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Alternativa utvecklingsmöjligheter av stationen ”Mobiliseringsförrådet”
Företeelser att utveckla och synliggöra inom ramen för Kallakriget perioden med fokus
på det svenska beredskapssystemet och mobiliseringsplatsen
Pos
Företeelse
1 Bakgrundstäckning/övergripande
ram: Svensk säkerhets- och
försvarspolitisk under kalla kriget
perioden:
 Sveriges strategiska situation efter
andra världskriget.
 ”Alliansfrihet i fred, syftande till
neutralitet i krig”.
 Warszawapakten och NATO samt
relationerna mellan Öst och Väst
 Kärnvapenbalansen.
 DC 3:ans nedskjutning.
 Kubakrisen.
 Vietnamkriget.
 Sovjetunionens kollaps.
2 Konsekvenser för Sverige:
 Sveriges säkerhets- och försvarspolitik (”Vår beredskap är god!”).
 Krigsplanläggning.
 Mobiliseringssystemet.
 Förrådshållningsprinciper

3

4

Mobiliseringsenhet/platsen/området:
 Inmönstring
 Inskjutning
 A-platsen
 Kokplatsen
 Fältpostkontoret
 Sjukvård
 Förläggningsplatsen
 ABC-tjänst
Mobiliseringsförrådet:

Ex på hur illustrera
Monterutställningar som
beskriver företeelserna som
kombineras med fotografier
och gamla filmer (ex ”ett
kompani mobiliserar”).

Anm
Bör utarbetas/utvecklas
centralt eftersom det
övergripande temat
(kalla kriget) är
gemensamt för ett antal
”stationer” ingående i
det nationella
museinätverket.

-”Koncentreringstransport bla
jvg.
Ex: Karta utvisande samtliga
mobiliserings-förråds
belägenhet i Jämtland och
Härjedalen)
Enl nedan

-”-

Exempel på olika stationers innehåll/hur illustrera mobiliseringsplatsen/förrådet
Fältpostkontoret
Bemannat fältpostkontor upprättat intill mobiliseringsförrådet. Försäljning av vykort,
försändelser etc. Egen för Optand Teknikland minnesstämpel. Kompletteras med utställning.

AG ”Försvar i Förvar/
Mobiliseringsförrådet”
J-A Jacobsson

2006-03-10
DISKUSSIONSUNDERLAG/
ARBETSHANDLING

Sid 2

Kokplatsen
Bemannad kokplats upprättad. Försäljning av ärtsoppa etc. Matsal=stabstält. Kompletteras
med utställning.
Inskjutning
Bemannad skjutbana iordningställd. Prisskjutning. Skjutning sker med luftgevär mot
exempelvis militära miniatyrmål. Platsen kompletteras med utställning av hur den verkliga
inskjutningen genomfördes.
Avlämningsplatsen (A-platsen)
Utställning av veteranfordon (lastbilar, bussar, personbilar, traktorer och motorcyklar) genom
veteranbilklubbens försorg. Fältreparationsplats upprättad i tält.
Hästar och hundar avlämnades också under någon tidsperiod
Förläggningsplatsen
Möjlighet till övernattning i förläggningstält (”Camp Optand”). Förläggningsplatsen
bemannas av förläggningschef och tältlagschefer. Prova på uppsättning och brytning av
förläggningstält 12 resp 20 ingår. Förläggningsplatsens ordinarie hygienanordningar (latrin,
tvättning i tvättfat etc) och säkerhetsanordningar finns tillgängliga. Övrigt: Hur göra upp eld i
tältkaminen, vedhuggning, handhavande av tältlyktan
Mobiliseringsförrådet
 Prova olika uniformer/persedlar och låta sig fotograferas.
 Utställning av personlig utrustning inkl vapen.
 Förrådets interiör och bemanning.
 Optandsförrådets utformning/extriör utifrån maskeringsaspekt.
Övrigt
Stationerna ges en förhållande stor spridning dock på promenadavstånd. Kroncykel hyrs ut.
Ev transport genom veteranbilklubbens försorg.
DU ingår i ett förband som mobiliserar!
 Inkallelseorder.
 Tilltransport.
 Avstigningsplatsen.
 Uthämtning personlig utrustning.
 Förläggning och fälthygien.
 Utspisning (ur ”snuskburk”) - fältkoket.
 Marketenteriet.
 Som förare hämtar Du ditt fordon vid A-platsen.
 Fältpost (kommunikationen med ”yttervärlden”).
 Koncentreringstransporten (till krigsplanläggningsområdet) – Transport på järnväg i
”godsfinka” (latrin=hink, liggande i halm etc).
Konceptet kan utnyttjas i försvarsupplysningshänseende och som tema i skolan. Upplevelsen
kan också erbjudas hembygdsföreningar eller andra föreningar med kulturhistoria på agendan.
Annat exempel är att konceptet kan erbjudas som upplevelse- eller äventyrsaktivitet eller
inom ramen för ledarskapsutbildning.
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Upplevelserna (aktiviteterna ovan) kombineras med information/film om bakgrund till
Kallakriget som företeelse och utställningar.
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