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Landstorm 

Landstorm var från början ett annat namn på folkuppbåd vid krigsutbrott.  

  1885 bildades ett värnpliktsuppbåd som en del i den svenska armén. I 1901 års 

riksdagsbeslut om införande av en värnpliktsarmé blev landstormen de åtta äldsta 

årsklasserna värnpliktiga, 35 – 42 år. Trots avsaknad av övning mobiliserades vissa 

landstormsförband under första och andra världskrigen. 1942 avskaffades landstormen, 

befälen blev reservofficerare eller värnpliktiga befäl. 

  Från 1903 började landstormsbefäl utbildas på frivillig väg och de första 

frivilliga landstormsföreningarna bildades. Den 5 juli 1912 bildades Sveriges 

landstormsföreningars Centralförbund. Syftet var utbildning i lokalt försvar och bevakning. 

Verksamheten omfattade befälsutbildning, föredrag och upplysningsverksamhet, frivilliga 

övningar som tävlingsskjutningar, fälttävlan och kurser i kulspruteskjutning. 

Utbildningsverksamheten överfördes 1943 till Centralförbundet för befälsutbildning, från 

2006 Svenska Försvarsutbildningsförbundet.  

  1940 infördes hemvärn som komplement till värnpliktsarmén för bevakning 

och närförsvar. De frivilliga hemvärnsmännen kontrakterades och övade 4 - 8 dagar varje år. 

Västmanlands Landstormsförbund 

Den 17 augusti 1914 bildades Västmanlands Landstormsförbund omfattande Västmanlands 

inskrivningsområdes landstorm och som från 1917 kom att omfatta 9 föreningar.  Från 

början omfattade föreningen länet. Detta ändrades 1915 till att omfatta Västmanlands 

inskrivningsområde och Sala Östra och Sala Västra landstormsföreningar övergick till 

Upplands landstormsförbund. Ordförande blev landshövding Claës Wersäll. Medlemsantalet 

växte från 776 1914 till 1 230 1923. 1923 var Västerås förening störst med 285 medlemmar, 

Norberg minst med 38. Verksamheten finansierades av gåvor från företag och 

privatpersoner. Materialanskaffningen var till en början kulsprutor, kokvagnar och kläder. 

Ramnäs Landstormsförening 

Föreningen bildades den 16 juni 1915 omfattade Ramnäs landsstormsområde n:r 53 a, 

socknarna Rytterne, Kolbäck, Svedvi, Säby, Berg,  Munktorp, Sura, Ramnäs, Västervåla, 

Karbenning, Västanfors, Norberg och Väster Färnebo. Till ordförande valdes jägmästare 

Gustaf Tamm i Engelsberg och antalet medlemmar ökade från 60 1915 till 112 1924. Redan 

1917 delades föreningen på grund av svårigheter att samla medlemmar på grund av de stora 

avstånden så att de norra socknarna Västervåla. Karbenning, Västanfors, Norberg och Väster 

Färnebo bildade Norbergs Landstormsförening. Gustaf Tamm fortsatte som ordförande i 

Norberg och i Ramnäs valdes godsägare Alb. Kantzow som fram till 1924 efterträddes av 

disponent C Fr von Hofsten, direktör H Silverstolpe, disponent H von Kantzow och 

korrespondent E Hjerpe. 



 Föreningen genomförde under åren 4 till 7 praktiska övningar som avstånds- 

och frontbedömning, order- och rapportskrivning, måluppfattning och fältskjutning med 12 – 

34 deltagare per övning. Föreningen deltog även i Rikslandstormstävlingar i Malmö och 

Stockholm och övningar och tävlingar anordnade av Förbundet i Västerås. 

Källor 

Västmanlands Landstormsförbund: Minnesskrift. 1924 
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