksdag went along with those arguments
and voted that on 1 July 1926 the air units would form an indepen
dent service. There is no doubt that this decision was influenced by
the fact that Great Britain had done so. However, the main concern
of the politicians was to cut defense spendings. The politicians
considered organizing an independent Air Force as a mean of
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rationalizing the Armed Forces. They agreed on an independent Air
Force mainly for economic, and not for military reasons. Therefore
it <lid not bother them that the military experts could not agree on an
air force doctrine. Obviously the older services regarded the Air
Force as an auxiliary and not as their equal. But the Army and the
Navy held different views on the employment of air power.

Quarrels between the Army and the Navy
The Swedish Navy at this time expressed a decidedly clearer
understanding of the employment of air power than <lid the Army.
The Navy pointed out that there was a great need for close coopera
tion between sea and air power. After all, it was assumed that any
airbome attack on Sweden would come from across the sea. Accord
ing to the Navy any air attack had to be stopped through pre
emptive attacks against the enemy's air bases. In addition air attacks
should be directed against the enemy's coastal areas, naval stations
etc. Therefore, the Navy should have a great number of reconnais
sance, fighter, bomber and torpedo aircraft.
Contrary to the Navy, the Arrny asked mainly for reconnaissance
and fighter aircraft. Employing fighters would it make possible to
gain air superiority for a limited time and over a limited area. And
that was all a small country as Sweden could hope for.
There is little doubt that the Army's conception of air power
seemed to have been influenced by, if not entirely obtained from the
German Army, whereas the Navy was influenced by the German
and in particular by the British Navy in its military thinking.
But the very same arguments used by the Naval authorities in
Britain and Sweden could be and were used as arguments for an
independent Air Force.
After 1925, officially the Air Force claimed the old Army concept
of fighter protection. Officially, fighters and anti-aircraft artillery
would protect Sweden against airattacks.Though the official doc
trine was repeated again and again, it had no effect whatsoever on
procurement of aircraft, training of crews etc. In fact, in 1931 the Air
Force could not carry out any training and could be expected to be
of little military use. That was mainly due to the quarrel between
the Army and the Navy over the doctrine.
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New air defense doctrine
The sad state of the Air Force brought about a new thinking. This
was also favored by the fact, that a new Defense Commission had
been appointed in 1930 and the services started again the battle for
the funds. Between 1930 and 1932, the Air Force changed its doc
trine. Reasoning that available air warning systems did not give
sufficient forewarning to fighter aircraft, and even if the fighters
were scrambled in time, it was uncertain whether they could find
the enemy, since there was no method available for directing fight
ers to their targets, the Air Force now advocated the attack of
enemy bases as the most effective air defense. This was the Navy's
old position. Thus it was only logical that the Air Force went further
and argued that it could even protect Sweden from a naval invasion
more efficiently, and therefore less expensively than could the
Navy.
This argument was accepted by the Defense Commission, which
submitted its report in 1935. In 1936, the majority of the Riksdag too
accepted it. The Riksdag expressly limited the role of the Navy in
favor of the Air Force. The politicians however, again based their
decision primarily on economic and not on military considerations.
The Air Forcehad demanded 4 bomber, 2fighter and 4 reconnaissance
wings. The majority of the Riksdag on economic grounds denied
this request and agreed only on 4 bomber, 1 fighter, and 2 recon
naissance wings.

Strengthening of the air defence
The Air Force had demanded the additional fighter wing for the
protection of Stockholm. According to the Riksdag direct protection
of targets in Sweden would be the task of the anti-air-craft artillery.
In 1936 the Riksdag consequently decided to reinforce the anti
aircraft artillery considerably. In rough figures its personnel and
materiel were to be doubled.
The buildup of the Air Force and the anti-aircraft artillery was to
take place over a period of seven and ten years respectively. In
view of the German expansion 1938-1939, the Riksdag voted for
additional money and the buildup was accelerated.After the out72

break of the Second World War the politicians became eager to
grant more money for the Armed Forces, especially for strength
ening the fighter force and the anti-aircraft artillery. Thus in 1945,
Sweden had 7 bomber, 7 fighter and 3 reconnaissance wings, which
in addition had more aircraft than the wings organized in accord
ance to the resolution in 1936. Even the anti-aircraft artillery under
went a marked expansion. 0n September 1st, 1939 there were 79
guns, about a third of them obsolete, and 11 500 men, most of them
poorly trained. In May 1945 the corresponding figures were 2 750
modem guns and 52 500 well-trained men.

Still in use at the beginning of the Second Wor/d War: the 7.5 cm anti-aircraft
gun Mode/ 1918 (m/18). (Bild: Fstllnfo)
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Aircraft of Swedish design and production
The air defense doctrine, officially adopted in 1936 never was put
on the test in a war. However, establishing this doctrine and at least
for some years sticking to it brought about two important things: a
careful planning of the Air Force's buildup and the build-up of a
domestic aircraft industry. In this context it has to be pointed out
that it also has become part of the Swedish defense doctrine that
Swedish military aircraft should be of Swedish design and
production.
As mentioned above, after the outbreak of the Second World
War, the fighter force was strengthened considerably. In practice
the Swedish air defense doctrine was changed from preemptive
bomb attack to fighter protection. Later the Swedish Air Force
claimed that this was due to the lessons learned from the Battle of
Britain. That simply is not true. Most of the fighters were approved
by the Riksdag before the Battle of Britain even had started and at
least before the Swedes had learned about radar. In 1941 they
learned how the system worked in principle, hut radar was not
available before after the war. The Air Force simply took what it
could get from the politicians and they forpsychological reasons
mainly voted for fighters and anti-aircraft guns.
There was one more reason to increa'se the number of fighters
and to strengthen the anti-aircraft artillery. Though Sweden's
outspoken aim was to stay neutral, neither the military experts nor
the politicians ever discussed if the concept adopted in 1936 would
be sufficient in case Sweden did not have to defend her airspace,
but to repulse violations of it. As it turned out <luring the Second
World War, Sweden had some problems in repulsing belligerent
aircraft from violating her airspace. For obvious reasons, it was
hardly possible to bomb German and Soviet air bases, not to speak
of British and American ones, just because aircraft from these
countries violated Swedish airspace. The obvious means to prevent
these violations were to use fighters and anti-aircraft artillery.
During the war, however, Sweden could neither produce or buy
modern fighters.
In this context it also has to be mentioned that the anti-aircraft
artillery, though it was strengthened remarkedly, could not do
much about airspace violations either as it was not radar guided
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and, more important still the range of the Swedish guns was not
wide enough to threaten aircraft flying at an altitude above 5000
m. Not before 1944 was the anti-aircraft artillery equipped with
some radar sets and some guns with a range of 7000 m.

The main task of the Air Force: the defense
of Swedish airspace
Already <luring the SecondWorldWar it was obvious that due to
the growing antagonism between the Soviet Union and the western
powers Sweden would be confronted with the problem of airspace
violations even after the defeat of Germany. From the beginning of
the Cold War Sweden made it quite clear that she intended to
continue to pursue a policy of neutrality. It is true, Swedish air
defense after 1945 was stronger than in 1939-1945. Sweden now
could produce and import modem aircraft. However, as <luring the
First and the SecondWorldWar, imports were the Achilles heel of
Swedish neutrality. For instance, when Sweden did not join NATO,
Britain and the US delayed the delivering of radar equipment and
thus the buildup of a Swedish airspace surveillance and fighter
guiding system. To be fair, there were other reasons for that delay
too. Most important, the then Commander-in-Chief of the Air Force,
though he wanted to increase the fighter force by 400% compared
with the number of fighters in 1945, did not want radar in the
fighters as that would make them too heavy. But after a Swedish
reconnaissance aircraft was shot down by the Soviets in June 1952
the buildup started.
At the very same time, when this system was built up the Com
mander-in-Chief of the Air Force favored bombers or, as they were
called now, attack aircraft, over fighters. He did so for two reasons.
First, he stressed again the old point that the Air Force more
effectively could stop an invasion across the sea than could the Navy
ot at least that the Navy only could do so in cooperation with the Air
Force. Second, and most important, the Air Force was the only
service which could usenuclear wapons against an aggressor within
his own territory. Both points were made in order to get a greater
deal of the defense spendings. However, as the politicians decided
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that Sweden would sustain from nudear wapons, the second argu
ment soon was.invalid. To diffuse the first one, the Commander-in
Chief of the Navy suggested that the Navy and the Air Force could
be combined in one service. This suggestion was not popular with
the Air Force, which pointed out that its main task was the air
defense of Sweden, but that it had to support the Navy and the
Army as well.
That, of course, was what the politicians had in mind, when, in
1925, they made the Air Force an independent service. However,
the ongoing spezialization soon made it impossible to equip the
Air Force with all special aircraft requested by the Army and the
Navy. Already during the war 1939-1945 the Air Force could not
meet the Army's request for transport aircraft. It also proved im
possible to provide artillery aircraft. After 1945 the Army therefore
hired agricultural aircraft. The Navy requested special and slow
going reconnaissance aircraft. The Air Force only could assign
trainers to this task.

Air units in the Army and the Navy - again
When after the Second World War the helicopter became operational
these problems were accentuated. The Navy, looking to its Ameri
can and rnost of all its British counterpart, wanted helicopters for
submarine hunting and mine sweeping. The Army wanted them for
transports and later on for anti-tank combat. The Air Force did not
want them at all, as they were to expensive to buy and even more
expensive to operate. The Air Force for a very long time hoped to
use STOL and VTOL air«aft instead of helicopters.
From about 1955 on all services operated helicopters. But the
emergence of the helicopter differentiated or specialized the use
of aircraft even rnore. This is demonstrated by the fact that the old
services for the first time since 1925 again have formed their own air
units. The Arrny operates transport aircraft, artillery aircraft, and
helicopters. The Navy from the beginning only had helicopters. But
when since the 1970ies Swedish waters more frequently were vio
lated by unidentified submarines and other naval activities, the
Navy was equipped with special reconnaissance aircraft of Spanish
production. Thus the idea that the Air Force could and should
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carry out every air task had to be abolished. But the rnain task of
Swedish air power, the defense of Swedish air space rernains
unchanged.
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Helikopterkrigföringen i Vietnam
och Sveriges försvar
K-G Sundvall

Inledning
USA:s engagemang i Vietnamkriget 1961-1975 innebar bland annat
att helikoptern utvecklades. Beväpnade helikoptrar med strid som
huvuduppgift fick sitt genombrott. Det militära tänkandet påver
kades världen över.
1984 biföll Sveriges överbefälhavare armechefens beslut att
pansarvärnshelikoptrar skulle anskaffas till armen.
Uppsatsen skall mot ovanstående bakgrund granska de övervä
ganden som ledde fram till beslutet om anskaffning av svenska
pansarvärnshelikoptrar.
Påverkade den beväpnade helikopterns genombrott i Vietnam
och de därav föranledda militära funderingarna i vår omvärld den
svenska annestabens planering och beslut?
översiktligt skall dessutom redogöras för de uppgifter som de
stridande helikoptrarna genomförde i Vietnam. Utveckling, för
delar och svårigheter vid införandet av beväpnade helikoptrar skall
beröras.
Därefter skall en redogörelse följa för svenska militära övervä
ganden om det taktiska och operativa behovet av helikoptrar.
Erfarenheter från Vietnam och andra länders lösningar som an
sågs relevanta i övervägandet skall redovisas.
Uppsatsen behandlar åren 1961-1985, från det att amerikanska
helikopterförband tog aktivt del i Vietnamkonflikten till och med
att det svenska anskaffningsbeslutet om pansarvärnshelikoptrar
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var fattat. Undersökningen granskar ej val av helikoptertyp efter
det att anskaffningsbeslutet om pansarvärnshelikoptrar har tagits.
Ekonomiska avvägningar behandlas översiktligt. Någon detalje
rad kostnadsjämförelse sker inte med andra anskaffningsprojekt
inom armen vid samma tidpunkt.
Med beväpnade helikoptrar avses endast de som har strid som
huvuduppgift och inte transport- och räddningshelikoptrar, som
var beväpnade för självförsvar med kulsprutor. Med helikopter
krigföring avses de beväpnade helikoptrarnas aktiva deltagande i
stridsaktionerna och inte den taktiska stridstekniken med helikop
terluftlandsättningar av skytteförband eller räddningsföretag med
helikopter av nedskjutna flygförare.
Slutligen skall tas ställning till om Vietnamkriget haft något in
flytande på svenska överväganden inför anskaffningen av egna
pansarvärnshelikoptrar.

Den beväpnade helikopterns utveckling
fram till 1960-talets mitt
Utländska erfarenheter
Helikoptrar kom till användning på skilda krigsskådeplatser värl
den över under 1950-talet. USA, Frankrike, Sovjetunionen och
Storbrjtannien kom att bli de nationer som utvecklade helikoptern.
Amerikanerna gjorde sina erfarenheter under Koreakriget 19501953, då skadade evakuerades från stridszonen med helikoptrar.
1952 beslöt den amerikanska armen att organisera tolv helikopter
bataljoner. Iden med beväpnade helikoptrar började realiseras då
armen 1956 genomförde de första praktiska experimenten.1
Ryssarna förevisade sina kunskaper utanför Moskva den 24 juni
1956 genom att med helikoptrar luftlandsätta infanteri, lätta terräng
bilar (jeepar) och lätt artilleri. Sovjetiska beväpnade transportheli
koptrar infördes i förbandstjänst 1965 och attackhelikoptrar 1973.2
Britterna gjorde sina erfarenheter under striderna på Malaysia
och Borneo 1950-1965 där helikoptern utnyttjades i antigerilla
krigföring.3
Fransmännen blev de första i världen att använda beväpnade
helikoptrar i strid, vilket inträffade i Algeriet 1956. Tidigare hade
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de skaffat sig erfarenheter från evakuering av skadade i Indokina
1950-1954. Helikoptrarna i Algeriet beväpnades antingen med en
demonterbar 20 mm automatkanon eller med kulsprutor och
sprängraketkapsel. 1958 introducerades Alouette Il på krigsskåde
platsen. Denna helikopter var den första gasturbindrivna helikop
tern i världen. Gasturbinen gav bättre prestanda avseende vikt
och lastförhållandet vilket medförde att den kunde beväpnas med
kulsprutor, sprängraketer eller pansarvämsrobotar. De pansar
värnsrobotar som fransmännen använde var SS-10 och en moder
nare variant SS-11. Helikoptrarna utrustades med splitterskyddande
förarstolar och helikopterbesättningarna tilldelades kroppsskydds
västar som skydd mot den algeriska gerillans finkalibriga vapen.4
Fransmännen besöktes av den amerikanska marinkåren i Alge
riet 1957. Amerikanerna fick därmed färska stridserfarenheter från
helikopterförband. 1959 testade marinkåren själv skjutning med
SS-11 från helikopter.5
Sedan 1955 hade den amerikanska armen studerat en omstruk
turering av sina infanteridivisioner. Dessa skulle anpassas såväl till
ett konventionellt krig som till ett kärnvapenkrig. Arbetet resulte
rade 1962 i den så kallade ROAD-divisionen (ReQrganized Army
Division). I divisionen skulle dels transport- och dels beväpnade
helikoptrar ingå.6 Konceptet kom att bli vägledande för tankarna i
nationer såsom Västtyskland och Sverige.
Året 1962 utgör en milstolpe i utvecklingen av de amerikanska
helikopterförbanden inom armen. Den så kallade Howze-komrnis
sionen presenterade då ett förslag till en helikopterburen division
för försvarsminister McNamara. Konceptet prövades i en övning
1964 mot en mekaniserad division i Carolina, USA. Denna övning,
"Air Assault Il", omfattade totalt 35 000 man. Som en följd av öv
ningen organiserades 1965 en luftburen division, 1. kavalleridivi
sionen.7
Det amerikanska flygvapnet framförde vid denna tidpunkt häf
tig kritik mot armens helikopterutbyggnadsplaner. Armen hade
även planer på att utnyttja lätta flygplan som understöd av
markförband. Frågan blev även föremål för en allmän pressdebatt.
Flygvapnet hävdade att flygplan hade överlägsna egenskaper och
lämpade sig bäst för eskort och understöd. Armen anförde helikop
terns pålitlighet även vid dåligt väder och det enkla samverkans
förfarandet som erfordrades med de understödda cheferna. Slu80

tet på dispyten blev att armen överlämnade sina flygplan till flyg
vapnet men behöll helikoptrarna.
Inom marinkåren förekom inte denna oenighet. Marinkåren var
allsidigt sammansatt med både mark-, sjö- och flygstridskrafter.
Direkt understöd på egna markförband från attackflyg var en del
av kårens stridsteknik. Marinkårschefen general Greene poängte
rade vid en presskonferens i Washington den 26 mars 1964 med
anledning av armens och flygvapnets dispyt: "Vi anser denna ka
pacitet [beväpnade helikoptrar] som ett komplement och inte som
en konkurrent till det primära understöd som attackflyg kan
lämna." 8
Följande kan konstateras: Fransmännen är vid denna tidpunkt
ledande i världen avseende den tekniska och taktiska utvecklingen
av beväpnade helikoptrar. Naturligt nog blev stormakten USA den
ledande nationen avseende organiserandet av stora helikopter
förband. Helikoptertekniken verkade i gränsområdet mellan två
traditionella vapenslag. Detta skapade en prestigefylld debatt. En
konkurrens och fruktan för uteblivna ekonomiska anslag i framti
den kan skönjas i denna kamp.

Svenska armens erfarenheter fiire 1962
Under 1950-talet började tankarna på en svensk anskaffning av
helikoptrar ta form. Armestaben upprättade 1957 ett utkast för
organiserandet av landets armeflyg. Förslaget innebar att totalt tre
kompanier skulle sättas upp fram till 1965. De avsågs förläggas till
VI. militärområdet (ÖVre Norrlands), till Il. militärområdet (Nedre
Norrlands) och till I. militärområdet (Syd). Ytterligare uppsättningar
av helikopterförband skulle ske i en påföljande etapp. Varje helikop
terkompani skulle kunna lyfta motsvarande ett skyttekompani,
ungefär 150 man. Chefen för armen äskade dock endast resurser
till ett helikopterkompani. De höga kostnaderna. för helikopter
tekniken och den aviserade snabba utvecklingen av så kallade
V /STOL (vertikal/short take off and landing) flygplan minskade
investeringsviljan. Armechefen avsåg istället att komplettera med
nya förslag 1961 för den fortsatta uppbyggnaden. Något sådant
förslag lämnades aldrig in till försvarsstaben. 9
Däremot genomfördes 1959 en så kallad Armestudie. I studien
angavs en utökning av armeflyget. Förutom ovanstående tre kom81
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panier skulle varje brigad disponera två helikoptrar eller lätta flyg
plan. Varje fördelnings- och försvarsområdesstab skulle disponera
fyra-sex helikoptrar eller flygplan.
Ovanstående förslag visar en strukturell likhet med armeflygets
utbyggnad i USA och Frankrike vid samma tidsperiod. Dels skulle
ett trupptransportbehov av cirka 150-250 man kunna lösas och
dels ett decentraliserat användande vid brigad, eller motsvarande,
för rekognosering, sambandsflygning med flera uppgifter. Denna
likhet framkom tydligare längre fram då artilleriinspektören för
sitt underlag till materielplan 1966-76 hänvisade till amerikanska
och franska armeflygorganisationer.10
Kunskaperna hade armen bland annat inhämtat genom att den
blivande chefen för Helikopterskolan, kapten Gunnar Zackrisson,
deltog i en armeflygkurs i USA 1958. Han besökte även helikop
terbataljonen vid 8. amerikanska armen i Västtyskland.11
1961 utbildades 17 svenska helikopterförare vid USA's arme
flygcentrum vid Fort Rucker inför det svenska FN-uppdraget i
Kongo med helikoptrar.12 Även vid detta tillfälle torde kunskaper
inhämtats om den amerikanska helikopterutvecklingen.
1962 genomfördes ytterligare studiebesök i USA av Gunnar
Hasselrot som från 1965 till 1973 var chef för flygavdelningen inom
armestaben. 13
1961 bestod armens helikopterförband i krigsorganisationen av
tre lätta transporthelikopterplutoner. De var utrustade med tolv
stycken franska Alouette II och ett ospecificerat antal inhyrda ame
rikanska Bell 47 från det privata företaget Ostermans. Plutonerna
var fredsorganiserade vid Helikopterskolan i Boden.14
I januari 1962 var armetygförvaltningen värd för ett amerikanskt
studiebesök i Sverige. Besökarna redovisade med hjälp av film ett
skjutförsök med Bell 204 och SS-11. Amerikanerna hade uppnått en
träffsannolikhet uppgående till 63% på 400 m skjutavstånd. Efter
besöket orienterade armetygförvaltningen försvarets forsknings
anstalt (FOA) och armestabens utrustningsavdelning om den då
inledda amerikanska utvecklingen av en andra generationens pan
sarvärnsrobot, TOW (Tube-launched Optically-tracked Wire
guided).
I följande tabell (tabell 1) redovisas data för de olika pansar
värnsrobotarna.15
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Den franska helikoptern Alouette II (Hkp 2) ingick i armens helikoptertransport
plutoner. (Bild: Ast/Info)

Tabell 1
Faktorer

SS-11

Svensk beteckning
Skottvidd, max, m
Skottvidd, min, m
Robotens vikt, kg
Robotgeneration/strn
Flyghastjghet m/se
"
till2000 m

rb53
3200
800
28 ,5
1
135
18

Bantam

TOW

rb54
2 000
350
6
1
85
23

rb55
3 000
65
2
350
< 10

Robotgenerationer:
1 Skytten styr roboten via tråd och manövrerar med ett styrdon
m/joystick. Skytten måste samtidigt övervaka mål och robot.
2 Skytten riktar kontinuerligt mot målet och roboten styrs auto
matiskt via tråd.
(Uppgifterna är hämtade ur Lahtis utredning sidan 31, och avseende TOW i
Armenytt 1972 nr 4 sid 16).
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Den svenska armen hade således goda kunskaper om USA:s
helikopterutveckling genom ett omfattande informationsutbyte.
Ideerna hade omsats till svenska förhållanden. Helikopter
anskaffningar var dock dyrbara varför ett lågprisalternativ i form
av lätta flygplan i framtiden verkade rimligt med hänsyn till den
teknikutveckling som förutspåddes.
Sverige prioriterade tran�porthelikoptrar för understöd åt mark
förbanden i det vägfattiga Ovre Norrland. Armechefen fastställde
1962 uppsättandet av en armeflygbataljon om 30 helikoptrar inom
VI. militärområdet färdigorganiserad 1964. De organisationsbestäm
mande avdelningarna inom bataljonen planerades bli tre lätta och
två medeltunga flygplutoner med vardera sex helikoptrar. Armen
anskaffade den medeltunga transporthelikoptern, Agusta Bell 204,
1962.

Agusta Bell 204 (Hkp 3) ingick i armeflygbataljonen, vars uppgift bl a var att
evakuera skadade från stridsfältet. (Bild: Ast/Info)
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Armeflygbataljonen skulle utföra följande uppgifter:16
före strid - spaning och rekognosering
- flygtransporter och trafikövervakning
under strid - medverka i strids- och eldledningsverksamhet
- transportera viktiga förband och evakuera skadade.17

Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan konstateras att införandet av gasturbin
motorn på helikoptrar medförde ett genombrott. Helikoptrar kunde
beväpnas med tyngre utrustning och därmed utnyttjas för direkt
riktat understöd från luften av markstridskrafter. Detta förändrade
tidigare rollfördelning på stridsfältet. En konkurrens utvecklades
mellan traditionella vapenslag. Ett totalt och odelat ansvar för en
maximal stridseffekt gynnade införandet av ny teknik som exem
pelvis inom den amerikanska marinkåren. Det inledande skedet i
utvecklandet av det svenska armeflyget initierades från armestaben.
Någon konkurrens försvarsgrenarna emellan uppstod inte i detta
utvecklingsskede. Någon beväpning hade inte funnits med i de
ursprungliga planerna.
Fransmännen var de som först utnyttjade beväpnade helikopt
rar. Utvecklandet av beväpnade helikoptrar hade pågått i USA i
fem år innan fältförband engagerades i Vietnamkriget.
Amerikanernas omfattande utbyggnad av helikopterorganisa
tionen uppmärksammades givetvis, så även av svenskarna. Den
svenska armen hade ett ambitiöst anskaffningsprogram som re
ducerades efter hand. De höga materielkostnaderna för helikopt
rarna kombinerade med den förväntade tekniska utvecklingen av
billigare alternativ bidrog till reduktionen. De svenska erfarenhe
terna härstammade från USA, Frankrike och egna prov. Svenska
armen hade köpt en fransk helikopter, den modernaste för sin tid.
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Beväpnade helikoptrar i Vietnamkriget
Bakgrund
Den 11 december 1961 anlände 32 amerikanska transporthelikoptrar
till Sydvietnam. Den 30 april 1975 evakuerade en sammansatt heli
kopterstyrka om 83 maskiner de sista amerikanerna från Saigon.
USA:s engagemang i den sydostasiatiska konflikten med reguljära
förband inleddes och avslutades således med helikopterförband.18
Avsaknaden av ett bärkraftigt vägnät var en av flera orsaker till
de sydvietnamesiska truppernas svårigheter i det pågående kriget.
Pålitliga kommunikationslinjer saknades. I syfte att öka förbandens
rörlighet sände USA helikoptrar och fler militära rådgivare för att
stödja den sydvietnamesiska regimen.19
USA ökade sitt stöd 1965 genom att sända reguljära markstrids
krafter, bland annat 1. kavalleridivisionen med sina 430 helikopt
rar. 1966 var antalet amerikanska soldater i Vietnam fler än 300 000
man. Den amerikanska styrkans maximum nåddes i början av 1969
med 549 000 man. Därefter reducerades den successivt i och med
den så kallade "vietnamiseringen" som genomfördes efter det att
Nixon tillträtt som president.
Antalet insatta amerikanska förband var störst under åren 19671970. Dessa krävde ett omfattande helikopterunderstöd.20

Helikoptrar i den amerikanska vietnamstyrkan
USA beräknas ha använt totalt 13 000 helikoptrar i Vietnam-kri
get.21
I januari 1967 fanns det 1 515 armehelikoptrar i Vietnam varav
60 % utgjordes av lätta Bell 204 (enligt amerikansk benämning;
UH-lD/H) och 10 % av medeltunga och tunga transporthelikoptrar.
De medeltunga utgjordes av Boeing Vertol 114 och de tunga av
Sikorsky S 64 (CH-47 Chinook/CH-54 kranhelikopter). Resterande
30 % utgjordes av den beväpnade helikoptern Bell 204 (UH-lB/C)
och ett tiotal nylevererade attackmaskiner, Bell 209 (AH-lG Cobra).
Den indelning som anges här är den amerikanska. (I Sverige räk
nas Bell 204 som medeltung och Boeing Vertol 114 som tung heli
kopter.)
I mars månad 1970 var antalet helikoptrar störst, 3 926 stycken.
Helikopterflottan bestod då av 50-52 % lätta UH 1-D/H och 10 %
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medeltunga och tunga CH-47/CH-54 transporbnaskiner. "Gun
chips" UH 1B/C hade minskat från 30 till 7 %. Attackhelikoptern
AH-lG hade ökat till 12 %. Nytillförda observationshelikoptrar,
Hughes 500 (OH-6A) och Bell 206 (OH-58), svarade för 20 %.22
Varje infanteridivision förfogade över en armeflygbataljon vars
sammansättning varierade. I genomsnitt ingick 86 helikoptrar och
två lätta flygplan fördelade till armeflygbataljon och till under
hållsbataljonen samt till divisionsartilleriet och till infanteribriga
derna.23
Helikoptrarna skapade en god rörlighet inom stridsområdet.
USA:s tekniska och finansiella kapacitet kunde täcka det önskade
behovet. Den taktiska grundiden och de tekniska förutsättning
arna fanns före kriget. I Vietnamkriget tillämpades således endast
tidigare genererade ideer.

Stridsteknik
De beväpnade helikoptrarnas uppgifter emanerade från den luft
landsatta truppens behov av eskortskydd och direktriktat eldun
derstöd vid avsaknad av artilleriunderstöd.
Motståndaren utgjordes av gerillaförband som förflyttade sig till
fots i små grupper. Den rika växtligheten gav gerillan stora möjlig
heter till skyl och maskering. Detta innebar att gerillaförbanden
inte upptäcktes från helikoptrarna förrän de öppnat eld.24
Luftherraväldet medgav obegränsad rörlighet i luften över 450
m flyghöjd. Hotet uppstod vid själva luftlandsättningen; ju lång
sammare och ju lägre helikoptrarna flög, desto större var risken.25
Gerillan var beväpnad med 7,62 mm eldhandvapen, 12,7 mm och
14,5 mm tunga kulsprutor. 1965 tillkom 23 mm och 37 mm
luftvärnspjäser.26 Gerillans luftvärn bestod under huvuddelen av
kriget av handmanövrerat eldrörsluftvärn med en skottvidd på
1 800-1 200 m.
Den 9 oktober 1962 anlände 15 stycken särskilt beväpnade Bell
204 helikoptrar (UH-lA) organiserade på ett kompani till Vietnam.27
De beväpnade helikoptrarna stred rotevis, två och två. De anflög
mot anfallsmålet på kolonn. Strävan var att alltid öppna eld på
maximalt skjutavstånd för att undvika motverkan. Striden inled
des med kulsprutor under förbiflygning på tvärkurs, varefter in
satsen upprepades med dykanfall med sprängraketer och granat87

spruta. Vid bekämpning av mål i skog insattes raketer och mot
befästningar användes raketer tempererade för inträngnings-bri
sad.
För att åstadkomma ett välriktat närunderstöd från helikoptrarna
använde markförbanden färgad rök som utgångspunkt för mål
angivning. Under mörker användes lyspunkter. Därvid kunde 50
m säkerhetsavstånd tillämpas vid understödjande eld från heli
koptrar.28
Införandet av beväpnade helikoptrar hade en passiviserande
verkan på gerillan. Antal träff i maskinema/flygtimme sjönk från
0,11 till 0,0074 vid stridsuppdrag.29
Såväl terrängen som motståndaren var annorlunda än vad för
banden ursprungligen utbildats och utvecklats för. Motståndaren i
Vietnam var inte jämförbar med Warszawapaktens konventionella
styrkor i Europa. Gerillan i Vietnam saknade bland annat kvalifice
rat luftvärn och inledningsvis stridsfordon för att några jämförel
ser egentligen skulle kunna göras. Den beväpnade helikoptern ut
gjordes av en civil vapenutrustad standardhelikopter. Den beväp
nade helikoptern användes endast för stridsuppgifter. Någon al
ternativ användning förekom inte såsom till exempel skadeevaku
ering.

Attackhelikoptern gör entre
Från och med 1967 började attackhelikoptern AH-1G Cobra ersätta
UH-lB/C, som hade otillräckliga fartprestanda jämfört med den
motorstarkare transportmodellen UH-1D. I AH-lG var känsliga
motorkomponenter och besättningsutrymmen bepansrade. AH-1G
utvecklades 1962 som en interimslösning till en mer avancerad
attackhelikopter för ROAD-divisionen och för den av Howze-kom
missionen föreslagna helikopterburna divisionen.31
I kombination med Cobran användes lätta observationsheli
koptrar. De dyrare attackhelikoptrarna kunde därigenom utnyttjas
över större område och för fler uppgifter, såsom ytövervakning,
självständiga stridsuppgifter, målidentifiering samt ledning av ar
tillerield och taktiskt attackflyg. Observationshelikoptern sökte upp
och identifierade fienden varefter attackhelikoptern bekämpade
målet.32
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Vapenalternativ
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Figur 1: Beväpningsalternativ för UH-1B/C (Bell 204)
Den oftast förekommande kombinationen var nr 7 och 11. Beväpning med pansar
värnsrobot SS-11 förekom sporadiskt från 1964 och med TOW från april 1972 enligt
kolumn 4.
Vapenalternativ:
1. 7,62 mm kulspruta, handmanövrerad, upphängd i bakre kabindörr i en gum
miexpander.
2. 7,62 mm sexpipig kulspruta, typ Gatling. Eldhastighet: 2 000 skott/minut.

Införd 1966.
3. 7,62 mm kulspruta i dubbellavetage.
4. 7,5 cm raketer i kapsel om 24 stycken. Eldhastighet: parvis upp till sju par
raketer per sekund. Skottvidd: 2 500 m.
5. Enligt kolumn 4 men med en kapsel om 19 raketer.
6. Enligt kolumn 4 men med en kapsel om sju raketer.
7. 40 mm granatspruta. Eldhastighet: 220 granater/minut. Skottvidd: 1 500
m.Vapen enligt kolumn 2-7 manövrerades av flygförarna.30
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Attackhelikoptern var en specialtillverkad maskin till skillnad
frånden tidigare Bell 204:an. Attackhelikoptern kunde genomföra
självständigare stridsuppdrag. En annorlunda stridsteknik utveck
lades för att kunna utnyttja de dyra attackhelikoptrarna över stora
ytor. Förlustprocenten och därmed sårbarheten var statistiskt sett
betydligt mindre per flyguppdrag jämfört med flygplan vilket be
handlas längre fram i texten.

Operation Lam Son 719, en test av sårbarheten
Operation Lam Son 719 var en sydvietnamesisk operation in i Laos
1971 som understöddes av amerikanska helikopterförband. Opera
tionen kom enligt amerikanerna att utvecklas till det mest kvalifi
cerade provet av helikoptrar i direkta stridshandlingar under Viet
namkriget.
De nordvietnamesiska förbanden disponerade eldrörsluftvärn
med kalibrar från 12,7 mm kulsprutor upp till 57 mm pjäser, vilka
var grupperade med i genomsnitt 1 000 m mellanrum.
De 659 avdelade helikoptrarna genomförde totalt 204 065 starter
och flög 78 968 flygtimmar varunder 68 % av maskinerna träffades,
14 % av dessa havererade. Lågflygning i trädtoppshöjd med hög
hastighet blev ett sätt att minska exponeringen för det fientliga
luftvärnet och därmed minska förlusterna under de 45 dagar som
operationen genomfördes. (Jag bedömer flyghastigheten till mer
än 180 km/tim.)
Under operationen bekämpades de första nordvietnamesiska
stridsvagnarna i kriget av helikoptrar. Sex stridsvagnar förstördes,
åtta försattes ur stridbart skick och 52 markerades med rök och
bekämpades därefter av raketbeväpnat attackflyg. Helikoptrarna
bekämpade stridsvagnarna genom att inledningsvis avfyra raketer
mot följeinfanteriet och tvinga stridsvagnarna att stänga sina luckor.
Därmed reducerades vagnbesättningens observationsmöjligheter.
Helikoptrarna genomförde därefter dykanfall i syfte att med sina
raketer träffa stridsvagnarna ovanifrån och på så sätt skada den
sämre pansarskyddade rnotorinstallationen.33
Helikopterförbandens uppträdande anpassades snabbt till om
ständigheterna inom stridsområdet och därigenom reducerades
fiendens rnotverkan.
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Stridsvagnar och luftvärnsrobotar contra helikoptrar 1972
Under april-maj 1972 genomförde nordvietnameserna den stort
upplagda påskoffensiven. Reguljära nordvietnamesiska förband
deltog i offensiven och var utrustade med sovjetiska stridsvagnar
och luftvärnsrobotar. Stridsvagnarna bekämpades av beväpnade
helikoptrar med raketer eller pansarvärnsrobotarna SS-11 eller
TOW.
Fram till den 11 maj hade raketbeväpnade helikoptrar förstört 13
stridsvagnar och försatt sex ur stridbart skick. Det hade därvid
krävts mellan sex och 56 raketer per eliminerad stridsvagn, alltså
en låg träffsannolikhet.
Under samma period avlossades 115 stycken SS-11 robotar. En
dast sex UH-1 var utrustade med SS-11 på grund av svårigheten att
utbilda robotskyttarna. 95 robotar hade förbrukats under utbild
ningen. De övriga 20 robotarna nedkämpade två stridsvagnar efter
en insats av nio respektive sex SS-11. De återstående fem robotarna
försatte en stridsvagn ur stridbart skick. Detta ger en träffsannolikhet
på mindre än 15 % .
De amerikanska förbanden i Vietnam utrustades med pansar
värnsroboten TOW i slutet av april 1972. Under maj förstördes 54
mål med totalt 101 helikopterburna TOW-robotar (24 stridsvagnar,
fyra pansarbandvagnar, sju lastbilar, två artilleripjäser och 17
ospecifiserade mål). Detta ger en träffsannolikhet på 50 % för TOW.
Under samma period förstördes 10 fientliga stridsfordon av
terrängbilsmonterade TOW-robotar. De pansarvärnsbeväpnade
helikoptrarnas stora rörlighet över stridsfältet medgav att fler
stridsfordon bekämpades.
De värmesökande bärbara luftvärnsrobotarna, SA-7 hade en
skottvidd om två till tre km. SA-7 hade en målsökare som
detekterade infrarödstrålande källor såsom avgasutlopp. Fyra
Cobror havererade under påskoffensivens inledning på grund av
SA-7 robotarna. Inom tre veckor monterades en typ av förlängda
rör på helikopterns avgassystem som styrde upp avgaserna i
helikopterns rotor. Resultatet blev en dämpad infraröd utstrålning
som blev för liten för SA-7:s målsökare.34
Införandet av TOW en månad senare medförde att Cobrorna
inte behövde bekämpa stridsfordon med raketer som krävde
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dykanfall. Metoden med dykanfall exponerade helikoptrarna från
500 m flyghöjd varvid de kunde bekämpas av SA-7. Med TOW
kunde helikoptrarna bekämpa stridsfordonen genom att helikop
tern hovrade på 1-2 m höjd.
En plutonsorganisation om fem helikoptrar växte fram under
dessa strider istället för den gängse roteindelningen med två heli
koptrar. Plutonen bestod av två "gunships" och två Cobror, alla
utrustade med TOW. Den femte helikoptern tjänstgjorde som
stridsledningsmaskin. Plutonsorganisationen var endast tillfällig
för dessa stridsveckor och hade skapats av helikopterförbanden på
egen hand. Exemplet ger dock en fingervisning för framtiden på
storleken av och rollfördelningen inom plutonerna. Pansarvärns
helikoptrarna kom att organiseras i motsvarande förband i Väst
tyskland och senare även i Sverige.

Färluster under Vietnamkriget
I Vietnamkriget förlorade amerikanerna 8 000 helikoptrar av totalt
13 000 använda. Fram till 1971 förlorades totalt cirka 5 000 helikop
trar i anslutning till flyguppdrag varav ungefär 2 000 i anslutning
till stridshandlingar och de övriga 3 000 beroende av handhavande
fel och olyckor. 3 000 torde dels ha förstörts vid gerillaanfall mot
helikopterbaserna och dels tagits ur tjänst på grund av förslitning.
Av AH-lG/J användes 974 stycken i Vietnam varav 107 total
havererade. Åren 1967-70 träffades statistiskt sett 21 166 helikopt
rar av fientlig eld varav 1 364 totalhavererade. En helikopter träffa
des av eld statistiskt sett var 1 263:e start och en totalhavererade för
var 19 599:e. De sammanlagda helikopterförlusterna blev en per
var 7 000:e start.35
Flygvapnet förlorade 3 000 flygplan eller ett per var 2 000:e start
under samma tidsperiod.36

Sammanfattning
Avseende sårbarheten visade Vietnamkriget att helikoptern inte
var en så bräcklig konstruktion som anfördes av kritikerna om en
jämförelse görs mellan antalet havererade maskiner och antalet
flyguppdrag. Siffrorna för de totala förlusterna anger en så stor
mängd helikoptrar att den troligen verkade avskräckande på över
väganden om införande av helikoptrar i omvärlden. Amerikanerna
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torde dock inte ha satsat på helikoptrar i den omfattning som de
gjorde om de inte uppfattat det som stridsekonomiskt lönsamt.
De beväpnade helikoptrarna alternativanvändes inte utan ge
nomförde endast stridsuppdrag. Terrängen var annorlunda än i
Europa för vilken förbanden ursprungligen var utbildade och or
ganiserade. Fienden var inte jämförbar med Warszawapaktens
stridskrafter. Amerikanerna hade totalt luftherravälde i Vietnam.
Genom att flyga på låg höjd reducerades verkan betydligt av
motståndarens med tiden effektivare luftvärn.
Först efter införandet av pansarvärnsroboten TOW blev
pansarbekämpningen effektiv. Amerikanerna satsade på special
tillverkade helikoptrar. Kostnaderna för varje enskild maskin blev
därmed höga.

Beväpnade helikoptrar för Sverige

Lahtis utredning 1962
En utredning lades ut på Militärhögskolan 1961 med uppgift att
specificera en målsättning för beväpnade helikoptrar inom armen.
Utredningen skulle begränsas till inom armen befintliga helikopt
rar.
1962 redovisade löjtnant Lahti ett förslag till taktisk och teknisk
målsättning för beväpnade helikopterförband inom armen. Angri
paren förutsattes disponera mekaniserade förband med amfibisk
förmåga som skulle ge honom god rörlighet för strid även i väglös
eller vägfattig terräng. Fienden torde inneha luftherraväldet och
vara väl försedd med luftvärn. Angriparens helikoptrar skulle med
ge snabbt genomförda omfattningar samt innästlingar inte bara på
marken utan också genom luften förbi våra förband. Helikoptrarna
skulle luftlandsätta förband på djupet av vår gruppering vid vik- tiga vägknutpunkter.
Av våra förband skulle det i framtiden krävas en ökad rörlighet
och eldkraft. Fientliga genombrott måste snabbt kunna upptäckas
och bekämpas. Tempot på det framtida stridsfältet förutspåddes
att bli högre än det var i början av 1960-talet.37
Lahti föreslog att armeflygbataljonens maskiner skulle utrustas
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med pansarvärns- och luftvärnsrobotar och därmed kunna bekämpa
pansrade fordon, helikoptrar och långsamtgående flygplan. Heli
koptrarna skulle förses med demonterbara utskjutningsanord
ningar. Arrneflygbataljonens helikoptrar skulle kunna alternativ
utnyttjas. De lätta maskinerna skulle beväpnas med fyra pansar
värnsrobotar eller åtta luftvärnsrobotar. En medeltung helikopter
skulle kunna avfyra sex pansarvärns- eller tolv luftvärnsrobotar.
Kravet på skottvidd angav utredaren till 2 000 m för pansarvärns
respektive 3 000 m för luftvärnseld. Helikoptrarnas roboteld skulle
avges utanför motståndarens effektiva skottvidd från stridsvag
nar, luftvärn och långsamtgående luftfarkoster, såsom andra heli
koptrar eller propellerflygplan. Automatkanoner och raketer ute
slöts. Kanon skulle medföra för stora rekylkrafter för helikopter
konstruktionen, vilket skulle ge sprickbildningar i helikopterskrovet.
Raketer skulle ha för låg träffsannolikhet. Detta bevisades också tio
år senare under påskoffensiven 1972. Helikopterns skyddsmöjlig
heter och sårbarhet analyserades också i utredningen.38
Faktorer vid bedömandet av risken för nedskjutning var:
- sannolikheten för upptäckt,
- de fientliga vapnens skottvidd,
- projektilens verkan i helikoptern vid träff.

Helikopterskolan hade vid denna tid genomfört upptäcktsprov från
jaktflyg mot helikoptrar som opererade på låg höjd. Försöket på
visade svårigheter för jaktflygplanen. Helikoptrar hade fått flyga
inom ett 30 gånger 40 kilometer stort område. Endast vid ett tillfälle
av tre hade jaktflygplanen upptäckt helikoptrarna.39
Vad gällde sårbarheten och verkan av träff hänvisade Lahti till
franska erfarenheter från kriget i Algeriet 1956-59, där endast 4 %
av de träffade helikoptrarna hade havererat. Motståndaren hade
utgjorts av gerilla, utrustad med finkalibriga vapen.40
Helikoptrarnas möjligheter till verkan och överlevnad skulle
ökas genom maskeringsmålning och flygning på låg höjd över
betäckt terräng och eventuellt i skydd av egna luftvärnsförband.
Dessutom skulle avlyssning av luftförsvarsorientering (lufor) kunna
ske på radio. Luforsändare lämnade uppgifter om fientligt flyg i
närområdet. Slutligen föreslogs att helikoptern skulle kunna avge
luftvärnseld i någon form. Besättningarna skulle förses med kropps
skyddsvästar och splitterskyddande förarstolar. Känsliga delar i
maskinen föreslogs bli bepansrade.41
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Vad gällde personalbehovet för beväpningen av helikoptrarna,
anförde Lahti att robotskyttarna skulle utgöras av värnpliktiga likt
armen i övrigt. Någon omfattande utbildning eller någon föränd
ring av organisationen inom armeflygbataljonen skulle inte vara
nödvändig.
Robotarna som utredaren utförde kostnadsberäkningarna på var
SS-11, Bantam och den amerikanska Redeye, en luftvärnsrobot som
hade likartade prestanda och utförande som den tidigare nämnda
SA-7. Robottyperna kom senare att ingå i svenska armen under
beteckningarna robot 52, 53 respektive 69. Kostnaderna för den
reglementerade ammunitionen angav Lahti till totalt 7 344 000
kronor eller 18 % av inköpskostnaden för en medeltung helikopter
plutons sex helikoptrar. Som jämförelse redovisade Lahti även den
amerikanska armeflygbataljonens planerade organisation i USA's
ROAD-division.
Lahtis huvudargument för en beväpning av helikoptrar var att
de skapade den erforderliga rörligheten åt ett framtida pansarväms
system. Den snabbhet och därmed de stora ytor som helikopter
förbanden skulle kunna strida över jämfört med markbundna en
heter skulle ge ökad eldkraft åt armen. Även detta bevisades tio år
senare under påskoffensiven 1972.42
Lahti hade före sin kurs vid Militärhögskolan tjänstgjort en kor
tare tid vid Helikopterskolan. Planer på att han senare skulle bli
försökschef vid Helikopterskolan förverkligades aldrig. Med facit i
hand tyder allt detta på att Lahtis kunskaper och ideer var avance
rade och framsynta för sin tid. Ideema låg väl framme vid en jäm
förelse med amerikanska planer under samma tidsperiod.
Reaktionen på Lahtis utredning var i korthet följande:43
- Samtliga remissinstanser ansåg att utredningen var väl genom
arbetad och intressant. Två grupper kan urskiljas av remissva
ren att döma. En positiv grupp och en tveksam grupp.
- Armestabens flygavdelning uttryckte sig kortfattat och positivt.
- Helikopterskolan uttryckte sig entusiastiskt och ytterligare förslag bifogades genom att bland annat hänvisa till genomförda
franska försök med automatkanon på Alouette III, och ameri
kanska beväpningsalternativ med 40 mm granatspruta i
tommontage för Bell 204. Skolan hänvisade dessutom till ameri
kanska övningserfarenheter från skjutning i mörker.
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De mera tveksamma återfanns i arme- och försvarsstaben. För
svarsstabens planeringsavdelning ifrågasatte helikoptrarnas strids
ekonomiska värde. Stabens kostnadsberäkningar för vapenutrust
ningen hade resulterat i 27 % i stället för Lahtis redovisade 18 %.
Armeattachen i Washington hade rapporterat att den föreslagna
luftvärnsroboten skulle betinga ett pris på 18 000 kronor, Lahti
hade räknat med 10 000. Vidare ansåg försvarsstaben att risken för
nedskjutning i samband med vapeninsats inte hade beaktats i till
räcklig omfattning. Som underlag för detta påstående hänvisade
försvarsstaben till genomförda skjutförsök inom marinen med SS11. Sårbarheten hade påvisats vid försök avseende bekämpning av
luftvärnsförsvarade mål. Stormaktens luftvärnsvagnar skulle på
1970-talet med lätthet kunna avslå en helikopterattack, ansåg re
missinstansen varför det var tveksamt om våra helikoptrar skulle
utrustas med pansarvämsrobotar.
Bedömningen av risken för nedskjutning och kostnadsaspekten
delades av armestabens utrustningsavdelning. Staben ställde sig
tveksam till helikopterns möjlighet att överleva eftersom maskinen
för robotskjutning måste stå stilla under 10-15 sekunder för robo
tens flygtid till 1 000-2000 meters skjutavstånd.
Styrtekniken för de föreslagna pansarvämsrobotarna var heller
inte färdigutvecklad, ansåg armestaben. Lahti hade angivit en
träffsannolikhet på 0,6, vilket enligt armestaben inte skulle kunna
uppnås vid skjutning från en vibrerande helikopter. Därför borde
en typ av automatstyming utvecklas om träffsannolikheten skulle
kunna bli godtagbar. Vidare anförde staben att roboten var svår
styrd, särskilt vid skjutning från höjdöverläge. Höjdens inverkan
på skjutresultatet skulle först kunna bedömas efter försök.
Armestabens utrustningsavdelning ifrågasatte om de fåtaliga
helikopterförbanden som Sverige ägde, över huvud taget skulle
ges stridsuppgifter. Armetygförvaltningens fordonsavdelning, som
för övrigt handlade stridsvagnsfrågor, anförde att utredningen i
allmänhet var för optimistisk beroende antingen på författaren själv,
eller på grund av "dåliga rådgivare". Vapenavdelningen påtalade
att den föreslagna luftvämsroboten borde ersättas med ert mer
kvalificerad typ som hade större effekt och längre räckvidd.
Den handledande läraren, vilken ganska väl torde representerat
armens generella uppfattning i frågan, ansåg att det förelåg ekono
miska (för dyrt), tekniska (oprövad lvrobot) och taktiska hinder för
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förslagets realisering. Dessutom menade handledaren att tillräck
lig hänsyn inte hade tagits till risken för nedskjutning från luftvärn
och jaktflyg.
Det kan konstateras att svenska armen 1962 hade avancerade
kunskaper om utnyttjandet av beväpnade helikoptrar vilka kom
att bevisas i praktiken under Vietnamkriget tio år senare. Tidigt
konstaterades att endast pansarvärnsfunktionen var aktuell för
svenskt vidkommande. Därutöver behövdes vapen för egenskydd
mot angriparens överlägsna flygstridskrafter och för bekämpning
av angriparens helikoptrar. På grund av kostnadsskäl skulle
helikoptrarna merutnyttjas vilket inte tillämpades i Vietnam
kriget.

Artilleriinspektörens förslag 1964
I januari 1963 kallade armestabens flygavdelning till ett internt möte
med armestabens planerings-, organisations-, utrustnings- och
taktikavdelningar. Även armetygförvaltningen och Helikopter
skolan deltog. Sammanträdet syftade till att klarlägga inriktningen
av materielförsöken inom armeflyget. Beväpnade helikoptrar skulle
avhandlas. Något påtagligt resultat tycks inte mötet ha åstadkom
mit.44
Det visar däremot att tankarna på beväpnade helikoptrar tidigt
fanns inom den svenska armen, men att de inte vann gehör. Troli
gen var kostnaderna avskräckande eller också var tekniken inte så
övertygande att det genererade inledande prov eller studier.
Sannolikast är att det var en kombination av båda skälen.
1964 lämnade artilleriinspektören in underlag för materielplan
till armestabens utrustningsavdelning för den kommande tioårs
perioden 1966-1976. Underlaget lämnades in vid två tillfällen med
en månads mellanrum. Vid första tillfället avgavs ett remissvar på
en materielplan utarbetad av utrustningsavdelningen. Det andra
tillfället utgjordes av en väl genomarbetad plan för armeflygets
utveckling.
Inspektören ville med sitt andra underlag troligen poängtera
vikten av en fortsatt utbyggnad av armeflyget. Inspektörens håll
ning verkar varit vacklande vid denna tidpunkt. De höga kostna
derna för helikoptrarna anfördes ständigt mot en anskaffning.
Helikopterorganisationen inom armen var ny som företeelse och
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hade endast verkat i fem år. Den hade befunnit sig i en ökande
utvecklingstrend vilken troligen hotade att brytas under 1964-1965.
I den ovanstående remissen svarade inspektören att armens he
likoptrar tills vidare endast borde beväpnas för självförsvar. Av
ekonomiska hänsyn begärde inspektören endast ett begränsat an
tal helikoptrar så att ett skyttekompani utan fordon skulle kunna
transporteras i en omgång inom VI. militärområdet (ÖN). På längre
sikt borde kapacitet skaffas för ytterligare en kompanitransport
omgång. Fördelningarna borde också erhålla, ansåg inspektören,
helikoptrar och flygplan för eldledning, stridsledning och rekog
nosering. Flygplanen kunde vara inhyrda civila maskiner.45
Vid det andra tillfället redovisades ett betydligt mer omfattande
och detaljerat förslag. Inspektören påtalade i denna plan att ännu
1964 hade de tidigare målsättningarna på intet sätt uppnåtts. En
dast 75 man (två plutoner) kunde lyftas i en omgång. Om inga
åtgärder vidtogs skulle situationen vara oförändrad 1972. Inspek
tören angav som önskemål att en armeflygbataljon inom VI.
militärområdet (ÖN) skulle vara färdigorganiserad 1975. Den kost
nadsram som stod till förfogande 1964 räckte inte till för en mer
omfattande armeflyguppbyggnad.
Förslaget redovisade ett slutligt behov om tio armeflygbataljoner
med sammanlagt 510 helikoptrar och 100 flygplan för understöd
av landets fördelningar. Varje militärbefälhavare skulle dessutom
förfoga över en lätt helikopterpluton, totalt 42 maskiner för hela
landet.
I en armeflygbataljon skulle ingå fem lätta, tre medeltunga och
en halv tung helikopterpluton. Helikopterkompaniet skulle få ka
pacitet att lyfta 250 man i en omgång. Dessutom skulle varje fördel
ningschef förfoga över två lätta flygplansplutoner för samband,
artillerieldledning och spaningsver ksamhet.
De medeltunga helikoptrarna skulle kunna avge direktriktad
sprängraketeld och efter ombeväpning kunna utföra pansarvärns
uppgifter enligt två modeller: antingen genom att flygtransportera
pansarvärnsplutoner /kompanier eller genom att helikoptrarna
självständigt bekämpade framryckande pansar med pansarväms
robotar. Det är intressant att notera att inspektören utökat
helikoptrarnas stridskapacitet jämfört med Lahtis utredning. Nu
angavs ett behov av direktriktat understöd som temporär ersätt
ning av artillerield.
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Inspektören räknade med fyra ekonomiska nivåer. Den lägsta
nivån omfattade 82 miljoner kronor och innebar en omsättning av
äldre maskiner och nyanskaffning av en lätt och en medeltung
helikopterpluton. Den högsta nivån omfattade 200 miljoner kronor
och innebar bland annat flera helikopterplutoner till milo- och
fördelningsorganisationen. I inget av alternativen särredovisades
kostnaderna för beväpningen utan den torde ha ansetts utgöra en
marginell kostnad. Artilleriinspektören konstaterade att det inte
fanns ekonomiska medel för mer än en armeflygbataljon inom tio
årsperioden.46

Handläggningen inom armestaben 1964-1966
Helikopterfrågan torde ha varit mogen för beslut under 1965-1966.
Arrnestabens flygavdelning orienterade arrnechefen om läget inom
arrneflyget och behovet av en fortsatt uppbyggnad. En svensk ef
tersläpning på området jämfört med utlandet var riskfylld, ansåg
flygavdelningen. Argumentet var att armens andra delsystem skulle
få en ökad snabbhet och rörlighet om helikoptrar tillfördes samt
möjlighet till underrättelsetjänst och pansarbekämpning. Föredra
gande från flygavdelningen redovisade slutsatsen att helikoptrarnas
sårbarhet inte borde utgöra något hinder för anskaffning. Han an
gav: "Utomlands har utredningar visat att man genom ett lämpligt
taktiskt uppträdande från armeflygets sida kan flyga och även lösa
stridsuppgifter i denna miljö med rimliga förluster". Någon defini
tion av rimlig förlustnivå redovisades inte. Med lämpligt taktiskt
uppträdande avsåg han lågflygning över betäckt terräng, hög
flyghastighet och dessutom ett visst splitterskydd. Föredragande
ur flygavdelningen berörde inhämtat utländskt underlag från USA,
Västtyskland, Storbritannien, Schweiz och Sovjetunionen. Ameri
kanska erfarenheter från Vietnam skulle "kunna nyttiggöras efter
anpassning'' till våra förhållanden.
1965 stod det alltså klart för armestaben att eventuella erfarenhe
ter från kriget i Vietnam skulle få begränsat värde för svenska över
väganden. Det ansågs inte vara den typ av krig vi skulle ställas
inför. Någon pansarbekämpning förekom inte vid denna tid i Viet
nam. Gerillans luftvärn var heller inte jämförbart med det Sverige
måste räkna med. Gerillan kunde inte åstadkomma samma hot
som en konventionell angripare.47
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Underlaget från Västtyskland var inhämtat under artilleri
inspektörens besök år 1964. Tyskarna hade poängterat att robot
beväpnade helikoptrar snabbast hejdar ett stridsvagnsgenombrott.
Västtyskarna planerade en organisation innehållande Alouette II
med kulsprutor och Agusta Bell 204 med pansarvämsroboten SS11. Det västtyska armeflyget bildade ett eget truppslag sedan en tid
tillbaka. Tyskarna hade i stort kopierat det amerikanska konceptet.
Avslutningsvis framhöll armeflygföreträdaren att det mest träng
ande behovet var anskaffning av transportmaskiner. Äskande om
beväpning utelämnades.48
I underlaget till överbefälhavarens långsiktsplanering 1965 för
perioden 1975-1985 anmälde armestabens flygavdelning att nya
flygplanstyper med god utvecklingspotential var under utveck
ling. Dessa V /STOL flygplan och compoundhelikoptrar skulle er
bjuda nya taktiska möjligheter. Med compoundhelikoptrar torde
avsetts allmänt effektivare, kompaktare och motorstarkare maski
ner.49
Inom försvarsstaben var man skeptisk till armehelikoptrar för
stridsuppgifter. Chefen för försvarsstabens planeringsavdelning,
sedermera armechefen, general Sköld, ansåg att helikoptrar var
alltför dyrbara som vapenplattformar. Han menade att lätta flyg
plan var billigare i anskaffning och drift och dessutom skulle civila
fly�plan kunna utnyttjas vid mobilisering.50
Overbefälhavaren slog fast i 1965 års programplan att den plane
rade armeflygorganisationen i huvudsak var genomförd. Andra
viktiga projekt pågick inom armen vid mitten av 60-talet såsom
uppsättningen av nya norrlandsbrigader och en utökning planera
des av den moderna pansarbrigaden, PB 63.51
Helikopterfrågan kom att hänvisas till armestabens studieorga
nisation, de så kallade markstridsutredningarna (MUR). Enligt en
armeflygföreträdare saknade flygavdelningen den nödvändiga
"vetenskapliga grunden" och därmed tyngd för att vinna gehör för
sina ideer. Det var inte tillfälle att begära anslag för en utökad
helikopterorganisation.52
Studier genomfördes inom armestaben i åtta studiegrupper och
inordnades vid lämpligaste truppslagsinspektion. Således ansva
rade artilleriinspektören för studier om indirekt eld, pansar
inspektören ansvarade för direktriktad eld, även pansarvämseld i
den andra studiegruppem MUR/S-2. Det övergripande ansvaret
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hade armestabens studieavdelning. Studier avseende helikoptrar
inordnades inom luftvärnets ansvarsområde under temat
"luftrörlighet" .53 Detta innebar att staben prioriterade helikoptrarnas
transportfunktion.

Skjutprov med Bantam 1965
1965 initierade studieavdelningen praktiska skjutprov med pansar
värnsroboten Bantam från den medeltunga helikoptern Agusta Bell
204 och framtagande av konstruktion för upphängning av robotar
på helikoptern. Armestabens flygavdelning genmälde angående
försöken att försvarets forskningsanstalt sannolikt skulle kunna
presentera erforderligt underlag utan skjutprov. Avdelningen med
delade också att den svenske armeattachen i Paris i april 1965 rap
porterat om befintlig konstruktion av utskjutningsanordningar för
pansarvämsrobotar.54 Det erhållna skjutresultatet bekräftade tidi
gare antaganden. Roboten träffade målet.55
Den svensktillverkade Bantamroboten var mindre lämpad för
skjutning från helikopter. Skjutavstånd på 3 000 m var nödvändigt
med hänsyn till fiendens motverkan. Roboten presterade knappt
styrfart vid den maximala skottvidden på 2 000 meter, enligt byrå
direktör Åhnell från armeförvaltningen.56

Debatt i Armenytt 1965
Intresset för armeflyget främjades genom en artikelserie i tidningen
Armenytt nummer 1 1965. Serien inleddes av artilleri- och flyg
inspektören som skrev: "Den beväpnade helikoptern är stridseko
nomiskt ett snabbt, slagkraftigt och billigt vapen trots att den kos
tar mycket pengar i anskaffning". I efterföljande nummer presen
terades den amerikanska luftburna Air Assault Division, seder
mera 1. kavalleridivisionen, och artikelförfattaren hänvisade till
Vietnamkriget, som visade vilken stor verkan beväpnade helikopt
rar kunde åstadkomma.57
Armematerielförvaltningen bidrog med en artikel i nummer 6
om helikopterburna pansarvämsrobotar. Dessa skulle få en ökande
betydelse på det framtida stridsfältet, enligt artikelförfattaren.58
Artiklarna i Armenytt torde spegla armeflygföreträdarnas entu
siasm och iver att föra ut sin mening om behovet av en utökning av
helikopterorganisationen. Det fanns inget uttalat motstånd mot fort101

satt anskaffning av fler helikoptrar men den allmänna inställningen
till armeflyget var att "Flygavdelningen kunde ju studera och hålla
kunskaperna levande men någon beväpning är inte aktuell".59

Helikopterhotet mot svenska förband, studier i MUR/S-8
Under hösten 1966 bildades MUR/5-8 vid armestabens flygav
delning. Arbetet hade blivit alltför omfattande för avdelningens tre
befattningshavare. Helikoptrar inverkade på de övriga sju studie
gruppernas områden och det gällde att svara inför alla möten. Själv
ständiga studier om beväpnade helikoptrar kom inte till stånd i
den omfattning flygavdelningen ansåg vara nödvändig.60
Det formella studieuppdraget omfattade utarbetandet av under
lag för spelkort om armeflyg, och att utarbeta en värderingsmetodik
för armeflyginsatser samt slutligen utprovandet av metodiken av
seende effektutbyte i relation till kostnader vid olika användningar
av armeflyg. Spelkorten innehöll tekniska uppgifter och beräkningar
för helikoptrar och skulle senare utgöra underlag för avdömningar
av helikoptrars inverkan under tillämpade fältövningar, applika
toriska exempel och studier.
1967 redovisade MUR/S-8 i sitt erfarenhetsunderlag:61
-

skjutprov med Bantam vid Bofors,
erfarenheter från en skjutkurs i USA med pansarvämsrobotar,
diverse uppgifter från Frankrike angående SS-11 och
förnyade upptäcktsförsök från jaktflygplan mot helikoptrar.

Noteras bör att inga Vietnamerfarenheter redovisades. Avdelning
ens arbete inriktades nu på att skapa konkreta bevis och argument
att stödja sig på. Avdelningen skulle ta fram underlag för hur vi
skulle skydda våra förband mot angriparens helikoptrar men detta
gav också underlag för bedömningen av det omvända läget: Hur vi
skulle kunna utnyttja beväpnade helikoptrar.
I och med det formella uppdraget kunde Försvarets forsknings
anstalt (FOA) engageras. 1968 redovisade FOA simulerade skjut
prov med Bantam från helikopter med 10 % reducerad träffsanno
likhet jämfört med markgruppering.62
Detta resultat stämmer överens med armestabens uppfattning
enligt remissen till Lahtis utredning och torde ha givit helikop
terskeptikerna styrkta argument.
102

När det gällde beväpnade lätta flygplan som alternativ till heli
koptrar uteslöt MUR/S-8 detta på ett tidigt stadium. Helikoptern
hade den överlägsna förmågan att kunna stanna utanför mot
ståndarens skottvidd. Flygprofilen för ett flygplan med dykanfall
och rak flygbana var inte realistisk, då stormaktens närluftvärn
skulle åsamka en alltför stor förlust.63
I juli 1969 lämnade MUR/S-8 sin nästa rapport. Gruppen föreslog
att studier om beväpnade helikoptrar skulle överföras till pansar
inspektörens ansvarsområde. Alla typer av beväpnade helikoptrar
borde ingå i de vapensystem som studerades inom MUR/S-2 (pan
sarvärn) totala kostnads- och effektivitetsram. På detta sätt skulle
helikoptrarna jämföras med andra pansarvärnssystem och inte be
höva konkurrera med etablerade truppslag.
MUR/S-8 redovisade i rapporten tre förslag inom samma eko
nomiska ram. Det första förslaget innebar enbart robotbeväpnade
helikoptrar. Det andra innehöll helikoptrar enbart för transport av
trupp- och pansarvärnsvapen. Det tredje utgjorde en kombination
av de två tidigare med både beväpnade och trupptransporterande
helikoptrar. Det första alternativet med självständiga robotbeväp
nade helikoptrar förordades då det teoretiskt gav minst förluster.
Den kostnadsram avdelningen räknat på för enbart pansarvärns
helikoptrar omfattade som flest 48 maskiner.64
De tekniska problemen med den tidigare tveksamma precisionen
under skjutning var inte oöverstigliga. Under en studieresa i
Frankrike 1969 hade flygavdelningen blivit delgiven skjutresultat
med SS-11 och gyrostabiliserat sikte från helikopter.65 MUR/S-8
rapporten mottogs positivt av MUR-organisationen. Staben insåg
behovet men med de snäva försvarsanslagen borde armen priori
tera andra förband, såsom infanteri-, norrlands- och pansar
brigaderna. Rapporten ledde inte till att frågan avgjordes under de
närmaste åren. 66
MUR/S-8 fortsatte oförtrutet underlagsinhämtandet. I juni 1970
begärde gruppen vid studieavdelningen att få göra målspanings
försök Dessa skulle ge underlag till att fastställa avstånden för
upptäckt respektive identifiering av markfordon vid observation
från helikopter som ett led i framtagandet av spelkort om helikopt
rar. Försöken genomfördes under hösten 1971 och upprepades 1973
i större skala i de så kallade Skövdeförsöken.67
MUR/S-8 lades ned 1971. Det fortsatta studiearbetet med beväp103

nade helikoptrar överfördes till armestabens pansaravdelning,
MUR/S-2.68 Flygavdelningen hade nu lyckats lyfta helikopter
frågan till en mer jämnbördig studiesituation med andra truppslag
inom armen. Studiearbetet fick en helt annan karaktär. Heli
koptrarna torde nu uppfattats som en möjlighet att lösa ett arme-
gemensamt problem.

Försvarsstabens studier, Ag Hkp 68
För att belysa medvetenheten och inställningen till beväpnade heli
koptrar under decennieskiftet 60/70-talet kan följ_ande tjäna som
underlag. Den 28 juni 1968 gav försvarsministem 0B i uppdrag att
utreda den samlade helikopterverksamheten inom försvaret. Ar
betet hade startats på grund av marinens behov av ubåtsjakt
helikoptrar och av flygvapnets förestående omsättning av rädd
ningshelikoptrar. Kostnaderna för den dyra helikoptertekniken
borde enligt försvarsdepartementet kunna minskas med en effekti
vare samordning. Den vapenslagsgemensamma arbetsgruppen
Ag Hkp 68" bildades. Dess rapport förelåg i mars 1969.
Gruppen redovisade en kostnad på 63 miljoner kronor för den
högsta nivån. Denna omfattade nyanskaffning av 13 tunga heli
koptrar jämte en modifiering av flygvapnets räddningsmaskiner.
Angående beväpnade helikoptrar skrev arbetsgruppen i korthet
att studier pågick för att klarlägga om det var stridsekonomiskt
motiverat att beväpna armeflygbataljonens helikoptrar. Någon
planering för anskaffning av beväpnade helikoptrar hade inte ge
nomförts. Kommande stridsekonomiska värderingar skulle bättre
kunna klarlägga kostnadseffektiviteten inför en eventuell anskaff
ning på 1980-talet. Detta blev ÖB:s officiella syn.69
Med kunskap om försvarets planeringssystem redovisade ar
betsgruppen att det nu inte fanns några indikationer på att frångå
den normala fleråriga studieperioden. En eventuell anskaffning
sköts tio år framåt i tiden. Någon avgörande ökning i studietempot
ansågs inte nödvändig. Tiden var ännu inte mogen att framföra
behovet av beväpnade helikoptrar för armen.
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Utländskt inflytande
Armestabens flygavdelning genomförde ett studiebesök i Västtysk
land i januari 1970. Därifrån rapporterade besökarna att pansar104

värnshelikoptrar skulle införas från 1975 i Förbundsrepublikens
anneflyg. Helikopterbeväpningen skulle utgöras av robotar med
minst fyra kilometers skottvidd.7°
I november 1970 genomfördes en studieresa till USA av perso
nal från armestaben och FOA, varvid fastslogs att amerikanerna
satsade på luftburna pansarvärnssystem.71
I februari 1972 besökte flygavdelningen franska helikopterför
band tillsammans med den svenske militärattachen i Frankrike,
överste Broms. Översten rapporterade till armestabens underrät
telse-, taktik- och pansaravdelningar och till försvarsstabens un
derrättelseavdelning. Han konstaterade i rapporten att beväpnade
helikoptrar även i vår terräng såväl i Skåne som i Norrland, skulle
ha goda möjligheter att verka. Vår väderlek och våra terrängförhål
landen skulle kompensera vår luftunderlägsenhet genom heli
kopterns möjlighet till dolt uppträdande. Attachens slutkläm var
att helikoptern skulle utgöra ett komplement till egna stridsvagns
förband. Den beväpnade helikopterns verkansförmåga mot pansar
var överlägsen egna stridsvagnar. Här framför alltså en befatt
ningshavare som inte tillhör "helikoptermaffian" mycket positiva
argument till helikopterns fördel.
överste Broms redovisade i korthet följande underlag:
Stridsekonomiskt var helikoptern ett billigt komplement till strids
vagnar, som var det enda vapensystem som kunde ta och försvara
terräng. En AMX 30 stridsvagn kostade två miljoner och en Alouette
III helikopter kostade 1,7 miljoner franc. Dessutom löste tio AMX
vagnar en uppgift på en timme medan ett lätt helikopterförband
om tio maskiner inom samma tidsrymd löste två uppgifter inom
helt skilda geografiska områden.
Vad gällde sårbarheten hade fransmännen kommit fram till att
lätta helikoptrar under taktisk anflygning praktiskt taget var omöj
liga att upptäcka från jaktflyg. Stridsvagnshotet mot helikoptrarna
ansåg de nästan vara obefintligt. För säkerhets skull intog heli
koptrarna sina stridsställningar 100 meter bakom en skylande
skogsdunge eller ett krön i syfte att undvika en eventuell studs
brisad.

Besökarna förevisades även en stridsskjutning med Alouette 111maskiner, som totalt sköt åtta SS-11 mot stillastående mål på 2 550
meters avstånd. Samtliga robotar träffade.
Vädret hade varit disigt med byig vind, mer än 15 meter/ se
kund. Skyttarna hade tidigare skjutit 10-20 robotar var. Skyttarna
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var fast anställda underofficerare att jämföra med de värnpliktiga
Sverige tänkte använda. Även amerikanerna hade varit tvungna
att satsa många robotar på utbildning. 95 robotar av totalt 115 skjutna
i Vietnam.
Fransmännen redovisade även ett koncept där transportheli
koptrar utnyttjades för förflyttning av markstridande pansarvärns
förband.72
1972 förekom en artikelserie om helikoptrar i Armenytt. Arme
stabens flygavdelning redovisade omvärldens helikopterorgani
sationer och materiel. Pansarvärnshelikoptrarna presenterades
som ett framtidsvapen.73
I nr 4 förutspåddes en ny generation av pansarvärnsrobotar som
med sin längre skottvidd och högre precision var effektivare jäm
fört med den för hand styrda Bantamroboten. Även helikoptern
behandlades som en tänkbar vapenplattform. Författaren, kapten
Ärlebäck, pansarofficer med genomgången högre teknisk stabskurs
och för tillfället i tjänst vid FMV, angav kostnaderna för exempel
vis TOW till 200 000 kr/st och styrutrustning till 250-350 000 kr/st.
Författarens slutsats blev att kvalificerade robotar var ett dyrt va
pensystem.74 Först nu med TOW och gyrostabiliserat sikte förelåg
de tekniska förutsättningarna att med någon effekt fältmässigt
kunna bekämpa stridsfordon.75

Sammanfattning
Perioden 1963 till 1970 kännetecknades av svårigheter att förankra
iden om beväpnade helikoptrars möjligheter. Detta torde ha berott
på de stora kostnaderna vid en anskaffning. Armestaben var heller
inte övertygad om helikoptrarnas stridsekonomi vid en jämförelse
med andra konkurrerande system. Armeflygansvariga prioriterade
själva transportfunktionen. Beväpningen utgjorde en bieffekt och
stridseffekten reducerades troligen i diskussionen, som torde ha
följt på den ursprungliga iden med den omfattande anskaffningen
av helikoptrar. Kunnandet om beväpnade helikoptrar var tillgäng
ligt genom egna prov och utvärdering av utländskt material från
USA, Västtyskland och Frankrike. Europa följde en annan utveck
lingslinje än USA. Fransmän och västtyskar beväpnade civilt ut
vecklade standardhelikoptrar i stället för specialmaskiner vilket
USA gjorde.
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Simulerade stridssituationer 1972-1976,
prov, debatt och beslut
Natoförsök i Ansbach
Hotbilden förblev oförändrad fram till 70-talet varefter antalet för
band med kringgångskapacitet inom Warszawapakten ökade. De
enskilda fordonens pansarskydd förbättrades. Splitterskyddat band
gående artilleri kunde följa kringgångsförbanden.76
Bepansrade attack.helikoptrar, Mi-24, tillfördes Warzawapaktens
armestridskrafter 1973. Regementsluftvärnet förbättrades med en
splitterskyddad luftvärnskanonvagn, ZSU-23-4. Vagnens eldled
ningsradar och fyra 23 mm eldrör medgav en eldhastighet om cirka
1 000 skott/minut och 2 500 m skottvidd.77
Allt detta gjorde att västtyskarna, som tidigare nämnts, plane
rade att sätta upp helikopterförband för pansarbekämpning. 1972
genomfördes därför storskaliga försök i Ansbach. Amerikanska AH1G "Cobra" helikopterförband provades mot västtyska stridsvagns
bataljoner med Leopard 1. Testet resulterade i en utslagningssanno
likhet på 28 stridsvagnar per förlorad helikopt�r.78
En slutsats av försöken var att pansarvärnshelikoptrarna borde
vara utrustade med åtta robotar inför varje stridsinsats. Organisa
tionen borde innehålla observationshelikoptrar. Den stridsteknik
som tillämpades under försöken i Ansbach var att observations
maskinerna lokaliserade angriparens stridsfordon som därefter
bekämpades av de beväpnade helikoptrarna. Detta torde vara en
stridsteknik som hämtats från Vietnamkriget, där metoden använts
sedan 1970. Realismen i försöken ifrågasattes inom de amerikanska
och tyska pansarförbanden. Stridsvagnsenheterna hade saknat luft
värn.
1973-1974 genomfördes förnyade prov under strikt kontroll.
Dessa resulteradade i en utslagningssannolikhet på 3:1 till
helikopterns favör vid enskilt uppträdande maskin och 14:1 med
fem samverkande helikoptrar. 79

Svenska försök
Svenskarna tog fasta på Ansbachförsökens resultat och genom
förde egna försök på pansartruppskolan i Skövde 1973. Formellt
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avsåg försöken luftvärns- och pansarförbandens möjligheter att
upptäcka fientliga stridshelikoptrar. Studien genomfördes inom
ramen för MUR/S-2 i syfte att vinna egna och fördjupade svenska
erfarenheter. De mest tekniskt kvalificerade hjälpmedel som kunde
uppbringas i Sverige utnyttjades för att på det sättet skapa en rea
listisk framtida hotmiljö för helikopterplutonerna som var utrus
tade med inhyrda franska helikoptersikten.
Den stridsteknik som utnyttjades under försöken var likartad
den som utnyttjades utomlands. Under och efter försöken 1973
praktiserades och förfinades stridstekniken. Helikoptrarna upp
trädde från väl rekognoserade stridsställningar på maximala skjut
avstånd från målet. Ställningen valdes så att de enskilda helikopt
rarna inte avtecknade sig mot horisonten eller annan ljus bakgrund
utan utnyttjade bakomvarande terräng som maskering. Anflygning
från baseringsområdet genomfördes under lågflygning på 1-10 m
höjd. Två till tre km från stridsställningen övergick förbandet till
stridsflygning vilken genomfördes på lägsta höjd bakom trädridåer
och i bäckraviner. När fienden framryckte inom plutonens eldom
råde intog maskinerna skjutläge under hovring och avlossade en
robot per helikopter varefter man växlade till ny ställning. Resulta
ten visade att möjligheten till optisk upptäckt av en helikopter var
högst 50 % på två km avstånd vid tio m flyghöjd och med 180 km
flyghastighet. Upptäcktsrisken var liten om extrem lågflygning, så
kallad stridsflygning, tillämpades. Markobservatörerna hade
mycket svårt att upptäcka helikoptrarna genom ljudobservation på
längre avstånd än en till en och en halv kilometer. Motsvarande
resultat erhölls för markbaserad radar.Bo Resultaten genererade test
som gick längre än vad uppdraget omfattade och studiegruppen
lyckades skapa ytterligare provtillfällen på eget initiativ.Bi
Studiegruppen var allsidigt sammansatt med medlemmar som
inte hört tidigare års motargument. I studiegruppen hade arme-
flygaren och kaptenen Folke Ekstedt tillkommit som nytillträdd
chef för detalj 1 vid flygavdelningen. Ekstedt var en energisk, orädd
och beslutsam gruppmedlem.B2
Försöksresultaten gav en beräknad utslagningssannolikhet på
mellan 8:1 till 32:1. Helikopterförbanden erhöll inga förluster vid
skjutavstånd över 3 000 m. Vid skjutavstånd på 2 000 m erhölls
relationen 5,6:1. Detta visar att luftvärnet aldrig kom till skott om
helikopterförbanden uppträdde med lämplig taktik.B3
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Nämnas kan att en företrädare från Försvarets forskningsanstalt
hävdar att som följd av studiernas resultat fick Pansartruppskolans
försöksofficer byta till annan verksamhet då han inte ansågs ha
företrätt pansartrupperna på ett framgångsrikt sätt.84 Pansartrupp
skolans nytillträdde chef, överste Hans Nilsson, gjorde sig känd för
att vid ett flertal tillfällen anmäla avvikande mening om heli
koptrarnas möjligheter. Han ansåg att pansarvärnshelikoptrar inte
var en teknik att satsa på.
1974 ledde studieresultaten till en omsvängning i frågan om be
väpnade helikoptrar. Man konstaterade nu att en pansarvärns
beväpnad helikopter var ett kostnadseffektivt vapensystem.
Armechefen fastställde 1975 en grundsyn för det framtida pansar
värnssystemets fortsatta utveckling.85 Detta behandlas längre fram.

Debattinlägg 1974
1974 publicerades debattskriften "Värnplikt och folkförsvar'' av
dåvarande chefen för huvudavdelningen för armemateriel inom
Försvarets materielverk, generalen Sköld. Han framhöll armens
förmåga till pansarvärn som en av de viktigaste faktorerna för den
fredsbevarande effekten. Han tänkte sig att om vi hade 50 000 olika
pansarvärnsvapen förutom minor skulle detta innebära att en an
gripare måste räkna med att ha förlorat 10 000 pansrade fordon när
hälften av våra förband var nedkämpade. Kostnaden att angripa
Sverige skulle bli för stor i proportion till vinsten.86
Hans organisationsstruktur byggde bland annat på enkelt styrda
och lätt hanterade robotar med varierad räckvidd, som därmed var
anpassade till ett värnpliktsförsvar. Skjututbildningen skulle kunna
genomföras i simulatorer vilket skulle sänka utbildningskostna
dema. Därmed skulle ekonomiska medel kunna frigöras för an
skaffning av kvalificerade vapen.
Sköld hänvisade till Vietnamkriget där pansarvärnshelikoptrar
framgångsrikt hade deltagit i strid. Han ansåg dock att Sverige inte
skulle få råd att anskaffa så dyra vapenplattformar. Han hänvisade
även till kriget i Mellersta östern, Yom Kippur 1973, - som visade
nya tekniska öppningar och möjligheter. " ... utvecklingen av
pansarvärns- och luftvärnsrobotar /har/ helt förändrat bilden se
dan ' sex-dagarskriget' 1967. Möjligheterna till en framgångsrik för
svarsstrid har på ett avgörande sätt förbättrats."
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Det kan konstateras att beväpnade helikoptrar inte ingick i listan
över den blivande armechefens framtidsförslag, däremot ingick
lätta flygplan som skulle kunna beväpnas.87
1974 återkom Armenytt med artiklar där pansarstrid diskutera
des. Författaren, tjänstgörande på pansaravdelningen, fastslog "att
stridsvagnselden är farligast". Med anledning av det nyss utkäm
pade Yom Kippur-kriget i Mellersta östern fortsätter artikeln: "Det
kan inte vara korrekt att dra slutsatsen att pansarvärnsroboten och
andra typer av pansarvärnsvapen visat sig överlägsna stridsvagnen.
Det finns ingen grund för en sådan slutsats när av de totalt cirka
3 000 stridsvagnar som försattes ur stridbart skick, orsakades detta
av andra stridsvagnar (jämte ett antal minor) i över 2 700 fall."88
Konstateras kan att det parallellt med stabsarbetet officiellt
framfördes kritik mot de begynnande tankarna om anskaffning av
pansarvärnshelikoptrar. Pansartrupperna torde vid denna tid bör
jat uppfatta pansarvärnshelikoptern som en konkurrent om de be
gränsade anslagen för materielanskaffning.

Armechefens grundsyn för framtidens pansarvärn
De tidigare nämnda studieresultaten kan sammanfattas i följande
tabell. De vapensystem som jämfördes var medeltµnga (cirka 40
tons) och lätta (20 tons) stridsvagnar (strv), kanonvagnar (kanvagn),
robotutrustade handvagnar (både bepansrade och obepansrade),
hjulfordon (pvrbford) och pansarvärnshelikoptrar (pvhkp).
Lättare pansarvärnsvapen, såsom pansarvärnspjäser, granatge
vär, pansarskott och minor, avhandlades också.
Helikoptern hade nu visat sig kostnadseffektiv. Den var över
lägsen i allt utom verkan efter träff. Den kinetiska energin i en
stridsvagnsgranat var effektivare än pansarvärnsrobotens princip
med riktad sprängverkan. Armestabens ansträngningar hade givit
ett brett underlag inför framtidens avvägningar inom pansarvärns
funktionen.
Siffrorna utgör medelvärden för fordon och vapensystem. Robo
tarna förutsattes prestera 4 000 m skottvidd.
Pansarinspektören uppvaktade armechefen i mitten av 70-talet
varvid han framförde att det inte kunde vara försvarbart att satsa
på helikoptrar, i synnerhet med hänsyn till den krympande ekono
min. I stället borde en prioritering ske till de mer allsidiga och slag110

Tabell 2 89
Strv Kanvagn Pvrbfordon Pvhkp
Grundkostnader, milj kr

4,2

2

1

2,5

4
2

4
2

5
3

4

2,6
1,3

2
1,3

4
2,5

4
2,5

0,33

0,25

0,25

Målupptäcktsavstånd, km
-flera stridsfordon i rörelse
- enstaka stridsfordon

7

Avståndet för 50 %
träffsannolikhet, km
-under dager
-i mörker

Nedkämpningssannolikhef> 0,33

•> Verkan efter en träff vid det skjutavstånd där träffsannolikheten är
0,5 mot en hotstridsvagn på 1990-talet. För pansarvärnsrobotar för
utsattes avståndet till halva skottvidden, alltså 2 000 m.

slagkraftiga pansarförbanden. Vid ett senare tillfälle framfördes
robotammunitionens sämre utvecklingspotential jämfört med fram
tidens stridsvagnsammunition. Tekniken med riktad sprängver
kan, RSV, innebär att laddningen producerar en svetsstråle som
bryter igenom pansarstålet. Pansarinspektören hänvisade till ut
ländska erfarenheter, bland annat från krigen i Mellersta Östern,
där aktivt pansar hade identifierats på stridsvagnar. Det aktiva
pansaret störde och förkortade RSV-strålens genomträngningsför
måga.90

Färsäljningsanbud från USA
Vid mitten av 70-talet fick Sverige genom underhandskontakter
med amerikanska leverantörer helikopterföretaget Ostermans i
Stockholm erbjudande om att köpa ett 50,-tal beväpnade eller
obeväpnade UH-1E och AH-1 G Cobror till ett reducerat pris. Ame
rikanerna ville troligen bli av med överbliven helikoptermateriel
från det avslutade kriget i Vietnam. Företrädare från FMV avrådde,
då de ansåg tekniken vara för gammal. Cobran kunde inte evaku
era skadade från stridsfältet varför den inte var intressant för svensk
del.
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Handläggarna vid flygavdelningen ansåg inte detta som ett läg
ligt tillfälle att föra en allvarligt menad anskaffning på tal. Frågan
fördes aldrig upp på högre beslutsnivå. Det fanns heller inga eko
nomiska medel tillgängliga.91

Avslutande prov och anskaffningsbeslut
Armechefens grundsyn från september 1975 resulterade i fler för
sök och jämförande studier. Armestabens flygavdelning fick i
uppgift att genomföra verifierande försök med pansarvärns
helikoptrar i samverkan med en mekaniserad bataljon mot en
stridsvagnsbataljon. Försöken genomfördes i Revingehed under
1978, vilket redovisas senare.92
Konceptet med lätt flygplan analyserades åter. Flygplanet ute
slöts med samma motiv som tidigare. Vid spel redovisades två
situationer av åtta som framgångsrika för ett robotbeväpnat flyg
plan.93
I januari 1976 hade armestabens planeringsavdelning upprättat
en anskaffningsplan för pansarvärnshelikoptrarna. Den utgjorde
underlag inför 1977 års försvarsbeslut. Planen var uppgjord med
fem olika ekonomiska nivåer. I ingen nivå utelämnades pansar
värnshelikoptrarna. Antalet pansarvärnshelikopterkompanier va
rierade mellan 16 och 12.94
Armechefen Sköld fattade beslut under 1976/77 om anskaffning
av pansarvärnshelikoptrar.95 Något dokument som verifierar tid
punkten har inte påträffats. Genom intervjuer har följande kunnat
konstateras:
- Det avgörande motivet var stridsekonomin enligt tabell 2.
- Ett annat motiv var att Sverige skulle anskaffa detta vapensystem som
en säkerhetspolitisk markering mot omvärlden. Vi skulle ha ett effek
tivt, rörligt och modernt vapensystem för pansarbekämpning från 1uf
ten. En angripares pansarfordon skulle kunna bekämpas från alla rikt
ningar. Angriparens skyddsåtgärder skulle bli så omfattande att ett
angrepp inte skulle löna sig i förhållande till insatta resurser. Motivet
återfinns redan i Skölds debattskrift 1974. 96
- Sköld ansåg att det i det inledande skedet skulle anskaffas ett mindre
antal helikoptrar för att för vår egen armeorganisation demonstrera
systemets kapacitet. Det skulle inte gå att frigöra ekonomiska medel
för en mer forcerad anskaffning. Det fanns fortfarande ett alltför stort
motstånd inom den egna armeorganisationen. Enligt Sköld måste de
högsta cheferna personligen ta sig an nya projekt som verkar i
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gränslandet mellan etablerade truppslag. På grund av den invanda
struktur som råder i en organisation som armen riskerar nya ideer att
förkvävas.97

Armechefen äskade dock inga medel i programplanen inför 1977
års försvarsbeslut. Där angavs endast att pansarvämshelikoptrar
skulle kunna ingå i den framtida armestrukturen.

Sammanfattning
Under perioden 1972-1976 inordnades helikoptrarna som ett alter
nativ och en möjlighet till den minsta gemensamma nämnaren i
armen: pansarvämsfunktionen. Genom ett energiskt, oförtrutet och
välplanerat studiearbete hade armestaben skapat sig ett gediget
underlag. Den tekniska utvecklingen hade kommit därhän att al
ternativa vapensystem blivit kostnadseffektiva.

Konkurrerande intressen; 1977-1984
Flygvapnet erbjuder sina tjänster
Efter att försvarsbeslutet fattats 1977 framförde flygvapnet och
SAAB att Sverige borde utveckla ett nytt lätt stridsflygplan som
skulle lämna närunderstöd till armeförbanden.
Sköld anmälde en avvikande mening och i massmedia fördes en
intensiv debatt om det lätta flygplanet B 3 LA. Sköld anförde att
flygvapnets utredning var dåligt underbyggd och att den inte tagit
hänsyn till den motverkan som skulle möta flygplanet i anfalls
området. Detta kunde armechefen hävda med tidigare studie
underlag som stöd.98
Under tiden fortsatte organisationsförsöken och i april 1978 ge
nomfördes huvudförsök med en mekaniserad försöksbataljon un
derstödd av pansarvämshelikoptrar. Motståndaren utgjordes av
en pansarbataljon på Revingeheds övningsfält i Skåne. Försöken
verifierade tidigare studieresultat varför armechefen nu gav den
grundläggande försöksordem, daterad 21 december 1978.99 Denna
innebar att ett mindre antal helikoptrar skulle anskaffas efter
programplaneperioden 79/80. Arbetet skulle inriktas på att ge un
derlag för ett beslut om fortsatt utveckling, ett så kallat "steg 1beslut" omkring 1981/82. Angiven inriktning syftade till att skapa
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handlingsberedskap inför en anskaffning av pansarvärnshelikopter
med början 1984/85. 100

Avslutande remissvarv inom armen 1979
Ett utkast av chefen för armen till teknisk-taktisk-organisatorisk
målsättning sändes på remiss under våren 1979. Remisserna gick i
korthet ut på:
Trängavdelningen krävde att helikoptrarna skulle kunna ta enhetslaster
(1,3 x 1,0 x 1,3 m storlek) eller tre bårar med stridsskadade. Militär
befälhavaren i övre Norrland och Helikopterskolan poängterade att
räckvidden borde vara minst 500 km, helst 600 km. Armestabens
planeringsavdelning betonade alternativanvändning, framförallt min
utläggning och minspaning. Armestabens taktik- och underrättelse
avdelning framhöll att helikoptrarna skulle vara optimerade för strid
jämte annan uppgift, exempelvis transport av skadad. Infanteri- och
kavalleriavdelningen underströk principen om skadetransport.
Armestabens studieavdelning betonade avvägningen mellan kost
naderna kontra antalet helikoptrar.101

Konstateras kan att varken förslagsställaren eller remissinstanserna
hänvisade till utländskt underlag. De utländska erfarenheterna hade
tjänat som inspirationskälla och som jämförelsematerial under det
inledande studieskedet. De avgörande erfarenheterna hade vi själva
provat oss fram till.
1980 bestämde armen sig för pansarvärnsroboten TOW som
helikopterbeväpning. Den valdes främst med hänsyn till att
markförbanden tidigare utrustats med vapnet. 102
Vid denna tid, hösten 1980, började försvarsstabens studieav
delning att intressera sig för pansarvärnshelikoptrarna och öns
kade insyn i underlaget. 103 I juni 1981 begärde överbefälhavaren av
armechefen en preliminär taktisk och teknisk målsättning där även
kraven på personal-, materiel- och sjuktransportförmåga skulle
framgå. 104

Hänsyn till handel och arbetsmarknad
Ungefär 1981 tog konsortiet SAAB-Emerson hem ordern om siktet
till pansarvärnshelikoptern i konkurrens med det amerikanska fö
retaget Hughes Aircrafts (HAC). SAAB:s sikte var då ännu inte
fullt utvecklat. HAC-siktet däremot var utvecklat och i drift på
Cobran. Modifiering till en annan helikopter skulle däremot jämfö114

relsevis kosta mer pengar än SAAB:s nyutveckling. Ytterligare en
anledning att SAAB-siktet valdes var även att då engagerades svensk
industri. Detta var ett medvetet val efter debatten om B 3 LA och de
arbetsmarknadspolitiska skäl som då anförts.1<E
Även vid valet av helikopter spelade de handelspolitiska skälen
in, där vi eftersträvade en balans i varuutbytet med Västtyskland.
Det har däremot aldrig förts på tal att svensk industri skulle upp
muntras att börja konstruera helikoptrar likt annan försvarsmateriel.
Serierna skulle bli för korta för att bli lönsamma. Alla intervjuade
har också hävdat att det skulle inte lett till en tidigare anskaffning
om vi haft en svensk helikopterindustri.106
Underlagsarbetet fortsatte och 1981 presenterade försvarets
forskningsanstalt en jämförande stridsekonomisk studie mellan
stridsvagnar, robotfordon, pansarvärnshelikoptrar, artilleri med
takverkande pansarbrytande haubitsammunition och motsvarande
med granatkastare.
Studien redovisade den ekonomiska förlustkvoten i förhållan
det mellan egna och fiendens försluster i miljoner kronor enligt
följande tabell. Tredje generationens robot innebar att skytten
grovriktade och avfyrade varefter roboten själv styrde mot må
let.107
Haubits med passiv slutfasstyrd ammunition

26,4

Pansarvärnshelikopter med tredje generationens
pansarvärnsrobot

25,3

Granatkastare med slutfasstyrd ammunition
med stort synfält

24,9

Granatkastare med slutfasstyrd ammunition
med litet synfält

20,0

Pansarvärnsrobotfordon med tredje generationens
pansarvärnsrobot

17,6

Kanonfordon med pansarprojektil

14,8

Medeltung stridsvagn med pansarprojektil

9,5

Attackflygplan med tredje generationens
attackrobot

1,9

Härmed kunde konstateras att pansarvärnshelikoptrar och artilleri
hade blivit mer kostnadseffektiva än den gängse bekämpningen av
pansar. Noteras kan också att pansarbekämpning med attackflyg115

plan var ineffektivt. Detta fick betydelse inför nästa fas av an
skaffningsrundan som utspelades i försvarsstaben.
Nu befann sig armen i ett samordningsläge. Förutom den tidi
gare projektsamordningen med TOW begärde överbefälhavaren i
december 1981 att anskaffningen av pansarvärnshelikoptrarna
skulle samordnas med inköpet av flygvapnets räddningshelikoptrar.
Detta krav släppte överbefälhavaren senare då armens och flyg
vapnets behov skilde sig alltför mycket. Någon mängdrabatt vid
en anskaffning skulle inte kunna utvecklas. Under våren 1982 fast
ställde chefen för armen slutligen målsättningen för pansar
värnshelikoptern.108

Flygvapnets sårbarhetsstudie
Ytterligare hinder tornade nu upp sig då flygvapnet inom försvars
staben 1982 initierade en sårbarhetsstudie, i vilken helikopterns
möjligheter till överlevnad på stridsfältet ifrågasattes. Utredningen
redovisades aldrig. Resultatet hade varit alltför tendentiöst upp
lagt och uppenbart blivit snedvriden till armens nackdel.1
1982 angav överbefälhavaren att ett kompani med pansarvärns
helikoptrar skulle anskaffas i gällande programperiod och ett kom
pani senare. Armechefen begärde två kompanier 83/84 (300 milj
kr) och ytterligare två 92/93.11° I skrivande stund (1992) har två
kompanier anskaffats, bestående av 20 tyska BO 105.
överbefälhavaren godtog armechefens beslut som sände det de
finitiva beslutsunderlaget till överbefälhavaren i november 1983.
överbefälhavaren anhöll i juni 1984 hos regeringen om bemyndi
gande att anskaffa pansarvärnshelikoptrar.111
Den första pansarvärnshelikoptern levererades 1988, 26 år efter
presentationen av det första dokumenterade förslaget till anskaff
ning. Dåvarande teknisk nivå skulle ha medgett montering av
jaktrobotar mot angriparens helikoptrar. Kostnaderna var för höga
för införandet av jaktrobotar. Cirkeln sedan Lahtis utredning 1962
är sluten, även om jaktrobotar ännu inte anskaffats.
0')

Sammanfattning
Vietnamkriget visade helikoptrarnas unika egenskaper att kunna
röra sig över stora områden av väglös eller vägfattig terräng. Kri
get belyste den beväpnade helikopterns stora vapenverkan och att
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Den tyska helikoptern BO 105 (Hkp 9), försedd med pansarvtirnsroboten TOW,
anvtinds av armen som pansarvtirnshelikopter. (Bild: Ast/Info)
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sårbarheten inte var så stor som förutspåtts. Erfarenheterna över
fördes i begränsad omfattning till andra presumtiva stridsområden.
Det var dock inte Vietnamkriget utan den egna svenska plane
ringen som uppmärksammade behovet av helikoptrar.
Svenska planerare har under huvuddelen av utredningsperioden
prioriterat transporthelikoptrar. Armestaben hade tidigt klart för
sig helikopterns möjligheter. Kunskapen i Sverige har legat på
samma nivå som i de ledande länderna USA och Frankrike. De
internationella erfarenheterna har vi främst hämtat från Väst-tysk
land som i sin tur utnyttjade amerikanska erfarenheter.
Specialhelikoptrar har ansetts vara alltför dyra. Behovet av
meranvändning har alltid överskuggat anskaffningsdebatten.
Pansarvärnshelikoptrarna accepterades då de erbjöd en lösning
på ett gemensamt behov och samtidigt var kostnadseffektiva. Av
görandet kom till stånd när tekniken var mogen, kostnaderna kon
kurrenskraftiga och armeorganisationens personal var medveten
om konsekvenserna för eget truppslag och för armens huvuddel.
Kriget i Vietnam har inte inverkat på svenska armens övervä
ganden om införandet av beväpnade helikoptrar. De utländska
erfarenheterna har styrkt de inhemska förespråkarna som genom
fört egna prov och studier.
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The Soviet Long-Range Airforces in
the Great Patriotic War of the USSR
(1941-1945)
Olaf Groehler

Up to now a veil of mystification is still hovering over the opera
tions of long-range Soviet bombers in World War Il. Their air at
tacks have hardly been chronicled in West European countries and
their historiographies have met with little response. Even standard
works on Soviet military history and World War Il, such as the
two-volume work by John Erickson,1 or even the sixth volume "Das
Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg" recently published by
the Historical-Military Research Department,2 though making a
detailed description of the genesis and the process of the Anglo
American bombing war, did not at all refer to the militarily modest,
yet in part politically demanding efforts and ambitions made by
the Soviet leadership in launching its own long-range bombing
raids. This historical disregard may also be attributable to the
shadow that was left behind on the war efforts made by the USSR.
Soon after World War Il, in the multiple-divided Germany, a pas
sionate discussion came up on the moral implications of at strategic
bombing war which many Germans considered a kind of outlet to
equate the guilt and involvement in Nazi mass murder with the
horrors precipitated by the bombardment of German cities. The
destruction of Hamburg in summer 1943, or Dresden in February
1945, was offset against the gas chambers of Auschwitz and
Treblinka. The Soviet Union, waging the propagandist struggle of
cold war fiercely on German territory, took advantage of it in an
attempt to lash its former allies for their conduct of war which is
now regarded as barbaric. At the beginning of the 50s, especially in
East Germany, which was little sensitized by morals, the ill-fated
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Goebbels slogan of the "Anglo-American war gangsters" was readily
and frequently re-coined.3 In contrast to it, it was ernphasized that
the Soviet Union "had not fought against the civilian population by
resorting to aerial bombs" .4 Under the irnpact of such assessments
it, for the Soviet research in the 50s, seerned to be of little irnpor
tance to enlarge on its own war efforts roade by its long-range
flying forces.
Not until the rniddle of the 60s when the situation began to
change the legendary Soviet raids on Berlin, especially in August
and September 1941 were highly publicized and thus "brought to
public awareness".5 With a greater detachment from the war and
with the Soviet long-range Bomber Force developing into a major
element of Soviet strategic military power searching for their own
merits - and a similar developrnent can be testified now to the
Soviet naval forces under Adrniral Gorshkov - the contours of a
Soviet concept on long range bombing and sorties have become
more dearly discemible. Despite the publication of a number of
rnernoirs and reports the full-scale implications of this problem
atique are bound to raise rnore questions even today than could
already be currently answered satisfactorily. The opening of Soviet
military archives to research is likely to provide the possibility to
put long-range operations by the Red Airforce into a global dimen
sion with Soviet strategy. Nevertheless, this paper is an attempt to
reconstruct the long-range Soviet sorties during the war; it is pri
marily based on an evaluation of German air-defence reports. These
reports, incompletely handed down, are now almost completely
available for the periods of Soviet bomber activities: a so far little
observed source of air-war history. In view of bureaucratic obsession
with details shown by the German police who, in the first years of
war, virtually accurately registered almost every bomb and raid
including damage even to cows, sheep and horses, these air reports
enable to identify, with high precision, the kinds of targets actually
attacked or raided by allied airplanes and the repercussions suf
fered.
Such a study will hardly be any longer conclusively inferable
from Soviet sources, as is shown by the British example. In docu
menting the first years of war, the War Chronicle of the Bomber
Command published .by Martin Middlebrook and Chris Everitt in
1985 revealed the types of targets bombed by this Cornmand, but
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the authors, in taking recourse to German archives, did not take
great pains to identify the actual targets hit by British planes.6
Similarly, this pattem of ideas has also to be applied to the inten
tions of Soviet long-range bombers and the results actually achieved
by them. In this respect, however, in the Soviet Union, a consider
able measure of uncertainty persists about whether or not the targets
ordered were actually hit and to what extent. There is a considerable
gap between official announcements and the actual outcome in
tended to be closed by this paper.
There are six major phases to be distinguished in Soviet bombing:
1. Deployment of Soviet long-range bombers in the first week of
horder battles, from June 22 to 28, 1941;
2. Political demonstration flights of Soviet bombers against Berlin
in August/September 1941;
3. The disruptive air offensive of Soviet long-range bombers start
ing in the middle of July and ending by the middle of September
1942;
4. The bomber offensive in April/Maj 1943 in preparation for the
defensive battle of Kursk;
5. Soviet moral bombardments: the raids on Helsinki (February
1944) and Budapest (October 1944);
6. From night to day-light bombardments: long-range bombers
deployed in the final battles of World War II.

The tasks given to the Soviet long-range bomber formations after
the German assault onJune 22, 1941, resulted from the level of the
Soviet military doctrine and the forces available. Since the middle
of the 30s the development of the Soviet military doctrine, like in
many a great aviation nation, was characterized by a fierce discus
sion between traditionalists and modernists. While the conserva
tive representatives of Soviet military doctrine tended to systema
tize the experiences gained in the successful civil war and to make
them the basis for future accomplishments, which meant for the air
force to keep it in close dependence upon the land forces, the com
manders of the air forces under the influence of the Marshal N.S.
Tukhachevski, such as V.V. Khripin, V.S. Alkynis, A.N. Lapchinski,
a.o. took the view that parts of the air forces should be given an
independent position and be deployed for autonomous actions
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against the enemy rear. The construction of heavy all-metal bom
bers (TB -1 and TB-3) was intended to provide the material basis for
an independent conduct of air warfare.
The demands made by Khripin in 1935/36 were sensational in
that they called for the ultimate recognition of independent air
operations and dispensed with the term of the exclusive coopera
tion between land, air and naval forces. In 1936, when publishing
an anthology of Douhet's works, Khripin went still another step
further. He emphasized: "Practice in the development of modern
air forces has shown that several ideas held by Douhet will be
verified or not'' .7 In 1935 already Khripin had written the following:
"But now it has to be clear for us and incontestable in every situation
that without any independent actions of the air forces the present
war cannot be waged, that the air forces are no longer in its infancy,
that the success of operations of land and naval forces is dependent
upon the successful operations of air forces, hut not only within the
framework of these operations, hut upon the success of independ
ent air operations" .8
For Khripin and his adherents the major aims of such independ
ent air operations were to annihilate the targets of the enemy war
time economy, notably his energy and raw material resources, to
destroy the enemy air forces far in the depth of the country, to
disrupt and desorganize the land and sea links of the enemy, to
eliminate the enemy naval forces by way of bombardment of naval
forces and their bases, to interfere with the operative reserves of the
enemy in the depth of the country and, finally, to disrupt the ene
my supply centres and to destroy the supplies accumulated there.9
However, since 1937 the majority of the forward-looking Soviet
airforce commanders had been caught in the whirlpool of Stalinist
destructions that lasted far into June 1941. Only a few days prior to
the German invasion the almost complete leadership of the Soviet
airforce was liquidated due to the arrest of Lieutenant General P. V.
Rychagov, the supreme commander of the airforce and appointed
to this post only on April 12, 1941, and of Lieutenant General I. I.
Proskurov, the commander-in-chief of the long-range bombers, who
had been appointed "Hero of the Soviet Union" in the Spanish
Civil War; both were executed on October 28, 1941.
As a result, though, the fate of the long-range bombers was not
sealed, hut this atrocious selective process of Stalinist arbitrariness
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had tremendous consequences on the military competence and the
level of this force. Emerging from the heavy-duty brigades of flying
forces equipped with TB-1 and TB-3, the airforce of the reserves of
the Supreme Command (AON) had sice 1936 been formed, which
in 1938 consisted of 3 bomber armies with each two brigades. Each
bomber army comprised about 260 aircraft, among them 150 to 170
bombers, 50 long-distance reconnaissance planes and 50 fighter
aircraft. 11 Thus, this figure came close to the ideal of Douhet con
cerning an independently operating and defending airforce army.
0n account of the Soviet experiences gained in the Finnish winter
war and due to the example of the German airforce operations in
Western Europe the Soviet leadership decided in November 1940
to dissolve the airforce armies. Their place was taken by five corps
of heavy bombers and an independent division. Four of the heavy
bomber corps were stationed in the European part of the USSR, this
was the first corps under Air Commodore V. I. lsotov near
Novgorod, the second corps under the command of Colonel K. N.
Smirnov near Bryansk-Oryol-Kursk, the third corps under the com
mand of Colonel N.S. Sripke near Smolensk and the fourth corps
under the command of Colonel V.A. Sudez between Zaporozhye
and Rostov. The fifth corps under the command of Colonel A.M.
Duboshin was stationed in the Far East. Every long-range bomber
corps consisted of two divisions, every division had three to four
regiments with 40 to 60 aircraft. The 9 long-range bomber divisions
stationed in the European part of the Soviet Union totalled 1346
planes.12 The dominating model was the bomber DB-3 (or II-4), of
which 1152 planes were available in the flying divisions. The DB-3
was a twin-engine bomber with a three-men crew, a maximum
speed of 410 km/h and an operation range of 3800 km. In addition,
there were 183 obsolete TB-3 bombers among them which had been
designed in the late 20s. In its redesigned version, the four-engine
bomber with a six-men crew reached a maximum speed of 288
km/h and had a range of 960 km. Two bomber regiments stationed
near Smolensk had been equipped with some 40 to 60 aircraft of the
aircraft type Yermolayev Yer-2 (DB-240) by the end of 1940. This
twin-engine bomber had a crew of four men, reached a maximum
speed of 437 km/h and had a range of 4000 kilometres. The aircraft
type TB-7 or ANT-42, called Petlyakov Pe-8 since 1941, was the
heaviest bomber of the Soviet airforce that had been developed
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since 1934. This four-engine bomber had a 13-men crew, reached a
maximum speed of 362 km/h at ground level and had an operating
range of 4500 kilometres. This aircraft was the most sophisticated
design of Soviet long-range bombers.
But in June 1941 only 11 planes of this design were stationed at
the long-range flying force available for special deployment at the
212 bomber regiment. This plane was designed for flights far into
the depth of enemy country under difficult metereological condi
tions.13 The commander was the young officer A. E. Golovanov
(1904-1975) who was later appointed to be the head of the Soviet
long-range flying forces and had won Stalin's special favour after
having been in command of the flying jail which in 1938 brought
Marshal Blucher, arrested in the Far East, to Moscow into the
Ljublianka.14 In 1953 he was among the very few Soviet marshals
who, after the death of Stalin, had lost all their functions and retired
already at the age of 49 years, at an age when, as a rule, after World
War Il the career of high-ranking Soviet military was beginning.
There were only 931 crews available for 1346 bombers and, in
addition, their level of training did not at all come up to that of the
German airforce. Moreover, a considerable part of them was still in
the process of retraining from the TB-3 to the Il-4. Training was
focused on daylight flights and on flying in formation.
The major part of the Soviet airforce was hit on the ground due
to assaults by the German airforce. The long-range bomber divi
sions, on account of their deployment in the depth of the Russian
land, initially suffered only slight losses on the ground. When at
7.15 a.m. the Supreme Command of the Red Army ordered the
long-range bombers to attack German territory up to 100 to 150
kilometres inside the country and to hornbard Königsberg and
Memel,15 already prior to 5.45 a.m. according to German docu
ments the first Soviet bombing raid had been flown against the
railway station of Eydtkau.
After this first Soviet air raid on German territory the regular
police recorded the dropping of 11 explosive bombs, with three of
them being unexploded bombs.17 The bomb explosions were con
centrated on the railway ground, with buildings, waggons and
railway lines being damaged. Several German soldiers were killed.
According to information by the command of the airforce only
some 20 planes had taken part in these first Soviet air raids between
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5.45 and 6.02 a.m.18 Up to the end of June 22, 1941, the command of
the airforce had recorded daylight sorties of some 70 to 80 Soviet
bombers, with 45 of them attacking targets in Bast Prussia, expecially
in the border-near counties of Tilsit, Heydekrug, Gumbinnen and
Lötzen, whereas a second line of attack included targets in occupied
Poland, with 15 bombers being deployed against Ostrov, Kossov
and Siedles, another 12 against Przemysl and Yaroslav.19 Most re
markable for the airforce command was obviously the attack in the
morning hours on Tilsit where, apart from a church, the power
station was hit.
Altogether, however, in the eyes of the German airforce com
mand, the reaction by the Red Bomber Fleet was thought to be
paralyzed and hesitant. The airforce command was able to
reinvigorate this view by the news that on June 22 20 out of 47
Russian planes attacking East Prussia were shot down in the area
of Gumbinnen-Schlossberg.20
It was not until June 23, 1941, that the long-range flying corps
acting so far spontaneously and only with little coordination was
given precise orders by the cornmand of the Soviet airforce:21 ac
cordingly, the first corps was to attack Königsberg and Danzig, the
second corps Lublin and Katowice, the third corps was to hornbard
Warsaw, the 18th independent long-range bomber division was to
fly in the direction of Carcow, whereas the fourth corps that was
stationed opposite Rournania was ordered to wait. According to
German records, Jun 23 was shown to be the day of the heaviest
deployment of Soviet bombers. Already in the night from June 22
to 23 Königsberg was attacked by at least 10 bombers, with their
bombs hitting the waterfront of the harbour and the gasworks.22
0n June 23, 1941, the Soviet air raids were concentrated on 21
towns, built-up areas and villages in Bast Prussia, against one tar
get in Danzig/West Prussia and on 9 targets in the "General
Gouvernement". Warsaw, Königsberg and Tilsit were most severely
hit. In Warsaw there were 43 dead, 107 injured, Königsberg had 11
dead and 62 injured, whereas Tilsit had 2 dead and 12 heavily
injured persons.23
As far as can be seen from German reports, the major targets of
Soviet air raids were the railways and traffic installations, airports
and convoys. But again the Soviet losses must have been consider
able. The county Schlossberg reported: "At 9.45 a.rn. there are 20
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Russian aircraft flying over this area in western direction. All
airplanes shot down by German fighters in the area of Kussen
Willuhnen".24
The heavy losses suffered by the bombers prompted the Soviet
Supreme Command onJune 24, 1941, to deploy also the torpedo
carrying planes of the Baltic Red-Banner Fleet against the German
hinterland. 0n this day, in deploying 58 airplanes, it launched the
most effective raid especially against Memel.25 Notably the district
of Friedrichstadt was heavily hit and the power station and the
waterworks were damaged. In Memel the number of dead was 25,
among them 13 prisoners of war, and 14 injured persons.26 Surprise
attacks launched in the evening of June 24 against Hela and
Gotenhafen were probably also attributable to the naval flying
squads.27 At times Memel was put on the alert because of the mine
bombs dropped by Soviet planes on parachutes which were taken
as parachutists.
Altogether, onJune 24, the raids were launched against 26 towns,
villages and built up areas, among them again Königsberg and
Tilsit. Twelve targets were located in the "General Gouvemement'',
the same number was in East Prussia and two were in West Prussia.
But since June 25, obviously due to the high losses and the rapid
advance of Wehrmacht, the Soviet assaults had fallen off. There
were only three or four targets in East Prussia år the General
Gouvemement that had been attacked by Soviet bombers. Here
again the county Schlossberg reported that 14 Soviet bombers were
shot down.28 0n June 26, 11 targets, mostly in East Prussia, were
attacked, on June 27 it was eight targets, all of them in occupied
Poland, and onJune 28, 1941, the Polish town Bychava was raided
without causing any damage.29
By and large, these air raids <lid not cause any major economic
and military damage or destruction of buildings. Altogether, 163
people lost their lives: 30 German soldiers, 52 German men, women
and children, 69 Poles and 12 prisoners of war. The number of
injured persons was 315, 112 German and 203 Polish citizens.
While at the northern and central sector of the eastem front the
Soviet airforce was compelled to suspend its sorties against the
German hinterland, the fourth corps under the command of Colo
nel V.A. Sudez and the Black-Sea air forces under Commodore
V.A. Russakov fromJune 26, 1941 on began to attack targets in the
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Roumanian hinterland.30
Major targets were the Roumanian oil region which for the first
time was attacked by six bombers onJuly 14, 1941, and the harbour
of Constantsa together with the strategic railway bridge near
Cernavoda and the Roumanian capital Bucharest which was sub
ject to bombardment from a height of 6,900 metres onJune 25, 1941.
Twelve citizens of Bucharest were injured and several houses were
destroyed.31
During the air raids against Constantsa and the bridge of
Cernavoda the Soviet leadership for the first time made use of its
"sveno-technology" developed in the 30s which meant that heavy
bombers of type TB-3 carried fighter-bombers of the type I-16 below
their wings which were deployed as <live bombers. They belonged
to the 62th brigade of the Black sea fleet and consisted of the 32.
fighter bomber and 40. bomber regiment of the Black-sea fleet. The
"sveno"-fighters were first deployed on August 1, 1941, with 30
such sorties proven which, although certain surprise successes were
achieved, proved in the end as too vulnerable to disruptions.
In the battles fought in the summer of 1941 the major part of the
long-range Soviet bombers was annihilated. From July 3, 1941 on
they were ordered to make their raids only <luring night. The long
range bomber corps was put under the command of the front-line
aircraft units and due to their hight losses were reduced to the size
of a division.32 Their major task was now to provide immediate
support for the land forces which meant primarily to fight against
German convoys if troops, bridges and railway junctions.
The air attacks made by Soviet bombers against Berlin in retalia
tion of the bombardment of Moscow (for the first time raided in the
night from 21. to 22. July 1941) were given a particularly high
priority in the Soviet air warfare history. Undoubtedly, the attacks
pursued the least aim of wrecking or ruining the German hinter
land. Rather, they were in the first place dictated by the political
intention of demonstration Germany and the Soviet allies that the
Russian military force, notwithstanding the enormous catastrophes
suffered in the battles of summer 1941 was still capable of launch
ing counter-attacks. 0n account of the large destruction of the long
range bomber forces and due to the high level of training the Soviet
Headquarters ordered the 1. Mine- and Torpedo-Flier-Regiment of
the Baltic Red Banner Fleet under the command of Colonel E.N.
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Preobrazhenski to carry out these flights. The regiment was sta
tioned on the Baltic island Saaremaa.33 In the nights from August 2
to 3 as well as from 5 to 6 flying boats of type Che-2 flew reconnais
sance flights along the air route concering the expected
metereological conditions. A flight over the Baltic sea was consid
ered the most fabourable air route. The route went closely along
the islands of Gotland and Bornholm. Soviet boats were accord
ingly stationed in the Baltic Sea. As a result, this route evaded the
German air defence system by more than 1400 kilometres out of
altogether 1800 kilometres of flying distance. German mainland
was planned to be reached in the region of Stettiner Haff, with the
course of the Oder river again serving as a line of orientation for the
last lap of the route. These flights, due to the insufficient naviga
tional equipment of the Soviet DB-3f were a striking proof of the
flying abilities of the Soviet pilots. According to offidal Soviet data
the regiment launched altogether nine assaults with some 90 planes
of type DB-3f against Berlin. During two flights the Soviet bombers
did not reach Berlin.34 But actually, due to the approach of Soviet
bombers, there was air-raid alarm in Berlin in seven nights: August
7, August 9, August 12, August 15, August 19, August 31 and on
September 4.35
The rnost successful air raid from the Soviet point of view occurred
in the night from August 7 to 8, 1941, because the German air
defence systern was fully taken by surprise, not expecting any air
attack from the east. According to Soviet information five of the 15
bombers of type DB-3f reached the centre of the city around 11 p.m.
(air-raid alarm was given not until 11.45 p.m., with the all-clear
signal at 02.11 a.m.) When looking at the plotted impact charts
recorded by the Berlin police, then four areas of explosions can be
identified which were obviously caused by the bombs of one plane:
Near Gesundbrunnen, in Reinickendorf-East, Wittenau and at
Stettiner railway station where railway lines were hit and 20 fast
train waggons destroyed. The number of Soviet bombs counted
was 24 which killed 6 Berlin dtizens and injured 17.3-0 However, the
bulk of Soviet bombs was dropped already when approaching the
capital Berlin. The bombs hit the shooting range of Stolprniinde
where due to shooting exercises the air-raid alarm had remained
unnoticed.37
The Soviet naval fliers did not lose any plane <luring this attack.
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However, such a surprise attack was also unlikely to be repeated.
In the course of the ensuing Soviet air attacks the aircraft were
flowing over the city but according to police reports no bombs
were any longer dropped on the German capital. Still on August 9
the explosions of bombs were very close to the centre of the city
when antiaircraft positions were attacked near Friedenthal in the
county of Oranienburg.38 But all the following raids were charac
terized by irregular dropping of bombs along the Pommeranian
coast, the Stettiner Haff and in regions of Mecklenburg and
Brandenburg close to the Oder river. Undoubtedly, the deployment
of the 81. long-range bomber divison in the night from August 11 to
12 caused the greatest disappointment to the Soviet Supreme
Command. In addition to 13 DB-3f or Yer-2 also 18 Pe-8 bombers
took off from their bases in the region of Pushkino near Leningrad
(Petersburg) under the command of the legendary polar flier M.V
Vodopjanov. The chief of the Berlin regular police reported about
this night: "Several enemy aircraft were flying over Berlin <luring
the air-raid alarm up to the "all-clear" signal. No bombs were
dropped on Berlin",39
Apart from villages and places in Pomerania and Mecklenburg,
such as Steinbusch, Yanikov, Steinförde, Lychen and Vietz, bombs
were also dropped onto faraway towns, like Guben, Reichenbach
and Schildau near Torgau obviously because of the greater range of
Pe-8-bombers.40 In addition to technical shortcomings of the bomb
ers-six TB-7 planes were lost-the level of training of crews (Pe-8)
was apparently not the same as that of the naval fliers. In the night
of August 15, 1941, there was the first meeeting between Soviet and
British bombers over Berlin, which at that time was obviously not
perceived by either side. Soviet planes flew over Berlin between
midnight and 1.30 in the morning, while straying British bombers
which had attacked Magdeburg that night reached Berlin between
1.31 and 2.46 a.m.41
Irrespective of the fäet that Berlin had only been bombed by
Soviet planes in one night, these flights -where six planes of type
DB-3f were lost-had attained high priority for the consolidation of
the Soviet morale in battle and the future reformation of the Soviet
long-range bomber force.
The missions flown by Soviet long-range-bomber forces early in
November 1941 against targets in eastern Germany can most cer133

tainly be explained by the political intention to demonstrate against
Gennany when the 24th anniversiray of the October revolution
was celebrated in the traditional way in Moscow. During the night
between November 6 and 7 almost the entire East Prussia and
Danzig, Dirschau, Gotenhafen and Elbing were air raid alerted.
Bombs, however, were only dropped in the district of Mohrungen
at Liebstadt, Bitehnen and Saalfeld. As single flying bombers probably Pe-8:s - appraoched between the evening of November
13 and the night of November 16, 1941 Königsberg alone was air
raid alerted six limes. 0n November 13, shortly before 19.00 h, a
single flying bomber from a very high altitude dropped bombs on
the railway station at Ratshof in Königsberg, before the air raid
alert sounded. Six inhabitants of Königsberg were killed by the
bombs. The most effective sorties were directed against Breslau
during the night between November 16 and 17. Ten bursting bombs
were dropped near the central station, where they killed seven men
and women and wounded 33. On November 13 Warsaw was at
tacked in day-time, at about 11.00 h, by a Pe-8. Again the central
station was the target, where 20 people were killed and 90
wounded.42
The place of the unfortunate Vodopjanov, who was obviously
blarned by Stalin for the technical and navigational failure of the
Pe-8 planes, was taken by Major-General A.E. Golovanov on Au
gust 17, 1941, who took over the command of the 81. long-range
filer division. This division was later renamed into the 3. special
flying divison for long-distance deployment, making the first at
tempts with the remotely controlled bomber of type TB-3. This
division fonned the core of the newly founded formations of the
"Aviacija Dalnego Dejstvija" (= ADD} established on March 5, 1942,
with the appointment of Golovanov as supreme commander. ADD
encompassed seven bomber divisions, a brigade of fliers and a
transport flying division and the stock of aircraft included the types
Pe-8, 11-4, Pe-2 or Yer-2. Although Stalin during the entire war, for
reasons of the economy of war, had never made a secret of his view
that a greater number of fighter or ground attack, aircraft was of
greater value to him than the number of bombers, he at that time
considered it necessary to have long-range bombers available for
special assignments. When reviewing the deployment of Soviet
long-range bombers in 1942 and 1943 against the German hinter134
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land, you might be inclined to conclude that, within the offensive
and defensive operations, a relatively high priority had temporar
ily been given to them, which was at any rate greater than in the
last two years of the war. Up to the end of 1943 Stalin showed a
more lively interest in the development of the British bomber of
fensive against Germany; in their correspondence Stalin and Church
ill had agreed that Berlin should be made the main centre of heavy
air raids.43 For this reason Churchill had repeatedly referred to the
wishes of Stalin in his efforts, to encourage the Berlin-shy Bomber
Command to make sorties against the metropolis of the Third Reich.
0n August 17, 1942, Churchill urged the British Aviation Minister
Archibald Sinclair: "Stalin attaches special importance to bombing
Berlin and is going to start himself soon. Should be glad if we also
struck hard as darkness permits. Let me know what your inten
tions are".44 Indeed, in June 1942 Stawka had decided to attack
Berlin once again. Like in Great Britain the commanders wamed of
a premature beginning in view of the short nights in summer.45
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Moreover, on the Soviet side, the distance to Berlin had doubled
due to the front-line so that the number of planes available for a
ten- to twelve-hour flight was not sufficient. As a result, Stawka,
and notably Stalin, observed the objections of Golovanov and or
dered him in July to make a series of sorties against targets in East
Prussia and in occupied Poland.
According to the most recently published literature it is said that
due to this decision Königsberg was bombed onJuly 18, 21, 24 and
26, 1942.46 However, the German reports on damage have not cor
roborated this version. Königsberg was hit by two explosive bombs
only in the night of July 18/19, wheras the other Soviet bombers
dropped their bombs on 16 places and counties of East Prussia and
the General Gouvernement.47 It was impossible for the Airforce
Command to identify a centre of the Soviet attacks. OnJuly 18 and
25 the number of Soviet planes involved was estimated to be about
35 to 40.48 According to Soviet reports on July 18, only 38 aircraft
out of a total number of 76 planes that took off reached the targets
ordered due to difficult metereological conditions.49 The German
documents include no evidence that onJuly 21 Soviet planes had at
all bombed German or occupied territories. The bombardment of
Königsberg allegedly on July 24 according to Soviet sources boiled
down to dropping of bombs onto occupied Latvia and Lithuania
and on three places in Memel county according to German sources.50
In a similar way the large-scale attack on Königsberg with 88 bomb
ers on July 26 turned out to be a failure. According to Soviet find
ings only 57 planes had reached their targets.51 The commander of
the regular police in Königsberg reported the following: "In the
night to July 26 about 25 Russian planes approached this region
over the sea from northeast and east. Several flares and explosive
bombs were dropped" .52 But instead of Königsberg the counties
Wehlau, Samland, Gerdauen, Ebenrode and Labiau were bombed.
17 Jews were killed in the ghetto of Bialystok and 18 Poles were
injured <luring these attacks.
After this disappointing start of the newly formed ADD the long
range bombing raids were suspended for almost four weeks and,
according to a decision of Stawka, resumed on August 18/19. Once
again, the main targets were Königsberg, which by the way was
again failed to be hit, and Danzig which was bombed by Soviet
planes from an height of 7,500 metres and suffered damage to sev136

eral buildings and injury to persons.53 0n August 20/21, 1942, ADD
flew the by far rnost effective and numerically heaviest attack, al
though no Soviet documents have so far been available. Altogether
32 towns and villages in the east German region were bombed,
with Soviet bombers penetrating deeply into the area of Gleiwitz
and destroying rnines and pits. The Soviet fromations for the first
time also succeeded in concentrating their forces on one target, e.g.
on Warsaw, which was hit by 144 explosive, 33 incendiary and 27
flare bombs. There was relatively high material damage in the Polish
capita!, with 18 residential houses destroyed, 49 damaged and sev
eral objects of military-economic importance hit. 91 people lost their
lives in this air raid, among them 13 soldiers, and 210 persons were
injured. This assault on Warsaw was so far the most effective one
flown by Soviet long-range bombers.54
Now Golovanov thought that the time had come to launch an
other attack against Berlin. According to Soviet information 212
bombers had been deployed to raid Berlin on August 27/28, Au
gust 29/30 and on September 9/10, 1942.55 However, only a few
Soviet bombers reached the capital of the Reich. In the night of
August 27 /28 eight explosive and twelve incendiary bombs struck
Dahlem, on August 30 four explosive bombs struck the district of
Karlshorst, whereas on September 10 the Soviet bombers only flew
over Berlin, dropping several flares. In Berlin two dead persons,
nine injured and 119 persons were recorded who had been made
homeless.56 Nevertheless, in 1942 these were the only Soviet air
attacks which had struck Berlin. As it was already general practice
on the British side on such long-range bombing raids, also the
Sovietbombers dropped the largest part of their ammunition on
those targets located along their approach route: on August 27 on
23 targets, on August 30 on 48 targets and on September 10 on 20
villages and places.57 During these flights in August and September
1942, the ADD, in approaching their targets equally over sea as
well as over land, reached a depth of penetration so far not expected
by the German air defence, i.e. the area of Breslau-Torgau-Dresden
and Prague.
Thus it can nowadays be unmistakably proven that the first air
attack on Austrian territory - a highly contentious issue in Aus
trian research58 - was made by Soviet bombers on the East-Markish
mineral oil-works near Vienna in the night of September 4/5, 1942.59
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In the same night an attack was also launched against Budapest,
with 20 Hungarians killed. But the heaviest raid was again made
against Warsaw on September 2, 1942. 95 people lost their lives and
286 were injured.60 0n September 4 Soviet bombs were also dropped
around Auschwitz. Altogether, in August and September 1942 the
ADD launched eight operations, involving a total of some 400 to
500 bombers. This series of raids was concluded in the night of
September 13/14 when, apart from attacks on Königsberg and
Insterburg, 58 Soviet bombers belonging to the 3., 17. and 45. divi
sion of ADD launched also attacks against Roumanian targets near
Ploesti, Cemavoda, Constanta and Bucharest. 61
The number of casualties reveals the intensity of the impact of
Soviet long-distance attacks on the German hinterland: In con
formity with the incomplete German reports 314 people lost their
lives betweenJuly and September 1942 (39 Germans and 275 Poles)
and 815 inhabitants were injured (180 Germans and 635 Poles and
Russians).
0n account of the crisis-prone development at the southem sec
tor of the eastem front, expecially in the area of Stalingrad and the
Caucasus, the long-distance flier attacks had come to an end around
September 1942. The ADD-forces were again deployed predomi
nantly for the mediate support of land forces that claimed the ma
jor share of their efforts <luring the entire war. In 1943 with the
advent of the battle of Kursk the situation began to change. In
spring 1943 the ADD was again ordered to make systematic and
harassing attacks against the German hinterland. In May 1943 the
ADD had eight corps at its disposal with each two divisions of
filers divided into each two regiments with three squadrons. The
total strength was 1047 aircraft of the types Il-4, Pe-8, Yer-2, Tu-2
and B-25. 0n May 10/11 1943 Golovanov resumed the hornbard
ment of towns and villages in the East Prussian region, apart from
systematic sorties by its long-range bombers against German air
strips in the Ukraine and on the Crimean peninsula in April/Maj
1943 and well-aimed attacks on traffic junctions in the Ukraine and
the Baltic countries. The long-range planes took off from the area
around Moscow. In this stage of Soviet air warfare it is interesting
to note that this time the raids were confined to the East-and West
Prussian region, including parts of the General Gouvernement and
that apparently these operations were to some extent coordinated
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with the British Bomber Command. For it seemed strangely coinci
dental that after several days of rest the British and Soviet bombers
were apparently making their attacks at the same time in definite
nights. The ADD launched altogether nine greater operations be
tween April 10 and May 141 1943. In April alone some 920 Soviet
bombers were reported to have taken part in them, dropping 700
tons of ammunition.62
The main targets were Königsberg which, according to Soviet
information, was struck five times (on April 10, 12, 16, 23 and 28),
Tilsit (three times), Danzig (twice) and Insterburg (once). When
scrutinizing the effects of the air raids made on April 10/11, 12/13,
16/17, 20/21, 22/23, 28/29, on May 2/3, 4/5 and 13/14, it is obvi
ous that six raids had virtually been dissipated. In the majority of
cases, only damage to agricultural areas was caused by the indis
criminate dropping of bombs on fields in the counties of East Prussia
and occupied Poland.63 In three cases the ADD succeeded in pool
ing considerable forces on one target: In the night of April 12/13
when at least 40 bombers dropped 140 explosive bombs and a great
number of incendiary bombs from an height of 5800 to 7500 meters
on the centre of Königsberg causing the death of 41 dtizens of the
town.64 Then in the night of April 20/21 when 200 bombers were
targeted on Tilsit that dropped 300 explosive bombs according to
German reports which caused 29 fires, killed 73 inhabitants of the
town and injured 93,6.5 and then in the night of May 13/14 when
again Warsaw was hit by at least 241 explosive and 46 incendiary
bombs, killing 159 inhabitants of the town and injuring 216.66 Due to
these concentrated attacks the ADD achieved a similar destructive
effect as reached by the Bomber Command against German towns
with comparable forces in 1942. But obviously the navigational
problems must have been tremendous. Up to 1943 the ADD failed
to ensure a controlled approach to target for the bulk of their flying
formations, as the Bomber Command had already been in a position
to secure in 1942. For the first time the German Airforce Command
ordered the deployment of night-fighters along the eastem front
against Soviet bombers.
When taking the casualties among the civilian population as a
yardstick to assess the effect of Soviet air raids over this period,
these nine attacks cost the lives of 276 people (128 Germans and 148
Poles), with 333 persons injured (111 Germans and 222 Poles). The
140

increasing destructive effect of Soviet bombardments is also re
flected in the reports of the Reich Commissioner for Housing Robert
Ley. Up to October 1, 1942, 379 dwelling units had been destroyed
through air raids in Bast Prussia, but 540 units were destroyed in
the period from April 1, 1943 to June 30, 1943. In the district Danzig
West-Prussia only 16 dwelling units were lost and in the district
Wartheland 22 flats were destroyed.67 However, within the total
view of cities these damages due to air raids had hardly become
noticeable. 0n December 31, 1943, Königsberg reported that only
seven houses (0.1 percent) with some 47 flats (also 0.1 percent) out
of its 12,630 residential buildings with 93,445 flats (prewar stock)
were destroyed. Undoubtedly, Tilsit was the town that was most
heavily hit by Soviet air raids; out of its prewar stock of its prewar
stock of 3,900 buildings with some 17,600 flats 68 buildings (1.7
percent) with 486 flats (2.8 percent) were lost due to Soviet air
attacks.68 Compared with the heavy damage to buildings at Rhein
and Ruhr or in Hamburg where the number of losses of buildings
accounted for 130,121 residential buildings in the Rhine Province
by the end of 1943-even Hamburg recorded losses of 58,500 build
ings69 -the destructions in Bast Prussia were negligible. However,
in the height of damage suffered until the end of 1943, the eastern
provinces ranked still above the provinces of Hesse, Saxony-Anhalt,
Thuringia, Saxony or Austria. But the greater the strategic initiative
taken by the Red Army in the battle of Kursk and the more percep
tibly the outcome of the war against Wehrmacht was decided, in
the first place, by Soviet infantry and artillery, by tank units and the
squadrons of fighter aircraft of the Soviet airforce, the smaller was
the contribution, even assessed by Stawka and Stalin himself, which
could be made by the long-range bomber forces to the ending of the
war. Instead of stepping up the construction of strategic bombers,
which was quite possible since 1943 with efforts to reach air superi
ority, the Soviet Army Command gave preference to front-line
bombers at the expense of long-range bombers. Only 93 pieces
were built of the Pe-8, the only Soviet long-distance bomber. Ob
viously, the Soviet side had come to the conclusion that in view of
the enormous potential used by Great Britain and the U .S.A. for
extending the strategic war of bombing it would be unnecessary
for the Soviet Union to compete with them by taking recourse to its
own considerable resources.
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Since the middle of 1943 Stawka increasingly degraded the ADD
to a prolonged arm of Soviet mllitary force which, for far-reaching
operations, was exclusively used on the territory of the still occu
pied Soviet regions. But such attacks against traffic centres in the
rear of the front-line had an ever-increasing effect and impact.70
Reports of Wehrmacht units behind the lines show that the ADD
had möre and more acquired the experiences of the tactics of bomb
ing made obviously accessible to it by British and American com
mands.71 This referred both to the illumination of the target <luring
night raids, the wave-like deployment of bombers and the use of
more and more heavier bombs. The first 5000-kilo-bomb was
dropped on Königsberg on April 29, 1943. The efforts made by the
British and U.S. side to split up the German hinterland into zones
of action for the three great powers, with certain targets being ex
clusively reserved for the Red Bomber Fleet for reasons of range,
failed to materialize because of a lack of interest on the Soviet side.
Still on October 3, 1944, the British Chiefs-of-Staff had suggested
that the cities of Berlin, Breslau, Dresden, Chemnitz, Budapest and
Danzig should be reserved for the ADD to launch night attacks
together with the refineries in Siliesia, in Sorau, Cottbus, Guben
and Marienburg as targets of the aviation armament industry.72
Stawka and Stalin, although they showed restrain to longdistance
flying operations, had since the middle of 1943 not failed to appre
date the value that these operations could possess in moral respect
towards a shattered enemy. During two occasions in 1944 the ADD
was concentrated on independent operations in a so far unpre
cedented manner in an effort to speed up the capitulation of Fin
land in February 1944 by way of heavy air attacks, or to force the
breakaway of Hungary from the Axis powers in October 1944.
The Soviet leadership, realizing the internat conflicts in Finland
mainly between the Mannerheim-Government and the Finnish So
cial Democrats on the continuation of the war on the side of Ger
many, took advantage of the situation in "dealing a heavy blow
with the forces of ADD at mllitary and industrial objects in the
Finnish capita! Helsinki with a view to disrupting arms production
and the state leadership, so that the withdrawal of Finland from the
war as a satellite of fascist Germany could be accelerated" .73 Finland,
due to its geographical proximity to the USSR had since June 1941 in continuation of the winter war of 1939/40 that claimed a high
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toll among the Finns, with 956 Finns killed and 1856 injured in the
war due to bombs74 - served as a preferred target for Soviet air
attacks. Almost all Soviet long-distance attacks in 1941 (on June 25,
1941, first assault on Helsinki and other targets), 1942 and 1943
were accompanied by blows against targets in Finland which, ob
viously, were primarily dealt by naval aircraft. However, the of
fensive in February was meant to exceed the level of all number of
sorties flown so far. Under the command of Air Marshal Golovanov
virtually the entire force of long-range aircraft was concentrated in
the area around Leningrad-Bologoy. Incontestably, the aim of this
bombardment was to exert a moral pressure on Finland by way of
these air attacks. This was also the first sign that now Stawka had
embraced the political principles of Anglo-American moral bomb
ing. In three nights - February 6/7, 1944, February 16/17 and Feb
ruary 26/27, 1944 - the ADD deployed 2,120 bombers against the
Finnish capita! which, according to Soviet reports, dropped 2,386
tons of bombs from 1,980 planes on Helsinki.75 The heaviest assault
flown in the night from 26/27 February took twelve hours. Almost
850 bombers took part in this raid. Actually, these raids by ADD
revealed an almost perfect copying in terms of the ideal tactics and
assault practice pursued by the Bomber Command. However, the
ADD did not succeed in keeping the bomber formations closely
together in order to secure a massive dropping of bombs. The as
sault density was only four to five aircraft per minute. Accord
ingly, the destructive effect and the moral repercussions did not
come up to Soviet expectations. Altogether, however, it was certainly
Finland that was the most heavily and frequently bombed country
by Sovjet bombers. Between 1941 and 1944 air raids killed 939
Finnish civillans and injured 2,693. 76
A similar bombardment aimed at destroying the morale of in
habitants was flown by the ADD in September 1944 against the
Hungarian capita! Budapest. In face of the political crisis in Hun
gary the Finnish experiment was intended to be repeated. In four
nights - on September 13/14, 14/15, 18/19 and 19/20 - the ADD
made 1,129 sorties against the Hungarian metropolis and dropped
8,000 bombs. In September 1944 the Soviet bombers made 2,905 air
raids against targets in Hungary, dropping almost 3,100 tons of
bombs.77
However, both assaults did not fulfil the hopes pinned on them.
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Therefore, Stawka on December 6, 1944, drew the conclusions and,
based on the formations of the ADD, formed the 18th Airforce
Army which consisted of the 1, 2, 3, 4. and 19. corps of long-range
bombers and four independent divisions of bombers totalling about
1500 aircraft. This army was clearly the flying reserves in the hands
of the Headquarter to be used as reinforcement at the centres of the
front-line.
In the last phase of World War Il the 18. Airforce Army was to
reinforce the air corps bombers of the regular army at the front
line. Obviously the long-distance fliers had great difficulties mak
ing their sorties at day-light. When, inJuly 1944, the RedArmy was
pushing for the Eastprussian horder the long-range-bombers, in
order to support this offensive, on several occasions were used for
raids at night against German cities close to the frontier, for in
stance against Tilsit <luring the night betweenJuly 26 and 27. 150
bursting bombs and 500 incendiary bombs were dropped and
caused 35 severe fires. During the night between July 27 and 28,
1944 the Soviets bombers attacked the railroad station at Insterburg.
According to German statistics between 500 and 600 bursting and
incendiary bombs were dropped. 27 people were killed and 80
wounded, 350 lost there homes.78
It was only attributable to extraordinary pressure exerted by the
supreme commander of the Soviet Airforce, Air Marshal A.A.
Novikov, on Golovanov that onApril 7, 1945, the 18. AirforceArmy
deployed 516 bombers excorted by 108 fighter planes for an assault
on Königsberg. Golovanov had protested against such a deployment
because the tactical experiences in daylight sorties were only in
sufficient and, in addition, high losses were to be expected due to
German fighters.79
Golovanov's objections had obviously been taken into account
inasmuch as the 18. Airforce Army <luring the battle of Berlin - on
April 16/17, 1945,April 21/22,April 25/26 and April 26/27, 1945 bombed the German defensive positions and the capital of the Third
Reich exclusively at night.80
Altogether, the Soviet long-range bomber forces from 1941 up to
1945 launched 7,158 assaults against the hinterland of Germany
and her allies. In 1941 they made 549 sorties, in 1942 they made
1,114 sorties, in 1943 it was 1,127 sorties, in 1944 4,466 sorties and in
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1945 only 502 sorties. They dropped 6,700 tons of bombs. But these
more than 7,000 sorties accounted for only 3.1 percent of all flights
made by Soviet long-range bombers.81
Viewed within the all-out strategy of the Soviet Supreme Com
mand, long-range aerial warfare assumed only a highly subordi
nate place. Its major outcome was to achieve a political effect of
such operations rather than to secure material destructions. The
raids made in 1941 and 1942 were, in the first place, a political
demonstration. In 1943, apparently, the attempt was made to achieve
an effect, but it fell short of all expectations. Thus Stawka in 1944
concentrated the deployment of the long-range aircraft on central
political targets. But when also, despite the use of powerful forces,
a deep gap developed between claim and result, the deployment of
the long-range bombers boiled almost completely down to the field
of tactical operations which already in the past years had been the
major field of ADD activities.
By the way, it is also possible to assume that the decision taken in
December 1944 which provided for the conversion of the long
range bomber force into an ordinary airforce army and for the strict
limitation of their activities on military short-term targets was also
predicated on a political component: The Soviet airforce units should
be cleared from the slightest suspicion of having been in any way
involved in the bombardment of cities and towns by the British and
American bombers, which in moral respect was to becorne one of
the severest incriminations for the population in post-war Ger
many.
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"The Unskilled Fencer": Swedish
Intelligence Assessments of the
Soviet Navy 1921-1928 1
Gunnar Åselius

Introduction
In December 1926 a report to the Swedish Ministry of Defence by
a Parliamentary Naval Comittee stated, that the three "Sverige"dass coast defence battleships of the Swedish Navy were capable
of confronting battleships of a great power enemy in open sea.2
The "Sverige"-dass ships weighed 7 600-7 900 tons and carried
four 11-inch guns as their heaviest armament. Their most likely
great power opponents were considered to be the "Gangut"-dass
battleships of the Soviet Baltic fleet, three 23 300 tons ships armed
with twelve 12-inch guns each.3 The committee report also stated,
that in spite of the existence of torpedos and air planes, the heavy
gun would remain the most important weapons system in sea
warfare. As the Soviet battleships would be able to fire with three
times as many heavy guns as the smaller Swedish coast defence
battleships (whose guns were somewhat lighter), the optimism of
the Swedish parliamentarians may seem surprising. But the poli
ticians had support from Navy spokesmen. The struggle between
two modern battle fleets was often compared to a boxing game,
where the smaller of the boxers in the long run was doomed to
loose. An essay by commander Lave Beck-Friis, entitled "Strategic
Concentration" and submitted to the committee, criticized this
comparison and held that a more accurate description would be
that of two sword fencers: a big and strong fencer could well be
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defeated by a small, light-weight opponent if the latter proved
himself "more agile and more skilled in parrying and thrusting
with his lighter weapon."4 In an article published in Tidskrift i
Sjöväsendet (Swedish Maritime Journal) the year before, Beck-Friis
had argued that the Swedish Navy should meet the Soviet ships
not outside the Swedish coast, but midway to their base in Kronstadt,
at the mouth of the Finnish Gulf.5
Earlier research in Swedish naval history has offered some
explanations to this rather bold defence doctrine, by some of its
advocators called "Sortie-Defense".
First of all it should be remembered, that Swedish naval defence
since the Russian conquest of Finland in 1809 had been designed to
hamper and damage an invasion fleet coming across the Baltic
Sea.6 In the last decades of the 19th century, with the emergence of
the "Blue Water School" in naval thinking and the increasing "Big
Ship" race among the great powers, Sweden started to build what
was called coast defence battleships or "armoured ships". The
"armoured ship' can be described as a small power 1s battleship ,
delicately balancing speed and armament in a way that could only
be matched by first dass battleships. Thus, an invading enemy
would have to detach battleships to protect his troop transporters
against the Swedish Navy. Without being a main opponent to a
great power in a general European cönflict, Sweden would still
engage the most valuable ships of this power. The costs of such an
undertaking would hopefully be considered too high in comparison
to any possible advantage that could be gained from control of
Swedish territory. Thus, the aggressiveness of the Swedish naval
defence doctrine was meant to be deterrent.
Secondly, as has been pointed out by Anders Berge, the Navy
had an understandable interest in giving a positive picture of itself
as a fighting service. The "armoured ships doctrine" forced Sweden
to participate in the costly nav al race against the big powers. As the
size of the battleships in the great power navies increased, the coast
defence battleships had to be made bigger and more powerful. The
Danish and Norwegian type of navy, consisting largely of small
torpedo-armed vessels operating in coastal waters, seemed a more
natura! choice for a small power with defensive aims. In the long
run the "armoured ships- doctrine" prooved to costly. In the mid
twenties the "Sverige" - dass, designed 1906-1910, had more or less
1
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The coast battle ship II Sverige" about 1920. (Bild: Fstlhifo)

lost its deterrent effect. When the last of these ships was completed
in 1921, it was already obsolete. From a professional standpoint it
was natura! for the Navy to want bigger ships, but the political
reality, in Sweden as in many other European countries af ter World
War I, would not allow increasing defence expediture. By praising
the capacity of the Sverige"-dass, the Navy could at least hope to
avoid the major budget cuts that had fallen upon the Army, and
possibly even get the chance to procure a fourth "Sverige" -dass
ship. Anders Berge has shown how the Navy in the inter-war
period advocated a new coast defence battleship with this in mind.
Although such a demand was dubious on military grounds, it was
considered to be the best alternative possible with the parliamentary
majorities at hand.7
Finally, one should not forget that the situation in the Baltic area
had changed with World War I. Newly independent states like
11
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Finland, Poland and the Baltic republics fonned a protective barrier
between Sweden and Russia. This development, together with
Sweden's membership in the League of Nations, meant that the
immediate threat against the country had been reduced. Further
more, the mighty fleets of Germany and Russia had been destroyed,
and in a Baltic context the Swedish Navy could now be regarded as
quite an impressive fighting force. With the 1922 Washington treaty
the great powers had put some voluntary !imitations on the future
naval race, and the "Sverige" -dass could still have a few years to
serve.8
This paper will deal more dosely with one of the factors that
could make an optimistic wiew on Sweden's naval future possible:
the intelligence assessments of the strength and efficiency of the
Soviet Baltic fleet. The period of investigation is set between 1921,
the year of the Kronstadt mutinies, and 1928, the beginning of the
first five year-plan. That this period was a period of decay for
Soviet sea power is no secret. Many ships had been lost through
war, revolution, civil war and Western intervention. The industrial
base to rebuild a modem fighting fleet was lacking, even if some
modem technology had been made available through secret military
cooperation with the German Weimar Republic. A large part of the
officers corps had either been murdered or had left the country as
refugees, and after the Kronstadt mutinies in 1921 purges had
followed among NCO's and midshipmen as well. Donald L Mitchell
goes as far as to say:
Even in the Baltic the Red navy before World War II was probably
weaker in actual fighting value than either the German or the Swedish
fleet.9

In the following pages, I will study the Swedish intelligence
estimates of ships, training and discipline in the Soviet Navy. But
first of all, I will take a doser look at Swedish naval intelligence in
the period.
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The structure of Swedish naval
intelligence in the 1920' s
The main target for Swedish naval intelligence activities in the
period was Soviet Russia. When in October 1925 the Department of
Operations of the Naval Staff sent the Foreign Department a list
with intelligence wanted, it mentioned as its primary interest infor
mation concerning "every single ship in the Russian Baltic Navy
with its present name compared to the naval almanach, and its
material, personal and qualified status". Second to that in
importance came information regarding Russian ship constructions,
naval aviation, merchant shipping, the manouevres of the Russian
Navy and coast defence. Then came the same kind of information
regarding other navies in the Baltic region. 10
The Foreign Department of the Naval Staff (marinstabens utrikes
avdelning, hereafter referred to as MstU) was the organization in
the Swedish Navy responsible for collecting and evaluating fo
reign intelligence. It had been created in 1911, and had been housed
in the same building as the Swedish Foreign Office - at Gustav
Adolfs torg in the center of Stockholm- since 1913. Head of MstU
from October 1921 to February 1929 was commander Sven Jacob
Dahl. Under him served two to four officers, and the same number
of naval attaches stationed abroad.11
Much of MstU's intelligence was gathered through the study of
newspapers and military journals. The lack of personnel with a
reading knowledge of Russian seems to have limited the possibility
to use Soviet press material. In the winter of 1927, a few officers at
the Naval Staff and the Stockholm Navy Station were selected for a
short intensive language course. It was not until then that MstU
could start subscribing to the Soviet naval journal Morskoy Sbornik. 12
Secret sources were not used to any great extent. Before World
War I the Foreign Department of the Swedish General Staff (gene
ralstabens utrikesavdelning, hereafter called GstU) had organized
a secret intelligence bureau- UB (underrättelsebyrån) - which had
a minor net of agents in Finland, St Petersburg and Russia's Baltic
provinces. MstU had discussed creating an intelligence organization
of its own, hut nothing had come of it. The colapse of the Russian
empire <luring World War I also meant the colapse of the Swedish
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intelligence organization there, and the reports MstU now received
from UB often originated from Finland or the Baltic states. The
contacts between the Swedish UB and the military intelligence
services in these countries were rather lively. Especially in the area
of signals intelligence the cooperation with Finland and Estonia
was of great importance.13 As most of the staff of the Estonian
signals intelligence had served in the Imperial Navy, Estonian
reports were considered more reliable than Finnish ones. The Finns
got most of their information from human sources, but as the
agents were run by the Finnish General Staff, some doubts were
expressed regarding their accuracy in naval matters. The Finns
were also suspected of exaggerating the number of Soviet ships,
while the Estonians were said to be too optimistic in their
calculations. 14
A foreign partner that could have been valuable to the Swedes,
had she been more communicative, was the German Navy. Through
the secret military-technical cooperation established between the
Weimar Republic and Soviet Russia in the early 1920's, officers
from the Reichmarine had a unique insight into the Red navy.
Although the relations between the Swedish and German navies
were traditionally very friendly, the Germans - to the regret of the
Swedish naval attache in Berlin remained rather discreet about
their Russian contacts.15
The handful of military and naval attaches stationed abroad
remained the most important component in Sweden's small
intelligence community. Through them, MstU could also get access
to the intelligence files of the great powers.16 Although Sweden like most West European states - maintained diplomatic relations
with the bolshevik regime from 1924, there was no military repre
sentative at the Swedish legation in Moscow until 1928. Military
information regarding the Soviet Union had to be collected from its
neigbouring states. This explains why all the great powers kept
military attaches at their legations in Helsinki, Tallinn and Riga,
and how these small capitals in the inter-war period could become
important centers for intelligence work and secret power politics.17
In the Baltic region, Sweden had permanent military attaches at
the legations in Berlin, Helsinki and Warszaw. When the attache in
Warszaw was withdrawn in 1926, there was a post created in Riga
as a military attache to the Baltic states. From 1924 there was also a
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naval attache, stationed in Berlin and in the same time accredited to
Denmark and Finland. Although officially posted in the German
capital, the naval attache spent most of the year in Helsinki. He
served as an advisor to the newly created Finnish Navy, and also
found Finland to be a better place for collecting information about
the Soviets. 18 In 1928, in the last year of our period of investigation,
an assistant naval attache was also accredited to the Baltic states,
and stationed at the legation in Riga.
The attaches adressed their reports to the Minister of Defence,
and from the Ministry the reports were sent on to the Naval and
General Staffs. Occasionally, the attaches also reported directly to
the head of MstU in personal letters.

Ships
What was known of the numerical strenght of the Baltic fleet?
At the outbreak of World War I, it had consisted of four
battleships, ten cruisers, 36 destroyers, eleven submarines and a
number of smaller vessels. Four battlecruisers (the "Borodino"dass with.a tonnage of 32 000 tons), four battleships (the "Gangut"
class), four light cruisers, about 30 destroyers and twelve submarines
had been under construction. Then as a result of war, revolution,
civil war and foreign intervention the Russian Navy had been
considerably reduced. To the number of losses suffered through
combat, accidents and desertations should be added the ships
stripped of their armament for use in land operations, and those
left to rust without maintenance. The work in the shipyards was
abandoned for long periods, and in the early 1920's there was no
possibility of knowing how many of the ships - existing or under
construction - that would acctually be operational in a near future.
According to some of the Swedish naval attaches, the business of
keeping track of the different units in the old Imperial Navy was
further complicated by the fact that the bolsheviks had given them
new, more revolutionary sounding names: the battleships "Petro
pavlovsk" and "Sevastopol" were called "Marat" and "Pariskaya
Kommuna", the destroyer "Izyaslav'' was renamed "Lenin", the
submarine "Smeya" "Proletary'' etc. 19
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Another factor contributing to the uncertainty was the so called
Wrangel fleet, units from the Russian Black Sea fleet which had
gone into exile with the whites after the civil war and were now
being kept by the French in Bizerte, Tunisia. The force consisted of
two battleships, one cruiser, ten destroyers, four submarines and
some other units. For many years the Soviet government tried to
get these ships back, and rumour had it that the French would
agree on condition that they were transfered from the Black Sea to
the Baltic. Not until early 1925 did MstU receive reassuring evidence
through the Swedish Foreign Office, that the Wrangel ships would
not be retumed.20
A considerable confusion therefore existed in the West <luring
the period conceming the number of active ships - as well as the
number of potential reinforcements - in the Soviet Navy. Well
aware of their country's naval weakness, Soviet authorities seem to
have contributed to this confusion on purpose. In October 1926 for
instance, the newspaper "Izvestya" proudly announced that the
"Borodino"-dass battlecruisers were now completed and serving
in the Baltic fleet, although it was well known that they had been
scraped and sold to Germany in 1922-1923. Ships like the armoured
cruiser "Rurik" appeared in all surveys of the Soviet Navy long
after she had been taken out of actice service.21 Mitchell writes that
Even such standard reference books as Brasseys Naval Annual and
Jane's Fighting Ships for several years published names of ships later
found to be nonexistent. 22

According to calculations made by the Finnish General Staff in
January 1922, the operational ships in the Baltic fleet were two
battleships, one armoured cruiser, ten destroyers and three
submarines. The Finns estimated that another 30 units of different
types could be made ready in the coming years.23
The number of actual reinforcements in the period til 1928 was
much smaller. If we compare the numbers in the Finnish report
from 1922 with an estimate made in December 1928 by the Swedish
naval attache in Helsinki, we see that Sweden's strategic situation
at sea had improved considerably since to 1914 (see table 1, next
side).24
The difficulties in finishing the construction projects begun before
the war indicated serious weaknesses in the Soviet shipbuilding
industry. In spite of this, rumours of gigantic Soviet naval expan158

Table 1
type of ship

number possible actual
number
reinforce- reinforce- 1928
1922
ments
ments

battleship
battlecruisers
armoured cruisers
ligh t cruisers
destroyers
submarines

2

0

1
0
3
3

+5
+4
+3
+4
?
+6-11

+1
+O
+O
+1
+2
+6

3

0
0
1
12
9

compared
to 1914

-1
+-0
-6
+1
-24
-4

sion programs apperared rather frequently in the latter half of the
1920s. In August 1924 the Swedish naval attache in Helsinki,
lieutenant commander August Giron, reported that the People's
Commissariat of the Navy had decided to build two light cruisers,
four destroyers, seven submarines and eight light ASW-vessels in
the coming years. These figures originated from the Finnish Gene
ral Staff, and were later reported by MstU in a secret report to the
Ministry of Defence, as well as made known publicly through
Finnish and Swedish newspapers.25 Reports on the Soviet naval
budgets for 1925 and 1926 claimed that more than half of the
expenditures had been reserved for shipbuildning.26 In the 1927
Year Book of the British Admiralty, the Soviet Navy was ranked as
the sixthin the world with one battleship, two cruisers, 24 destroyers
and three submarines under construction.27
But whatever trust one decided to put in this intelligence, MstU
also possessed rather gloomy reports from the Soviet shipyards. In
the spring of 1926 Giron could report that the shipyards in Kronstadt
were busy repairing old ships for the summer manuoevres. There
was no money for new constructions, and in the preceding spring
only 50 % of the needed reparations had been completed. The
sailors had had to do much of the work themselves and because of
this, many of the ships were forced to return to port before the
closing of the manouevres. Lleutenant commander Linder could
report from Riga that none of the four military shipyards in Le
ningrad had been using their total capacity in November 1927.
Apart from the construction of three submarines, they had received
no orders from the Navy.28 In June 1928, Linder's colleauge in
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Commander Sven Jacob Dahl,
head of MstU from October
1921 to February 1929.

Lieutenant commander August Giron,
Swedish naval attache in Berlin and
Copenhagen 1923-1927 and in
Helsinki 1925 -1927.

Helsinki and later successor in Riga, commander Nicholas Am
berger, wrote that earlier intelligence regarding the size of the
Soviet Naval budget must have been exaggerated. A few months
later, he even said that few experts in Helsinki considered it possible
for the Soviet Union to build any new warships at all in the coming
years.29
In what condition were the existing units compared to Swedish
ships?
Soviet destroyers and suhmarines were generally descrihed as
being well maintained, hut more or less on the same technical level
as in 1914 and inferior to their Swedish counterparts.30
The main weakness of the battleships seemed to be their heavy
artillery. Of the five hattleship-armaments in existence in 1917, two
were destroyed <luring the Kronstadt mutiny. The remaining three
were mounted ahoard the three operational hattleships, hut were
quite wom out. Even when German technicians had modemized
the firing gear in 1928, the electrical devices were said to jam
regularly after four to five salvoes.31 According to intelligence from
the Finnish General Staff, the inahility of Soviet industry to
manufacture harrels with a caliber of twelve inches had made it
impossible to finish the last of the four ships in the "Gangut"
series.32 The comparatively weak anti-aircraft defence of the
"Gangut"-ships was also considered to be a serious weakness.33
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In spite of this, reports often spoke highly of Soviet technical
ingenuity. Lieutenant commander Giron wrote in a letter to the
head of MstU commander Dahl in January 1925, that judging from
several sources "the Russian Navy keeps fully on level with the
latest word in military technique". Among other things, the Soviets
were said to be testing radio-controlled planes and submarines
with the capacity to carry airplanes.34 The manouevres of 19251927 included exercises with plotting planes, chemical warfare and
large scale smoke formation. In the area of mine sweeping the
Russians were also outstanding according to the otherwise taciturn
German Navy. On the other hand, most of the tactical instructions
- as well as the equipment for chemical warfare - were said to
remain at a World War I standard.35

Training
When asked by civilian authorities to deliver assessments of the
Soviet Navy, the Swedish Naval Staff gave rather vague descriptions
of the quality of its training.36 It said that although the task of
assessing this was difficult, there was no reason to believe that the
Russian Navy would not have regained its strength from before the
revolution:
It is a fact, that the Navy is manned with personnel, who have served
long time aboard the ships and who consequently know their duties
rather well... The prospects of considering the Russian Baltic fleet as a
harmless factor must nowadays definitely be abandoned.37

A study of internal material of the MstU gives a somewhat diffe
rent picture. The quality of its personnel was repeatedly mentioned
as a major handicap for the Soviet Navy. Through the loss of
Finland and her Baltic provinces, Russia was said to have lost her
"natural" maritime population.38
The scarcity of officers and trained specialists was the specific
weakness most often mentioned. After the Kronstadt mutiny
extensive purges had taken place, and in June 1921 the Swedish
consul in Tallinn, Olof Hedman, could deliver a report originating
from British intelligence sources, which claimed
that the Baltic Fleet is now useless as a fighting unit, there are no
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Officers, the old experienced sailors have been sent away... and under
the present conditions the reestablishment of the fleet is out of the
question" .39

In January 1922 the personnel of the Baltic fleet numbered 43 500
men, an increase since 1914 of about 50 %. In the same period the
commanding personnel had been reduced with about 40 %, from
2 500 to 1 500.40 According to the Finnish General Staff, only a third
of the officers serving in January 1922 had been trained before 1918.
For political reasons, these experienced officers were seldom trusted
with active command but used ashore for teaching and staff work.41
Of the ten submarine commanders serving in the Baltic fleet at this
time, only two had any previous experience. The others had never
been to sea or dived with their vessels.42 In August the same year,
some reports spoke of a serious shortage of NCO's trained for
service in the engine room and on the stokehold floor.43 Later, a
secret report by the Commander of Staff of the Baltic fleet Haller,
written after an inspection aboard the battleship "Marat'' in the
spring of 1924 (delivered to MstU through consul Hedman in
Tallinn, probably from the British), complained about the many
vacancies among weapons personnel.44
To remedy these shortages, huge educational efforts were made.
An extensive report on the educational system of the Soviet Navy
was written by lieutenant commander Under <luring his attache
service in Riga in the summer of 1928. According to him, 2 000
sailors received specialist training, 500 cadets graduated from na
val college and 120 officers graduated from the Naval Academy
every year. But Under had doubts about the results of these efforts,
as the students generally had a rather poor general education. In
1927 60 % of the students at the Navy school for electricians were
said be "ignorant'', 17 % of the students at the mine school illiterate
and 34 % lacking fundamental knowledge of arithmetics. There
was also a severe lack of books and competent teachers.45
Until 1924, the teaching at naval college continued in the same
way as before the revolution. But the students were admitted
chiefly on political grounds, being party members or NCO's
recommended by the sailor's councils.46 Reports in the summer of
1922 said that 98 % of the 200 latest naval college graduates were
party members, but only three of them had passed the shooting
examination.47 Ueutenant commander Giron thought that the
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officers
trained in the red era must be considered incompetent, as the Officers
Training Program - reportedly - is only equivalent to the training
generally given to a deck officer (NC0)...48

In the autumn of 1925 a new teaching system was introduced at
naval college. According to Under it was

received with enthusiasm, as it broke completely with old methods
and seemed close to the revolutionary ideal. - - - - - The system proved
unsuitable ..... especially since the students idly passed their time, not
considering themselves liable to work.49

Every manouevre or larger exercise was followed by a number of
reports on collisions, accidents and groundings. Because of the
poor quality of officers' training, these reports were generally be
lieved to be correct.50
In the autumn of 1925, while the new and less arduos educational
system was being introduced, the MstU managed to get hold of a
Soviet governmental report on the recent manouvres of the Baltic
fleet, where fierce criticism was directed against the competence of
the officers corps. Demands were made for strider rules of admission
to naval college, as well as for annulments of some of the promotions
made in later years.
Another serious problem mentioned in the report was the lack of
suitable training ships. The ships participating in the manouvres
had all been overcrowded, which made it impossible to simulate
realistic combat conditions.51 Under calculated that about 6.2 mil
lion Swedish crowns were spent on manouvres and exercises in the
Soviet naval budget for 1927-1928. The Swedish Navy, with a total
budget about a fourth of the size of the Soviet naval expenditures,
still spent just a little less (5 million Swedish crowns) for these
purposes.52
In 1927 the officers' training was finally reformed: attendance at
naval college was made compulsory, the course was prolonged
from three to four years, the fees for the admission tests were
abolished to ensure a wider choke of candidates and preparatory
courses were arranged for those who needed it. According to
Linder, these reforms had had an instant effect:
On an average, the students admitted in October 1927 are markedly
superior to those, admitted in preceeding years.53
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Discipline
To explain why historical actors ascribe some information a certain
reliability, one must also study their belief system and conception
of the world. Information has to be interpreted to yield a meaning,
and interpretation is impossible without some preconceived ideas.54
This fact is illustrated in a report from UB, the secret intelligence
bureau of the Swedish General Staff, from 1923. Commenting on
the quality of Soviet Navy recruits, the author states that after the
Kronstadt mutiny
the Navy's need for personnel was met by red young men, aroused
with agitation and thorough-paced with Soviet propaganda. Most of
them had been found among the factory workers' youth and the
worse elements of the peasantry. This implies that the fighting-value
of these crews is negligible, and that the label seamen hardly fits
them.55

Whatever empirical ground there was for this generalization, the
words used also reveals a hidden assumption of reliability and
good seamanship as a question of social origin, as well as of military
training. As the less suitable recruits were said to belong to "the
factory worker's youth and the worse part of the peasantry'', one
can imagine the author considered a non-urban background to be a
prerequisite for a good sailor. The fact that most of the conscripts in
the mutinous navies of Russia and Germany <luring World War I
had come from industrial workers' homes may explain this belief.
As UB was manned with Army officers, the above cited example
does not necessarily illustrate the opinion of the Swedish Navy on
the matter. But as shall be demonstrated, the Navy's view was in
essence much the same.
In the inter-war period, there was an intensive discussion among
military men in many countries on how to maintain the discipline
and motivation of fighting men. During the last stages of World
War I, Russia, France, Italy and Germany had all seen their armies
mutiny. Even in neutral Sweden there had been some unrest in the
armed forces following the Russian Revolution in 1917 - caused
among other things by discontent with the food in the canteens.56 It
was obvious to many that the relations between officers and men
would be decisive to victory and defeat in future wars, and that the
way these relations had been handled in the continental armies
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Commander Nicho/as Arnberger,
Swedish naval attache in Berlin,
Copenhagen and Helsinki 1927
-1930 and in Reva/ and Riga
1928-1930.

Lieutenant commander
Göran Wahlström, stationed
at MstU 1927-1930.

<luring the world war had been unsatisfactory. The problem of
morale and discipline was of special interest to the Navy, as the
revolts of Russian and German sailors in 1917-1918 had played a
major role in the defeat of these two countries. The long periods of
inactivity and isolation onboard the warships had offered good
conditions for revolutionary agitation.57
The military forces of the Anglo-Saxon countries, spared from
major unrest <luring the war, were seen as models by some Swe
dish officers. The Swedish Navy authority in the field of staff
welfare was lieutenant commander Göran Wahlström, stationed at
MstU in 1927-1930. Wahlström published a few books on the
subject, and also lectured at the military-pedogogical courses for
officers that started right after the war.
Wahlström's writings was a mixture of early 20th-century social
science with references to national stereotypes and racial
characteristics, as well as to Frederick Winslow Taylor and modern
industrial management. As his main sources of inspiration Wahl
ström mentioned books like Naval Leadership - published by the
US Naval Institute - and Five Minutes to One Bell by sir Frederick
Sturdee, Royal Navy. At the same time, his views on military
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discipline was fairly traditional: through paternal consideration
the commander should win the loyalty and confidence of his men.
To Wahlström, a strict observance of formalities of dress and saluting
had an important educational function: it was a way to teach the
men obedience, and to make them proud of themselves and their
fighting service.58
He was no friend of organized contributary influence. In the
1920's, there was a strong demand for such reforms from Swedish
NCO's, who had recently formed their first trade-unions.59 When one
of Wahlström' s colleagues, lieutenant commander David Landquist,
suggested the formation of representative crew- committees aboard
the ships of the Swedish Navy, he met fierce resistance from
Wahlström in an article in Tidskrift i Sjöväsendet [Swedish Maritime
Journal]:
We have enough unions in the Navy. Already allowing uncontrolled
corporal's' unions is a thing, that may prove a serious mistake in the
future.
One must take care not to organize discontent.60

Instead, Wahlström mentioned as his ideal the system of the US
military forces during the war where special "morale-officers"
were responsible for the general well-being of the troops. Sports
competitions and history education were other means to, create a
sense of belonging in the Navy.61 It can be safely assumed, that
Wahlström's opinions on discipline and staff welfare were fairly
representantive for the Navy officer's corps as a whole.
In line with these views, many Swedish observers came to see as
a weakness the relaxation of formalities and the general levelling
between the ranks in the Sovlet Navy.
For example it was known, that most of the officers' privileges
had been abolished after the revolution. There were no waiters in
the mess rooms, the officers had to eat with their men and were
served the same food.62 During the Italian naval visit to Leningrad
in 1924, Italian officers had refused to join their Sovlet colleagues in
dining with the crews. The Soviet sailors had declared themselves
satisfied, as long as their own officers dined with them and they
were given the same food as the foreign guests. One Swedish
observer, junior lieutenant Arne Scholander, saw the egalitarianism
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in the Soviet Navy as a clear advantage to Sweden in a future war:
Such a fratemization seriously undermines discipline and as long as
its exists, there is a major advantage to Sweden.
The indifference of the Russian will certainly make itself known and
in a future war, demands for food and and light service will surely
mean much more than the most perfect speech on the idealistic goals
of the new rule. 63

In July 1925, Swedes were given a chance to study the Soviet sailors
at close range, as the cruiser "SSSR" and the training ship
"Komsomolets" made an informal visit to Gothenburg on the Swe
dish west-coast. According to the Journal Vår Flotta [Our Navy], the
Swedish hosts were surprised by the smart appearance of the
Soviet sailors:
If one had imagined these "red sailors" to be rough, undisciplined
fellows, this thought soon changed to the opposite, as the conduct of
the strangers during the entire naval visit was the tidiest, most polite
imaginable.
They did not aimlessly seek for ephemeral amusements and
acquaintances in the streets, but organized excursions in smaller par
ties to the surrounding countryside.

When the Soviet ships parted
it was already forgotten, that the men-of-war visiting Gothenburg had
been manned by bolshevik crews.64

Lieutenant commander Linder, the later assistant naval attache in
Riga, acted as an interpreter <luring the visit. In his secret report to
the Minister of Defence, he also spoke of the good impression he
had been given by the Soviet sailors. The captain of the "SSSR" had
told Linder that the military laws, although less strict now than
before the revolution, were rigorously practised. In case any of the
men would refuse to obey an order, the commander said, he would
immediately use his pistol. There had been no drinking or fighting
in the streets, and although their conduct was not very militarily,
"most of the characters seen among the crews were not unpleasant
in appearance". The sailors were silent in the presence of officers,
and although the obligation to salute was less strict than in the
Swedish Navy there seemed - according to Linder - to be a
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"trusting cooperation" over the ranks. But this "trusting co
operation" was apparently not entirely free from frictlons:
At one instance, I observed how 2 men from a motor-hoat crew, when
receiving orders from the officer on the deck to go ashore, answered
that they could not do this, as they had not had any food. I had
previously asked for permission to leave with the motorboat in
question, and I was told after a while that no motorboat could depart
for the moment.

Linder also noted that the cabins of the officers were "very modest,
and with respect to comfort not comparable to officers' cabins
aboard our warships".65
A few years later, when serving as an attache in Riga, Linder
even expressed the opinion that the discipline in the Red navy was
bad, probably not better than in the early 1920's. Soviet officials
had raised complaints about drunkenness, uncleanliness, dis
obedience and bad manners among the sailors. The fact that these
vices existed among members of the Komsomol and the Communist
Party as well caused special irritation. Officers and political
commissars were also said to neglect their duty to correct mis
deeders.66 In the spring of 1928, commander Arnberger could report
from Helsinki that Navy personnel seen on leave in Leningrad had
made an untidy impression, especially the officers and NCO's.6 7
Another aspect of discipline in the Red Navy, alien to the concepts
of Swedish naval officers, was the close supervision of the officer' s
corps by political officials. According to several reports, this super
vision undermined initiative and the feeling of responsibility among
officers, especially among the ones trained in the tsar era.68
In the intelligence reports, the political commissars were ascribed
great influence. Only in the presence of his commissar a captain
was allowed to address his crew officially, the comrnissar was the
one standing by the periscope on submarines <luring combat, a:hd
the cornmissar also run a secret net of informers aboard every ship.
According to Under, at least 17 of the crewmen on the "SSSR" had
had this function <luring the naval visit to Gothenburg in 1925.6 9
In December 1928 Amberger reported that the political cornmis
sars, then seemingly about to be abolished in the Soviet Army,
would still be existing in the Navy in the future.70
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Concluding remarks: "the unskilled fencer"
This study has demonstrated how Swedish military intelligence in
the 1920's found the Soviet Navy inferior to the Swedish in most
respects, in spite of its numerical superiority.
The beginning of the first Soviet five-year plan in 1928 was
mentioned as a natura! closing-point for our investigation. With
the rapid industrialization of Russia, possibilities were created to
rebuild the country's sea power. Another event this year, of more
immediate importance to the strategic balance in the Baltic, was the
decision of the German Reichtag to build four "pocket" battleships"
of 10,000 tons each (the "Deutschland"-dass). With this, the
"Sverige"-dass coast defence battleships were definetely outdated,
even in a regional context.
The technological development in the following years made the
"armoured ships" doctrine loose its credibility for ever. In post1945 defence planning, the task to meet an enemy invasion fleet in
open sea was assigned to the Swedish airforce. The Navy surface
units were trained to fight in coastal waters, just like those of any
other small power's navy.71
What role did the perception of the enemy play in shaping the
"armoured ships" doctrine? To what degree was the success of the
srnaller swordfencer in commander Beck-Friis' metaphorical de
scription based on the expected lack of skill of his bigger opponent?
The image of the Russians as bad sailors had a long tradition.
Already in 19th century Swedish defence discussions, Russia had
been described as a typical "land power". The defeat in the Russo
Japanese war 1904-1905 confirmed this opinion.72 As we have seen,
in the 1920's there were plenty of other arguments supporting the
image of Russian "naval incompetence". Apart from clearly visible
defiencies in the Navy's equipment and training, contemporary
Russian sodety with its political commissars and crew-committees,
its mixture of tyranny and egalitarianism, simply seemed no good
breeding ground for either seamanship or military effiency.
The gloomy state of the Soviet Navy could easily have been used
to support the optimistic doctrine of "Sortie-Defense". But the
weakness of the enemy was never explicitly referred to in any
authorized Navy statement. It seems to have been one of the bask
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assumptions, a part of the general belief system. The historian's
line of sight is restricted to what has been put on paper, hut there is
seldom need to write down self-evident truths. Paradoxically
enough, the most obvious elements of yesterday's reality may
therefore be the ones most difficult to reconstruct.
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Det självständiga kavalleriet
1901-1925
Peter Mårdell

Inledning
Fram till 1925 års försvarsbeslut ingick en självständig kavalleri
fördelning i den svenska armen. Syftet med denna studie är att
kartlägga vilka uppgifter kavallerifördelningen var avsedd för och
hur den organiserades och utbildades för att lösa dessa uppgifter
samt vilka överväganden som låg till grund för avvecklingen av
detta operativa förband och hur dess uppgifter därefter avsågs
lösas. Med organisation avses här krigsorganisation. Soldatutbild
ning och utbildning i lägre förband berörs ej utan endast utbildning
i fördelningsram.
Utredningen bygger i huvudsak på handlingar från Krigsarkivet,
främst före detta hemliga från generalstabens och kavalleriinspek
tionens arkiv. Dessutom har underlag inhämtats från diverse stat
liga kommitteer, utredningar och försvarsbeslut samt privata arkiv
och utgiven facklitteratur.
Underlag för kapitlet om kavallerifördelningens krigsuppgifter
har, vad avser svensk försvarsplanering i stort, hämtats ur
Cronenberg, "Säkerhetspolitik och krigsplanering. Huvudlinjer i
armens operativa planering 1906-1945"(ur Bo Hugemark, red,
Neutralitet och försvar). Därefter har bokens källor studerats med
inriktning på kavallerifördelningens uppgifter. I övriga kapitel har
underlag om kavalleriet i allmänhet främst hämtats ur Hakon Leche,
Det svenska kavalleriet. Därefter har ytterligare underlag med inrikt
ning på kavallerifördelningen hämtats, både ur bokens och andra
källor.
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Fälthären vid seklets början
Allmänt

I början av 1900-talet var den svenska fälthären, armen, fördelad på
de tre huvudvapenslagen infanteriet, kavalleriet och artilleriet. Dess
utom fanns ingenjörtrupperna och trängtrupperna. 1901 års
härordning innebar att indelningsverket avskaffades och att samt
liga förband succesivt skulle kaserneras. Härordningen innebar även
att de olika regementenas organisation likformades. Utbildningsti
den förlängdes och skulle fullgöras under 240-365 dagar fördelade
på tre till fyra år, varav huvuddelen av tiden skulle fullgöras under
första årets rekrytskola. Under de följande åren skulle soldaterna
göra en repetitionsövning under cirka en månad per år. Värnplik
ten skulle fullgöras under tolv år i hären och därefter under åtta år
i landstormen, vilken också ingick i lantförsvaret. Övergången till
detta system skedde succesivt fram till 1907.1
Fälthären var sedan 1892, i fred indelad i sex armefördelningar
och Gotlands trupper. Fördelningarna bildade i krig operativa en
heter vilka, enligt 1901 års härordning, bland annat skulle bestå av
fyra infanteriregementen, ett artilleriregemente och ett kavalleri
regemente. Varje armefördelning hade ett eget område inom vilket
den svarade för mobilisering och där utbildningen skedde vid res
pektive regemente.2
Vid ett krigsutbrott skulle fördelningarna skydda det egna
fördelningsområdet och/eller kunna koncentreras till någon an
nan del av riket. Flera armefördelningar kunde tillsammans bilda
en eller flera armeer, som var dåtidens största operativa enhet.
Armefördelningsområdena var:
I. armefördelningsområdet:

Skåne, Halland, Blekinge och Kronoborgs län utom dess östra del.

II. armefördelningsområdet:

Jönköpings och Kalmar län, östra delen av Kronobergs län samt Öster
götland.

III. armefördelningsområdet:
Västergötland, Dalsland och Bohuslän.
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Karta över armefördelningsområden och
kavalleriregementen 1901-1925
�

�\

K 5, Helsingborg
K 5, Landskrona (1908)
I K7,Malmöj

I K6,

Ystad J

W. armefördelningsområdet:
Stockholms stad och län, Södermanland och Närke samt en mindre
del av Värmland.
V. armefördelningsområdet:
Uppsala län, Västmanland, Dalarna och Värmland.
VI. armefördelningsområdet:
Gästrikland, Hälsingland, Medelpad, Härjedalen, Ångermanland och
Jämtland samt Västerbottens och Norrbottens län.
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Kavalleriet
I varje armefördelnings krigsorganisation ingick ett kavallerirege
mente om fyra skvadroner. Dessutom fanns en självständig kaval
lerifördelning som innehöll två kavalleribrigader.
Kavalleriregementena vid 1900-talets början var:
Regemente

Nr

Förläggningsort Krigsfördeln

Livgardet till häst

K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8

Stockholm

IV

Stockholm
Skövde
Eksjö
Helsingborg
Ystad
Malmö
Umeå

V
III
II
Kav
Kav
I
Vl

Livregementets dragoner
Livregementets husarer
Smålands husarregemente
Skånska husarregementet
Skånska dragonregementet
Kronprinsens husarregemente
Norrlands dragonregemente

Varje regemente utbildade i fred fem skvadroner utom K 5 och K 6
som vardera utbildade tio skvadroner.
Kavalleriets uppgifter var spaning och strid. Vid strid kunde
kavalleriet på grund av sin rörlighet anfalla överraskande i fien
dens flank eller bakre del. Kavalleriet kunde också snabbt sättas in
för att möta oväntade hot eller fullfölja en vunnen framgång.3
Huvudman för kavalleriet var kavalleriinspektören, som vid sek
lets början var Prins Carl. Han hade till uppgift att tillse kavalleri
ets organisation, utbildning och utrustning. Förutom de åtta kaval
leriregementena hade han överinseende över de statliga remont
depåerna och Strömsholms ridskola.4

Kavallerifördelningen
Kavalleriregementena K 5 och K 6 som i fred ingick i I. armeför
delningen bildade tillsammans med bland annat en division ridan
de artilleri ur Wendes Artilleriregemente, A 3, en självständig
kavallerifördelning. Fördelningen, som inte hade något eget fördel
ningsområde, avsågs i krig organiseras som en självständig opera
tiv enhet.
Kavallerifördelningens viktigaste uppgift var den strategiska spa
ningen, fjärrspaningen. Den skulle kunna stöttas med strid, vilket
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ställde krav på att fördelningen var stark.5
Självständiga kavallerifördelningar fanns även i de flesta övriga
europeiska länder men de var samtliga större än den svenska och
förekom dessutom i ett större antal. De 15 europeiska kavalleri
fördelningar som fanns i Ryssland före första världskriget hade till
exempel vardera tre regementen.6
K 5 och K 6 satte vardera upp en kavalleribrigad i den svenska
fördelningen och den ridande divisionen bestod enligt 1901 års
här-ordning av tre batterier. Krigsplacerad chef för kavallerifördel
ningen var inspektören för kavalleriet, Prins Carl. Till sin hjälp
hade han ett fördelningskvarter med stabschef, adjutanter och
intendenter samt en telegrafpatrull. Totalt ingick cirka 2 800 man i
fördelningen.
I samband med kasemeringen vid seklets början förlades Dra
gonbrigaden ur K 6 med samtliga tio skvadroner i nya kaserner
i Ystad, vilka blivit färdiga 1897. Husarbrigaden saknade egna ka
serner och var till vidare förlagd med delar i Helsingborg. Den
ridande divisionen var fredsförlagd i Kristianstad.

Sammanfattning
1901 års försvarsorganisation innebar en stor ombildning av ar
mens organisation. En stor förändringen var att indelningsverket
försvann och att regementena kasernerades. En annan stor föränd
ring var att utbildningstiden utökades.
Kavalleriet var vid sekelskiftet ett relativt stort truppslag med
åtta regementen med sammanlagt femtio skvadroner. Av dessa
fanns hälften, tjugofem stycken, i Skåne och endast fem skvadroner,
det vill säga ett regemente, norr om Stockholm.

Organisation av fördelningen
Allmänt
Kavallerifördelningen leddes av fördelningschefen med stab och
bestod av kavallerifördelningskvarteret, två kavalleribrigader, en
ridande division och trossdelar. Totalt innehöll fördelningen 2 800
man och 3 200 hästar, vilket innebar att den var mindre än de
utländska motsvarigheterna under samma tid. Den svenska fördel179

ningen hade 16 skvadroner kavalleri medan de tyska, engelska och
franska kavallerifördelningarna under första världskriget be-stod
av 36 skvadroner. De hade dessutom inte "bara" kavalleri och artil
leri utan även understöd i form av fristående maskingevärs- och
automobilkanonavdelningar samt cykel- eller infanteriav
delningar.7
Genom den begränsade storleken kunde den svenska kavalleri
fördelningen ledas av en chef och sättas in mot ett mål. Det innebar
att den högst fick innehålla 24 skvadroner. Skvadronernas och
kavalleribataljonernas likhet med fördelningskavalleriets regemen
ten innebar även att man hade möjlighet att flytta kavalleriförband
mellan de olika fördelningarna. En armefördelning kunde förstär
kas med kavalleri ur kavallerifördelningen, och kavallerifördel
ningen kunde utökas med kavalleri ur någon armefördelning.8 (Se
nedan)
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Kavallerifördelningskvarteret
Fördelningskvarteret var fördelningschefens stab och bistod denne
med ledning. Det bestod av stabschef, adjutanter, ordonnanser och
diverse biträdespersonal. Under fälttjänstövningen 1901, då fördel
ningen övades, bestod fördelningskvarteret av drygt 50 personer
och knappt 50 hästar.9 Enligt organisationen av fördelningskvarteret
1915 bestod det vid den tiden av totalt 87 man och 90 hästar. Office
rarna i själva staben var liksom 1901 en stabschef och adjutanter, av
vilka en var generalstabsofficer. I staben ingick även fördelningens
intendent, läkare och veterinär. I fördelningskvarteret fanns 14
ordonnanser, varav fyra var cykelordonnanser. 10 (Se nedan).
Organisation av kavallerifördelningskvarteret 1915

Officerare
1
1
3
1
1

Fördelningschef
Stabschef
Adjutanter
Kommendant
Befälhavare för bagage
trängen

Underofficerare
1 Kommissarie
1 Musiksergeant
Underbefäl och manskap
10
4
4
12
3
2
1
2
13
3
4
1
3

Ordonnanser
Velocipedordonnanser
Fordonsbefälhavare
Hästskötare
Hofslagarbeställnings
män
Sjukvårdsbeställnings
män
Postvaktmästare
Befälskockar
Kuskar
Uppassare
Förare av reservhästar
Trumpetare
Chaufförer

Civilmilitärer med officers
tjänsteställning
1
1
1
1
1
1

Fördelningsintendent
Expeditionsintendent
Kassör
Fördelningsläkare
Fördelningsveterinär
Auditör

Civilmilitärer med under
officers tjänsteställning
1 Kommissarie
1 Veterinärbiträde
1 Överkock
Civilmilitärer med under
befäls tjänsteställning
3 Skrivbiträden
Civila
1 Postexpeditör
1 Postiljon
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Vid fördelningskvarteret fanns oftast även fördelningens
fälttelegrafpatrull med uppgift att svara för sambandet till de spa
nande avdelningarna och till högre chef.11 Patrullen, som även fanns
i brigaderna, bestod av en chef, åtta telegrafister och åtta linjemän.
Den kunde delas i fyra grupper, som vardera hade en fälttelegraf
med 6 km ledning. 12

Kavalleribrigaderna
Fördelningen bestod under hela 1900-talet av två likadana briga
der, Dragonbrigaden och Husarbrigaden. Varje brigad bestod av
en stabsavdelning om cirka 20 man, varav själva staben utgjordes
av fem officerare.13 I brigaden ingick två kavalleribataljoner, vilka
bestod av f yra skvadroner om cirka 120 man och lika många hästar.
Bataljonerna hade samma organisation som arrnefördelningarnas
kavalleriregementen.
Enligt 1914 års härordning skulle varje kavalleriregemente
innehålla en kulsprutetropp. I enlighet med detta utökades även
kavalleribrigaderna 1915 med en kulsprutetropp. Den var utrustad
med två stycken Schwarzlosekulsprutor m/1914. 14 Försök hade

Kavalleriet var utrustat med kulspruta m/14. I början av 1920-taletförsågs
soldatern a med hjälm och gasmask. (Bild: Fst!lnfo)
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genomförts sedan 1910 inom både infanteriet och kavalleriet om
vilket vapen som skulle införskaffas och hur det skulle medföras.
För kavalleriets del innebar det att troppen, för att kunna följa
kavalleriet, måste vara ett klövjat förband och ej draget, vilket det
också blev.15
1921 tillfördes kavalleriet kulsprutegevär :m/21, Colt-Browning.
Varje skvadron fick sex stycken, vilket ytterligare ökade dess eld
kraft.16
Soldaterna i fördelningen var, liksom vid övriga kavalleriet, ut
rustade med karbin m/94 utan bajonett och med sabel m/93. Offi
cerarna och underofficerarna hade revolver m/87, vilken senare
ersattes av pistol m/07.171916 fick soldaterna bajonett till karbinen
och 1917 bärbara spadar. I början av 1920-talet fick de handgranater,
hjälm och gasmask. 18

Den ridande divisionen
Fördelningens artilleri, den ridande divisionen, sattes upp av
Wendes artilleriregemente, A 3. Fram till 1901 års härordning be
stod divisionen, den tredje, av två batterier och en divisionsstab.

I varje skvadron ingick sex kulsprutegevär m/21. (Bild ur Jan von Konows
fotosamling)
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Varje batteri bestod av 90 man och hade sex st 7)5 cm kanon
m/1887, vilket var en räfflad, bakladdad pjäs med skruvmekanism.
Med kanonen kunde man skjuta spränggranat, granatkartesch och
kartesch. 19
I och med genomförandet av 1901 års härordning utökades det
ridande artilleriet med ytterligare ett batteri och divisionen fick nu
nummer 5. Varje batteri bestod från 1902 av cirka 70 man och fyra
7)5 cm kanon m/1900. Totalt hade divisionen fortfarande tolv pjä
ser. Kanonen hade kilmekanism och fjädrande spade avsedd att ta
upp rekylen. Den hade en eldhastighet av fyra skott per minut och
tanken var att den även skulle införas vid det övriga artilleriet.
Innan dess utvecklades emellertid en ny kanon med eldrörsrekyl,
som införskaffades till artilleriet med benämningen m/1902. 1916
ombeväpnades även de ridande batterierna till kanon m/1902.
Pjäsen hade en eldhastighet av 15 skott i minuten och en skott
vidd på 5 500 meter.20
1916 ändrades organisationen igen och divisionen bestod åter av
endast två batterier. Divisionens 14:e batteri drogs in och hästar
med mera överfördes till ett bergsbatteri vid Norrlands artillerire
gemente.21
Artilleriets uppgifter var:
- att understödja kavalleriet vid strider om bebyggda orter och
terrängavskärningar under spaningstjänsten,
- att förbereda kavallerifördelningens anfall,
att bortleda fientligt artilleris eld från eget kavalleri samt
- att bilda en stödjepunkt på den ena flygeln.

Vid främst de tre sista uppgifterna uppstod samverkansproblem,
då kavalleriet och artilleriets strid var olika. Kavalleriets byggde på
rörelse, medan artilleriets - elden - krävde att förbandet stod stilla.
Målen för brigaderna och artillerielden var därför klart åtskiljda för
att undvika vådabeskjutning.22
Artilleriets viktigaste mål var fiendens kavalleri.23

Sammanfattning
Under tidsperioden 1901-1925 förändrades kavallerifördelningen
organisatoriskt obetydligt. De förändringar som skedde var resul184

Kavallerist i uniform m/10, utrustad med karbin m/94 och sabel m/93. (Bild ur
"Kungl. Lifgardet till häst. Regementets historia i kort sammandrag", 1916)

tat av att ny materiel tillfördes truppslaget vilket i sin tur påkallade
en organisationsförändring eller att, som i den ridande divisio
nens fall, förband drogs in.
Den svenska kavallerifördelningen bestod av två kavalleribriga
der om vardera två bataljoner och en ridande division artilleri.
Divisionens batterier minskades från tre till två 1916. Dessutom
fanns för ledningen av fördelningen ett fördelningskvarter med
cirka 90 man varav dock högst tio kan anses ha tillhört fördel
ningsstaben. Förutom dessa förband fanns diverse underhållsför
band. Totalt bestod fördelningen av cirka 2 800 man och 3 200
hästar.
Orsaken till att fördelningen såg ut som den gjorde torde ha
berott på de fördelar det innebar att bataljonernas organisation
överensstämde med kavalleriregementenas i armefördelningama.
Möjligheter fanns att förstärka arme- eller kavallerifördelningen
med extra kavalleri. Genom att inte vara för stor kunde den svenska
kavallerifördelningen ledas av en chef mot ett mål.
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Fördelningens krigsuppgifter
Allmänt

Fördelningens viktigaste uppgift var den strategiska spaningen,
vilken skulle kunna genomföras en eller ett par dagsmarscher fram
för den egna armens front där den fientliga armens samling och
första gruppering skulle utforskas. Under själva slaget hade för
delningen dessutom till uppgift att ingripa i fiendens flank eller
rygg samt att förfölja honom.24
Uppfattningen om hur kavallerifördelningen skulle användas
bibehölls under hela dess existens. Även efter första världskriget
innebar det att fördelningen i första hand skulle spana, men även
kunna medverka till avgöranden i striden, främst genom anfall i
fiendens flank. På grund av sin rörlighet bedömdes fördelningen
också lämplig för gränsskydd och att skydda eget återtåg.25
Enligt en jämförelse från 1915 mellan svenskt och ryskt kavalleri,
skulle det ryska kavalleriets överlägsna styrka till en del kunna
kompenseras genom att individerna i de svenska kavalleriför
banden, alltså soldaterna, var bättre än de ryska vilka ansågs sakna
initiativ och företagsamhet. En fördel vid ett ryskt angrepp mot
Sverige var dessutom att vi kände och hade varit i terrängen.26
För framgång vid en sammanstöt gällde, enligt jämförelsen, att
vi hade en samlad styrka och att kavalleriets huvudkrafter hölls
samman på ett ställe eller i en riktning.27

1900-1916
Vid sekelskiftet var det alltjämt Ryssland som var hotet mot landet
enligt svensk säkerhetspolitik, men planläggning fanns också mot
hot från annat håll. År 1905 hade unionskrisen lett till att Norge
upplöst unionen med Sverige. Inom generalstaben utarbetades ett
krigsfall, som innebar anfall in i Norge från Värmland. 1. armen, i
vilken bland annat kavallerifördelningen ingick, hade till uppgift
att besegra de norska stridskrafterna i Sunnanfjellsområdet. Fördel
ningen skulle transporteras med tåg till Segmon, Seffle och Åmål
och därefter koncentreras till Jernskog. Delar av fördelningen,
Husarbrigadens andra bataljon och den ridande divisionen, ingick
inte i armen utan bildade ett särskilt detachement med uppgifter
längre söderut, Bohusdetachementet. 28 (Se vidstående skiss)
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Kavallerifördelningens krigsuppgifter i Värmland
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Om de svenska stridskrafterna var engagerade i öster och endast
en del av kavallerifördelningen disponerades för att möta ett norskt
anfall, fanns planer på att möta anfallet med landstormen förstärkt
med kavalleri ur fördelningen.29
I januari 1906 påbörjades arbetet med en gemensam plan för
rikets försvar. Tidigare hade krigsplanläggningen skett inom respek
tive försvarsgren av generalstaben respektive flottans stab. Planen
blev klar senare samma år och omfattade vilka uppgifter armen
och flottan skulle ha vid olika "krigsfall". Ryssland var fortfarande
huvudfienden, men planen omfattade även ett angrepp från Tysk
land i preventivt syfte för att förekomma Ryssland. Norge ansågs i
ett sådant angrepp kunna komma att göra gemensam sak med i
första hand Ryssland.30
I huvudalternativet, krigsfall R, skulle den svenska fälthären grup
peras för att kunna möta dels en invasion över landgränsen i norr
och dels en kustinvasion mot östersjökusten. Kavallerifördelningen
grupperades delad med Dragonbrigaden i Uppsalaområdet och
Husarbrigaden, utom de i Uppsala mobiliserade skvadronerna, i
Katrineholmsområdet. Skvadronerna som mobiliserade i Uppsala
var även de grupperade norr om Mälaren. Motivet till att dela
fördelningen var, att man ville ha en avsevärd kavalleristyrka att
omedelbart kunna sända mot fienden vare sig han landsteg norr
eller söder om Mälaren. Platserna där brigaderna avsågs gruppera
var valda så att vägnätet medgav förflyttning mot möjliga land
stigningsplatser (se skiss på vidstående sida). Om det vintertid var
omöjligt att landstiga norr om Ålands hav, skulle kavallerifördel
ningen utgångsgrupperas med en brigad i Östergötland och en
brigad i Skåne.31
En ny plan färdigställdes under 1914. Ryssland var fortfarande
huvudfiende, men hotet för invasion var nu förskjutet till Östersjö
kusten, eftersom Ryssland hade påbörjat en nybyggnad av sin Öster
sjöflotta. De sannolikaste invasionsriktningarna var Gävlebukten,
Upplandskusten, Södertäljeområdet och Bråviken. De tre armeför
delningarna och kavallerifördelningen, som enligt planen skulle
koncentreras till Mellansverige inledningsvis, skulle samtliga vara
beredda att sättas in för att slå en landstigen fiende i någon rikt
ning, och då ingå i en uppsatt arme.32
För kavallerifördelningen innebar det, att fördelningen i sin hel
het skulle utgångsgrupperas i Krylboområdet vid en koncentra188
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tion norr om Mälaren. Fördelningen skulle omedelbart träda under
den då tillsatte armechefens befäl, men hade för säkerhets skull
ändå fått en uppgift av högste befälhavaren som gällde intill dess.
Uppgiften innebar att med huvuddelen trygga tillkommande fördel
ningars urlastning vid Gysinge - Hedlunda och att hindra fientliga
avdelningars framträngande mellan Dalälven och Storsjön. Där
utöver skulle fördelningen spana mot linjen Dalälvens mynning
Gävle.33 (Se skissen på sidan 189).
Vid en koncentration söder Mälaren skulle fördelningen utgångs
grupperas vid Norsholm söder om Norrköping. Detta var också
det alternativ som sågs som troligast vid en invasion vintertid då
landstigning inte var möjlig norr om Mälaren. Planer utarbetades
också på ett vinterfall då fördelningen, utom Uppsalaskvadronerna,
skulle förläggas på sin övningsplats Ljungbyhed direkt underställd
högste befälhavaren som reserv.34
Krigsfall T, Tyskland, innebar ett försvar mot en landstigning i
Skåne eller Blekinge. Operationshandlingar för det fallet utarbeta
des i maj 1913 och innebar i Skånealternativet att en arme skulle
bildas, i vilken bland annat I. armefördelningen skulle ingå.
Kavallerifördelningen var i det alternativet i sin helhet underställd
I. fördelningen med uppgift att försvara kusten vid Ystad. I Blekinge
alternativet skulle fördelningen delas och med en del underställas
13. brigaden med uppgift att försvara Olofström och Holmsjö, och
med en del underställas I. fördelningen och kvarstanna i Skåne.35
(Se skiss på vidstående sida)
I krigsfall Ryssland fanns även Norge med som ett hot. Ett an
grepp mot Sverige skulle i så fall ske då de svenska stridskrafterna
var engagerade i öster, och innebar för Sveriges del att landet inled
ningsvis endast kunde skyddas i västlig riktning med mindre
styrkor. Tanken var dock, att så fort som möjligt koncentrera hu
vuddelen av stridskrafterna till området och snarast möjligt övergå
till en offensiv in på norskt område liknande 1905 års anfallsplan.36
Målet för operationen skulle vara att besegra den norska armen,
ta huvudstaden och att ta terräng för att förbättra förhandlingsläget.
Avgörande eftersträvades i Sunnanfjells eller i Trondheims opera
tionsområde. I bägge alternativen skulle kavallerifördelningen, ef
ter järnvägstransport till Arvika, koncentreras till Skillingmark för
skydd av förbindelser och tillkommande förband. Kavalleri
fördelningen skulle anlända till Arvika med en brigad under dygn
190
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7-8 efter mobilisering och resten under dygn 9, medan övriga för
delningar skulle tilltransporteras under dygn 9-18.37
I en studie rörande 1. armens operationer i det aktuella krigs
fallet från 1916 framgår hur kavallerifördelningen avsågs att an
vändas (Se skissen på sidan 187). Armens uppgift var att trygga
armeområdet, vilket i stort omfattade Värmland, genom att:
- I första hand hindra en fientlig framryckning över gränsen.
- I andra hand hindra en fientlig utbredning och framträngande
morter och förbindelser av betydelse för koncentrering av fälthären.

Med det senare avsågs järnvägar i området och orterna Arvika, Kil,
Sunne och Torsby.
Uppgifterna till kavallerifördelningen var:
- Att intill neutrala zonens gräns bevaka samtliga över denna mot
Arvika ledande vägar.
- Att i förening med nordväst om Arvika grupperade stridskrafter
hindra en fientlig framryckning mot Arvika och mot järnvägen Ar
vika - Kil.

Förband som var grupperade inom området skulle underställas
fördelningschefen. Fördelningen grupperades med Dragonbrigaden
mellan Gunnarskog och östra Sälboda, med uppgift att bevaka vä
gar i nordlig och nordvästlig riktning, medan Husarbrigaden grup
perades som reserv väster om Arvika. Dessutom gavs instruktion
till fördelningschefen som innebar att fördelningen skulle fram
gruppera mot gränsen, om den neutrala zonen fick beträdas, och
att, om fienden anföll innan I. fördelningen urlastat, i det längsta
trygga Arvika.
I planläggningen ingick också hur en offensiv in i Norge skulle
ske. Det innebar för kavallerifördelningen att den vid fientlig
heternas utbrytande skulle vara beredd att företa en snabb o.ch
kraftig offensiv mot Kongsvinger, för att därigenom binda fien
dens krafter så att en eventuell fientlig offensiv över Skillingmark
Charlottenberg mot Arvika försvagades.38
Under samma tid fanns också planer på att i ett visst läge sända
en expeditionskår till Åland. En PM för detta utarbetades under
1915 och innebar att det i styrkan bland annat skulle ingå en skva
dron ur K 6.39
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1916-1925
Sedan 1911 hade olika parlamentariska utredningar utrett försva
rets framtida utveckling, vilket ledde till att det hösten 1914, kort
efter krigsutbrottet, tillkom ett nytt försvarsbeslut, som bland annat
innebar en utökning av de sex armefördelningama med sex reserv
fördelningar. Denna reservorganisation byggdes upp under 19151918 genom att varje infanteriregemente mobiliserade ytterligare
ett regemente. En stor svaghet i reservorganisationen var dock att
dessa fördelningar hade brist på artilleri och kavalleri.40
I det nya krigsfall Ryssland, som nu planerades, fanns det plats
för en stor strategisk reserv. I denna ingick tre linjefördelningar och
kavallerifördelningen. För kavallerifördelningen innebar det i stort
samma gruppering och uppgift som tidigare, det vill säga hela
fördelningen utgångsgrupperad centralt för att kunna nå aktuella
landstigningsområden. Även i de krigsfall där det tillkom hot från
Norge och England i samband med ett krig mot Ryssland, kvarstod
fördelningen mitt i landet som strategisk reserv.41 Endast i det fall
då Ryssland var mer passivt och England huvudmotståndaren,
fick kavallerifördelningen en annan uppgift, som innebar att den
ingick i 1. armen tillsammans med I. fördelningen och skyddade
Värmlands län. I likhet med tidigare planläggning skulle armen
vara beredd flytta över operationerna på norskt område. Huvud
delen av armen var i det krigsfallet grupperad i Bohuslän, vilket
var det ställe där England väntades landstiga.42
Efter kriget skedde en ny planläggning mot anfall från England
och Tyskland. I krigsfallet England/Norge var England huvud
fienden men Norge väntade ansluta sig vid ett angrepp på Sverige.
I det fallet avsågs kavallerifördelningen grupperas i Värmland med
uppgift att skydda huvudstyrkans uppmarsch.43
Krigsfall Tyskland innebar ett anfall mot södra Sverige från Tysk
land, Tyskland och Danmark eller England och Danmark. En arme
skulle sättas upp i Skåne och bestå av I. fördelningen, kavalleri
fördelningen och två reservfördelningar. Kavallerifördelningen ut
gjorde armereserv och utgångsgrupperades i de olika alternativen
enligt följande:44 (Se skissen på sidan 191)
Anfall från Tyskland •- Tomelilla,
Anfall från Tyskland, Danmark-Tomelilla, Åstorp,
Anfall från England, Danmark-Åstorp, Lund.
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Åren 1920-1921 utarbetades ett fall Finland efter det att tonen skärpts
i Ålandsfrågan. Det innebar att armen inledningsvis skulle möta ett
finskt anfall över gränsen i Norrbotten och skydda sig mot Norge i
väster. Bland annat kavallerifördelningen avsågs kvarstanna som
strategisk reserv på mobiliseringsorten i Skåne. I ett senare skede
skulle, i ett alternativ, den strategiska reserven, tre armefördelningar
och kavallerifördelningen överskeppas till västra Finland med upp
gift att avskära de finska förbindelserna och tvinga Finland till en
besvärande kraftsplittring. I och med att Ålandsfrågan avgjordes
1921 minskade krigsfallet i betydelse.45
Under 1922-1924 omarbetades krigsfall Ryssland, vilket för
kavallerifördelningen innebar att man fortfarande skulle vara re
serv men nu kvarstanna på mobiliseringsorten.46

Efter 1925 års försvarsbeslut
1925 års försvarsbeslut innebar att antalet linjefördelningar skulle
minskas till fyra och att kavallerifördelningen och de sex reservför
delningarna skulle avvecklas. Den nya krigsorganisationen, enligt
1925 års härordning, skulle vara genomförd 1928.47
Under våren 1926 fram till sommaren 1929 utarbetades en ny
försvarsplan där Ryssland var huvudmotståndare i två fall och en
västmakt i ett tredje fall. De två första fallen innebar, att en gräns
invasion i Norrbotten och en kustinvasion i öst skulle kunna mötas,
medan det tredje fallet innebar, att huvuddelen av fälthären skulle
försvara Skåne.48 Tanken var dessutom att fälthärens huvuddel i de
olika fallen skulle grupperas skyddat inne i landet som strategisk
reserv och insättas först sedan man sett var exempelvis en landstig
ning skett. Detta gillades dock inte av regeringen utan gränsförsvaret
förstärktes på bekostnad av den strategiska reserven.49
Något lättrörligt operativt förband, liknande kavallerifördel
ningen, fanns inte längre, även om möjligheten fanns att tillfälligt
sammanföra kavalleriregementen till ett armekavalleri.50
Behovet av ett självständigt lättrörligt förband som snabbt kunde
omgrupperas mellan olika krigsskådeplatser hade sedan kavalleri
fördelningen avvecklats påtalats av bland annat kavalleriinspek
tören von Rosen och i början av 1930-talet även av generalstaben.51
I 1936 års försvarsbeslut återuppstod det självständiga kavalle
riet i form av en lätt brigad. Brigaden avsågs främst användas som
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en lättrörlig, eldkraftig enhet att snabbt kunna sättas in att för
stärka det svaga kustförsvaret eller att bidra till övre Norrlands
försvar.52 (Se skissen nedan).
I krigsplanläggningen för krigsfall Ryssland som följde utgångs
grupperades brigaden vid det sannolikaste krigsfallet, en kombi
nerad gräns- och kustinvasion i Norrland, i trakten av Krylbo. Det
var ett utgångsläge som medgav att brigaden kunde sättas in mot
olika landstigningsområden längs södra Norrlandskusten och lik
nade den gruppering som kavallerifördelningen hade haft för krigs
fall Ryssland under kriget.
Lätta brigadens organisation (1936)
Stab
Signalkompani
Kavalleriregemente

Kavalleriregemente

Kavalleribilbataljon

Stab

Stab

Stab

Tre ryttarskv
En cykelskv
En tung skv
En pansarbilsskv
Tross

Tre ryttarskv
En cykelskv
En tung skv
En pansarbilsskv
Tross

En pansarbilsskv
Två bilskv
Tross

□
Artilleridivision

Tre batterier

Ingenjör
kompani

Trafik
pluton

Hästsjukvårds
luton

Sjukvårds
luton

Ammunitions
förband

Transport
förband

Livsmedels
förband

Drivrn/ verkstads
förband
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Sammanfattning
Under perioden 1901-1925 var kavallerifördelningen avsedd att
användas i tre olika riktningar, beroende på aktuellt hot. I det
sannolikaste fallet, där Ryssland var angripare, avsågs fördelningen
utgångsgrupperas för att tidigt kunna möta en landstigning på
Östersjökusten. Vid ett anfall från Norge skulle fördelningen kon
centreras till Värmland och där inledningsvis skydda den egna
härens tilltransport. Därefter skulle fördelningen vara beredd att
anfalla västerut in i Norge. I det tredje fallet, med vilket avsågs en
landstigning i Skåne, skulle fördelningen utgångsgrupperas för
försvar av de troliga landstigningsområdena.
Kavallerifördelningen avsågs i de olika krigsfallen användas både
samlad i fördelning och delad brigadvis. En delad gruppering var
annars inget som förordades, varken i dåtidens reglementen eller
debatt, utan tvärtom påtalades värdet av att ha en samlad styrka
som med kraft kunde sättas in i olika riktningar.
Anledningen till att dela fördelningen torde ha berott på osäker
heten om var den skulle sättas in, och att terrängen i västra och
mellersta Sverige inte var gynnsam för uppträdande med så stora
kavalleriförband. Fördelningen var dock utgångsgrupperad sam
lad i huvudfallet, krigsfall Ryssland från och med 1914 års krigs
planläggning, men det berodde nog på att fördelningen som reserv
inte hade någon konkret uppgift, och att det då var praktisk att ha
den samlad. I dessa fall fanns också andra reserver avdelade som
kunde täcka upp eventuell osäkerhet om var landstigning skulle
ske.
Under perioden 1928-1936 saknades ett självständigt lättrörligt
förband i den svenska armen, även om möjligheten fanns att tillfäl
ligt sammanföra arrnefördelningarnas kavalleri till en styrka. Det
blev istället de kvarvarande linjefördelningarna som till del fick
överta kavallerifördelningens uppgift och utgångsgruppera skyd
dade inne i landet beredda att sättas in där en landstigning skedde.
I och med 1936 års försvarsbeslut sattes en lätt brigad upp med
uppgifter motsvarande de som kavallerifördelningen haft.
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Utbildning av fördelningen 1901-1925
Allmänt

Enligt exercisreglemente för kavalleriet från 1897 var ändamålet
med övning i kavallerifördelning att:
...bibringa brigader och bataljoner samt deras befälhafvare färdighet
i att under enhetlig ledning samverka i kavallerifördelningsförband.
Särskildt i större enheter är det ett villkor för framgången, att såväl
fördelningschef som brigad- och bataljonschefer ega förmåga att has
tigt uppfatta stridsläget samt att med initiativ och beslutsamhet handla
i enlighet därmed.53

Detta ändamål eller motsvarande återkommer även i senare upp
lagor av reglementet intill dess att fördelningen avvecklades 1925.54
Förhandsutbildningen vid kavalleriregementena genomfördes
främst under de varje höst återkommande regementsövningarna,
då förbanden övades under en och en halv månad i formella och
tillämpade övningar. För K 5 och K 6 hölls dessa övningar för det
mesta i Ljungbyhed, vilket var förbandens övningsplats. Först övade
man i tropp och skvadron och därefter i bataljon. Avslutningsvis
skedde övning i större förband, som leddes av regementschefen
eller, om fördelningen övades, av inspektören för kavalleriet. Dessa
avslutande övningar genomfördes ofta på annan plats och där del
tog även förband från andra fördelningar, vilka man övade med
eller mot.55
Sedan år 1898 var Prins Carl inspektör för kavalleriet. Han hade
gjort trupptjänst vid flera olika förband och även genomfört stu
dier utomlands. Vid endast 32 års ålder blev han utnämnd till överste
och sekundchef för Livgardet till häst, K 1, och tre år senare gene
ralmajor för att året därefter tillträda den nya befattningen som
kavalleriinspektör.56 Under sina studier utomlands i Tyskland del
tog han bland annat vid kavalleriövningarna i Paderborn och
kejsarmanövern i Hannover 1889. Det var övningar i divisions
förband och under övningarna gavs kritik och framfördes exempel
på lösning, vilket inte förekom i Sverige på den tiden. Dessutom
förekom tillämpningsövningar vilket också var nytt. I Sverige var
officerarna i allmänhet, enligt Prins Carl, ointresserade av taktik.
En tredje sak som prinsen noterade var förbandens ljudlösa fram
förande utan de onödiga kommandon som förekom i Sverige. Dessa
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iakttagelser framfördes tre år senare av Prins Carl i boken
"Kavalleristiska tillämpningsövningar och kavallerifördelningens
ledning under striden"57

1901 års fälttjänstövning 58
Hösten 1901 anordnades fälttjänstövning med trupper ur 1.
armefördelningen i Kristianstads och Hallands län i trakten mellan
Östra Ljungby och Halmstad.Övningen pågick den 13-18 septem
ber och var indelad i två avsnitt. Den 12-14 genomfördes en
spaningsövning med kavallerifördelningen över Hallandsåsen mot
Lagan, och den 16-18 genomfördes stridsövningar i kavalleri
fördelningsförband i trakten av Laholm. Första delen leddes av
chefen för 1 fördelningen och den andra av inspektören för kavalle
riet, Prins Carl. Den 15:e var "rastedag".
Prinsen var själv fördelningschef och som chef för fördelnings
staben tjänsgjorde stabschefen vid kavalleriinspektionen, majoren
Oxenstierna. Även vid brigaderna var det de "skarpa" cheferna
som förde befälet, det vill säga regementscheferna; vid Husarbri
gaden överste Grönwall och vid Dragonbrigaden överste Björn
stjerna. Detta, att cheferna själva förde befälet under övning, var en
"anordning" som Prins Carl lånat från Tyskland och vilket han
förordade på alla nivåer. I fördelningen deltog även den ridande
divisionen med tre batterier samt kavallerifördelningskvarteret.
I fördelningen ingick på försök även en velocipedpluton från
Hallands bataljon.
I övningen deltog också, som fiende, Hallands bataljon med fyra
kompanier och Kronprinsens husarregemente. Stridsdomare var
regementscheferna vid K 7 och A 3, överstarna von Platen och
Leth.
Totalt ingick cirka 4 000 man och drygt 2 300 hästar i övningen.
Varje soldat i kavalleriförbanden skulle ha 80 skott till sin karbin,
medan infanteristerna fick 100 skott per gevär. För de tolv kano
nerna var 120 skott avdelade.
För den första övningen, spaningsövningen, gällde en förutsätt
ning som innebar att en fientlig landstigning skett i Halmstad. Den
landstigna fienden uppskattades till cirka en och en halv arme-
fördelning och ett fientligt kavalleriregemente med artilleri var
under framryckning från Halmstad i sydlig riktning. 1. armeför198

delningen var under koncentrering till i trakten av Klippan och
kavallerifördelningens uppgift var att
...skaffa närmare upplysningar om den landstigande fienden samt
att söka försvåra hans framryckning, så att 1. armefördelningen må
kunna under gynnsamma förhållanden träda honom till mötes norr
om Hallands ås.

Uppgiften överensstämde väl med de tankar som fanns, om hur
självständigt kavalleri skulle användas, och löstes genom att för
delningen den första dagen framryckte cirka 25 kilometer på tre
täter. Bredden var nästan två mil, men huvuddelen hölls samlad i
mitten. Den vänstra täten bestod av en bataljon och den högra av
två skvadroner. Dessutom gick före huvudstyrkan en föravdelning
bestående av två skvadroner. Fördelningschefen gick i täten för
huvudstyrkan som bestod av två bataljoner och artilleriet. Andra
dagen fortsatte de tre täterna under stridskänning mot Lagan, där
övningen bröts och man vilade före den andra delen då strids
övningarna skulle genomföras.
Första dagens stridsövningar omfattade:
A) Framryckning i okänd terräng under formell manöver. Övergång
av järnväg och vattendrag.
B) Anfall omedelbart från samlingsform mot markerade stillastående
mål, därefter samling och framåt.
C) Som C, men efter samlingen bakåt.
D) Anfall mot infanteri.

I rapporten efter övningen angav inspektören sina slutsatser. Efter
övning A var slutsatserna att fördelningen måste ledas på tecken
och att adjutanttjänsten var viktig. Adjutanten borde vara samma
varje gång till samma avdelning (brigad). Dessutom påpekades, att
eklärörtjänsten, dvs rekognosering, inför övergång av vattendrag
skulle styras och utgå från staberna och ej från skvadronerna, då
endast de högsta befälhavarna var kompetenta. Slutsatser efter
övning B och C var bland annat att så långt som möjligt behålla den
ständiga indelningen av förbandet och att en fördelningsreservs
viktigaste uppgift var att hemföra segern och inte att utgöra skydd
för en stridsgrupp. Ytterligare en erfarenhet var att artilleri
befälhavaren borde följa fördelningschefen eftersom "att i tid och
på lämplig plats ge artilleriet uppgift är en av kavalleribefälhavarens
199

viktigaste uppgifter". Dagens sista övning visade att kavalleri en
dast ska användas mot infanteri om större förluster kan påräknas
för fienden än om det egna infanteriet använt sin eld.
Sammanfattande slutsatser efter dagen var att det fanns brister i
brigadernas förbandsutbildning, men att de hade en god enskild
utbildning. Utbildning i bataljon måste gå ut på samverkan mellan
bataljoner och skvadroner. Den ridande divisionen hade brister i
samövning med kavalleri och dessutom var batteriernas rullande
materiel allmänt skröplig.
Under den andra dagen skulle följande moment övas:
A) Stridsövning mellan "lefvande" och markerad kavallerifördelning.
B) Formella grupperingsövningar.
C) Som övning A.
D) Anfall mot infanteri som understöddes av kavalleri och artilleri.

Under övning A och B besökte kungen förbandet och övning C
utbyttes mot förbimarsch. Den viktigaste slutsatsen efter dagens
övningar var att övning A var den hittills svåraste, eftersom fienden
var en kavallerifördelning.

"Anfall mot infanteri" ur "Undervisning för ryttaren", 1904 års upplaga.
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Sista dagen ägnades åt en dubbelsidig förföljningsövning, där
fördelningen delades och påfördes delar från de förband, som ti
digare varit fiender. Övningen gav fördelningschefen bland annat
den slutsatsen, att brigadchefema, om möjligt, borde vara i närhe
ten av fördelningschefen.
Övningen 1901 var en stor kavalleriövning och under alla mo
ment stred kavalleriet uppsuttet. Ännu var det inte aktuellt att
strida till fots och att se hästen enbart som ett transportmedel, vilket
innebar, att övningen skördade sina offer bland hästarna, vilka
hölls igång hela tiden.59

Fälttjänstövningar 1902-920
Nästa gång fördelningen övades var 1906 vid övningar på Ljungby
hed under två dagar. Ur brigaderna deltog bägge bataljonerna och
från det ridande artilleriet två batterier. Fördelningen övades i att
fördröja fienden under dag ett och i anfall dag två. Anfallsövningen
dag två blev emellertid inte bra, då fördelningen anföll fienden i
fronten.60
År 1907 ledde Prins Carl övningar i Skåne med fördelningen
under fem dagar. I övningen deltog, förutom kavallerifördelningen,
en bataljon från Jönköpings regemente och knappt 100 man från
den frivilliga skytterörelsen. De sista deltog, då Prins Carl ville öva
samverkan mellan landstorm och spaningspatrull. I direktiven för
övningen angavs särskilt att övningarna skulle anordnas med tanke
på att så långt möjligt nedbringa kostnaderna.61 Under övningen
fördes fördelningen inte av prinsen själv utan av Axel Ribbing,
som var chef för Skånska husarregementet.62
De första dagarna ägnades åt övning i spaning och därav upp
komna strider. Fienden hade denna gång, enligt förutsättningen
för övningen, landstigit i Trelleborg och Ystad och uppgiften för
fördelningen var att slå mot dess underhåll. Uppgiften från arme-
chefen löd:
... att söka afbryta fiendens etapplinje öfver Weberöd samt uppbringa
därstädes sannolikt befintliga förråd. Lyckas detta bör kavalleri
fördelningen därefter omedelbart framtränga vidare för att genom sitt
uppträdande i fiendens rygg söka kraftigt medverka vid den allmänna
anfallsrörelse jag ämnar inleda den 1 september på morgonen.63

Kavalleriinspektören konstaterade efter övningen att fördelningen,
på grund av sin offensiva kraft med bland annat sitt artilleri, kunde
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nå stor framgång i uppgiften att bryta fiendens förbindelser. Detta
under förutsättning att fördelningens rörlighet utnyttjas och att ett
avgörande undviks. 64
Efter en vilodag övades under de två sista dagarna anfall mot
infanteri och kavalleri. Vid anfall mot infanteri, konstaterade Prins
Carl, är det av stor vikt att fördelningen så långt möjligt utgångsgr
upperar och framrycker i skydd av terrängen samt anfaller från
flera håll.65 övningarna 1907 avslutades med en förföljningsövning
där det, enligt Prins Carl, med all önskvärd tydlighet framgick vad
en parallellt förföljande kavallerifördelning kan åstadkomma en
fiende som tillbakarycker.66
Vid övningarna som genomfördes i trakten av Sjöbo och Hörby
förflyttades fördelningen 7,5 mil under drygt ett dygn varav sex
timmar i stridsformering.67
Fördelningen övades igen 1909 i Hässleholm under två dagar.
Den första dagen var resultatet bra i den dubbelsidiga anfalls
övningen som genomfördes, där en bataljon och ett batteri marke
rade fiendestyrka. Den andra dagen genomfördes en förföljnings
övning med mindre bra resultat, vilket enligt chefen för 1. fördel
ningen, generalmajor von Matem, berodde på att man av kostnads
skäl varit tvungen att öva i olämplig terräng (skog med dåliga
vägar).68
Vid kavallerifälttjänstövningen i Skåne 1914 övades fördelning
ens förband under två dagar mot varandra och en dag i fördelning.
Omfattningen för övningarna var liksom 1907 spaning och strid
mot en fiende som landstigit i Ystad.69
Vid övningarna i Skåne 1916 övades fördelningen åter under tre
dagar. De två första dagarna löste fördelningen spaningsuppgifter
som dessutom innebar strid i syfte att skydda den egna armens
förberedelser, alltså enligt reglementet. Den sista övningsdagen hade
fördelningen till uppgift att från en förstärkt försvarslinje hindra
ett fientligt framträngande. Uppgiften löstes genom att stora delar
av fördelningen grävde ner sig och genomförde striden till fots.70
Nytt för övningarna året därefter var att man även övade
mörkerstrid samt att kulsprutetroppen nu ingick i brigaden. I öv
rigt övades under de fyra dagarna, som tidigare, spaning och för
dröjning.71
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Fälttjänstövningar 1920-1925
Erfarenheter efter världskriget omsattes i ett nytt reglemente som
utkom 1920 och benämndes "förslag till exercisreglemente för ka
valleriet''. Avsnitten om strid till fots utökades på bekostnad av de
om strid till häst. Hästen blev nu mera ett sätt att föra fram sin
ryttare till den plats där han skulle strida till fots. Uppsutten strid
fanns kvar, men stridsenheten var inte längre bataljon utan skva
dron. I reglementet hade det dessutom införts bestämmelser om
skydd mot flygspaning och beskjutning från luften.72
Under fälttjänstövningarna 1923 med I. och II. armefördelningen
ingick i styrka B en kavalleribrigad som till sin huvuddel sattes
upp av kavallerifördelningens förband.73 Brigaden bestod av tre
kavalleribataljoner, en pansarbilsavdelning, ett ridande batteri och
en fältradiosektion. Bataljonerna innehöll tre skvadroner och en
kulsprutetropp och pansarbilsavdelningen fyra bilar och en motor
cykel. I styrka B ingick dessutom en spaningsflygavdelning med
sju flygplan.74
Under övningen övades "flygare skydd" eller som det benämn
des "betäckning för flygplan". Kavalleribrigaden fick under öv
ningen uppgift att skydda flank och att ta övergångar.75
I augusti 1924 övades kavallerifördelningen för sista gången. I
övningen, där även K 7 deltog, var en spaningsflygavdelning un
derställd fördelningen. Fördelningen hade inledningsvis fått till
uppgift att utforska fiendens gruppering och att genom anfall un
derlätta den egna armens framträngande.
Spaningsflygsavdelningen användes för övervakning och för
spaning mot bestämda mål. övningen avslutades med att fördel
ningen fick i uppgift att avskära fiendens återtåg. Efter övningen
framförde kavalleriinspektören kritik mot att förbanden ej haft sina
kulsprutor och kulsprutegevär eldberedda mot flyg som de borde.76

Sammanfattning
I och med att Prins Carl blev inspektör för kavalleriet utvecklades
truppslagets utbildning. Ideer från Tyskland prövades och infördes,
vilket gav realism åt övningarna.
Hela kavallerifördelningen övades inte tillsammans varje år, men
när det skedde, övades förbandets huvuduppgifter spaning och
strid. övningarna var oftast dubbelsidiga mot något annat förband
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från I. fördelningen som styrka B. De år fördelningen inte övades
skedde brigadvisa övningar vid respektive regemente. Antagligen
var också delar av kavallerifördelningen styrka B de år då övningar
skedde med I. fördelningen.
Förutsättning för fördelningens övningar var oftast att en fientlig
landstigning hade skett på syd- eller västkusten och att kavalleri
fördelningen tidigt skulle möta med spaning och strid. Detta var en
förutsättning som väl stämde överens med de uppgifter fördel
ningen skulle ha enligt reglementet och hade i I. fördelningens
område. Däremot övades aldrig kavallerifördelningen utanför
fördelningsområdet trots att den i de krigsfall som bedömdes som
troligast, hade uppgifter i Väst- och Mellansverige.
Vid övning i fördelning var det främst de högre cheferna som
övades. För de övriga cheferna och soldaterna skilde sig nog inte
övningarna mot de "vanliga" i omfattning. Framförallt Prins Carl
satte stor vikt vid att förhandscheferna övades och gav efter öv
ningarna kritik inte bara till soldaterna utan även till dessa enligt
tyskt mönster. I rapporterna efter övningarna saknades inte heller
självkritik.
Under 1920-talet övade fördelningen med och mot det som i
framtiden skulle komma att ersätta kavalleriet: cykel och pansar
förband samt flyg.

Avvecklingen av kavallerifördelningen
Inledning
Kavallerifördelningen och därmed det självständiga kavalleriet
upphörde i och med att 1925 års härordning trädde i kraft den 1
januari 1928. Kavalleriregementena K 5 och K 6 slogs då samman
med Kronprinsens husarregemente, K 7, till Skånska kavalleri
regementet, K 2. I samband med avvecklingen av fördelningen
upphörde också den ridande divisionen vid A 3 och därmed det
sista ridande artilleriet i landet.77
Diskussionen om fördelningens vara eller inte vara hade pågått
sedan början av 1900-talet och var den tidens mest omtalade
kavallerifråga.
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Ka vallerifördelningen under förbimarsch för armefördelningschefen 1926.
(Bild ur "Sverigesförsvar," l/1, 1928)

Kavallerifrågor 1901-1919
I en motion till 1901 års riksdag hade, av ekonomiska skäl, förslag
lagts för ett slopande av kavallerifördelningen. Det särskilda utskott
som utredde frågan ansåg också att det, beroende på vårt lands
utsträckning och terrängförhållanden, var tveksamt om fördel
ningen skulle kunna använda sin fulla kraft i tid. Utskottet föror
dade en halvering av de två regementena, som i krig då tillsammans
skulle kunna ställa upp en självständig brigad om två bataljoner.
Dessutom ville utskottet se en förstärkning av fördelningskaval
leriet, och då speciellt kavalleriet i Norrland. De som reserverade
sig mot utskottets förslag framhöll betydelsen av strategisk spa
ning före och under ett krig, och kavallerifördelningens möjligheter
att rikta ett kraftigt anfall mot en fiendes flank och rygg. I riksdagens
omröstning vann reservanterna och ingen förändring av kavalleri
fördelningen skedde.78
Vid 1904 års riksdag behandlades kavallerifrågan igen. En motion
hade väckts med förslag att utreda hur Norrland i fred skulle kunna
förstärkas med kavalleri. Enligt motionen borde kavalleri finnas
nära gränsen, för att tidigt kunna sättas in för bland annat spaning.
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Det särskilda utskott som utredde frågan menade att denna utök
ning inte fick ske på fördelningskavalleriets bekostnad, utan skulle
lösas genom att flytta delar av kavallerifördelningen till Norrland.79
Det blev inget beslut i 1904 års riksdag, men frågan skulle utre
das ytterligare och en utredning tillsattes i september 1904 med
uppgift att utreda behov av ytterligare kavalleri i Norrland och
sättet för fyllandet av detta behov. Utredningen, som benämndes
kavallerikommitten, bestod av sakkunniga och blev klar 1905. Kom
mitten föreslog att kavalleriet i Norrland redan i fred skulle förstär
kas med fem skvadroner i både Norrbotten och mellersta Norr
land. Dessa skvadroner skulle tas från Skåne, där nu hälften av
landets femtio kavalleriskvadroner fanns. Både chefen för VI. för
delningen och kavalleriinspektören gillade förslaget, men delade
inte kommittens uppfattning om behovet av kavalleri i mellersta
Norrland. Chefen för I. fördelningen ville ha kvar sina förband,
men var beredd att vid mobilisering transportera dem norrut.80
Både kavallerikommitten och kavalleriinspektören avvisade emel
lertid detta och menade att det skulle ta för lång tid.81
Enligt kommitten var kavallerifördelningen av betydelse för att
fylla behovet av kavalleri i Norrland men det behövde inte betyda
hela fördelningen, utan även att den brigad- eller till och med ba
taljonsvis transporterades till olika landsdelar. Kommitten ansåg
också att det inte behövde vara någon olägenhet att i fred sprida
fördelningen, utan att det tvärtom skulle vara lättare att koncen
trera den från olika håll. Chefen för I. fördelningen ansåg emeller
tid att ett självständigt kavalleri borde, där det sattes in, vara större
än en brigad. Dessutom, ansåg han, kunde en sådan liten styrka
inte motivera något eget artilleri då det mer hindrades av detta,
vilket i sin tur torde innebära att det ridande artilleriet avskaffades.
Kavalleriinspektören delade dessa åsikter men menade att kavalleri
fördelningen nog kunde minskas med fem skvadroner. Av de olika
alternativ, som kommitten lade fram, förordade chefen för
I.fördelningen ett alternativ som innebar att två skvadroner skulle
förflyttas till Norrbotten. Dessa borde, enligt honom, tas ur både
Husar- och Dragonregementet. Kavalleriinspektören förordade att
fem skvadroner ur husarerna flyttades till Norrbotten, vilket också
skulle lösa förbandets kasemering.82 Kommittens utredning ledde
dock inte då till några åtgärder.
1907 togs frågan upp igen av krigsministern, som då var Lars
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Tingsten. Kavalleriinspektören stod fast vid sin uppfattning om
hur frågan med kavalleri till Norrland skulle lösas, och påtalade
dessutom, att erfarenheter de sista åren visat att förband med
krigsuppgifter i Norrland också borde vara fredsförlagda där.
Riksdagen tog 1907 beslut om att ett avtal från 1903 med Helsing
borgs stad angående förläggning av tio skvadroner ur husar
regementet ändrades till att gälla endast fem skvadroner. 1908 flyt
tade regementets första bataljon in i nybyggda kaserner i Helsing
borg medan dess andra bataljon förlades med tre skvadroner i
Landskrona och två i Uppsala.83
En år 1907 tillsatt försvarskommitte överlämnade 1910 sitt be
tänkande. I frågan om kavalleri till Norrland yttrade kommitten
att, på grund av rekryteringsproblem, den inte kunde tillstyrka
kavallerikommittens förslag från 1905 med tio skvadroner. Kom
mitten förordade istället en flyttning av två skvadroner från
Husarregementet till Norrbotten. 84
Kavalleriinspektören tog upp frågan på nytt i augusti 1911 i en
skrivelse till riksdagen. I den ansåg han fortfarande att fem
skvadroner borde flyttas till Norrbotten men accepterade försvars
kommittens förslag på två stycken. Dessa borde enligt honom bilda
en särskild kavallerikår och inte utgöra något detachement liknande
husarernas i Uppsala, då en spridning på 150 mil ansågs olycklig.
Kåren borde sättas ihop så, att husarerna och dragonerna minska
des med vardera en skvadron. Kvarvarande skvadron i Uppsala
borde flytta till Skåne, vilket skulle innebära att regementena fort
sättningsvis bestod av vardera en fem- och en fyraskvadrons
bataljon. Denna lösning gillades även av chefen för I. fördelningen
och kommendanten i Boden.85 Förslaget remissbehandlades men
ledde inte till några åtgärder. 1911 års val innebar att liberalerna
med Karl Staaf vann, med bland annat nedskärning av försvaret på
programmet. Hösten 1911 tillsattes fyra försvarsberedningar varav
en, den tredje, bland annat skulle behandla kavalleriets organisa
tion.86
Försvarsberedningen, som blev klar 1914, förordade en flyttning
av två skvadroner till Norrbotten, där de skulle ingå i en spanings
kår. Dessutom skulle de två tioskvadronersregementena minskas
till åtta skvadroner var och husarregementets detachement i Upp
sala dras in.87 Förslaget gick igenom i 1914 års riksdag och nya
kaserner byggdes i Boden för kavallerikåren. På grund av kriget
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kom varken flyttningen eller indragningen av detachementet i Upp
sala att genomföras utan de bägge regementena behöll tills vidare
sina tio skvadroner.88
Under försvarsberedningens arbete diskuterades också om
rytteriet kunde ersättas med infanteri och kulsprutetrupper eller
flyg och därmed pengar kunde sparas. Jämförande försök genom
fördes och visade att det ena inte kunde ersätta det andra men väl
komplettera det.89 Flygets möjligheter till spaning ansågs begrän
sade, då det var alltför väderberoende.90

1919 års försvarsrevision
I november 1919 tillsatte regeringen, som bestod av socialdemo
krater och liberaler, en försvarsrevision med uppgift att bland annat
avge förslag om en revision av Sveriges försvar. Till ordförande i
kommitten, som bestod av 14 ledamöter, utsågs den liberale riks
dagsmannen och landshövdingen Herman Kvarnzelius.
Redan 1917 hade dåvarande statsministern Eden utryckt en
uppfattning om, att försvarets omfattning bättre skulle anpassas
till landets bärkraft och den fredliga kulturens behov. Detta borde
ske så snart kriget var slut.91
Kommitten ansåg att krigsrisken minskat dels beroende på till
komsten av Nationernas förbund och dels på att Ryssland och Tysk
land försvagats samt att Finland och Östersjöprovinserna blivit själv
ständiga.92 I det betänkande, som avlämnades våren 1923, före
slogs ett slopande av de sex reservfördelningarna och en minsk
ning av linjefördelningarna från sex till fyra stycken.93 För kaval
leriets del innebar förslaget dessutom ett slopande av kavalleri
fördelningen.94
Kommitten var inte enig, utan förslaget, som hade ställts av libera
lerna, får sägas ha varit en kompromiss. Högern ville behålla samt
liga sex linjefördelningar medan socialdemokraterna i kommitten
förordade en minskning till tre stycken.95
Om krigserfarenheterna skrev revisionen, att speciellt den stra
tegiska spaningen till en del skulle kunna övertas av flygvapnet,
men att det inte helt skulle kunna ersätta kavalleriet, på grund av
sitt väderberoende och sin oförmåga att ta fångar. Vidare visade
erfarenheterna att kavalleriets strid visserligen numera i huvudsak
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skedde till fots, men att det var värdefullt att snabbt kunna nå
gynnsamma utgångslägen. Angående organisationen pekade revi
sionen på att, under kriget, vikten hade lagts på det självständiga
kavalleriet. Försvarsrevisionen skrev: "Krigserfarenheten har så
lunda otvetydigt givit vid handen, att kavalleriet allt fortfarande
väl hävdar sin plats under det rörliga kriget."96
Erfarenheterna från kriget rörande kavalleriet hade bland annat
delgivits revisionens ledamöter vid ett föredrag 1920 av dåvarande
chefen för Smålands Husarregemente, överste N Adlercreutz, som
1912-1918 varit militärattache i Berlin. Han menade dessutom, att
slutsatsen av krigserfarenheterna borde vara de, att främst det
självständiga kavalleriet borde förstärkas avsevärt, bland annat med
särskilda kulspruteskvadroner.97
Även generalstabsofficeren Henry Peyron hade, vid ett föredrag
inför revisionen, förordat en utökning av fördelningen. Enligt ho
nom borde den förstärkas med rörliga och eldkraftiga förband med
kulsprutor och kulsprutegevär, såsom velocipedinfanteri och
biltrupp, samt med mera artilleri.98
Revisionen föreslog trots detta, att kavallerifördelningen skulle
dras in, eftersom dess betydelse inte stod i rimlig proportion till
dess kostnader jämfört med infanteriet och artilleriet. Den föreslog
en sammanslagning av Skånska husar- och dragonregementet till
ett regemente med fem skvadroner. Att helt slopa bägge rege
mentena ansåg kommissionen inte vara möjligt, då det behövdes
kavalleri förutom fördelningskavalleriet. Regementet behövdes
dessutom för att under fred kunna förse bland annat generalstaben
med hästar. Eftersom fördelningen skulle läggas ned var det inte
heller motiverat att behålla den ridande divisionen utan även den
föreslogs för nedläggning.99
Angående frågan om kavalleri till Norrbotten föreslog revisio
nen att beslutet från 1914, som innebar att en speciell kavallerikår
om två skvadroner skulle upprättas, inte skulle fullföljas. Istället
föreslogs att en skvadron ur Norrlands dragoner i Umeå skulle
detacheras i Norrbotten. 100
I april 1923 blev högerledaren Ernst Trygger statsminister i en
regering som satte försvarsfrågans lösning främst. I en proposition
till 1924 års riksdag föreslogs, att alla de sex linjefördelningarna
skulle behållas. Det innebar att sex kavalleriregementen skulle vara
kvar men däremot inte kavallerifördelningen. Återigen motiverades
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det med de stora ekonomiska vinningar som kunde göras genom
indragning av fördelningen med dess artilleri.101 Dessutom visade
krigets erfarenheter, enligt propositionen, att kavalleriet gjort sig
mindre gällande än infanteriet och artilleriet samt att man genom
flygvapnets tillkomst fått ett annat medel för spaning.102
Kavalleriinspektören, generalmajoren Reinhold von Rosen, gav
1924 sin syn på både revisionens och propositionens förslag i skrif
ten "Kavalleriet - några uppsatser med anledning af försvars
revisionens majoritetsförslag och Kungl. propositionen i härord
ningsfrågan till 1924 års riksdag". I den kritiserade han de slutsat
ser som revisionen kommit fram till av krigets erfarenheter och
pekade på att många länder istället förstärkt sitt kavalleri, och då
främst det självständiga. 103 von Rosen föreslog också en
"nödfallsåtgärd", som innebar att det skulle bli kvar en kavalleri
brigad om två bataljoner som självständigt kavalleri. I brigaden
skulle dessutom moderna hjälpförband ingå. Detta skulle innebära
att både Skånska dragon- och husarregementet blev kvar och att
dessutom hästaveln i Skåne räddades.104
Även Nils Adlercreutz, som nu var chef för K 6, hade ett eget
förslag om självständigt kavalleri. Det innebar en brigad med stab,
tre bataljoner och hjälpvapen. I förslaget ingick att de tre skånska
kavalleriregementena, K 5, K 6 och K 7, skulle sätta upp en bataljon
vardera. Enligt Adlercreutz skulle förslaget kosta tre miljoner kro
nor att jämföras med kavallerifördelningens fem. Ville man spara
mer pengar på kavalleriet, måste det enligt honom ske på fördel
ningskavalleriets bekostnad. Även Adlercreutz avslutade med att
peka på att det dessutom skulle räddas oberäkneliga ekonomiska
värden för Skåne då hästaveln blev kvar.1cs
1924 års proposition i försvarsfrågan gick inte igenom i riksda
gen och efter nyval hösten 1924 blev det åter en socialdemokratisk
regering. Denna gång med Per Albin Hansson som försvarsminis
ter.106

1925 års försvarsbeslut
I februari 1925 lade regeringen fram en ny proposition i försvars
frågan. I denna föreslogs, i likhet med revisionens förslag, att anta
let fördelningar skulle vara fyra och att kavallerifördelningen skulle
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dras in. Propositionen föreslog emellertid inte, att det skulle finnas
något kavalleri utöver de fyra fördelningsregementena som revi
sionen förordat. De tre skånska kavalleriregementena skulle slås
ihop till ett fördelningskavalleriregemente benämnt Skånska kaval
leriregementet. iw
I en bilaga till propositionen yttrade sig chefen för generalstaben,
generalmajor Carl-Gustaf Hammarskjöld, bland annat angående
det självständiga kavalleriet. Enligt honom kunde luftvapnet en
dast till en del överta den strategiska spaningen, på grund av sina
begränsningar beroende på landets terräng och klimat. Självstän
digt kavalleri kunde inte undvaras vare sig för strategisk eller tak
tisk spaning. Dessutom pekade Hammarskjöld på förbandets möj
ligheter att, om det utrustades med moderna vapen, kunna utgöra
eldreserv med uppgifter bland annat under återtågsoperationer.
En sådan reserv var, enligt honom, speciellt viktig då fälthärens
styrka var svag. Avslutningsvis menade han att detta självständiga
kavalleri måste finnas i fred. Att under krig bilda ett förband av de
fyra kavalleriregementena i fördelningarna ansåg han inte vara
genomförbart. 108
En annan uppfattning i frågan hade generalstabsofficeren Axel
Bredberg som tillhört experterna i 1919 års försvarsrevision och nu
biträdde regeringskansliet vid utformningen av propositionen. Han
föreslog en kraftig utökning av det självständiga kavalleriet, vilket
motiverades med erfarenheterna från kriget. Enligt hans förslag
skulle förutom kavallerifördelningen ett av de indragna fördelnings
regementena, K 4 i Eksjö, kvarstå som självständigt kavalleri. Nästa
steg skulle bestå i att ytterligare ett regemente sattes upp, vilket
skulle innebära stora möjligheter att kunna bilda kavalleriförband
med styrka. Först därefter skulle fördelningskavalleriet förstärkas.109
Även efter denna proposition uttryckte kavalleriinspektören von
Rosen sin uppfattning. I skriften "Kavalleriet i regeringens försvars
proposition 1925" förde han åter fram argumenten om krigets er
farenheter och flygets begränsningar vad gällde spaning i dåligt
väder. Dessutom pekade von Rosen på de nationalekonomiska och
historiska tillgångar som skulle komma att gå förlorade om rege
menten lades ned.110
Den socialdemokratiska regeringen fick i omröstningen stöd av
liberalerna och propositionen gick igenom i riksdagen i alla väsent
liga delar. 111 Det innebar att antalet kavalleriregementen halvera211

des och att antalet skvadroner minskades från 50 till 17 stycken
samt att det självständiga kavalleriet med sina två brigader och sin
artilleridivision drogs in.112

Sammanfattning
I enlighet med 1925 års försvarsbeslut avvecklades kavalleriför
delningen 1928.
Under perioden 1901 till 1925 hade fördelningens vara eller inte
vara diskuterats och utretts vid ett flertal tillfällen. Både 1901 och
1904 hade förslag väckts i riksdagen, och frågan hade därefter utretts
1904 av en särskild kavallerikommitte och i försvarskommitteer
1907, 1911 och 1919.
Det viktigaste argumentet i debatten för ett bibehållande av det
självständiga kavalleriet var erfarenheterna från de krig som varit.
Framförallt efter första världskriget pekade erfarenheternapå att
kavalleriets, och då främst det självständiga kavalleriets, betydelse
ökat. Denna uppfattning delades också av de som förordade en
minskning eller avveckling av fördelningen, men enligt dem stod
det inte i proportion till vad man kunde vinna med en nedskärning
eller avveckling. Andra motiv för ett bibehållande var de historiska
motiven och att stora ekonomiska värden kunde sparas, i och med
att hästaveln i Skåne räddades.
De motiv som framfördes av dem som förordade en avveckling
av fördelningen var framförallt ekonomiska. De ansåg att kavalle
riet, och framförallt då kavallerifördelningen, kostade för mycket
jämfört med infanteriet och artilleriet i proportion till vad det skulle
kunna uträtta. Senare i debatten pekades också på flygvapnets
möjligheter till att överta fördelningens viktigaste uppgift, den
strategiska spaningen. Enligt kavalleriföreträdarna var emellertid
flygvapnet alltför väderberoende för att kunna ersätta kavalleriet.
A ven en minskning av kavallerifördelningen diskuterades, och
då framförallt när det gällde diskussionen om hur behovet av ka
valleri till Norrland skulle fyllas. Det ledde också till att det vid
1914 års riksdag beslutades om uppsättandet av en kavallerikår i
Boden och en minskning av de bägge kavallerifördelnings-rege
mentena med en skvadron vardera. Detta hann dock inte genom
föras beroende på kriget och den därefter tillsatta försvarsrevisionen.
1919 års försvarsrevision förordade, av ekonomiska skäl, en in212

dragning av kavallerifördelningen men bibehållande av ett rege
mente självständigt kavalleri. I en socialdemokratisk proposition,
som gick igenom i 1925 års riksdag föreslogs en indragning av allt
självständigt kavalleri och den ridande divisionen vid A 3.

Sammanfattning
Den svenska kavallerifördelningen som slopades i och med ge
nomförandet av 1925 års förslagsbeslut, liknade varken till storlek
eller innehåll de utländska under samma tid. De hade samtliga
avsevärt fler skvadroner och dessutom "hjälpvapen" i form av cy
kel- och infanteriavdelningar, maskingevärs- och automobilkanon
avdelningar. Den svenska fördelningen bestod av två kavalleri
brigader om två bataljoner, en ridande artilleridivision om tre bat
terier samt lednings- och trossdelar. Totalt innehöll den cirka 2 800
man och 3 200 hästar. Genom att de f yra kavalleribataljonerna såg
likadana ut som armefördelningens kavalleriregemente kunde
förbanden förstärka varandra. Detta, och att fördelningen genom
sin storlek kunde hållas samman i en enhet, var anledningen till att
fördelningen såg ut som den gjorde.
Fördelningens viktigaste uppgift var den strategiska spaningen,
vilken skulle kunna stöttas genom strid. Under perioden 19011925 var fördelningen avsedd att utgångsgrupperas i tre olika om
råden, beroende på aktuellt hot. Om Ryssland var angripare skulle
den utgångsgrupperas i Mellansverige, och vara beredd att anfalla
mot landstigningsområden vid Östersjökusten. Vid ett hot från
Norge skulle den utgångsgrupperas i Värmland och uppgiften,
inledningsvis, vara att skydda tillkommande förband samt däref
ter vara att företa en operation in på norskt territorium. I det tredje
hotet, vilket var en landstigning i Skåne utgångsgrupperades för
delningen för försvar av tänkbara landstigningsområden.
Uppgifterna innebar ofta att fördelningen var reserv med ett
antal olika anfallsriktningar, beroende på var fienden kunde komma
att landstiga. Denna osäkerhet var förmodligen också den viktigaste
anledningen till att fördelningen ofta grupperades delad brigadvis
trots att reglementen med mera förespråkade en samlad gruppe
ring och ett samlat uppträdande.
Utbildningen av fördelningen skedde i de södra delarna av Ian213

det där terrängen var gynnsam för uppträdande i så stora förband.
Fördelningen övades aldrig i Mellansverige där den avsågs att an
vändas i det sannolikaste krigsfallet, Ryssland. övningarna bestod
av både formella och tillämpade övningar, där främst chefernas
förmåga prövades. Oftast övades fördelningens huvuduppgifter,
spaning och strid.
Kavallerifördelningens vara eller inte vara hade utretts vid ett
flertal tillfällen intill år 1925, då beslut togs om ett slopande av den.
Dessutom diskuterades en minskning av fördelningen, vilket skulle
möjliggöra att förlägga kavalleri till Norrbotten. Ett beslut om detta
togs också 1914 men hann aldrig genomföras beroende på kriget.
De som förespråkade ett slopande av hela fördelningen menade
att den kostade för mycket jämfört med infanteriet och artilleriet i
proportion till vad den skulle kunna uträtta. Detta, och erfarenhe
terna från världskriget, var också anledningen till att en socialde
mokratisk proposition om slopande av fördelningen gick igenom i
1925 års riksdag.
Fördelningen uppgifter kan delvis sägas ha ersatts av de kvarva
rande fyra fördelningarna som i huvudsak utgångsgrupperades
som strategisk reserv centralt i landet. Den strategiska spaningen
övertogs mer och mer av flygvapnet.
Efter 1936 års försvarsbeslut återuppstod det självständiga ka
valleriet i form av en lätt brigad, vilken bestod av både kavalleri
och pansarbilar. Denna brigad avsågs, i det viktigaste krigsfallet,
användas på liknande sätt som kavallerifördelningen hade gjorts.
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Militärhistoriska avdelningens

bokserie om Sverige under andra världskriget
tar upp problem som kan vara aktuella i dagens säkerhets- och
försvarspolitiska debatt och belyser händelser som påverkar och
färgar våra nutida säkerhetspolitiska och
strategiska föreställningar.
Vart och ett av krigsåren ägnas en bok. Hittills utkomna:

STORMVARNING
Sverige inför andra världskriget
Medverkande författare:
Stellan Bojerud, Klaus-Richard Böhme, Wilhelm M Carlgren,
Arvid Cronenberg, Alf W Johansson, Erik Norberg, Kent Zetterberg

URLADDNING
1940 - blixtkrigens år
Medverkande författare:
Göran Andolf, Stellan Bojerud, Klaus-Richard Böhme, Wilhelm M
Carlgren, Arvid Cronenberg, Carl-Axel Gemzell, Bo Hugemark, Alf
W Johansson, Erik Norberg, Thomas Roth, Krister Wahlbäck,
Wolfgang Wilhelmus, Kent Zetterberg, Nils 0rvik

I ORKANENS ÖGA
1941 - osäker neutralitet
Medverkande författare:
Göran Andolf, Stellan Bojerud, Klaus-Richard Böhme, Wilhelm M
Carlgren, Arvid Cronenberg, Lars Ericson, Alf W Johansson, Erik
Norberg, Yuriko Onodera, Lars Ulfving, Kent Zetterberg.

Redaktör för serien är BO HUGEMARK
Priser (inkl moms och porto):
STORMVARNING: 140 kr, URLADDNING: 170 kr, I ORKANENS
ÖGA: 150 kr. Alla tre böckerna vid samtidig beställning: 415 kr.
Böckerna kan beställas genom
MILITÄRHISTORISKA AVDELNINGEN
eller direkt från
PROBUS Förlag
Valhallavägen 108, 1 tr, 114 41 STOCKHOLM. Tfn: 08-660 76 15
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En nyutkommen bok om

GUSTAV 111:s RYSKA KRIG
Professor Göran Rystad
skildrar den politiska bakgrunden.
Fil kand Nils-Göran Nilsson
skriver om den lantmilitära organisationen,
fil doktor Lars Ericson
om kriget till lands och
docent Jan Gllete
om kriget till sjöss.
Docent Gunnar Arteus
analyserar Gustav III:s militära ledarskap.

"Boken är i hög grad läsvärd,
skriven av experter om ett rätt okänt krig."
Alf Äberg i Svenska Dagbladet 1992-10-09.
"Gustav III:s ryska krig"
kan beställas genom
Militärhistoriska avdelnin gen vid MHS
Box 27805, 115 93 STOCKHOLM
Tfn: 08-788 9379
eller direkt från
PROBUS Förlag
Valhallavägen 108, 1 tr, 114 41 STOCKHOLM
Tfn: 08-660 76 15
Pris (inkl moms och porto): 175 kr.
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Bo Hugemark:

Tredje
världs -
krigets
slut
"På lång sikt är Sovjetsystemets fall önskvärt", k�:;,���r\?t't'
skrev Bo Hugemark i sin första säkerhetspolitiska kommentar i
Officersförbundsbladet nr 6 1988 under rubriken "Glasnost och
gränskränkningar- går det ihop?"
Vid slutet av 1991 var sovjetsystemets fall ett faktum, och processen hade gått
fredligare än vad de flesta vågat hoppas. Men hade ubåtskränkningarna slutat?
Följ utvecklingen i Bo Hugemarks månatliga analyser, tidigare publicerade i
Officersförbundsbladet. De täcker en tid av växlande hopp, besvikelser, farhågor
och förväntningar. En tid som förutom Sovjetimperiets nedgång och fall också
inrymmer Kuwaitkriget och en del egendomliga turer i den svenska säkerhets
och försvarspolitiken.
Boken Tredje världskrigets slut innehåller också ett kalendarium över viktigare
händelser under den berörda perioden samt korta efterhandskommentarer av
författaren Bo Hugemark.

Pris: 130 kr (inkl moms och porto).
PROBUS Förlag HB
Valhallavägen 108, 1 tr, 114 41 STOCKHOLM
Tfn: 08-660 76 15
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STORM ÖVER ÖKNEN
En bok om Gulf-kriget
Militärhögskolan har samlat ett antal skribenter
- många verksamma som mediakommentatorer
under Gulfkriget - till en antologi under
ovanstående titel.
Boken ger olika infallsvinklar för analys och
diskussion samt en del faktaunderlag om kriget.
Redaktör:
Chefen för Militärhistoriska avdelningen
Överste BO HUGEMARK
Medverkande författare:
Överstelöjtnant Stellan Bojerud, kommendörkapten Carl
Gustaf Dybeck, överste Gunnar Ekman, överstelöjtnant Mats
Engman, överstelöjtnant Cleive Hornstrand, överste Bo
Hugemark, överste 1 gr Erik Rossander, forskningschef Johan
Santesson, konteramiral Claes Tomberg, överste Lennart B:son
Uller, överste 1 gr Tomas Warming , docent Kent Zetterberg
samt överste Claes Sundin och överstelöjtnant
Lennart Carlsson med luftvärnselevema på Allmänna kursen
(AAK) vid MHS 90-91
Boken (pris 95 kr inkl moms och porto) kan beställas genom
MILITÄRHISTORISKA AVDELNINGEN
eller direkt från

PROBUS Förlag
Valhallavägen 108, 1 tr, 114 41 STOCKHOLM
Tfn: 08-660 76 15
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Ur förlagets produktion:
ULVEN. Redovisning av de faktiska omständigheterna
kring u-båten Ulvens förlisning.
Nr 5 i serien Meddelanden från
Militärhistoriska avdelningen (MHA) vid Militärhögskolan.
Hans von Hofsten. 1989. 148x210 mm, limhäftad, illustrerad, 64 sid.
Pris: 60 kr (inkl moms och porto).
Ryska ubåtskriget i Östersjön 1941-1945.
Den svenske marinattachen i Helsingfors 1942-1945 Ragnar
Thoren rapporterar.
Med förord av kommendörkapten Hans von Hofsten.
Nr 6 i serien Meddelanden från
Militärhistoriska avdelningen (MHA) vid Militärhögskolan.
1992. 148x210 mm, limhäftad. Illustrerad. 64 sid. Pris: 50 kr (inkl moms
och porto).
Svensk försvarspolitik under efterkrigstiden.
Hans Christian Cars, Claes Skoglund & Kent Zetterberg. 1986. 148x210
mm, limhäftad, illustrerad, 114 sid..
Pris: 60 kr (inkl moms och porto).

PROBUS förlag HB
Valhallavägen 1 08, 1 tr, 114 41 STOCKHOLM
Tel och Fax: 08-660 7 615
Postgiro: 59 59 42-4. Bankgiro: 679-5215
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