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Förord
Föreningen Gruvcentrum Mojsen tog hösten 2018 initiativ till det som
nu har resulterat i utställningen Vår beredskap – då och nu och katalogen med samma namn. Idén uppkom när vi tog del av boken Det svarta
järnet: Bergslagens vapenindustri under 1900-talet och resonerade med
redaktörerna Mia Geijer och Maths Isacson om möjligheten att göra en
utställning med boken som utgångspunkt.
Gruvcentrum Mojsen har som uppgift att skildra gruvarbetarnas arbete
och deras mer än hundraåriga fackliga och politiska kamp för drägliga
förhållanden både i gruvan och i samhället. Att skildra vad som hände
under de svåra krigsåren med en omfattande beredskap och omställning
där alla i vårt land var berörda på olika sätt, kändes som en angelägen
uppgift. En viktig del i utställningen syftar till att stimulera diskussionen
om hur det ser ut med vår beredskap idag – på alla områden i vårt samhälle. Tanken är att utställningen ska vandra runt i landet. När vi inledde
vårt arbete kunde vi inte ana att dessa frågor skulle bli extremt aktuella
på grund av den viruspandemi som drabbade hela vårt klot våren 2020.
Ett varmt tack till Ewa Bergdahl, Kjersti Bosdotter, Maths Isacson och
Stig Söderlind för arbete och produktion av såväl utställning som skrift.
De har i sin tur engagerat en rad kunniga människor som bidragit med
tips och uppgifter. Vi riktar ett särskilt tack till Mia Geijer och Wilhelm
Geijer för värdefulla synpunkter.
Ett stort tack till Riksantikvarieämbetet som bidragit med medel som
gjort det möjligt att genomföra projektet.
Grängesberg i juni 2020
Föreningen Gruvcentrum Mojsen
Olof Långberg, ordförande
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Vägen till och genom andra världskriget

Första världskriget följdes av social oro, en djup ekonomisk kris och förhoppningar om ”aldrig mera krig”. Våren 1925 beslöt Sveriges riksdag
att rusta ned försvaret. Det skedde i en tid med skör demokrati och stora
politiska motsättningar i hela Europa. Flera länder, framförallt Tyskland
och Italien, rustade från början av 1930-talet upp sin krigsmakt. I Sverige dröjde det till 1936 innan riksdagen beslöt att göra detsamma med
en prioritering av ﬂygvapnet. Försvarsanslaget steg, men högst måttligt.
I Europas länder växte de fascistiska rörelserna och krigshotet.
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Så här såg Europa ut under mellankrigstiden fram till Tysklands ockupation av Österrike.
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I mars 1938 lade tyska trupper under sig Österrike. Våren 1939 krossades
den demokratiskt valda spanska vänsterregeringen efter tre års blodigt
krig av Francos fascister med bombplan och teknisk hjälp från Tyskland
och Italien. I september samma år angrep tyska trupper Polen varefter
Storbritannien och Frankrike förklarade Tyskland krig. Den 9 april 1940
anföll den tyska krigsmakten Danmark och Norge. Året därpå höll tyska
och italienska trupper stora delar av Centraleuropa i ett järngrepp samtidigt som Sovjetunionen i öst ﬂyttade fram sina positioner och Japan
i Asien bedrev en aggressiv erövringspolitik. I Europa var de neutrala
länderna Sverige och Schweiz helt inringade.
1943 vände Tysklands framgångar efter svåra nederlag i Sovjetunionen
samtidigt som Storbritannien och USA trappade upp krigsföringen. Sommaren 1945 hade Tyskland, Italien och Japan besegrats. Japan gav upp
efter att amerikanskt ﬂyg i augusti fällt atombomber över Hiroshima och
Nagasaki och släckt hundratusentals människoliv. Världskriget beräknas
ha dödat 50 till 60 miljoner människor, varav ﬂera miljoner i nazityska
koncentrationsläger.
Efter kriget låg stora delar av Europa i ruiner och människor led nöd. Det
neutrala Sverige hade klarat sig undan förstörelse, men efter år av umbäranden var behoven stora. Industrin var intakt, men utrustningen sliten.
Oron var stor för en ekonomisk lågkonjunktur liknande den i början av
1920-talet. Så illa blev det inte. Svenska industriföretag ﬁck draghjälp av
Marshallplanen, de miljarder i lån och bidrag som den amerikanska regeringen under ett par år pumpade in för Europas återuppbyggnad och
för att hejda kommunismen.
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Kartan visar läget i Europa strax innan Tyskland angrep Sovjetunionen
och Tyskland och Italien erövrat stora delar av Europa samt Nordafrika.
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Vapenindustrin i Bergslagen
och övriga Sverige
Med krigsutbrottet steg försvarsutgifterna från 17 procent av statens utgifter till som mest 63 procent år 1941. Nya skatter infördes för att klara
upprustningen, bland annat på kaffe och läskedrycker. Vapenimporten

Rast för gruvarbetarna i Grängesberg.
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Kartan visar värdet av produktionen av vapen, ammunition, sprängmedel
och andra krigsmateriel i Bergslagens sju län år 1943. Siffrorna anger
respektive orts samlade tillverkningsvärde i tusentals kronor speciﬁcerat
på olika vapentyper.

ökade, i första hand från Tyskland efter att USAs regering i juli 1940
infört exportförbud på krigsmateriel. Den svenska staten lade också ut
beställningar på stålverk, mekaniska verkstäder, konfektions- och skoföretag som ställde om produktionen. Staten hade dessutom egna vapen-
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Eskilstuna Stålpressnings ABs fabrikslokal på Gymnastikgatan 16-18
i Eskilstuna. Tillverkning av hjälmar till försvaret, okänt år.

företag, som Åkers krutbruk, Carl Gustafs stads gevärsfaktori i Eskilstuna och ammunitionsfabriken Zackrisdal i Karlstad.
Bergslagens gruvor, stålverk och mekaniska verkstäder ﬁck en nyckelroll
i upprustningen. 1943 producerade 75 företag krigsmateriel i Bergslagens
sju län. Härtill kom gruvor som levererade järnmalm till stålverk som tillverkade pansarplåt och granater som sedan laddades i fabriker. Avesta
Jernverk, ”ﬂaggskeppet” inom Johnsonkoncernen, tillverkade pansarplåt, medan koncernens verkstäder i Hedemora, Karlstad och Kristine-
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hamn förädlade plåten till krigsmateriel. Järnbruken i Fagersta, Kolsva,
Virsbo och Sandviken tillverkade pipämnen, projektiler och granatämnen. I Uppsala producerade Nymans Verkstäder, som då var Nordens
största cykelfabrik, militärcyklar och projektiler.
Ett centrum för försvarsindustrin blev Karlskoga med Bofors kanonverkstad och Nobelkrut. I Eskilstuna tillverkades gevär, bomber och annan
mekanisk krigsmateriel. Ammunition producerades i Karlstad, Karlskoga
och Åmotsfors. Sprängämnen i Grängesberg, Gyttorp och Avesta.
Behovet av krigsmateriel var periodvis så stort att tillverkningen av enklare komponenter lades ut på små hantverksverkstäder och t o m på fängelser. Krigsmateriel behövde dessutom underhållas och repareras vilket
gjordes i fält, på regementen och, vid större fel, på mekaniska verkstäder.
Efter kriget återgick ﬂertalet företag till civil produktion medan ett fåtal
fortsatte tillverka vapen. 1953 hade antalet företag i Bergslagen som tillverkade vapen, ammunition och sprängmedel minskat till 35. År 1974
återstod 10. Karlskoga och Eskilstuna kvarstod som betydande producenter av vapen medan Lindesberg under en period blev en ny viktig
vapenindustriort.
Orter utanför Bergslagen där vapen hade producerats under krigsåren
blev samtidigt allt viktigare. I Karlsborg tillverkades ammunition. Linköping utvecklades till ett centrum för ﬂygvapenproduktion, Örnsköldsvik för bandvagnar, Karlskrona för örlogsfartyg och Landskrona fram till
början av 1960-talet för stridsvagnar. Exporten ökade, särskilt när riksdagen skar ner på anslagen och militären på inköpen.
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Kvinnor i industrin
Krigsutbrottet 1939 medförde en rad akuta problem som måste lösas.
Tusentals industriarbetare kallades in till militärtjänst utom de som behövdes i försvarsindustrin. Andra beordrades ut i skogarna för att hugga
ved, som krävdes när kol- och oljeimporten stryptes. Vilka skulle ersätta
dessa arbetare? En kristidsförfattning genomdrevs som gjorde det möjligt för företagen att ansöka om dispens från arbetarskyddslagen för att
kunna anställa kvinnor i skiftarbete och även i ansträngande, farliga eller
hälsovådliga arbeten.
För att få tillstånd krävdes att såväl den lokala fackliga avdelningen som
fackförbundet centralt yttrade sig innan myndigheterna tillsammans med
socialdepartementet kunde tillstyrka. Till att börja med var intresset svalt
från kvinnornas sida och staten hotade med såväl tjänsteplikt som utbildningstvång. 1942 började Arbetsmarknadskommissionen anordna
utbildning för kvinnor i arbeten som de ”under normala förhållanden
inte ansågs lämpade för”.
I verkstadsindustrin arbetade kvinnor tidigt, även med tillverkning av
ammunition och sprängämnen, arbeten som många gånger ledde till svåra olyckor. Annat var det i den tunga industrin på järnbruk och stålverk,
där fanns det i stort sett inga kvinnliga arbetare. Kvinnorna placerades
som regel på de ”lätta” arbetsuppgifterna vilket ofta var lika med reträttplatserna för äldre arbetare som var slitna av många års tungt skiftarbete. Kvinnornas inträde i järnverken under andra världskriget påverkade
männens anställningar och skapade en oro – skulle de ha rätt att komma
tillbaka efter beredskapstiden? Nu kunde männen riskera att konkurreras ut. Det här var en tid då arbetet med att köra travers feminiserades.
Kvinnolönerna var ett hett debattämne eftersom deras, ofta, lägre lönesättning hotade de manliga arbetarnas anställning på sikt. Arbetsgivarna
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År 1940 bestod 30 procent av Fagersta Bruks försäljning av militära
produkter. Av 2 120 årsanställda i mitten av kriget var 82 kvinnor. Antalet
kvinnoarbetare i svenska järnverk ökade från 340 år 1939 till som mest
860 år 1942 (från knappt en procent till drygt två procent av alla järnverksarbetare).

såg positivt på att få tillgång till billigare arbetskraft. Fackföreningarna
hade många och svåra förhandlingar under kriget – det gällde att värna
medlemmarna som låg i beredskap och samtidigt klara hyggliga villkor
för kvinnorna som hade beordrats ut i en för dem främmande miljö.
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”Flickorna på laddningen” kallades kvinnorna som arbetade med ammunitionstillverkning på Metallverken i Västerås. År 1943 arbetade här
144 kvinnor av totalt 1 681 arbetare. Antalet arbetarkvinnor i branschen
”malmbrytning och metallindustri” var samma år 17 500. De utgjorde
drygt 7 procent av 260 500 arbetare i branschen.

På Domnarvets Järnverk i Borlänge förekom många lönetvister under kriget där Metalls avdelning hävdade att om avtalsenliga löner inte utbetalades då kvinnorna utförde samma arbete som männen, skulle detta kunna
drivas till arbetsdomstolen.
I Hofors lyckades man redan från början driva igenom jämlika löner på
järnverket vilket i sin tur tryggade männens anställningar.
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Fagersta bruk som producerade för försvaret ﬁck tillstånd att anställa
kvinnor om de läkarundersöktes och följde ”föreskrifter i övrigt om åtgärder av hygienisk innebörd”, vilket i huvudsak handlade om toaletter
och tvättmöjligheter. Kvinnorna svarvade granater, arbetade med bockning och gradning av pansarrör, var hjälparbetare vid lödning av bergborrar, spolning, dragning och polering av tråd i linslageriet. För att underlätta för den kvinnliga arbetskraften att klara sitt dubbelarbete byggde
företaget tvättstugor.
Många kvinnor som gjorde sitt inträde i industrin under kriget var unga
och ensamstående, men långt ifrån alla. Till Kohlswa Jernverk rekryterades i stor utsträckning hustrur till arbetarna som kallades ut i beredskap.
Kvinnorna arbetade ständig natt. I de stora arbetarkasernerna lämnades
ansvaret för barntillsynen till de äldre barnen. Lägenhetsdörrarna stod
öppna under natten mot den gemensamma korridoren. På så vis kunde man höra om några av de mindre barnen behövde hjälp. När kvinnorna kom hemcyklande på morgonen övertog de ansvaret tills det var
dags att åter bege sig till nattskiftet. Så mycket sömn blev det inte under
dessa år.

Granattillverkning i Smedjebackens valsverk 1942.
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Militär beredskap under krigsåren
Första världskriget följdes av fredsvindar och nedrustning. När andra
världskriget inleddes i Europa hösten 1939 var Sveriges krigsmakt i dåligt
skick, trots riksdagsbeslutet 1936 om en upprustning. Från krigsutbrottet
hösten 1939 ökade antalet värnpliktiga snabbt samtidigt som värnpliktstiden förlängdes, värnpliktsåldern utsträcktes och utrustningen förbättrades. Under kriget var som mest 300 000 personer inkallade samtidigt.
Återigen inrättades nya regementen, däribland sju luftvärnsregementen,
fyra pansarregementen (ett i Strängnäs). Till dessa lades 12 stycken ”fördubblingsregementen”, varav ett i vardera Dalarna, Gästrikland och
Nerike. Dessa 12 avvecklades efter kriget.

Uppsamling av inkallade soldater vid järnvägsknuten Ånge station
i Medelpad.
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Upprustningen av Sveriges försvar tog en växande del av landets samlade produktionsresurs i anspråk. Försvarsutgifterna ökade från knappt
två procent av BNP strax före krigsutbrottet till 14 procent budgetåret
1941–42. Siffran är ändå låg i jämförelse med krigförande länder. I Tyskland uppgick försvarsutgifterna samma år till 55 procent, i USA till 31
procent och i England till 64 procent av BNP.
Utöver vapen och logement behövde soldaterna kläder och skor för att klara köld, värme och regn. Staten lade ut beställningar på konfektions- och skoföretag som ställde om produktionen. Skofabriker i
Kumla och Örebro involverades liksom ett antal
beklädnadsfabriker. Under det första krigsåret
nästan fyrdubblades produktionsvärdet för vapenrockar, uniformskappor, uniformsbyxor och
mössor. År 1941 tillverkades 229 000 par uniformsbyxor och 91 000 uniformskappor. Fabrikationen
minskade något året därpå, men var omfattande ända
fram till krigsslutet. Åtskilliga kvinnor sydde klädespersedlar som soldaterna ”någonstans i Sverige”
trängtade efter. En förteckning över producenter av
krigsmateriel år 1943 upptar 58 tygverkstäder och
tre beklädnadsverkstäder. Förmodligen producerade ﬂer företag kläder,
skor, lakan, handdukar och tält för krigsmaktens behov.
Soldater och hemvärnsmän behövde rejäl mat för att utföra sina fysiskt
krävande uppgifter. I efterlämnade handlingar förtecknas år 1943 åtta
bagerier, två köttcentraler och ett kafferosteri med uppdrag för försvaret.
Lägg därtill den arbetskraft – i huvudsak kvinnor – som lagade maten,
tvättade och lappade soldaternas kläder, städade logementen, vårdade
skadade och underhöll byggnader och materiel. Det ger en ﬁngervisning
om det stora antalet personer som involverades för att hålla krigsmakten
försvarsduglig i Sverige under krigsåren på 1940-talet.
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Kvinnorna i teko-industrin engagerades på många håll i produktion för
försvaret som snabbt behövde utrusta de hundratusentals män som
behövde uniformer, kängor och vinterutrustning. ”Fart och ﬂäng, ﬂitiga
händer” lyder texten om fotograﬁet från maskinsalen i Adebolaget i Borås.
I början av 1940-talet hade textil- och beklädnadsindustrin nästan 90 000
arbetare, av dessa var 67 procent kvinnor.
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1941 års värnpliktslag gällde fram till 1994. I början var grundutbildningen 360 dagar, men skars efterhand ner, 1972 till 227 dagar. Även repetitionsövningarna begränsades. Från att ha legat stadigt på runt 50 000
inkallade per år sjönk under 1980-talet siffran till under 40 000. Under
1990-talet blev de inkallade än färre. Totalförsvaret kunde på 1950- och
1960-talen mobilisera cirka 800 000 och år 1990 cirka 500 000 man. Under 1990-talet avvecklades regementen i snabb takt och antalet inkallade
soldater minskade.
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Vapenindustrins giganter i krig och fred
Kanoner har i över hundra år producerats av Bofors järnverk i Karlskoga och företaget har benämnts ”Sveriges vapensmedja”. Även robotar,
stridsvagnar, krut, pansarstål, artilleriammunition och sprängmedel har
framställts på ortens två stora företag, AB Bofors och Nobelkrut. Det
förstnämnda företaget var i början av 1940-talet landets största järnverk
om vi ser till antalet anställda. Här arbetade år 1943 drygt 4 600 personer
medan Nobelkrut hade något ﬂer än 1 000 anställda, varav 220 kvinnor.
Utöver dessa två giganter inom vapenindustrin producerade fem mindre
verkstäder i Karlskoga komponenter till AB Bofors och Volvo samt lätttare krigsmateriel till försvaret.

Bofors i Karlskoga: bearbetning av 28 cm fartygskanon år 1936.
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1953 års produktion av vapen, ammunition, sprängmedel och annat
krigsmateriel i Bergslagens sju län. Sifforna visar respektive orts samlade
saluvärde.

Den ökade produktionen av krigsmateriel fordrade ﬂer arbetare och tjänstemän. I Karlskoga steg folkmängden stadigt under 1930-talet. Vid nyåret
1940 när tätorten hade över 26 000 invånare ﬁck Karlskoga stadsrättigheter. Även andra orter i Bergslagen med stora järnverk som levererade plåt
till företag som producerade vapen växte, framförallt under 1940-talet.
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Montageverkstaden i Bofors, Karlskoga på 1950-talet: produktion för
Kockums marin i Malmö.

Flera tog också klivet från municipalsamhällen och köpingar till städer:
Fagersta, Sandviken, Borlänge, Hagfors och Oxelösund. Bostadsbristen
blev svår, men löstes efterhand genom nyproduktion av bostäder.
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AB Bofors ägarhistoria inrymmer både Alfred Nobel och det tyska företaget Krupp. Vid årsskiftet 1893–94 köpte Alfred Nobel AB Bofors-Gullspång och Björkborn i Karlskoga. Han lade på så vis under sig en stor del
av landets produktion av kanoner, ammunition och sprängmedel. När
tillverkningen 1911 lades ned hos ”ärkerivalen” i Finspång blev Bofors
ensam svensk tillverkare av kanoner. På 1920-talet blev det tyska storföretaget Krupp en allt viktigare samarbetspartner. Det skedde när Sverige rustade ned och Versaillesavtalet begränsade tysk vapenproduktion.
Krupp hanterade avtalets begränsningar genom ett fördjupat samarbete
med Bofors. I företaget pågick vid denna tid en förnyelse av tillverkningen som ställde krav på kapital och kompetens. Samarbetet ledde till att
Bofors år 1934 kunde lansera en helautomatisk kanon. Genom bulvaner
var Krupp nu majoritetsägare i Bofors.
Även andra tyska vapenfabrikanter använde bulvaner för att skaffa en
stor aktiepost i svenska vapenföretag, bl a AB Landsverk i Landskrona
som producerade stridsvagnar. När riksdagen i mitten av 1930-talet genom ”bulvanlagen” försvårade utländskt ägande i vissa svenska bolag
tvingades Krupp avveckla sitt aktieinnehav. Aktierna övertogs av Bofors
vd Sven Winqvist och affärsmannen Axel Wenner-Gren som blev nya
bulvaner för Krupp. Båda herrarna var under samma tid aktiva i att få
igång en svensk ﬂygvapentillverkning i det som blev Saab.
Efter freden 1945 ﬁck de inhemska företag som producerade vapen och
ammunition balansera skiftningar i svenska försvarsbeställningar mot export och civil produktion. I mitten av 1960-talet producerade AB Bofors
omkring 200 olika varor. Moderbolaget tillverkade allt från stora kanoner,
stridsvagnar, vägmaskiner till små projektiler medan Nobelkrut utöver
ammunition framställde läkemedel, plast, plexiglas, skokräm och bonvax.
1964 hade AB Bofors i Karlskoga drygt 4 500 arbetare och nästan 2 800
tjänstemän. Nobelkrut hade knappt 600 arbetare och 600 tjänstemän,
varav 300 tekniker. I hela Boforskoncernen, med dotterbolag på ﬂera orter och en omfattande försäljningsorganisation, arbetade 13 000 personer.
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Två ”affärer” i slutet av 1970-talet och under 1980-talet belyser problemen svenska vapenföretag ställdes inför när Sveriges riksdag införde och
efterhand skärpte regelverket för export av vapen. AB Bofors hamnade i
rampljuset när en visselblåsare avslöjade att företaget 1979–1980 smugglat Robotsystem 70 till Dubai och Bahrain. I mitten av 1980-talet följde
en misstänkt försäljning via mutade mellanhänder av Fälthaubits 77B till
Indien. Affären ﬁck allvarliga konsekvenser för den indiska premiärministern och Bofors högsta ledning. I likhet med andra svenska stål-och
verkstadsföretag har AB Bofors genomgått genomgripande förändringar
under de senaste fyrtio åren. Stålverket stängdes på 1970-talet och all
tillverkning lokaliserades till industriområdet Kista. Produktionen renodlades, råmaterial och komponenter köptes från specialiserade företag.
1984 gick Bofors samman med KemaNobel och blev en renodlad försvarsindustri inom koncernen.
På 1990-talet tillät riksdagen utländskt ägande av svenska vapenföretag.
Nu inleddes en period av ägarförändringar. Bofors slogs först ihop med
statsägda Förenade Fabriksverken med tillverkning i bl a Eskilstuna inom
Celsiuskoncernen. I slutet av årtiondet köpte ﬂygplanstillverkaren Saab i
sin tur Celsius varefter produktionen av kanoner och ammunition såldes.
Från 2005 ägs denna del av den brittiska vapenkoncernen BAE Systems.
Saab behöll pansarvärnsvapen och robotar och bedriver sedan dess tillverkning i Karlskoga under namnet Saab Dynamics. Explosivämnestillverkningen togs först över av ett ﬁnsk-svenskt bolag innan det franskägda
Eurenco 2004 klev in som ägare. Finkemikalieproduktionen i Björkborn
såldes och blev ett dotterbolag till ett amerikanskt företag.
Idag har den brittiska koncernen BAE Systems fabriker i Karlskoga och
Örnsköldsvik. Eurenco SA tillverkar krut och sprängämnen i Karlskoga.
Norska Nammo Nordic ammunition i Åmotsfors, Vingåker, Lindesberg,
Karlsborg och Karlskrona. Störst på marknaden är den svenskägda Saabkoncernen med militärﬂyg i Linköping, ubåtar i Karlskrona, pansarvapen
och robotar i Karlskoga.

24

”Tio ton på rak arm” – en pansarbandvagn för armén redo för leverans
från Hägglund & Söner i Örnsköldsvik.

Produktionen i Karlskoga som tog sin början år 1646 när ett litet järnbruk
anlades fortsätter i början av 2020-talet trots en långtgående produktspecialisering och ägarförändringar i form av ﬂera högteknologiska vapenföretag med globala ägare. Detta hade inte varit möjligt utan Alfred Nobels
intåg på 1890-talet.
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Järnmalm och handelsrelationer
Sveriges goda tillgång på brytvärdig järnmalm bidrog förmodligen till att
landet undslapp krigets värsta fasor. Stora mängder malm fraktades under
kriget till Tyskland från gruvor i Norrbotten och Bergslagen, där gruvan
i Grängesberg svarade för den huvudsakliga exporten. I början av kriget
försökte Storbritanniens regering få kontroll över transporterna från de
svenska malmfälten via Narvik, inte minst för att försvåra för den tyska
krigsindustrin. Att den svenska malmexporten till Tyskland fortsatte efter
att tyska trupper i april 1940 ockuperat Norge sågs inte med blida ögon
av de allierade ländernas regeringar, i synnerhet inte av den brittiska.
Även andra gruvor än i Grängesberg och i Norrbotten exporterade under
kriget malm till Tyskland. Tolv gruvor i Bergslagens sju län kontrollerades
av tyska intressen. Flera av gruvorna hade låg malmhalt och var föga lönsamma. Men malmen som exporterades från Bergslagen och Norrbotten
garanterade att Sverige ﬁck in varor som landet behövde, i första hand
militärt materiel, kol, koks och kemikalier. Under kriget, fram till slutet
av år 1944, var Tyskland Sveriges största handelspartner. Ser vi till utrikeshandelns totala värde under åren 1941–1945 hämtade Sverige drygt
40 procent av importen från Tyskland och sände 30 procent av sin export
dit.
Statsminister Per Albin Hansson hävdade, och ﬁck stöd
av samlingsregeringen, att goda handelsrelationer med
Tyskland var nödvändiga för landets försörjning och
för att undgå att ockuperas av tyska trupper när handeln med USA och Storbritannien skars av. Från slutet
av 1944 minskade handeln med Tyskland för att
upphöra helt och hållet året därpå. USA övertog nu Tysklands roll som Sveriges viktigaste
vapenleverantör. Samtidigt steg svensk export
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Kartan visar gruvor i Bergslagen som ägdes av tyska intressen under kriget. Även gruvan i småländska Taberg var tyskägd.

av stål, trävaror och verkstadsprodukter till forna krigförande länder där
återuppbyggnaden tog fart.
1947 övertog staten de tyskkontrollerade gruvorna. En statlig utredning
omkring 1950 kom fram till att sex gruvor vara ”brytvärda” och kunde
säljas: Håksberg, Sörvik, Lekomberg, Stollberg, Starkgruvorna i Norberg
samt Intrångsgruvorna i Garpenberg. Övriga gruvor likviderades.
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Civil beredskap under krigsåren
Vid krigsutbrottet i Europa hösten 1939 var Sverige illa rustat militärt,
men när det gäller den civila beredskapen hade förberedelser gjorts under 1930-talet. Två år innan krigsutbrottet hade Sveriges Civilförsvarsförbund bildats och omfattande informations- och utbildningskampanjer inletts. När kriget startade fanns omkring 400 lokala föreningar med
160 000 medlemmar anknutna till förbundet. Stora insatser gjordes under
de närmaste åren för att utbilda instruktörer som i sin tur kunde utbilda
t ex hemsamariter bland civilbefolkningen.
I förbundet ingick den så kallade landstormen som bestod av alla vapenföra män mellan 15 och 60 år, som inte kallades till allmän värnplikt. Även
hemvärnet som bildades 1940 och lottakåren tillhörde Civilförsvarsför-

bundet. Hemvärnet bestod av ungdomar som inte gjort sin värnplikt och
äldre som passerat värnpliktsåldern. Uniformer saknades i stor utsträckning, men alla ﬁck en armbindel. De vapen som hemvärnsmännen hade
att tillgå förvarades i hemmen. Uppgiften för hemvärnet var och är fortfarande att skydda och stödja civilsamhället i krislägen. 1940 införde staten
även en civilförsvarsplikt för alla vuxna män som inte inkallades.
Under beredskapstiden var fem procent av alla Sveriges kvinnor över 15
år medlemmar i lottakåren, vilket innebar att kåren som mest hade drygt
110 000 aktiva medlemmar. Namnet ”Lottakåren” kommer från Lotta
Svärd ur Fänrik Ståls sägner av Johan Ludvig Runeberg.
Lottorna var under beredskapstiden sysselsatta med insamling av kläder
och pengar och utbildningar inom sjukvård och matlagning för militära
ändamål. Populärt var också att sticka varma plagg till beredskapssoldaterna under de kalla vintrarna. 1940 stickade lottorna 700 000 strumpor
och 60 000 vantar som skickades till regementena. Många lottor övertog
kontorssysslor inom det militära eller innehade signal- och sambandstjänster och åtaganden inom luftskyddet.

På landsbygden
och i
mindre städer
var skyddsrum
i form av kraftiga cementrör
vanliga. Bilden
visar en provmodell vid
AB Uppsala
Cementgjuteri
försedd med
sittplatser och
trägolv.

29

Livet under beredskapen
Beredskapsåren 1939–1945 var kännbara för hela befolkningen i Sverige.
Det pågående kriget ute i Europa gjorde avtryck i vardagslivet. Redan
1940 sattes socker, kaffe, te, mjöl, bröd, risgryn, sirap, matfett, ost, ﬂäsk
och kakao på ransoneringskort. Därefter följde bland annat kött, smör,
grädde, ägg, tvål, kryddor, tobak, gryner, makaroner, potatismjöl, bönor,
salt, nötter och torkad frukt. För inköp av kläder, skor, ved och bensin
krävdes ransoneringskuponger liksom vid restaurangbesök.

Ransoneringen
genomfördes
för att d
den b
begränsade
i
fö d fö
ä d mängden
ä d varor skulle få en så rättvis fördelning som möjligt. Myndigheterna införde även
fasta priser för att hindra att efterfrågan skulle leda till prisökningar.
Hamstring förekom, men uppfattades som illojalt. Försäljning av ransonerade varor skedde trots det illegalt på svarta marknaden. Både barn
och vuxna tilldelades ransoneringskort och tungt arbete berättigade till
extra kuponger. Byteshandel med kuponger var mycket vanligt. Ransoneringskorten avskaffades efter kriget, på kaffe först 1951.
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Potatis och kål odlades i stora mängder både i parker och på gräsmattor i
städerna. Här, utanför Handelshögskolan, förevisas hur sättning av potatis
går till för intresserade stockholmare.

Uppﬁnningsrikedomen var stor och en mängd ersättningsprodukter för
bristvarorna togs fram och såldes. Surrogatkaffe gjordes bl a på rostad
spannmål, rötter av maskros och cikoria samt rostade och malda ekollon och lupiner. Staten stod för omfattande informationskampanjer, men
Sveriges husmödrar hade också hjälp av receptsamlingen i Man tager vad
man haver (1942), som var en del av veckotidningen Husmoderns bokutgivning. Bär- och svampplockning drygade ut många hushålls matsedlar.
Det var vanligt att föda upp kaniner och kött från grävling, ekorre och
kråka rekommenderades av myndigheterna som proteintillskott. I städerna nyttjades på många håll parker och gräsytor för odling av potatis och
kål. Personalen på Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm lyckades till
exempel år 1942 skörda drygt sex ton potatis på gräsytorna runt byggnaderna.
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Tiotusentals män högg och körde under krigsåren fram den enorma
mängd ved som fordrades för att värma bostäder, för produktionen av
träkol till järnverkens ugnar och för att driva gengasbilarna. Enbart avverkningen av brännved tredubblades till 27 miljoner kubikmeter i början
av 1940-talet.

För att spara på elektricitet släcktes alla reklamskyltar ner och det blev
nödvändigt att mörklägga lägenheter och gator för att försvåra nattliga
luftangrepp. Inomhus täckte man för fönstren innan lamporna tändes.
Utomhus användes särskild mörkläggningsarmatur. Skyddsrum började
byggas i Sverige redan under krigets inledningsskede och fortsatte sedan
med oförminskad styrka. Tanken var framför allt att skydda befolkningen
från anfall från luften. I de större städerna skapades bergrum som kun-
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Gengas är en förkortning av generatorgas, som framställs genom ofullständig förbränning av träkol eller ved i gasgeneratorer. Vid förbränningen uppstår den giftiga gasen kolmonoxid som leds till motorn där den
slutliga förbränningen sker. Användningen av gengas var förknippat med
många faror. Mellan åren 1939 och 1944 inträffade drygt 3 000 bilbränder.

de hysa många personer under längre perioder. På landsbygden bestod
många skyddsrum av halvt nedgrävda kraftiga cementrör med invändiga
bänkrader. För att ett skyddsrum skulle fungera krävdes att det fanns tillgång till luft, dricksvatten och torrtoalett. Samma grundförutsättningar
gäller även idag.
Privatbilismen begränsades kraftigt direkt vid krigsutbrottet. Många bi-
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En tidig sommarmorgon år 1941 sprängdes ett tyskt tåg som tillfälligt
stannat vid Krylbo järnvägsstation. Inga människor kom till skada men
den materiella förödelsen blev stor.

lar togs i beslag för att istället användas av försvaret. De fordon som trots
allt var i bruk drevs av gengas. Det gick åt åtskilliga mängder huggen ved
både till uppvärmning av bostäderna och till de bilar som ﬁck tillstånd
att köras. Många män som inte var inkallade i försvaret ﬁck tjänstgöra i
skogarna med vedhuggning.
Beredskapstiden gav upphov till ﬁlmer, schlagers, berättelser och lustspel. Kända artister sjöng in populära slagdängor som ﬁck spridning via
radiosändningar och grammofonskivor. Några exempel är Karl Gerhards
kuplett: ”Den ökända hästen från Troja” och sången ”Min soldat” som
sjöngs in av Ulla Billquist. För männen som låg inkallade för att bevaka
Sveriges gränser blev de långa och kalla vintrarna 1941–43 extra påfrestande och många berättelser och beredskapsvitsar skapades på logementen och luckorna.
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Tågtransporterna med tyska soldater genom Sverige till det ockuperade
Norge och senare även till Finland var en vagel i ögat på många medborgare. Under tre år lät Sverige de tyska nazisterna frakta 2,1 miljoner
soldater och 100 000 vagnslaster med krigsmaterial på svensk järnväg.
Protester mot denna traﬁk förekom på ﬂera håll. Tidningar och skrifter som kritiserade beslutet eller som framförde negativa uppfattningar
om Tyskland förbjöds att använda statliga kommunikationer som post,
järnväg och buss, vilket kraftigt inskränkte möjligheterna till spridning.
Sabotage och motstånd mot tysktransporterna förekom.
En tidig sommarmorgon år 1941 sprängdes ett tyskt tåg, lastat med ammunition, på Krylbo station i Södra Dalarna. Efteråt blev det aldrig klarlagt om explosionen verkligen hade varit ett sabotage. Det kunde ha varit
ett mekaniskt fel som orsakat gnistbildning och antänt tåget. Det tog ﬂera
veckor att återställa järnvägen förbi Krylbo, som då var en av landets
viktigaste knutpunkter.
År 1943 distribuerades broschyren Om kriget kommer till alla svenska
hushåll. I skriften fanns råd och anvisningar om hur civilbefolkningen
skulle agera i händelse av krig. Här fanns även information om folkrättsliga principer och om olika signaler och beredskapslarm.
Den ekonomiska och industriella beredskapen fortsatte efter krigsslutet
1945 i Riksnämnden för ekonomisk försvarsberedskap och Jordbruksnämnden. Civilförsvaret begränsades till planläggningen inför ﬁentliga
hot. Kärnvapnen förändrade krigsföringen. Det blev allt viktigare att
bygga och sköta skyddsrum och att klara ”massutrymning” från storstäder i händelse av kärnvapenangrepp. Istället för ”hemskydd” ordnade
Civilförsvarsförbundet kurser i ”självskydd” som riktade sig till den enskilda medborgaren. Antalet medlemmar minskade stadigt. 160 000 medlemmar i början av kriget hade krympt till 10 000 i slutet av 1960-talet.
På 1990-talet gjordes en nysatsning med hemskyddskurser inriktade på
överlevnadskunskaper.
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Dagens beredskap
Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) delade år 2018 ut broschyren Om krisen eller kriget kommer till alla
svenska hushåll. Skriften var en uppföljare
av den ursprungliga broschyren från 1943,
som därefter kommit ut i ﬂera nya upplagor
genom åren.
De hotbilder som nämns i den senaste versionen är bland annat cyberattacker, sabotage av infrastrukturen och terrorattentat,
men även s k ”fake news”, dvs felaktig och
vilseledande information som sprids i syfte att skada Sverige. Även militära angrepp anges som ett tänkbart hot.
Pandemin med viruset covid-19 allmänt kallad ”corona” uppdagade
för många att Sverige idag står helt utan beredskapslager av mediciner,
skyddsutrustning och baslivsmedel. När smittspridningen tog fart och
myndigheterna sände ut rekommendationer om att stanna hemma, började många människor att bunkra livsmedel och andra förnödenheter.
Under några veckor gapade många av butikernas hyllor tomma. Handsprit och munskydd gick inte att uppbringa. När det gäller livsmedel är
i princip alla lager rullande på våra vägar. Livsmedelsbutikerna i dagens
Sverige har i snitt en veckas lager. Om transportsystemet kollapsar eller
saboteras blir det tomt på butikshyllorna. Under andra världskriget producerades 80 procent av våra livsmedel inom landet. Idag är siffran inte
ens 50 procent.
Efter Sovjetunionens kollaps i början av 1990-talet och det kalla krigets
slut avskaffade Sverige successivt sina beredskapslager. När Sverige blev
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Under inledningsskedet av covid-19 pandemin år 2020 bunkrade många
svenskar konserver och torrmjölk, men framför allt toalettpapper, en
produkt som Sverige är mer än självförsörjande på, som snabbt sålde slut
i butikerna.

medlem i EU år 1995 minskade livsmedelslagren och från år 2002 såldes
samtliga lager ut helt. Till skillnad från grannlandet Finland har vi idag
inga samhälleliga beredskapslager alls på livsviktiga mediciner och nödvändig sjukvårdsutrustning. Det statliga Apoteksbolaget hade tidigare
ansvaret för medicinlagren i landet, men i och med privatiseringen av
apoteksverksamheten uppstod ett vacuum. Idag har ingen aktör bland de
många apoteken ansvar för att hålla mediciner i lager.
I skriften Om kriget eller krisen kommer beskrivs även dagens situation när det gäller skyddsrum för civilbefolkningen. Det ﬁnns idag cirka
65 000 lokaler runt om i Sverige som är klassade som skyddsrum. De är
märkta med en särskild skyddsrumsskylt. Genom årens lopp har ﬂerta-
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let av dessa lokaler byggts om och ändrats. Merparten utgör källarförråd
i hyreshusen. Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är
fastighetsägare skyldiga att inom 48 timmar se till att skyddsrummen blir
brukbara. Hur detta i praktiken ska gå till är svårt att förstå.
Den militära beredskapen i Sverige är kraftigt nedbantad. Regeringen
beslöt år 2009 att låta värnplikten vila i fredstid, vilket innebar att värnpliktsarmén ersattes av ett mindre antal yrkesmilitärer. 1965 fanns det
sammanlagt 47 regementen och ﬂygﬂottiljer i Sverige. Idag återstår endast tretton. Med nya hotbilder och problem att värva yrkessoldater återinfördes år 2017 värnplikten.
Stora delar av Sveriges produktion av vapen och krigsmateriel exporteras. Enligt svensk lagstiftning ska Sverige inte exportera till krigförande
länder. Det förekommer att lagstiftningen kringgås. Ofta är mellanhänder
och tredje land inblandade vilket gör det svårt att kontrollera hur lagen
efterföljs. En stor del av de producerande företagen är dessutom ägda av
brittiska, norska och franska intressenter. Generellt är idag ägandet över
svensk industriproduktion globalt spritt och vapensystemen är beroende
av utländskt producerade komponenter och internationella samarbeten.
Situationen idag är alltså helt annorlunda än den som rådde vid andra
världskrigets inledningsskede.
Idag ser vi hur den akuta bristen på skyddsutrustning inom sjukvården i
pandemins spår har fått privatpersoner, organisationer och företag världen över att göra stora insatser genom omställningar av den ordinarie
produktionen. En mängd ideella initiativ har tagits och utrustning tillverkas i skolor, föreningslokaler och källare. Detta visar att vi kan och vill
vara med och hjälpa till i samhället vid krislägen. Pandemin som drabbat
världen har ökat vår medvetenhet om behovet av kontrollerad lagring av
livsnödvändiga produkter både på en gemensam samhällelig nivå och på
ett individuellt plan.
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Kartan visar Sveriges nära anknytning till NATO (North Atlantic Treaty
Organization) idag och det militära dagsläget, dvs vilka länder som är
anslutna respektive allierade till NATO och vilka länder som är neutrala.
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SAUDIARABIEN

Det militärindustriella kulturarvet
Beredskapsåren på 1940-talet satte stora delar av det svenska samhället
på försvarsfötter och har gett avtryck i musik, litteratur, ﬁlm, teater och
utställningar, ofta i ett romantiskt skimmer. Krigsåren har analyserats av
historiker i vetenskapliga verk. Otaliga artiklar har publicerats i populärhistoriska tidskrifter om världskriget och beredskapsåren i Sverige. Idag
har vi på så vis en god bild av samlingsregeringens och militärledningens
planer och agerande.
Försvarsmuseerna visar vapen och militärfordon och gestaltar livet i fält
och på logement. Sverige har många sådana museer, ofta tillkomna och
skötta av ideella krafter. Ett antal av dessa är medlemmar i ArbetSam, Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, som ger stöd och hjälp för att utveckla
verksamheten.
SFHM, Statens försvarshistoriska museer, driver Armémuseet i Stockholm och Flygvapenmuseet i Linköping. SFHM leder även ett militärhistoriskt nätverk med uppdrag att ”öka kunskapen om det svenska försvaret genom tiderna och om dess roll i samhällsutvecklingen.” På hemsidan
lockar man bl a med ”folkhemmets nostalgi”.
27 statliga och statligt stödda upplevelsemuseer och bergrum ingår i nätverket Sveriges Militärhistoriska Arv. Ett är Arsenalen, ”Skandinaviens
ledande militära fordonsmuseum” utanför Strängnäs. Det drivs av en
privat stiftelse, invigdes sommaren 2011 och har 350 fordon som ägs av
staten.
Fåtaliga är däremot skildringar av arbetet för att få fram vapen, ammunition och sprängmedel i gruvor, stålverk, verkstäder och fabriker under
beredskapsåren. Inte heller ﬁnns det många skildringar av villkoren för
personer som högg den enorma mängd ved som behövdes för att hålla
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Gränsförsvarsmuseum Abisko, Abisko

Kalixlinjen, Kalix
Försvarsmuseum Boden, Boden
Rödbergsfortet, Boden
Flygmuseet F21, Luleå

Skansen Klintaberg, Jämtland

Teknikland, Östersund
Hemsö fästning, Härnösand

Krigsﬂygfält 16,
Brattforsheden
Brigadmuseum,
Karlstad
Garnisonsmuseet
Skaraborg, Axvall
Aeroseum,
Göteborg
Maritiman,
Göteborg

Arboga Robotmuseum,
Arboga
Teleseum, Enköping
Vaxholms fästnings museum,
Vaxholm
Armémuseum, Stockholm
Arsenalen, Strängnäs
Karlsborgs fästningsmuseum, Karlsborg
Flygvapenmuseum, Linköping
Gotlands försvarsmuseum,
Tingstäde
Miliseum, Skillingaryd

Garnisons- och luftvärnsmuseet,
91:an museet, Halmstad
Marinmuseum, Karlskrona
Museum för rörligt kustartilleri, Aspö
Artillerimuseet, Kristianstad
Skånelinjen, Skånska kusten
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bostäderna varma, som sydde uniformer, levererade livsmedel, lagade
och serverade mat, städade, reparerade och underhöll militärernas utrustning. Det militärindustriella kulturarvet är en långt mindre belyst sida
av beredskapsåren än det militärhistoriska.

Arsenalen är ett militärfordonshistoriskt museum utanför Strängnäs som
invigdes 2011 och drivs av en privat stiftelse. Samlingarna innehåller 350
statligt ägda fordon. 75 av fordonen från olika tider visas i den stora utställningshallen.

Berättelserna från ammunitions- och sprängämnesfabrikerna är få, ﬂer
behövs och ﬂer är på väg. SFHM har påbörjat en dokumentation av arbetsförhållandena inom svensk ammunitionsindustri som inkluderar en
minnesinsamling.
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I ett dokumentationsprojekt av Industrifacket, ABF och Arbetsförmedlingen i Avesta på 1990-talet berättade 13 kvinnor som på 1930- och
1940-talen arbetade på statliga Sör Nävde Pressfabrik utanför Avesta, i
folkmun kallad ”Smäll ååv”.

Sör Nävde Pressfabrik
drevs under kriget av
Försvarets Fabriksverk
(FFV). Kvinnornas berättelser i broschyren ger en
inblick i villkoren för de
många kvinnor som före,
under och efter kriget
arbetade på ammunitionsoch sprängämnesfabriker
i Sverige.

Minnena handlar om krigsårens snörika och kalla vintrar med den besvärliga cykelvägen till fabriken. Men framförallt berättade kvinnorna om
arbetet, chefer, kamratskap, lönen, boendet, festerna med dans och glädjestunder, som att sommartid efter arbetsdagen ta ett bad i en närbelägen
sjö och under vintern en gång i veckan i en bastu. Badet befriade dem
från dammet och tonade ner den röda färgen i håret som följde med hanteringen av sprängämnena.

43

Fabriken i Sör Nävde hade ﬂera sprängolyckor i slutet av 1910-talet och
början av 1920-talet med dödlig utgång. Bilden visar kratern efter att en
blandningsapparat med 200 kg sprängämnen i februari 1923 hade exploderat. Denna gång utan personskador.

Gul hy och rött hår återkommer i många intervjuer från ”Smäll ååv” liksom från andra snarlika fabriker som dynamitfabriken i Grängesberg,
Gyttorp och Zackrisdal.
Råvarorna till ”Smäll ååv” levererades från Gyttorp på lastbilar försedda
med röda varningsﬂaggor. Kvinnorna arbetade i små stugor omgivna av
skyddsvallar. Sigrid arbetade åren 1941–42 som vägare av Tetryl och Trotyl. Hon berättade att arbetslaget satt vid ett bord som var inglasat med
en ﬂäkt ovanför som sög ut dammet. Kvinnorna använde munskydd samt
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handskar och huvudskydd. Sprängolyckor med ﬂera döda inträffade på
1920- och 1930-talen – men inte under kriget. Men åtminstone en ung
kvinna avled då av vad man misstänkte i Tetrylförgiftning. ”Flickorna
drog i sig så mycket damm att de blev gula i hyn och röda i håret. Det
fanns även de som blev sjuka, men det ﬁck man inte prata om, utan blev
man sjuk skulle det bara hållas tyst om det.”
Kvinnorna uppgav 50 år senare att de, trots risken för sprängolyckor och
sjukdomar, trivdes med arbetet, arbetsgemenskapen och lönen, som inte
var hög, men som gav dem möjligheter som de annars saknade.

*
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Fotograf okänd, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
Foto: Fotograf okänd, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
Foto: Stenbergs bilder, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
Foto: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
Foto: Arkivbild, TT/Sales
Foto: Paul Sandberg, Upplandsmuseets bildarkiv
Foto: Paul Sandberg, Upplandsmuseets bildarkiv
Foto: Arkivbild, TT/Sales
Foto: Lars Östlunds bildarkiv
Foto: Arkivbild, TT/Sales
Foto: Lars Östlunds bildarkiv
Foto: Leif R Jansson, TT/Sales
Foto: Håkan Geijer
Foto: Lars Östlunds bildarkiv
Foto: ur Fabriksarbetaren. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

I utställningen ﬁnns även dessa bilder
Dynamiten i Grängesberg – kvinnor paketerar
Foto: Grängesbergs Hembygdsförenings fotosamling
Granattillverkning vid Smedjebackens valsverk 1942
Foto: Ovako bildarkiv
Gruppbild på kvinnorna på ”Smäll ååv” fabriken
Foto: Lars Östlunds bildarkiv
Katarinabergets skyddsrum
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Kolmila vid Dalgränsen 1952
Foto: Lars Östlunds bildarkiv
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Tillverkning av gengasaggregat i Hedemora verkstäder
Foto: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
Tyskt transiteringtåg på Malmbanan
Foto: Okänt ursprung
Saab 39 Gripen
Foto: Finnish Aviation Museum
Granatgeväret ”Carl Gustaf”
Foto: Försvarets Materielverk (FMV)
Ubåt A26 tillverkad i Karlskrona av Saab
Försvarets Materielverk (FMV)
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Utställningen Vår beredskap – då och nu skildrar
hur vi under beredskapstiden på 1940-talet på kort tid
ställde om industriproduktionen för att få fram krigsmateriel,
rustade upp både det militära och det civila försvaret
och hanterade livsmedelskrisen. Stora insatser krävdes
av civilbefolkningen. Utställningen pekar på avsaknaden
av dokumentationer och berättelser om dessa insatser.

Under arbetet med utställningen drabbades världen
av covid-19 viruset och en rad nya frågor blev aktuella.
Hur klarar Sverige en kris idag? Och vilka hotbilder
står vi nu inför? Katalogen ger en fylligare bild
av omställningen och beredskapen på 1940-talet
och tar upp några av dagens aktuella frågeställningar.
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