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Luftvärnsförsvar av hamn och järnväg 1940-1945 
 

I januari 1938 började man i Arvika inse att krigstillstånd så småningom även kunde drabba 
Sverige. Ett möte sammankallades den 19 januari 1938 i Samrealskolans aula av 
Luftskyddsnämnden i Arvika. Ärendet var att eventuellt bilda en lokal luftskyddsförening.1 
En förening bildades också i mars 1938.2 Luftskyddsföreningen kom sedan från maj 1938 att 
anordna kurser, genomföra övningar och tillhandahålla information om luftanfall. Det bidrog i 
hög grad till att befolkning och företagsägare i staden fick upp ögonen för riskerna med 
luftangrepp.3 

 
Luftförsvar 1940. Bildägare Göran Olofsson. 

 
Sverige var 1940 skrämmande dåligt försett med luftvärn. Det som fanns var mestadels lätt 

och fanns bara i fåtal städer och vid en del järnvägs och kraftstationer. Totala tillgången av 
luftvärn var den 9 april 1940 totalt 244 pjäser. Arsenalen var avsevärt försvagad genom 
hjälpen till Finland.4 

Som en illustration till läget kan ovanstående bild ses. Visserligen är motivet hämtat från en 
luftbevakningspost i Linsell i Härjedalen men den är tagen som en liten pik till den bristande 
luftkrigsberedskapen. Notera dock att skytten Algot Benth är beredd på anfall från lågt 
flygande plan och har bajonett på. 

 
Fredag den 18 augusti 1939 informerades arvikaborna om att frivilliga bidrag nu hade 

finansierat lyftvärnstroppar i flera städer. Främst var det i storstäderna som medel till 20- och 
40 mm luftvärnsautomatkanoner samlats in, men mindre orter var på gång.5 

 
 

                                                 
1 AN 19380114. 
2 AN 19380311 och AN 1938 0316. 
3 AN 19380411, AN 19380525 och 19390127. 
4 Wangel Carl-Axel. Sveriges militära beredskap 1939 – 1945. Köping 1982. 
5 AN 19390818. 
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Först i februari 1940 offentliggjordes på ledarplats i Arvika Nyheter löst hållna planer på en 
luftvärnsförening i Arvika. Det förutspåddes att bildande av en sådan inte var långt undan.6 
Tydligen hade ledarskribenten god förhandsinformation. Fjorton dagar senare kungjorde en 
stor annons att ett möte tisdagen den 27 februari 1940 kl. 8 e.m. på Rio Biografen skulle ta 
ställning till bildande av en lokal luftvärnsförening. Syftet var givetvis att skaffa luftförsvar 
till Arvika tätort. Uppropet undertecknades av femtio arvikabor ur olika samhällsskikt, med 
disponent Per Andersson i spetsen. En förening blev verklighet vid mötet och en militär 
föredragshållare från Vendes Artilleriregemente rekommenderade att två 40- och två 20 mm 
luftvärnskanoner borde placeras ut i staden på av honom utsedda platser.7 
 

Andra länders luftförsvar, sannolikt engelskt började i februari 1940 göra sig påmint i 
Arvika. Spärrballonger som slitit sig hade drivit in över Värmland. Vajerförankringarna som 
släpade under ballongerna kortslöt luftledningarna för järnvägen med många timmars 
försening som följd. Händelser av den sorten blev sedan en del av vardagen. 

För Arvikas blev natten till den 18 september 1940 antagligen den mest dramatiska. Vid 
halvtretiden på natten väcktes de boende på Högåsen av ett kraftigt dånande ljud. Många 
trodde det var bombkrevader. Det visade sig senare att det var en engelsk spärrballong som 
först knäckt ledningsnätet nere på Strand och efter det kom till Högåsen. Där förvandlades 
elnätets luftledningar till nedrivna svårutredda nystan och hos systrarna Åsberg rycktes till 
och med elpanelen loss ur väggen. Färden fortsatte sedan över Nyckelmyren och upp mot 
Perserud med ytterligare skador som följd. Det visade sig senare att det antagligen var två 
ballonger i en grupp på minst 6-7 stycken som passerat Arvika. De övriga orsakade skador på 
järnvägsluftledningen i Edane, Kil och Kristinehamn. Ytterligare ett par dagar senare 
framkom det att minst 120 spärrballonger kommit in över Västsverige det aktuella dygnet.8 
 

Den nybildade luftvärnsföreningen startade omgående en frivillig insamling för att få medel 
till ett lokalt luftvärn i staden. Insamlingen kompletterades med underhållningsevenemang i 
samlingssalar och i folkparken med nationella och lokala artister där behållningen oavkortat 
gick till insamlingen.9 Beloppet som krävdes för att få till stånd en luftvärnstropp i Arvika 
beräknades till 200 000 kronor. I augusti 1940 hade 22 679 kronor skrapats ihop. Av den 
summan bidrog Arvikaverken med 18 000.10 

 
Vykort till förmån för insamlingen. 

                                                 
6 AN 19400209. 
7 AN 19400223 och AN 19400228. 
8 AN 19400226, AN 19400918 och AN 19400620. 
9 AN 19400401, AN 19400405 och AN 19400506. 
10 AN 19400408. 
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”Det senaste dygnets händelser aktualiserar på ett skrämmande sätt behovet av ett luftvärn i 
Arvika” stod det att läsa i tidningen den 10 april 1940. Orsaken var naturligtvis invasionen av 
Norge som på några tiotal timmar bokstavligen förde kriget inpå stadens knutar. 
Krafttag krävdes nu i luftvärnsinsamlingen hette det. Några dagar senare fanns 40 000 på 
kontot.11 

 
Det dröjde inte länge innan hotet blev än mer verkligt. Mellan 2100 och 2130 den 14 april 

1940 gavs det skarpt flyglarm för första gången i Arvika. Ett främmande flygplan hade på hög 
höjd passerat Köla, Glava och Älgå. Obekräftade uppgifter meddelade också att det setts i 
stadens närhet. Ingen direkt panik utbröt trots bristen på skyddsrum men två personer uppgavs 
ha svimmat i det uppjagade läget. 

Söndagen därpå, den 21april var det ingen tvekan om saken, flera tyska plan passerade över 
staden i dagsljus. Kritik framfördes mot att inget flyglarm aktiverades. Myndigheterna 
förklarade att det var helt i sin ordning, enligt den bedömning som gjorts fanns ingen risk för 
bombfällning. I Åmotfors som hade Norma ammunitionsfabrik som skyddsobjekt öppnade 
luftvärnet eld mot ett tyskt plan. Planet besvarade elden och skadade en svensk soldat lindrigt 
i armen, därefter fortsatte det in över Sverige.12 
 

Nästa nummer av Arvika Nyheter har påpassligt ännu ett av många reportage till förmån för 
luftvärnsinsamlingen på första sidan. Ytterligare ett nummer senare ges möjlighet att lämna 
bidragsförskott i form av skuldsedlar för den som inte hade kontanter tillgängliga 13. I juni 
1940 var 107 000 kronor insamlade, 90 000 saknades.14 

 
Kommunalborgmästare Bergius vädjade den 15 april 1940 till försvarsmakterna om att 

krigsorganisationen skulle bistå med luftvärnsskydd i Arvika tills det genom civila bidrag 
finansierade luftvärnet var på plats. Som militärt mål ansågs dock inte Arvika vara tillräckligt 
viktigt, ”det statliga luftvärnet måste hållas rörligt och grupperas med hänsyn till 
omständigheterna” hette det. Men om det militära lägen föranledde det så kunde Arvika 
tilldelas luftvärn från 2 Armékåren meddelades den 24 april 1940 från försvarsstaben.15 

 
En rekognosering i Arvika utförd den 28 juni 1941 av en luftvärnsofficer från västra 

milostaben i Skövde visade att inga bra naturliga placeringar för luftvärn fanns i staden. Det 
ansågs därför nödvändigt att bygga specialtillverkade betongtorn, åtta och en halv till tio 
meter höga för två 40 mm luftvärnsautomatkanoner m/36. En lämplig plats ansåg 
stadsingenjören vara det utfyllda området i hamnen. 

En viss risk för dold låg inflygning från öster längs järnvägen ansågs föreligga. Som skydd 
mot det föreslogs att en plattform för en 20 mm automatkanon m/40 skulle byggas på 
Arvikaverkens aduceringsgjuteris tak ute på Vik. Nedanför på marken skulle ett värn för 
ytterligare en pjäs av samma typ byggas. I augusti 1941 godkändes förslagen och anbud för 
byggandet av de två betongtornen skulle tas in av militärområdesbefälhavaren. Tornen 
bekostades med statliga medel.16 

 

                                                 
11 AN 19400410 och AN 19400415. 
12 AN 19400415 och AN 19400422. 
Widfeldt och Wegmann. Nödlandning. Nässjö 1988. 
13 AN 19400424 och AN 19400426. 
14 AN 19400610. 
15 Olsson Mats. Arvika stads luftvärn. Högskoleuppsats Karlstad 1989. 
16 Olsson Mats. Arvika stads luftvärn. Högskoleuppsats Karlstad 1989. 
AN 19580825. 
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40 mm luftvärnsautomatkanon m/36. Bild Krigsarkivet. 

 
Kanonerna till tornen levererade tidigast våren 1942 men då bör tornen redan ha varit klara. 

Det innebär att de uppfördes under vintern 1941-1942. De mindre 20 mm kanonerna kom till 
Arvikaverken kring årsskiftet 1942-1943.17 

Om det militära magasinet mellan tornen i hamnen uppfördes samtidigt är inte klarlagt. Vi 
kan väl ändå anta på grund av placeringen att det åtminstone delvis användes för material och 
manskap för luftvärnstroppen.18 

 

 
Luftvärnstornen i hamnen under 1950-talet. Bild från karosserifabriken av Erling Lundell. 

Foto genom Per-Arne Lundell. 
 
Tornen var kraftiga konstruktioner och krävde rejäla fundament. Vid en egen mätning den 

22 april 2009 visade sig det bevarade västra fundamentet bestå av en gjuten platta med måtten 
6.20 x 11.20 m. Placering i längdriktningen var för det västra fundamentet nord sydlig, cirka 
tio meter innanför kajkantens västra ände. Det östra fundamentet låg i öst-västlig riktning 
omedelbart innanför kajkanten där kajen övergår från lodrätt till sluttande lutning. Västra 
fundamentet verkar ha använts som underlag till liggande mindre oljetankar efter tornens 
rivning.19 

                                                 
17 Olsson Mats. Arvika stads luftvärn. Högskoleuppsats Karlstad 1989. 
18 Egen reflektion. 
19 Egna mätningar och teorier. 
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Västra fundamentet närmast, det östra vid bortersta busken vid kajen. 

Foto Göran Olofsson april 2009. 
När hela luftvärnstroppen var utrustad och klar visade det sig att det budgeterade underlaget 

på 200 000 stämde tämligen exakt. Totala kostnaden för kanonerna med tillbehör samt en del 
administrationskostnader blev 199 049 kronor. Men i det ingick som nämnts inte den 
antagligen ansenliga kostnaden för själva tornen och fundamenten ute på Vik.20 

Efter att allt var klart upplöstes Arvika Luftvärnsförening 1943 då ansvaret för pjäserna 
överfördes till armén.21 
 

Luftvärn kräver även observatörer och sambandsutrustning. Den mest sannolika platsen att 
placera luftbevakare på i Arvika är Storkasberget. Ett torn sattes också upp där, tydligen ett 
fult sådant efter samtida ögonvittnen. Tydligen så användes inte det högre ordinarie 
utsiktstornet utan det militära stod på bergknallen framför detta. Efter kriget så var det inte 
någon populär placering eftersom det störde idyllen uppe vid utsiktsplatsen. 
Militärmyntigheterna vågade sig till sist i oktober 1949 på att sänka försvarsberedskapen 
genom att riva det redan fallfärdiga tornet.22 

 
I augusti 1943 ordnades ytterligare en luftbevakningspostering i tornet på samrealskolans 

tak. Kommunala pengar plus statsbidrag användes till att förse tornet med telefon, invändiga 
gångställningar och annan nödvändig inredning.23 Långt framskridna planer fanns att förse 
tornet med flera fönster för bättre sikt, något som lyckligtvis aldrig realiserades.24 

 
En luftskyddscentral sprängdes 1940 in i Minnebergsåsen mitt emot dåvarande 

Thermiaverken. Ett stort bergrum ställdes i ordning från gatunivån och dit kopplades 
anslutningar från alla bevakningspunkternas telefoner. För något år sedan fylldes infarten till 
bergrummet med grus och jordmassor men det går fortfarande att se var det ligger. Det kan i 
sammanhanget undras hur det var beställt med sekretessen. Den nya luftskyddscentralen 
visades i oktober 1940 för allmänheten.25 

 
Efter kriget plockades kanonerna bort och placerades i förråd. Från 1950 överfördes de till 

militärt förfogande efter ett medgivande från de ansvariga i Arvika 13 juni detta år.26 

                                                 
20 Olsson Mats. Arvika stads luftvärn. Högskoleuppsats Karlstad 1989. Plus egen slutsats. 
21 AN 19580825. 
22 AN 19491014. 
23 AN 19430827. 
24 Källuppgift bortslarvad av mig. 
25 AN 19401030. 
26 Olsson Mats. Arvika stads luftvärn. Högskoleuppsats Karlstad 1989. 



 6 

Luftvärnstornen kom att stå kvar i många år. De blev en livsfarlig lekplats för stadens 
småpojkar. Incidenter och minst en allvarlig olycka inträffade när en tioåring 1950 föll från en 
avsats på 4-5 meters höjd.27 
 

I augusti 1958 ville försvaret överta luftvärnskanonerna i Arvika utan kostnad och utan 
villkor. Försvaret fick ta över pjäserna utan kostnad. Villkorslöst blev det däremot inte, staten 
ålades att ta bort luftvärnstornet med tillhörande magasin utan kostnad för staden. Så blev det 
också beslutat.28 

Torsdagen den 27 november 1958 fastställdes alla regler kring rivningen av tornen i 
stadsfullmäktige. Armén var uppenbarligen försatt i alarmberedskap för redan under lördagen 
föll det första tornet och på söndagen det andra. Sprängningen på lördagen gick halvdant och 
det efter smällen lutande tornet fick dras omkull av en bandtraktor med en förmonterad vajer. 
På söndag efter föregående dags generalrepedition gick allt perfekt. Det hela blev ett 
skådespel för många som var ute på söndagspromenad.29 

 

 
Östra tornet faller i november 1958. Foto Henry Persson. 

 
Det militära magasinet ska ha rivits i samband med sprängningarna av tornen, men enligt 

bilder antagligen något tidigare.30 
 

 
Sista resterna av östra tornet upprivet i juni 2012. Foto Göran Olofsson. 

 
Uppgifter och foto till avsnittet Anders Hjerpe, Per-Arne Lundell och Thord Paulin. 
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27 AN 19500301. 
28 AN 19580825. 
29 AN 19581201. 
30 AN 19580825. 


