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Förord

Forskningsprojektet Försvaret och det kalla kriget (FOKK) är ett samarbets-
projekt mellan Försvarshögskolan (FHS), Kungl. Krigsvetenskapsakademin 
och Kungl. Örlogsmannasällskapet (KÖMS). Syftet är att göra en samlad 
kunskapsinventering och forskningsinsats rörande det svenska försvarets ut-
veckling under det kalla kriget.

Den 30 januari 2008 genomförde FOKK i samverkan med Kungl. 
Örlogsmannasällskapet ett forskningsseminarium på Försvarshögskolan i 
Sverigesalen kring möjligheterna att gå vidare från dagens kunskapsläge med 
forskning kring ubåtsoperationer och ubåtskränkningar i svenska vatten under 
det kalla kriget. Därefter vidtog efter lunch i KÖMS regi ett öppet möte kring 
Hårsfjärdenincidenten 1982. Båda inslagen fi nns dokumenterade i denna rap-
port.

”Ubåtshotet” och marinens jakt på främmande ubåtar blev från U137-s 
grundstötning i Karlskrona skärgård hösten 1981 ett återkommande inslag 
i svenska medier och politik till det kalla krigets slut. Mycket talar dock för 
att ett mönster av ubåtskränkningar etablerades i svenska vatten redan på 
1960-talet och fortsatte med olika intensitet till det kalla krigets slut. (Se t.ex. 
årsrapporter från marinstaben i krigsarkivet.) Huvudintresset rörde hotbilden 
från Warszawapakten och då främst Sovjetunionen. Länge hade den svenska 
ubåtsjakten dock fått ringa uppmärksamhet och främst resulterat i tidnings-
notiser; från 1981 blev det förstasidesnyheter och fi ck tidvis internationell 
uppmärksamhet. Nationalitetsfrågan har alltid stått i fokus, men full bevis-
ning kräver att man fångar in eller sänker en ubåt, vilket sällan har kunnat ske 
i fredstid. 

I de andra nordiska länderna fanns liknande kränkningar och ubåtsjakter 
som i Sverige, men i mindre skala, och här valde man att ”tona ned” verk-
samheten i offentligheten. Detta var sannolikt även det dominerande mönstret 
internationellt. En militär förklaring till detta kan vara en tyst strävan hos 
blocken att pröva ”fi endens” ubåtsjaktförmåga, inte minst vid utsatta kuster i 
Nordeuropa. 

Det är uppenbart att den svenska ubåtsjaktförmågan, som drogs ned kraf-
tigt i försvarsbeslutet 1972 (FB72), kom att sättas på hårda prov under pe-
rioden 1981-1992 då antalet rapporterade incidenter var högt, för att sedan 
avta. Hotbilden uppfattades uppenbart komma från öster. Den säkerhetspoli-
tiska utredningen (Ekéuskommissionen SOU 2002:108) lade fram ett delbe-
tänkande med titeln Perspektiv på ubåtsfrågan, Hanteringen av ubåtsfrågan 
politiskt och militärt, på 392 sidor. Här gjorde man tolkningen att färre än tio 
säkra kränkningar fanns under perioden men ett trettiotal möjliga därutöver. 
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Dessutom ansåg man att hela frågan måste sättas in i ett vidare säkerhets- och 
utrikespolitiskt sammanhang. (SOU 2001:85, s 23)

Denna FOKK-rapport är ett försök att gå vidare i den riktningen.

Professor Kent Zetterberg, Försvarshögskolan
Forskningsledare för forskningsprojektet
Försvaret och det kalla krigat (FOKK)
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Redaktörens kommentarer

Trots att det är ett kvarts sekel sedan händelserna i Hårsfjärden, den s.k. 
Hårsfjärdenincidenten 1982, inträffade så återkommer diskussionen om 
ubåtsoperationer i de farvatten som omger Sverige, såväl utanför som inom 
svenskt territorialhav. Ubåtsoperationerna som sådana får inte enbart knytas 
till 1980-talet utan måste granskas under hela det kalla kriget. Mot denna 
bakgrund arrangerade forskningsprojektet Försvaret och det kalla kriget den 
30 januari 2008 ett symposium som syftade till att diskutera förutsättningarna 
för fortsatt forskning och en öppen redovisning av ifrågasatta analyser efter 
Hårsfjärdenincidenten 1982. Denna bok utgör redovisning av det som av-
handlades denna dag. Seminariet och redovisningen spelades in i sin helhet.

Redovisningen bygger dels på anföranden som publiceras i skriftlig form, 
dels på efterföljande diskussioner och frågor. Av detta följer att de olika av-
snitten skiljer sig åt vad gäller den språkliga utformningen.

I delen Ubåtsoperationer under det kalla kriget utgörs avsnitten 1 till 3 
samt 5 av skriftliga anföranden medan avsnitten 4 samt 6, 7 och 8 av utskrifter 
som gjorts med hjälp av inspelningen.

I delen Redovisning Hårsfjärdenincidenten 1982 utgörs avsnitten 1 till 10 
av skriftliga anföranden medan avsnittet 10 av utskrifter som gjorts med hjälp 
av bandinspelning.

Seminariet och den öppna redovisningen liksom kommande forskning 
är mycket beroende av att hittills sekretessbelagt material görs tillgängligt. 
Forskningsprojektet hade hoppats på att kunna presentera de analyser som 
gjorts vad gäller bottenspår. Detta blev inte möjligt då viss material av se-
kretesskäl inte var tillgängligt vid den tidpunkt då seminariet och den öppna 
redovisningen genomfördes.

Resultatet som redovisas här är ett ytterligare steg framåt för att nå klarhet 
med Ubåtsoperationer och kränkningar under det kalla kriget. 

Herman Fältström, sekreterare i Kungl. Örlogsmannasällskapet
Delprojektledare för den marina delen inom forskningsprojektet
Försvaret och det kalla kriget
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A Ubåtsoperationer under kalla kriget
1 Inledning, Kent Zetterberg

Vi kommer att ägna dagen åt Försvaret och det kalla kriget — främmande 
ubåtsoperationer och ubåtskränkningar under det Kalla kriget. Deltagare un-
der förmiddagen är ledamöter i Kungl. Örlogsmannasällskapet (KÖMS) och 
Kungl. Krigsvetenskapsakademin (KKrVA) och särskilt inbjudna. Under ef-
termiddagen är redovisningen öppen för alla.

På förmiddagen kommer vi att genomföra ett seminarium kring ubåtsope-
rationernas plats i forskningen och hur vi kan gå vidare med forskning inom 
området. Under eftermiddagen kommer vi att övergå till ett öppet möte om 
Hårsfjärden 1982.

Jag är ledare för Forskningsprojektet Försvaret och det kalla kriget 
(FOKK). Projektet är ett samarbete mellan Försvarshögskolan (FHS) och de 
båda försvarsakademierna KÖMS och KKrVA. Projektet skall jag gå in på 
utförligare senare; vad vi håller på med, olika inriktningar och därför ska jag 
inte uppehålla mer vid detta. I stället ska vi nu på förmiddagen diskutera en-
ligt följande agenda.

Först förutsättningarna för forskningen och här kommer Magnus Petersson 
från Försvarshögskolan, som har skrivit en avhandling om svensk-norska re-
lationer under kalla kriget. Han kommer att ta upp några synpunkter från his-
torieforskningens sida och även stadsvetenskaplig forskning och en del krav 
på forskningen.

Därefter kommer amiral Bror Stefenson att ta upp de statliga utredningarna 
rörande ubåtsfrågan. Sedan kommer jag att ta upp pågående arbete, forskning 
inom FOKK-projektet och vi hoppas också på en kommentar från förre över-
befälhavaren Bengt Gustafsson.

Vi som har inlett kommer att utgöra en panel för frågor och diskussion. 
Därefter bryter vi för en kort kaffepaus. Efter detta fortsätter vi, om behov 
föreligger, diskussionen. Det beror på hur omfattande den blir.

Sedan kommer Johan Tunberger, tidigare anställd på Försvarets forsknings-
institut, att inleda den andra delen av förmiddagens diskussion. Vi kommer 
också att av Stefan Ryding-Berg, chefsjurist på Högkvarteret, erhålla kom-
mentarer kring källor och sekretessregler som är väldigt viktigt när det gäller 
att skapa förutsättningar för vidare forskning. Till sist kommer vi förmodligen 
att landa i en diskussion om resurser, möjligheter att gå vidare. Vilka vill och 
kan forska på fältet och hur tänker vi inrikta forskningen? Frågor och diskus-
sion bör föras kring detta. Efter avbrott för lunch börjar den öppna redovis-
ningen om Hårsfjärden 1982. En redovisning som utgör ett exempel på ett an-
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tal områden som bör läggas till grund för fortsatt forskning. Förhoppningsvis 
slutar symposiet vid 16-tiden. Det här är den uppläggning vi har tänkt försöka 
följa. Jag går ju inte in nu på vad vi kommer att göra under eftermiddagen. Nu 
lämnar jag först över ordet till Magnus Petersson för en utblick över historie-
forskningen och kraven på forskningen.
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2 Hållbara påståenden — hållbar kunskapsutveckling, 
 Magnus Petersson
Om vikten av hållbara påståenden för en hållbar kunskapsutveckling

Jag har arbetat här på FHS med forskning och utbildning av offi cerare i över 
tio år. Jag tackar arrangörerna för initiativet till detta symposium och för att 
jag fått möjlighet att hålla denna inledning. Jag har framför allt specialstuderat 
svensk säkerhetspolitik under den första delen av det kalla kriget och är därför 
ingen expert på ubåtsfrågan under 1980-talet. Men jag har kunnat konstatera 
att denna fråga är en mycket kontroversiell fråga som dessutom är oavslutad. 
Och sådana frågor brukar tyvärr ge upphov till allehanda spekulationer och 
påståenden – tänk bara på Kennedy- och Palmemorden. Jag tänkte peka på 
några sådana inslag när det gäller ubåtsfrågan och försöka uppmana alla till 
en positiv och konstruktiv hantering av denna fråga framgent.

Jag har mycket stor respekt för, och intresserar mig också för, olika typer 
av vetenskapliga perspektiv och metoder och jag brukar uppmuntra mina stu-
denter att fritt välja tillvägagångssätt när de ska lösa sina forskningsproblem. 
Om man t.ex. studerar krig och krigföring utifrån ett genusperspektiv ser man 
andra saker än om man studerar krig och krigföring utifrån ett ”rational actor-
perspektiv”, vilket kan vara en nyttig insikt för en student som behöver lära 
sig att världen inte är svart-vit. 

Men det fi nns också en viktig gräns för mig, när det gäller hur man går till-
väga rent hantverksmässigt i forskningsprocessen. När forskningsprocessen 
förvrängs, när avsteg från god vetenskaplig sed görs, då måste man reagera. I 
annat fall riskerar trovärdigheten för den egna professionen som forskare, och 
ytterst vetenskapssamhället som helhet, att undergrävas. Oredlighet i forsk-
ning är för forskaren vad förräderi är för offi ceren; totalt förödande för profes-
sionens trovärdighet.

En forskare som enligt min uppfattning har ägnat sig åt att förvränga forsk-
ningsprocessen upprepade gånger är Ola Tunander, som har publicerat inte 
mindre än tre monografi er om ubåtsfrågan: Hårsfjärden: Det hemliga ubåts-
kriget mot Sverige (2001), The Secret War Against Sweden: US and British 
Submarine Deception in the 1980s (2002), och nu senast Spelet under ytan: 
Teknisk bevisning i nationalitetsfrågan för ubåtsoperationen mot Sverige 
1982 (2007). Jag kommer i det följande att ge ett exempel från vardera boken 
på hur jag tycker att Tunander har förvrängt forskningsprocessen, och därefter 
kommer jag med några avslutande refl ektioner. 
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Exempel 1: Hårsfjärden, s. 378 – hypoteser blir premisser

Ubåtsjakten i Hårsfjärden var en toppnyhet i amerikanska och västeuro-
peiska tv-kanaler och förstasidesstoff i tidningar i hela västvärlden. Vid 
den här tidpunkten diskuterade de västtyska liberalerna om de skulle byta 
allianspartner – från Helmut Schmidts socialdemokrater till Helmut Kohls 
kristdemokrater. De provokativa ”sovjetiska ubåtskränkningarna” mot ett 
neutralt land med nära band till de västtyska socialdemokraterna torde ha 
underlättat [min kurs.] liberalernas partnerbyte, vilket medförde ett makt-
skifte i Västtyskland. Intrånget ändrade [min kurs.] med andra ord tysk 
politik så att den hamnade mer i linje med USA:s 1980-tals politik. I början 
av 80-talet blev [min kurs.] bombningarna av de inkräktande ”sovjetiska” 
ubåtarna i Stockholms skärgård bakgrundsmusiken som fi ck Europas tysta 
majoritet att dansa i takt med Reagans och Thatchers politik.

Detta är en grundbult i Tunanders hypotes om amerikanska s.k. psy-ops mot 
Sverige, men något som helst belägg för dessa påståenden anförs inte i texten. 
Om man skulle försöka sig på att undersöka vad det var som gjorde att de 
västtyska liberalerna bytte koalitionspartner skulle man behöva göra en om-
fattande studie av denna process. Det har inte Tunander gjort och han kan med 
andra ord inte belägga sitt påstående. Men detta citat visar också, tycker jag, 
tydligt på hur han förvränger forskningsprocessen genom att i led för led göra 
sina hypoteser till premisser på ett – till synes – omärkligt sätt. En kollega till 
mig, Jerker Widén, har i en artikel i KKrVAHT (1:2002, s. 105) denna teknik 
på följande träffsäkra sätt:

Vid fl era tillfällen förs kontroversiella och illa underbyggda hypoteser fram 
i argumentationer som i nästa led förvandlas till fastslagna bevis och där 
får tjäna som premisser i logiskt deduktiva resonemang. Resultatet blir att 
felprocenten i de ursprungliga, osäkra hypoteserna multipliceras snarare 
än reduceras i de följande leden av argumentationen.

Exempel 2: The Secret War against Sweden, s. 177–178 – avsaknad 
avbelägg
En annan grundbult i Tunanders argumentation rör de dolda maktförhållande-
na i svensk säkerhetspolitik under det kalla kriget. Efter att ha hävdat att bl.a. 
försvarsstabschefen Bror Stefenson och marinchefen Per Rudberg undanhål-
lit överbefälhavaren Lennart Ljung väsentlig information, beordrat eldförbud 
m.m. så att en västlig ubåt som var inne i Hårsfjärden kunde komma undan, 
går Tunander in på motiven för Stefensons m.fl . marinoffi cerares agerande:
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In practical terms, these offi cers did not primarily belong to the formal 
Swedish military hierarchy, with the Commander-in-Chief at the top, but to 
an informal Western security community [fotnot]. Their ties and responsi-
bilities were primarily to the ‘Swedish guarantee power’, the USA, and they 
come across as high-ranking E[vasion]&E[scape] offi cers covertly working 
for this power.

Dessa påstådda förrädare skulle alltså i hemlighet ha tillåtit amerikanska och 
brittiska ubåtsoperationer i svenska vatten därför att det låg i västmakternas 
intresse att få den svenska regeringen och opinionen att bli mer kritiskt in-
ställd till Sovjetunionen. Enligt Tunander såg de sig själva som en del av 
den västliga säkerhetsgemenskapen och de var villiga att ”make a distinction 
between an informal Swedish power structure and the formal hierarchy with 
the government at the top. In other words, the government that had direct re-
sponsibility to the public was to be kept out of this operation”.

Något belägg för dessa påståenden anförs inte heller här, förutom rörande 
det första påståendet som, enligt fotnoten, bygger på en artikel skriven av 
Tunander själv. I den hävdar han bl.a., utan belägg, att NATO kunde ses som 
en gemenskap (Gemeinschaft) i vilken Sverige i hemlighet ingick och hade 
avtal med – dock inte formella avtal – och att det endast var ett fåtal offi cerare 
och statsråd som kände till detta. 1

Exempel 3 – Spelet under ytan, s. 225 – ingen efterprövbarhet
Efter att ha drivit samma argumentation som i de två förstnämnda böckerna 
om att det var brittiska och amerikanska specialförband som kränkte svenska 
vatten under 1980-talet för att göra den svenska opinionen och regeringen mer 
anti-sovjetisk, resonerar Tunander om hur hållbara hans belägg är:

Någon historiker tror att jag vilar på anonyma källor. Det är inte sant. Jag 
har använt vissa anonyma källor i min bok som ett viktigt komplement och 
det de har sagt har varit mycket intressant. De har berättat om brittiska 
ubåtsoperationer i svenska vatten och fl era centrala personer har berättat 
eller bekräftat att en amerikansk ubåt skadades under Hårsfjärdenjakten i 
oktober 1982.

1 ”The Informal NATO, or NATO als Gemeinschaft: The Case of Sweden” i J. Peter Burges 
& Ola Tunander (red): European Security Identities (Oslo: PRIO, 2000). På s. 97 står t.ex. 
följande: ”All these senior offi cers accepted as a fact Sweden’s agreements with the USA and 
NATO (Norway and Denmark) could not be written down on paper. They had to build on trust 
between military offi cers and between political leaders on both sides.”
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ubåtsoperationer i svenska vatten och flera centrala personer har berättat
eller bekräftat att en amerikansk ubåt skadades under Hårsfjärdenjakten i
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& Ola Tunander (red): European Security Identities (Oslo: PRIO, 2000). På s. 97 står t.ex.
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between military officers and between political leaders on both sides."
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Dessa påståenden beläggs med en sex sidor lång fotnot (jag har aldrig sett 
någon längre fotnot under min forskarkarriär), som börjar så här: 

När jag ställts inför frågan om bakgrunden till de västliga operationerna i 
svenska vatten har jag funnit fyra mer eller mindre skilda typer av opera-
tioner med delvis skilda planeringsstaber. Allt detta bygger på informella 
samtal med centrala offi cerare eller ämbetsmän.

Återigen hänvisas alltså, trots explicita påståenden om motsatsen, till ano-
nyma källor. Detta är, som jag ser saken, inte trovärdigt om det inte görs 
på ett sätt som garanterar efterprövbarhet. Det är enligt mitt förmenande att 
förvränga forskningsprocessen när andra forskare eller intresserade inte kan 
kontrollera om de uppgifter som man framför är riktiga. 

Tunander kallas i vissa kretsar för Nordens ledande ubåtsforskare. Jag hål-
ler inte med om detta. Jag anser att han förvränger forskningsprocessen på 
ett sådant sätt att hans forskningsresultat rörande svensk säkerhetspolitik i 
allmänhet, ubåtsfrågan i synnerhet, i allt väsentligt saknar värde. Låt oss hop-
pas att detta symposium kommer att leda till ny forskning och nya hållbara 
forskningsresultat som kan utveckla vår kunskap om ubåtsfrågan ytterligare. 
För det är den värd.

Jag tillägger, för säkerhets skull, att det jag nu har sagt står för mig och inte 
för någon annan.
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3 Utredningar och debatt, Bror Stefenson
Anförande av Bror Stefenson, amiral och f.d. Chef för Försvarsstaben

Kalla kriget varade drygt 40 år. Under den tiden hände mycket i världen varav 
en del direkt berörde vårt land och vår säkerhetspolitik. Ubåtskränkningarna 
hör till historien och till hela kalla kriget.

 Spänningen mellan blocken varierade. Under 80-talet ökade spänningen 
samtidigt som vi råkade ut för de största påfrestningarna, nämligen ubåts-
kränkningarna. Efter den tidigare avspänningsperioden blev vi överraskade, 
för att inte säga tagna på sängen. I efterhand går det att se ett samband mellan 
den ökade spänningen och ubåtsoperationerna mot vår kust i Östersjön. Det är 
därför självklart att ubåtskränkningarna hör hemma i historieskrivningen om 
Sverige och vårt försvar under det kalla kriget.

Hittills har inte ubåtskränkningarna fått sin plats i projektet Försvaret och 
det kalla kriget (FOKK). Nu är det på tiden att de får det. Det går inte att 
särskilja den s.k. ubåtsfrågan från övrig forskning om kalla kriget. Den lös-
ryckta debatten och särskilda uppmärksamheten i media kring händelserna i 
Hårsfjärden 1982 riskerar att sammanhangen och förklaringarna missas ge-
nom fokuseringen till en enda treveckors ubåtsjakt i ett mer än 40-årigt för-
lopp.  Det fi nns en tendens till att inte se skogen för detta enstaka träd.

Insikten om detta förhållande har funnits i regeringen och i delar av stats-
förvaltningen (Försvaret) som har initierat tre tunga utredningar i frågan. De 
har arbetat under särskilda förhållanden och med olika sammansättningar och 
direktiv.  Nu är det dags för fri forskning för att komma vidare. 

Problemen med skillnaderna mellan de olika utredningarnas förhållanden 
är i och för sig värda en särskild forskningsinsats.

Den första, benämnd Ubåtsskyddskommissionen 1983 arbetade kort efter 
händelserna hösten 1982, i högt tempo, medan förloppet var färskt, och den 
var parlamentariskt sammansatt. Dessutom gjordes arbetet samtidigt som den 
höga spänningen mellan blocken bestod och Sverige blev fortsatt utsatt för 
kränkningar d.v.s. mitt under de svåra påfrestningarna för landet.

Den andra, benämnd Ubåtskommissionen 1995 arbetade, efter det att kalla 
kriget avvecklats, mer i lugn och ro och var sammansatt av fristående fors-
kare med huvudsakligen teknisk inriktning. Den prövade hållbarheten i de 
slutsatser som dragits om ubåtskränkningarnas omfattning och karaktär, alltså 
specifi kt en granskning av den ubåtsverksamhet som rapporterats.

Den tredje, benämnd Ubåtsutredningen 2001 var en enmansutredning av 
ambassadör Ekéus. Den hade i uppdrag att särskilt se till perspektiven på 
ubåtsfrågan. Utredarens del 2 om svensk säkerhetspolitik 1969-89 behandlar 
just de sammanhang och den helhet som kom av hela kallakrigsförloppet.
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Det är tydligt att dessa utredningar bildar en omfattande bas för både histo-
risk och statsvetenskaplig forskning. Utredningarnas arkiv är goda källor och 
sekretessen borde inte ställa till för mycket problem, frånsett om förhållan-
dena till utländska makter fortfarande är känsliga. Man kan dock inte riktigt 
jämföra utredningarna med fri forskning. Sedan är det ju även andra som i 
huvudsak behandlat händelserna i Stockholms södra skärgård hösten 1982, 
och som också borde kunna bidra med underlag och rapporter. 

I uppläggen för forskningen om försvaret och kalla kriget (FOKK) fi nns 
således ännu inte ubåtskränkningarna med i bilden. De har så att säga levt sitt 
eget liv. När nu ledningen av den forskningen beslutat att ta in den felande 
länken - ubåtsoperationerna/ubåtskränkningarna i den samlade bilden, hälsas 
detta med stor tillfredsställelse. Därmed blir forskningen täckande och alla 
viktiga aspekter med.
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4 Efterföljande diskussion

Kent Zetterberg
I mitt anförande kommer jag att ge en översikt över forskningsprojektet 
Försvaret och det kalla kriget (FOKK) och diskutera var frågan om ubåtso-
perationerna kommer in i sammanhanget. Först en kort översikt över FOKK-
projektet, som drivs i samverkan mellan Försvarshögskolan och de två mili-
tära akademierna, men även söker knyta externa forskare och experter till sig. 
Arbetet påbörjades 2003 och har hittills resulterat i 12 publikationer, ett tiotal 
dokumenterade vittnesseminarier mm. Det går nu in i en slutfas av tre år .
Projektet är inriktat på fyra huvudområden:
1. Säkerhetspolitik, politisk och militär ledning
2. Strategi och operationer, gemensam ledning
3. Våra stridskrafter
 - Armén
 - Marinen
 - Luftstridskrafterna
4. Försvarsindustrin
Enstaka specialstudier, t ex inom förvarning och ”mentalitet och kultur” kom-
mer även att tas upp, liksom Sverige som ett ”beredskapssamhälle” i form av 
totalförsvaret under det kalla kriget. FOKK-projektet har även presenterats i 
tidskriften Framsyn 2004 nr 1 (FHS-FOI). Även om en del har ändrats inom 
projektet sedan dess, så kvarstår dock ändå huvudlinjerna i denna presenta-
tion.

Sveriges politiska linje efter det att förhandlingarna om ett nordiskt för-
svarsförbund hade strandat 1948/49 var den alliansfria politiken. Därutöver 
ansågs det krävas en stabilitet och förutsägbarhet i utrikespolitiken för att 
viljan att vara neutral vid ett framtida krig skulle anses trovärdig hos stor-
makterna. En avgörande förutsättning var att Sverige höll sig med ett rimligt 
starkt försvar.

Projektet omfattar perioden från 1942 års försvarsbeslut till 1992. 
Försvarsfrågan griper in i väsentliga delar av den svenska utrikes- och sä-
kerhetspolitiken. Den har även starka återkopplingar till svenskt samhällsliv. 
Försvaret under det kalla kriget var Sveriges största kontinuerliga försvarsin-
sats i modern historia. FOKK är främst avgränsat till det militära försvaret, 
men kopplingar till totalförsvarets civila delar kommer att göras.

Sverige framstod som en regional militär stormakt under det kalla kriget, 
och detta bidrog till stabiliteten i Norden. Lojaliteten gentemot det svenska to-

4 Efterföljande diskussion

Kent Zetterberg
I mitt anförande kommer jag att ge en översikt över forskningsprojektet
Försvaret och det kalla kriget (FOKK) och diskutera var frågan om ubåtso-
perationerna kommer in i sammanhanget. Först en kort översikt över FOKK-
projektet, som drivs i samverkan mellan Försvarshögskolan och de två mili-
tära akademierna, men även söker knyta externa forskare och experter till sig.
Arbetet påbörjades 2003 och har hittills resulterat i 12 publikationer, ett tiotal
dokumenterade vittnesseminarier mm. Det går nu in i en slutfas av tre år .
Projektet är inriktat på fyra huvudområden:
1. Säkerhetspolitik, politisk och militär ledning
2. Strategi och operationer, gemensam ledning
3. Våra stridskrafter

- Arm61
- Marinen
- Luftstridskrafterna

4. Försvarsindustrin
Enstaka specialstudier, t ex inom förvarning och "mentalitet och kultur" kom-
mer även att tas upp, liksom Sverige som ett "beredskapssamhälle" i form av
totalförsvaret under det kalla kriget. FOKK-projektet har även presenterats i
tidskriften Framsyn 2004 nr 1 (FHS-FOI). Även om en del har ändrats inom
projektet sedan dess, så kvarstår dock ändå huvudlinjerna i denna presenta-
tion.

Sveriges politiska linje efter det att förhandlingarna om ett nordiskt för-
svarsförbund hade strandat 1948/49 var den alliansfria politiken. Därutöver
ansågs det krävas en stabilitet och förutsägbarhet i utrikespolitiken för att
viljan att vara neutral vid ett framtida krig skulle anses trovärdig hos stor-
makterna. En avgörande förutsättning var att Sverige höll sig med ett rimligt
starkt försvar.

Projektet omfattar perioden från 1942 års försvarsbeslut t i l l  1992.
Försvarsfrågan griper in i väsentliga delar av den svenska utrikes- och sä-
kerhetspolitiken. Den har även starka återkopplingar till svenskt samhällsliv.
Försvaret under det kalla kriget var Sveriges största kontinuerliga försvarsin-
sats i modern historia. FOKK är främst avgränsat till det militära försvaret,
men kopplingar till totalförsvarets civila delar kommer att göras.

Sverige framstod som en regional militär stormakt under det kalla kriget,
och detta bidrog till stabiliteten i Norden. Lojaliteten gentemot det svenska to-

17



18

talförsvaret var stor hos medborgarna. Till bilden hör skiftande verklighetsfö-
reställningar inom politiska, civila och militära kretsar samt hotbildens och de 
ekonomiska realiteternas betydelse. Hit hör också nationella särdrag som det 
historiska arvet, neutralitetsdoktrinens tillämpning samt det svenska stridssät-
tet och teoriutvecklingen. Beroendet av stöd från västmakterna är ett viktigt 
element att utveckla i analysen.

Det är tid att ge en samlad framställning av det svenska värnplikts- och 
invasionsförsvaret under skedet. När det säkerhetspolitiska läget radikalt har 
förändrats och den traditionella försvarsorganisationen har stöpts om, har det 
också blivit möjligt att ge en överblick. Forskningsprojektet Försvaret och det 
kalla kriget kan bidra till att fördjupa synen på både försvaret och samhället 
genom att sätta in utvecklingen och de särskilda problemen i ett längre per-
spektiv.

Inom FOKK studeras Marinens operativa och taktiska utveckling 
1945 - 1990 och den svenska ”Östersjöprofi len” på det marina försvaret. 
Utgångspunkten är att det saknas en grundläggande studie inom området 
Marinens operativa och taktiska utveckling 1945-1990 och den svenska 
”Östersjöprofi len” på det marina försvaret. Det svenska marina försvarskon-
ceptet med ubåtsförband, ytattackförband, minröjningsförband, rörligt kustar-
tilleri och det fasta kustförsvaret bildade, tillsammans med attackfl yget, under 
det kalla kriget en stark yttre sköld mot de sovjetiska förbanden vid Östersjön. 
Hanteringen av ubåtshotet och utvecklingen av den svenska ubåtsjakten över 
tid ingår som en viktig del i detta delprojekt. Självklart fi nns det här en rad 
kopplingar till säkerhetspolitiken och hotbilden i stort.

Inom FOKK specialstuderas utvecklingen inom försvarsgrenarna under det 
kalla kriget. Utvecklingen av armé-, luft- och sjöstridskrafterna är centrala de-
lar av FOKK-projektet. Vad gäller den svenska marina utvecklingen kan redan 
här konstateras att ubåtsjaktkapaciteten medvetet drogs ned i Försvarsbeslutet 
1972 (FB 72). Detta medförde att ubåtshoten/ubåtskränkningarna blev svåra 
att möta under den andra heta fasen av det kalla kriget. Denna inleddes med 
Sovjetunionens ockupation av Afghanistan 1979 och följdes av USA:s svar 
med återupprustningen under Reaganregimen på 1980-talet. 

Att återta den svenska ubåtsjaktkapaciteten tog tid, och som så ofta i 
svensk försvarshistoria kom effekten sent/för sent i förhållande till den snabba 
utvecklingen av hotbilden. (Detta har jag kallat Den neutrala småstatens för-
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svarsdilemma under den långa svenska fredsepoken efter 1814 2.)
Det svenska försvaret har ofta varit svagt när hoten och kriserna har ökat. 

Flera gånger har det alliansfria Sverige genom rustningar kunnat återta militär 
kapacitet (de två världskrigen m m), men den fulla effekten har kommit för 
sent i förhållande till hotutvecklingen. Samma tendens fanns under den andra 
delen av det kalla kriget, bl.a. när det gällde ubåtshotet mot de svenska kus-
terna och återtagningen av den svenska ubåtsjaktkapaciteten. Först när antalet 
rapporterade ubåtsincidenter kraftigt gått ned i antal, strax efter det kalla kri-
gets slut, hade den svenska kapaciteten på området någorlunda återställts. 

Ser vi till den svenska säkerhetspolitiken, rustningarna och återtagningen 
av militär kapacitet under 1900-talet fi nns denna senfärdiga tendens marke-
rad. Sverige var militärt rustat och någorlunda berett inför det europeiska 
storkriget — inte 1914 eller 1939, när storkrigen bröt ut, utan i princip tio år 
därefter.

Den svenska militära beredskapen från 1939-45 fortsatte dock i princip i 
det kalla krigets samhälle ca 1948-1990. Sverige satsade nu stora summor på 
sitt militära försvar och på det nya konceptet Totalförsvaret under ”försvars-
enighetens tid” ca 1948-1967. Därefter sprack enigheten i riksdagen och soci-
aldemokraterna genomdrev en neddragning av försvarsanslagen med hänvis-
ning till en stabilare säkerhetspolitisk situation i Europa3.

Hur den svenska försvarsmakten organisatoriskt, materiellt, taktiskt och 
operativt hanterade dessa neddragningar av anslagen (särskilt FB 68, FB 72, 
FB 77) är en viktig forskningsuppgift i FOKK. Här skall endast understrykas 
att den partiella nedrustningen av den svenska militära kapaciteten efter 1968 
ledde till reduktioner inom alla försvarsgrenarna. I princip var dock stats-
makterna inte beredda att ändra på försvarets inriktning och uppgifter. Gapet 
mellan uppgifterna och anslagen växte därför efterhand.

Den allmänna värnplikten och den svenska försvarsprofi len med en stor 
inhemsk försvarsindustri (t.ex. fl ygplansprojekten 35, 37, 39) förblev grund-
bultar i systemet och en stor svensk försvarsmakt bibehölls med uppgift att 
försvara hela ytan, havsterritoriet och luftrummet och i princip ett försvar 
utan ”luckor”. Detta fi ck sitt organisatoriska uttryck i en Försvarsmakt med 
ÖB och Försvarsstaben i spetsen, militärområden och försvarsområden, en 
fredsorganisation över hela landet och starka försvarsgrenar med eget pro-
duktionsansvar.

2 Konsten att överleva, Studier i Sveriges försvar, strategi och säkerhetspolitik under 200 år. 
Kent Zetterberg FOKK nr 11, Stockholm 2007.

3 Svensk försvarspolitik under efterkrigstiden. Cars-Skoglund-Zetterberg MHA, Stockholm 
1986.
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Marinen drabbades under det kalla kriget av fl era neddragningar av sin 
kapacitet. Genom försvarsbeslutet 1958 (FB 58) fi ck fl ygvapnet en ökad roll i 
invasionsförsvaret på marinens bekostnad (se Marinplan 60 och efterföljare). 
Genom FB 72 började avvecklingen av ubåtsjaktkapaciteten (jagarna, fregat-
terna mm). Detta fi ck till effekt att den svenska ubåtsjaktkapaciteten helt plan-
enligt var låg när den sovjetiska ubåten U137/S363 till världens häpnad plöts-
ligt stod på grund i Karlskrona skärgård hösten 1981. Jagaren Halland, med 
sin ubåtsjaktkapacitet, låg för avrustning på Muskö när Hårsfjärdenincidenten 
började, vilket var stilenligt.

Nog om detta, resten känner vi väl. 1980-talet blev ubåtshotens och ubåts-
jaktens årtionde för den svenska marinen, försvarsmakten, statsmakterna och 
medierna.

Ubåtshotet och ubåtsoperationerna berör en rad områden inom FOKK-
projektet. Frågan har en klar säkerhetspolitisk och strategisk dimension i en 
tid då båda blocken (NATO, WP) rustade och ökade sin kärnvapenkapaci-
tet och sina konventionella styrkor. Sovjetunionen kunde från 1970-talet nå 
mycket längre i Väst med sina fl ygstyrkor och hade en hög stridsberedskap 
i Centraleuropa. Ubåtsfrågan berör även operativa och taktiska frågor, ge-
mensamma operationer, den svenska försvarsprofi len och den svenska förvar-
ningen. Sätts frågan in under begreppet ”Säkerhetsoperationer på den norra 
fl anken från de båda blocken” öppnar sig ytterligare dimensioner. På detta 
område har spekulationer och konspirationsteorier varit många i medier, de-
batt och publikationer av skiftande kulör. Förhoppningsvis kan detta semina-
rium bidra till en mer seriös forskning på området, men osvuret är bäst.

Sveriges alliansfria politik och militära position under det kalla kriget var 
uppenbart utsatt. Från Moskvas sikt var Sverige ett viktigt politiskt, strate-
giskt och militärt problem som måste kunna hanteras i alla lägen. Sverige 
representerade i praktiken ”halva frontlinjen” genom Europa under det kalla 
kriget mellan maktblocken. Dessutom växte den norra fl ankens strategiska 
betydelse över tiden (Nordkalotten, särskilt Nordnorge och Kolahalvön, 
Östersjön och utvecklingen av kärnvapen, missiler, fl yg- och sjöstridskrafter). 
Säkerhetspolitiskt var Sverige en buffertstat, militärt en svår tröskel att ta sig 
över.

På västsidan fanns det från 1950-talet ett klart intresse att stärka det svens-
ka försvaret, särskilt luft- och sjöförsvaret, för att Sverige skulle kunna stå 
emot ett eventuellt anfall från Sovjetunionen – Warszawapakten. Omvänt pla-
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nerade man inom östblocket kontinuerligt för krig i form av ett storanfall väs-
terut. I det läget måste Sverige kunna kontrolleras militärt och politiskt. WP-
planeringen på kontinenten sköttes gemensamt (se Parallel History Project, 
PHP) medan planeringen mot norra fl anken, TVD Nordväst, däremot sköttes 
av Sovjetunionen ensamt (i praktiken av Generalstaben, Stavkan, i Moskva). 
Forskningen har ingen möjlighet att få ta del av detta sovjetiska originalma-
terial idag. Inte heller NATO:s motsvarande material om krigsplaneringen är 
tillgängligt. (Huvuddragen kan extrapoleras fram genom publicerat material, 
men enskilda planer känner vi inte, här kan fi nnas överraskningar.4)

I WP:s krigsplanering på den europeiska centralfronten, som numera är 
känd till stora delar5, ingick massiva insatser av kärnvapen i ett storanfall mot 
Väst och NATO. Detta innefattade även Danmark som en del av kontinen-
ten.

Efter det andra världskriget hade det strategiska läget i Nordeuropa helt 
förändrats. Sovjetunionen och östblocket fl yttade fram sina positioner och 
hade en stark militär position vid Östersjön, inte minst öster och söder om 
Sverige. Västsidan med NATO var underlägsen i konventionella styrkor men 
förlitade sig länge på en viss överlägsenhet i luften, till havs och i fråga om 
kärnvapen. Sverige utgjorde en buffertstat mellan blocken och kom med sin 
relativa militära styrka att bilda en militär tröskel, som i princip var svår att 
passera i någon riktning. Det bidrog till en viss avspänning i det nordiska 
området och gynnade den s k nordiska balansen. Norge och Danmark bidrog 
genom sin försiktiga bas- och kärnvapenpolitik inom NATO till den nordiska 
balansen liksom Finland genom sin pragmatiska, försiktiga politik inom ra-
men för VSB-avtalet med Sovjetunionen.

FOKK-projektet kan självfallet inte täcka in alla bitar inom de stora del-
områden vi tar upp. Mycket kommer även att bero på tillgången på mate-
rial (sekretessen) och forskare. Dagens fråga om ubåtsoperationer och ubåts-
kränkningar i svenska vatten kommer in på alla delområden inom FOKK, 
även om den givetvis i första hand gäller delområdet Marinen. Frågan fi ck 
direkta säkerhetspolitiska och strategiska effekter, nationellt och internatio-
nellt; den gällde gemensamma operationer och den berörde den politiska och 
den militära ledningen. Frågan kom även att gälla den svenska försvarsprofi -
len/krigsmaterielen där ubåtsjakten kom i fokus och återtagning av kapacitet, 
personellt och materiellt, blev central. Hela frågan blev därför en röd tråd i 
utvecklingen av svensk säkerhet och försvar under 1970- och 1980-talen, och 

4   Det sovjetiska hotet mot Sverige under det kalla kriget. Bengt Gustafsson, FOKK nr 12
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den blev mycket påtaglig i svensk debatt och politik under 1980-talet och 
därefter. 

Ubåtsfrågan kom i Sverige att i högsta grad bli offentlig efter U137-affären 
1981. Världspressen var t ex på plats vid fl era ubåtsjakter. I andra länder var 
denna offentlighet knappast fallet, vilket i sig är värt en jämförande studie. I 
fråga om tolkningen av ubåtshoten, nationalitetsfrågan mm fanns det skiftande 
meningar. Majoriteten i debatt och politik i Sverige var inne på tolkningen att 
hotbilden ökade mot Sverige under ett pressat läge av det kalla kriget och att 
hotet från öster/Sovjetunionen var den viktigaste faktorn i detta sammanhang. 
(En tolkning var att Sovjetunionen systematiskt hade byggt ut sina militära 
positioner på norra fl anken för att skydda hemlandet/imperiet och för att få 
gynnsamma utgångslägen vid ett storkrig.6)

I den svenska offentliga debatten i ubåtsfrågan fanns det dock en hel skala 
av åsikter, från tvivlare och skeptiker med tal om ”budgetubåtar” eller ” föga 
substans” till mellanlägen (en ökad marin hotbild tydande på vad?) till ”alar-
mister” som såg en kraftigt ökad hotbild mot Sverige från öster och hotet att 
Sverige skulle bli ett tidigt slagfält vid utbrottet av ett storkrig i Europa.

Inom FOKK-projektet kan vi inte ta upp ubåtsdebatten i sig för studium, 
även om den hela tiden utgör en bakgrund. I stället kommer ubåtsfrågan att 
tas upp som ett viktig led i utvecklingen av svensk säkerhet och försvar under 
senare delen av det kalla kriget. Utvecklingen inom marinen kommer här sär-
skilt att ställas i fokus för intresset.

Ulf Söderberg
Jag tänkte beröra en fråga som du säkert har arbetat med mycket tidigare. 
Det är det här, du pratade om, ”det nära förfl utna” vilket det är verkligen. Jag 
tänker inte gå in på källorna. Det gör vi efter pausen, utan det är förhållan-
det mellan de människor som var med, var aktiva, under den här tiden, inte 
minst om ubåtskrisen, ubåtsincidenterna. Dom är ju fortfarande glädjande nog 
mycket aktiva och det som Bror Stefenson och Magnus Petersson var inne 
på. Har ni funderat på vilka som ska göra den vetenskapliga bearbetningen 
av det här materialet. Jag vet att ni tampades med de här frågorna, Kent, ”det 
stora projektet – Sverige under andra världskriget” och det var en rad histo-
riker som kom från ett håll och en rad offi cerare som kom lite grann från ett 
annat håll. Jag tycker att det är fullständigt naturligt att om man arbetar med 
ubåtsfrågan, så är det självklart som så att om du var mycket aktiv i det så har 

6  Det sovjetiska hotet mot Sverige under det kalla kriget. Bengt Gustafsson, FOKK nr 12.
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du ju en inställning i frågan. Det är naturligtvis spännande om man lyckas få 
även andra röster.

Kent Zetterberg
Jag var en gång med i projektet ”Sverige under andra världskriget”. Redan 
då upptäckte vi svårigheten att forska tillsammans med dem som visste bättre 
om förhållanden som en gång hade varit. Praktiker kontra teoretiker. Det kan 
ibland vara svårt att samsas på olika sätt, men det bör kunna lösas genom 
dialoger. Här är vårt problem att det är svårt att hitta akademiker som har 
tillräckliga förkunskaper för att hugga in på de här frågorna. Det är en så lång 
inlärningsprocess så om man inte är inne i dem, förlorar man för mycket tid. 
På militär sida gäller det ju att hitta folk som har god förståelse och gärna aka-
demisk skolning. Då blir det lättare att mötas. Men jag tror att vi under resans 
gång, vi började för kanske fem, sex år sedan, har börjat närma oss varandra 
mer och mer. Det jag skulle önska av den här dagen är att få fl er aktiva med 
i vår forskning, i vår verksamhet inom FOKK-projektet ifrån de två militära 
akademierna också. Kommer det ytterligare intresserade från forskningshållet 
är det ju också välkommet. Sen är det en fråga hur man ska kunna organisera 
det hela på områden där vi snabbt kan få fram resultat. Det är ju också en kin-
kig fråga. Men alla dessa svårigheter är ju till för att övervinnas.

Bengt Wallerfelt
Jag är deltagare i FOKK-projektet och håller på att göra en avhandling som 
handlar om kalla kriget och den operativa planeringen. När jag hör Bror 
Stefenson säga det här om ubåtsjakten, då stämmer inte det här riktigt för 
mig när det gäller FOKK-projektet. Det karaktäriseras av att det är svårt att 
fi nna forskare nu, professionella kvalifi cerade forskare som också har mycket 
sakkunskap. Det är ont om pengar. Pengarna är tidsbegränsade. Om vi inte 
förbrukar de här inom en viss tid så är de borta. Det kanske kan ordnas till. Jag 
har inget emot att man går till botten med ubåtsfrågan, precis tvärt om. Men 
då måste man fråga sig ”om det är händelser under kalla kriget vi ska studera 
och forska om”? I så fall bör t.ex. händelserna kring DC 3:an och Catalinan 
också tas med.

Jag vet inte om man måste ta en principiell ställning till detta om det är 
händelser eller om det är strukturer. Hur organiserades försvaret? Vad skedde? 
Varför hamnade det där det hamnade? Varför fi ck förbanden de uppgifter de 
hade i planeringen? Vi kan ju också notera den fullständigt benhårda discipli-
nen inom försvarsgrenarna som på 1970-talet utövades i försvarsstaben. Så 
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långt som jag har kommit nu med min avhandling, skulle jag vilja säga att den 
var på gränsen till kriminell. Den går inte ut på Sveriges bästa, utan försvars-
grenens bästa. Detta är ju besynnerligt. Här måste tas en principiell ställning 
till vad man ska forska på. Jag är som sagt mycket positiv till forskningen. Sen 
kan man väl säga om de utredningar som gjordes, att Sven Anderssons utred-
ning kan ju egentligen inte, med närheten till händelsen, betraktas som veten-
skap. Bara en sak till. Ubåtsjakten är i mitt förmenande en operativ kapacitet 
— ”Förmåga till ubåtsjakt”. Sen utvecklar man medlet, korvetter och helikop-
trar etc. Det är Chefens för marinen ansvar inom förbandsproduktionen. Det 
operativa och taktiska ansvaret är Överbefälhavarens, Militärbefälhavarens 
och Örlogsbaschefens.

Kent Zetterberg
Här tangerar Bengt Wallerfeldt några knepiga frågor, men det ska säkert vara 
möjliga att hantera. Visst är det operativa frågor i hög grad, det håller jag med 
om. Om jag gav ett annat intryck, så var det felaktigt.

Jacob Sundberg
Jag har egentligen två frågor i de här sammanhangen. Den första är det att 
min erfarenhet av militär verksamhet är att den innehåller en ohygglig massa 
planläggning och den relevanta planläggningen som jag har noterat, ur mitt 
lilla perspektiv, är ”operation polarräven”, som tyske fältmarskalken Jodl tog 
fram 1943 som svar på en förväntad allierad landsstigning i de skandinaviska 
länderna. Det är alltså en ganska detaljerad planläggning. Sen så erinrar jag 
mig av professor Jägerskiöld att han hade kommit på att den sista svenska 
planläggningen för återerövrande av Finland, då i generalstaben, var omkring 
1860. Sen har jag läst mig till att vi hade en planläggning för besättande av 
Nordkalotten.

Det här gör att jag frågar mig: Det nämns aldrig något om vilken planlägg-
ning som kan ha funnits på sovjetisk sida och på amerikansk sida och brittisk 
sida, på västtysk sida. Det måste vara relativt lättåtkomliga grejor, men i de 
här utredningarna om Sverige under det kalla kriget så har jag aldrig hittat 
något som handlar om det. Nu när Bengt Gustafsson har gett ut sin bok, så 
misstänker jag att det kanske fi nns information om detta, men det vore bra 
att få veta lite mer om det, för svensk planläggning borde rimligtvis vara en 
ripost och vad man visste om vad som skulle hända.

Den andra punkten gäller den femte kolonnen. Vi vet genom generalma-
joren Seinas avhopp i början på 70-talet att man ansåg i Warszawa-pakten att 
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man direkt eller indirekt behärskade 40 % det socialdemokratiska partiet, men 
framför allt då på mediasidan. Det betyder då i och för sig, att när man för-
medlar till media i det här sammanhanget, så verkar man underlåta att nämna 
att media möjligen kan ha en egen agenda i det. Eller åtminstone vissa delar 
av media kan ha ett eget agenda i det; något som förskjuter den analys man 
har varit mäktig på svensk sida. Jag noterar att i Danmark har man tagit fram 
en mycket stor bok som bygger på Ole Goljeski och Jack Andersen som heter 
”De röde spioner” och som är en mycket omfattande bok som också innehål-
ler en del upplysningar om de sovjetiska förfarandena i Sverige. I all blygsam-
het har jag noterat att en av mina middagsgäster ingick i det där spelet och då 
var det naturligtvis intressant.

I Finland pågår för närvarande en stor process som i och för sig gäller helt 
andra saker eller har en annan uppriggning. Det som gäller Albo Rosi som an-
griper säkerhetstjänsten, för att han har hamnat i deras observationsjournaler i 
hur det egentligen var hans bror som var den sturska agenten. Jag har däremot 
aldrig hittat något i Sverige som upplyser om detta och jag tycker det är lite 
bisarrt. När jag läser de här orden i skrifter och så vidare, tycker jag att det är 
en bestående lakun i all analys.

Kent Zetterberg
Två snabba svar. Först det internationella perspektivet: Jag nämnde hastigt att 
vi vet mycket om Warszawa-paktens planering. Det är ju tack vare att man på 
rysk sida lämnade kvar en stor del av planeringen när man utrymde Östeuropa 
så att säga. Och på andra vägar. Däremot vet vi ingenting om den sovjetiska 
planeringen. Vi har inte tillgång till arkiven i sig när det gäller den sovjetiska 
planeringen på den norra fl anken, så att där sitter vi så att säga med Svarte 
Petter. Vi vet inte exakt hur man har tänkt på rysk sida. Det går ju däremot i 
seminarieform att diskutera saken. Det fi nns inte så många vägar framåt om 
man ska ta sig över Skandinaviska halvön och Finland. Nästa problem är att 
vi vet rätt lite om NATO-sidans planering, kärnvapenplanering etc. och den 
amerikanska planeringen rörande den norra fl anken. Arkivsituationen är så-
dan att det är oerhört få som har släppts in i arkiven för hela det kalla kriget. 
Magnus Petersson och jag satt en gång (konstigt nog den 11 september 2001 
påminner jag mig och vi blev utkörda i samband med detta) i NATO:s arkiv i 
Bryssel, som då nyligen hade öppnats. Det material man får där ger inga klara 
besked om den militära planeringen. Det talar mer om NATO som politisk 
organisation. I själva verket famlar vi i mörker. Hur tänkte man sig på ameri-
kansk sida i den gemensamma NATO-planeringen möta en sovjetisk krigfö-
ring på Norra Flanken? Hur tänkte man på sovjetisk sida? Planeringen på den 
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norra fl anken sköttes aldrig av Warszawa-pakten. Den sköttes på hemmaplan i 
praktiken av generalstaben i Moskva. Vi vet egentligen inget annat om den än 
att det fi nns enstaka personer som möjligen har uttalat sig om den, men vi har 
inte källorna. Egentligen saknar vi källorna för de stora elefanterna, de stora 
aktörerna här på den Norra Flanken. Vilket gör analyssituationen intressant, 
men kanske lite knepig också.

Lars Wedin
Två kommentarer till den här forskningsöversikten eller utredningsöversik-
ten som Bror Stefenson kom med. Vi kan se en utredning som vår akade-
mikollega Lars Erik Lundin gjorde 1995-96. Den skulle svara på frågan om 
Sveriges säkerhetspolitik hade påverkats av kränkningarna och hur då. Det 
var väl en av de utredningar som skulle vara den sista utredningen, men den 
blev ju omedelbart hemligstämplad. Den fi nns kanske anledning att fundera 
vidare på, men den bör i alla fall nämnas i sammanhanget. Ekéus utredning 
var ju den första med Tunander som vetenskaplig rådgivare. Ekéus ringde mig 
och frågade om jag kunde träffa Tunander. Jag blev lite förvånad. Då säger 
Ekéus så här till mig: ”Jag vet att han har en egen agenda, men det är ändå 
den personen som jag behöver ha som min vetenskapliga rådgivare.” Det är 
en fascinerande situation, tycker jag, att man som vetenskaplig rådgivare i en 
utredning använder en person som samtidigt driver ett eget forskningsspår. 
Det kanske kan vara något att fundera på.

Bengt Wallerfelts kommentar tycker jag är intressant. Man hamnar lätt i 
frågor som berör strategisk teori. Det har vi försökt reda ut. Det gäller att 
hålla reda på vad som är strategi och operationer och vad som till syfte har 
att skaffa resurser och hur detta hänger ihop. Det leder till min avslutande 
fråga: Vad är forskningsfrågan? Vilken fråga skall forskningen svara på? Var 
det Ubåtskränkningar? Vem eller hur? Eller är det frågan: Oavsett vem det 
var som kränkte oss hur klarade vi denna omställning till Ubåtsjaktsamhället 
eller vad vi ska kalla det för? Vårt Vietnam, som det ibland kallades. Denna 
fråga tycker jag är väldigt intressant, för då kan vi lära för framtiden om hur 
vi ska kunna anpassa oss nästa gång vi blir överraskade. För det kommer vi 
säkert bli.

Kent Zetterberg
Mycket intressant inlägg. Jag tror vi spar kommentarerna, för du kommer ju 
in på en rad områden som man kan tänka sig sätta in forskningsinsatsen på. 
Men vi måste snabbt gå vidare. Vi ska ha en paus också.
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Claes Tornberg
Egentligen ska jag följa vad Lars tog upp och även vad Bror Stefenson tog 
upp och egentligen ställa frågan: Varför blev vi överraskade? Det tycker jag 
är en central fråga när man tittar framåt i det här. Vi blev överraskade igen 
av en utveckling som var rätt så klar. En stark förändring i den strategiska 
tyngdpunktsförskjutningen, ”maritime strategy for follow on forces attack” i 
Centraleuropa, andra vägar så att säga i detta. Sen har vi vår egen allokerings-
byråkrati. Varför blev vi överraskade i en rätt så klar situation där vi dessutom 
visste att den sovjetiska sidan hade spetskompetens, rymd, fl yg och under 
vattnet?

Kent Zetterberg
Mycket intressant. Därför att det här pekar ju hän mot strategin och säker-
hetspolitiken, den stora förändringen i slutet av det kalla kriget, ”US maritime 
strategy” och den sovjetiska fl ottdoktrinen. Plötsligt blir hela den nordiska 
fl anken ett oerhört intressant område. Läser man bara försvarsbeslut och sä-
kerhetspolitiska utredningar, så talas det på svensk sida om att ”läget är låst, 
det är oförändrat”. Det tar lång tid på svensk sida att ställa om i våra utred-
ningar och säkerhetspolitiska analyser och varför är det så? Vi var inte snabba 
att reagera på det nya strategiska läget. Varför blev det så? Ja, många förkla-
ringar fi nns säkert. Oerhört intressant att forska vidare på.

Mathias Mossberg
Jag har varit UD-sekreterare i just sådana här utredningar och med den erfa-
renheten som bakgrund så vill jag bara varmt välkomna utsikterna att det blir 
en fördjupad och utvecklad forskning på det här området, i ubåtsfrågan. Jag 
vill verkligen instämma i vad Stefenson sa här om vikten av att se hela frågan 
i bredare perspektiv och sätta det in i sitt sammanhang. Det fi nns ju faktiskt 
väldigt mycket material i den här frågan, i militära och andra arkiv. Vi fi ck 
tillgång till en hel del material. Vi fi ck redovisa en hel del, och jag kan säga 
här att det fi nns ytterligare material, som vi inte kunde redovisa. För det är 
väldigt viktigt att man, som påpekades här av mig själv, att man måste hitta en 
fungerande lösning på sekretessfrågan, för att hantera det här. 

Jag tror också att det är väldigt viktigt – jag vet inte om det är någon som 
har sagt det här – att man ger sig in i en sådan här övning relativt förutsätt-
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ningslöst. Givetvis måste man defi niera frågeställningarna. Jag tror också att 
det kan vara en fara om man defi nierar bort vissa saker från början och jag 
kanske i det sammanhanget tycker att - utan att på något vis vilja ställa mig 
bakom de teorier som har framförts av det hittills mest omnämnda namnet7 
idag. Det är möjligtvis något egendomligt att ha en övning där man diskuterar 
dessa teser utan att vederbörande får tillfälle att ge sin syn på saken. Men när 
det är sagt så tror jag återigen att det är oerhört viktigt att man går vidare på 
det här, och att man får tillgång till det material som fi nns.

Kent Zetterberg
Ekéus-kommissionen pekar ju också på behovet av fortsatt forskning vid fl era 
tillfällen och det är viktigt. Där kan vi genast utan bekymmer påbörja vårt 
arbete. Jag pratade med Ola Tunander. Han var inte särskilt villig att komma 
hit. Han uttryckte sig lite drastiskt. Han var inte profet i sitt fädernesland. Men 
han följer oss med spänning och han fortsätter. Han hade, i Sunday Times här-
omdagen, ett inlägg. Han är ju en aktör internationellt. Han syns och märks. 
Men vi har egentligen rätt goda relationer. Jag ser honom som mycket spe-
kulativ forskare, men som gräver fram en del intressanta sammanhang. Det 
får man säga till hans förtjänst. Sen är frågan: var går gränsen när det gäller 
bevisföring? Vi ska inte fördjupa oss i det.

Göran Wallén
Jag vill bara göra ett kort påhak om det här med källor från NATO. I den dans-
ka utredningen redovisas västs fl yg och marinverksamhet icke med NATO i 
de danska militära källor som grund, utan polska och östtyska arkiv. Man fi ck 
överhuvudtaget icke tillgång till något från västsidan för att belysa den danska 
verksamheten.

Kent Zetterberg
På sätt och vis liknar ju detta gammal medeltidsforskning. Vi famlar i mörkret 
både när det gäller NATO och Sovjetunionen. Warszawa-paktens planering på 
kontinenten känner vi till, men inte mer. 

Mikael Holmström
Jag vill bara återkomma lite till frågan ”Varför Sverige kränktes”. Det måste 

7  Redaktörens kommentar: Ola Tunander
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ju ändå vara det som svenska folket undrar. Det var ju det som skapade kon-
troverser. Man kunde inte förstå varför Sverige var utsatt för kränkningar. 
Jag tycker att man har tassat runt som katten runt het gröt här därför att ing-
en har tagit upp att den första utredningen ”Andersson” pekar entydigt ut 
Sovjetunionen. Andra utredningen ”Forsberg” sa att det inga bevis fanns och 
de bevis som fanns höll inte. Sen kom den tredje utredningen ”Ekéus” och sa 
att det var sannolikt Sovjetunionen, men väst kunde inte heller uteslutas.

Jag menar: vi kan ju inte bara gå förbi det här att vi som skattebetalare i 
det här landet har fått tre helt olika och oförenliga besked om varför Sverige 
kränktes. Och det ställer ju också frågan om det material som de militära 
myndigheterna har levererat. Hur pass bra har det varit? Hur har det gått till? 
Finns det kvar så att man kan ta fram det en gång till och se på det med nya 
ögon. Sen är jag lite bekymrad över det här med att projektet startade 1942; 
du nämnde det.

Jag tror att man måste ha ett mycket längre perspektiv här. Vi är ett litet 
land; en liten stat vid Östersjöns strand med två stormakter: Tyskland och 
Ryssland/Sovjetunionen och det har hela tiden varit en balansgång. Det har 
varit en misstro från stormakterna att vi skulle upprätthålla den deklarerade 
neutraliteten. Det var väl ingen tillfällighet att ryska östersjöfl ottan 1914, 
vid första världskrigets utbrott, löpte ut från Helsingfors för att nedkämpa 
den svenska fl ottan, därför att man utgick ifrån att svenska och tyska fl ot-
tan var i förbund när kriget bröt ut. På 30-talet så fanns det väl en sovjetisk 
ubåtspatrullering i svenska skärgårdar och 1941, inför det tyska anfallet mot 
Sovjetunionen, så vet vi ju med säkerhet hur de patrullerade.

Intressant är att inför det tyska anfallet mot Sovjetunionen vid andra världs-
kriget – om man tittar på Forsbergskommissionens redovisning – var de kon-
staterade kränkningarna i mellersta och södra Östersjön de som kommissionen 
var säker på. Och i jämförelse med patrulleringsrundan från 1941 så ser man 
att de är identiska. Alla de 10 säkra kränkningarna fi nns i samma ubåtspatrul-
leringsområden som Sovjetunionen hade i juni 1941, när tyskarna anföll. De 
är Karlskrona skärgård, det är Hävringe/Oxelösund, det är Stockholms skär-
gård och en bit upp i Ålands hav. 

Det fi nns ju mycket längre tidslinjer man måste dra här för att förstå det 
här. Man måste ju också sätta sig in i den sovjetiska föreställningsvärlden, 
med erfarenheter av ryskt, svenskt och tyskt upp mot Åland och så vidare, 
Ålandskrisen. Det vore ju tjänstefel från sovjetisk sida om man inte kränkte 
Sverige, anser jag. Det fi nns från tidigare FOKK - seminarium uppgifter om att 
tyska ubåtar skulle, om jag minns rätt (jag hittade inte det i morse när jag var 
på väg hit), att tyska ubåtar skulle placeras i Östergötlands skärgård. Oavsett 
om det är rätt eller fel måste man gå till botten med västspåret, eftersom vi vet 
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vid första världskrigets utbrott, löpte ut från Helsingfors för att nedkämpa
den svenska flottan, därför att man utgick ifrån att svenska och tyska flot-
tan var i förbund när kriget bröt ut. På 30-talet så fanns det väl en sovjetisk
ubåtspatrullering i svenska skärgårdar och 1941, inför det tyska anfallet mot
Sovjetunionen, så vet vi ju med säkerhet hur de patrullerade.

Intressant är att inför det tyska anfallet mot Sovjetunionen vid andra världs-
kriget — om man tittar på Forsbergskommissionens redovisning — var de kon-
staterade kränkningarna i mellersta och södra Östersjön de som kommissionen
var säker på. Och i jämförelse med patrulleringsrundan från 1941 så ser man
att de är identiska. Alla de 10 säkra kränkningarna finns i samma ubåtspatrul-
leringsområden som Sovjetunionen hade i juni 1941, när tyskarna anföll. De
är Karlskrona skärgård, det är Hävringe/Oxelösund, det är Stockholms skär-
gård och en bit upp i Ålands hav.

Det finns ju mycket längre tidslinjer man måste dra här för att förstå det
här. Man måste ju också sätta sig in i den sovjetiska föreställningsvärlden,
med erfarenheter av ryskt, svenskt och tyskt upp mot Åland och så vidare,
Ålandskrisen. Det vore ju tjänstefel från sovjetisk sida om man inte kränkte
Sverige, anser jag. Det finns från tidigare FOKK - seminarium uppgifter om att
tyska ubåtar skulle, om jag minns rätt (jag hittade inte det i morse när jag var
på väg hit), att tyska ubåtar skulle placeras i Östergötlands skärgård. Oavsett
om det är rätt eller fel måste man gå till botten med västspåret, eftersom vi vet
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att bägge stormakterna inte var beredda att ta några chanser. Kunde man sätta 
motståndarna inför ett fullbordat krigsutbrott så var det en fördel. Jag anser att 
det var ett misstag av Ekéusutredningen att varken köra öst- eller västspåret 
till botten, men det kanske historikerna kan göra, eller någon journalist.

Kent Zetterberg
Det var mycket spännande genomgång. Det är viktigt att de långa linjerna 
lyfts fram här. Tar man med de två världskrigen och det kalla kriget, så vet vi 
att alla stormakter har varit väldigt intresserade av att inte motståndare kan 
använda svenskt territorium. Det räcker med den kommentaren tror jag, sen 
fi nns det många uppslag i det Mikael anförde som vi borde ta tag i.
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5 Två minnesbilder och två perspektiv, Johan Tunberger
Anförande av Johan Tunberger, f.d. forskare på FOI
Jag skall relatera två minnesbilder och sedan ge två perspektiv; de senare kan 
förhoppningsvis ge några uppslag till forskare.

Minnesbilder:
• PALDISKI 93 8

• RIGA, HAMNFOTO 9 10

Perspektiv 1:
Rigabilden illustrerar hur det pågick en katt och råtta-lek mellan olika parter 
under KK – för att testa för att skaffa underrättelser.

Det skedde inte bara i Östersjön. Många av oss har läst ”Blind Man’s Bluff”. 
Jag erinrar mig hur Natofartyg hade en sovjetisk ubåt s a s på gaffeln under ett 
halvt dygn utanför marinbasen i Tarantobukten. Hur franska fartyg en gång 
ställde en sovjetisk ubåt utanför Toulonbasen, men lät den löpa. Även i luften 
pågick snarlik verksamhet.

Det verkar som man höll god min i elakt spel – kanske för att man själv 
skulle kunna hamna i en liknande situation (jmf kemvapenavskräckning).

En fråga är om Sverige gjorde detsamma före ubåtskrisen på 80-talet. Om 
jag minns rätt sade IKFN på den tiden att en lokaliserad ubåt som avlägsnar 
sig från svenskt territorialvatten inte skulle bekämpas med verkanseld.  Jag 
erinrar mig dock ett fall på 60-talet i Kapellhamnsviken på Gotland. En främ-
mande ubåt var då instängd i viken och, tror jag fyra, svenska jagare förbe-
redde ett anfall med verkanseld. Just som de skulle börja anloppet kom order 
från högre ort om att avbryta.

En vändpunkt kom 1980, det var väl utanför Utö. En upptäckt, främ-
mande ubåt styrde djupare in på svenskt vatten och påstods ”leka med” de 
svenska styrkorna i stället för att enligt normalmönstret styra ut. Det blev 

8 Refererar till hur jag och Teslagruppen strax efter den ryska utrymningen – troligen 1993 – blev 
visade det usla skjul i Paldiskis ubåtshamn där kärnstridsspetsar apterats på torpeder och robo-
tar. En f d ”lokalanställd” visade.

9 Refererar till hur min far, Karl Axel Tunberger, som betrodd pressman vid en s.k. förtrolig press-
konferens på försvarsstaben blivit visad ett foto av Rigas inre hamn taget genom ett svenskt 
ubåtsperiskop.

10 Redaktörens kommentar: Detta måste vara en missuppfattning. Det är nämligen omöjligt att 
komma in i Rigas hamn med ubåt i undervattensläge på grund av för litet vattendjup. Bilden har 
tagits på annat sätt t.ex. genom ventiler i skroven på handelsfartyg.
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ett våldsamt rabalder. Jag var informationssekreterare åt försvarsministern. 
Försvarsminister Krönmark gjorde blodtörstiga uttalanden. Världspressen 
fl ockades. En jagare snabbrustades.

Jag har aldrig kunnat frigöra mig från tanken att den omfattande publici-
teten under pågående operation och det hårda politiska språket bidrog till att 
”up the ante”, som amerikaner säger, d v s höja insatserna.

Jämför med Finland, som också hade omfattande ubåtskränkningar men 
höll tyst och byggde ett vad jag förstår, mycket kompetent hydrofonsystem 
i sina skärgårdar. Jag känner till ett fall när ett fi nskt statsfartyg fällde sjunk-
bomber – f ö mellan Märket och Åland. Givetvis utan att det ledde till någon 
publicitet.

I Sverige skulle det givetvis inte gå att lägga locket på; skarpa insatser 
skulle ha läckt ut.

Därtill kommer att den utbredda mediala och politiska misstron mot ”bud-
getubåtar” gjorde det närmast nödvändigt att gå ut offentligt – om man be-
dömde kränkningarna som allvarliga. Vilket inte alla, vare sig politiker eller 
i media, uppenbarligen gjorde. En ”fi nsk” och sannolikt principiellt klokare 
hållning var därmed omöjlig.

Resultatet blev i alla händelser att de politiska insatserna i detta spel höj-
des. Jag framkastade då hypotesen att Moskva rent av kunde ha gjort analysen 
att Sverige försökte ta ifrån en rätt man uppfattade att vi givit ryssarna att 
uppträda under ytan i svenska vatten – en rätt vars konkreta uttryck var den 
långtgående avvecklingen av den svenska ubåtsjaktförmågan.

Perspektiv 2
Men givetvis återspeglade de sovjetiska kränkningarna krigsförberedelser. 
Men vilka?

För det första är det alldeles uppenbart att Moskva uppfattade Sverige som 
krypto-NATO-anslutet, vilket inte är så underligt.

För det andra hade vi ett stort och fram till början av 70-talet jämförelsevis 
starkt försvar avsett att möta stora invasionsföretag över landgräns eller hav.

Vad beträffar hotet av en sjöinvasion, som vi rustade så mycket för att 
möta med ett omfattande kustartilleri och ett attackfl yg, som i realiteten var ett 
marinfl yg, ställer jag mig ytterst tvekande. Det landstigningstonnage och de 
marininfanteriförband Sovjetunionen hade var inte stora och sannolikt ägnade 
för insatser i södra Östersjön, t ex Köge Bugt.

Viktigare ändå är att jag har blivit alltmer övertygad om att centralfron-
ten var det helt dominerande sovjetiska perspektivet. Så stora resurser som 
det bara gick att kasta fram skulle sättas in på centralfronten för att snabbt 
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nå Engelska kanalen och sedan Pyrenéerna. Detta för att hindra amerikanska 
förstärkningar och därmed nå ett avgörande. Vi har ju alla läst om planer att 
snabbt sätta in en formlig stormeld av kärnvapen.

Allt annat var sekundärt. 
Styrkor som inte kunde sättas in i stormanloppet mot Västeuropa kunde 

naturligtvis användas i smärre operationer t ex på fl ankerna.
Vad var då målet i Sverige? Av skäl som jag just berört tror jag inte på 

den stora invasionen. Jag tror mycket mer på den underbyggda hypotes som 
formulerats bl.a. av Jan Leijonhielm, nämligen att ryssarna planerade omfat-
tande sabotageaktioner som i kombination med kärnvapenhot — eller insats 
— skulle förlama den svenska riksledningen.

Ryssarena trodde inte på svensk neutralitet; man planerade för att neutra-
lisera Sverige med de resurser som stod till buds när centralfronten fått sitt. 
Och med tanke på Sveriges inte alltid så heroiska hållning var detta kanske 
helt rationellt med ryska ögon.

Diskussion
Om nu denna hypotes är riktig, kan man invända att ett helt rationellt 
Sovjetunionen efter den första allvarliga incidenten 1980 borde beslutat att 
för en tid avbryta ubåtsoperationerna i svenska vatten, och därmed se till att 
det svenska politiska och militära etablissemanget återgick till sin törnrosa-
sömn.

I stället fortsatte operationerna under stor publicitet; därmed ökade de po-
litiska insatserna. Jag tror att man i Sovjetunionen var rejält upprörda över 
”musen som röt”.

De svenskar som var bestämmande under U 137-affären har en klar ten-
dens till självgod ”Vergangenheitsbewältigung”. Jag har varit med på ett par 
möten med fl ertalet som satt på beslutande nivå. Det är ingen hejd på rygg-
dunkningarna. Hurra vad vi var bra! Men hur skickliga var vi?

Särskilt tror jag att den enorma publiciteten i realtid och det utdragna för-
loppet under U 137-affären – och då alldeles särskilt att svenska myndigheter 
paraderade kapten Gusjin framför kamerorna – uppfattades som djupt krän-
kande av både Moskva och av den sovjetiska militären. Sverige befl äckade 
sovjeternas vapen.

I en sådan situation är det lätt att, låt mig kalla det, krigsförberedelseratio-
naliteten får vika för en annan, mer politisk, rationalitet.

Jag anser att vi borde ställa oss frågan om det inte ur denna poltiskt-emo-
tionella aspekt varit bättre om vi agerat som sovjeterna själva sannolikt skulle 
ha gjort i motsvarande situation, d v s snabbt fått ut besättningen ur ubåten un-
der så stor ”news black-out” som möjligt. Det vi hade kunnat erbjuda Moskva 
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i en sådan situation vore en skyndsam avveckling av historien efter snabb 
inspektion av fartyget och förhör med besättningen. På något sätt tror jag rys-
sarna känt sig mindre kränkta.

Dessutom hade måhända de fortsatta kränkningarna inte blivit av.
Jag önskar projektet God Jakt.
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6 Efterföljande diskussion

Kent Zetterberg
Vi hade ju inlett en diskussion före pausen och jag föreslår att vi fortsätter 
här.

Bengt O’Konor
Vi går tillbaka till ett inlägg som sagts här, att Sovjetunionen hade väl troligen 
planerat för ett storanfall, neröver kontinenten. Då visste vi att man, med hän-
syn till kommunikationerna till lands, mot Europa, skulle ha hänvisat mycket 
till sjötransporter ner till södra Östersjön, för vidare gång mot Atlanten. Och 
man var naturligtvis på sovjetisk sida lite orolig för vad som skulle kunna hota 
den sjötrafi ken.

Jag hade, om vi hoppar fram ett tag till 1984-85, så hade jag ett besök på 
Muskö av amerikanska senatens utrikesutskott. Dom skulle informera sig lite 
grann om ubåtsjakten och var vi stod. Då var den gängse bilden som man hade 
gett från högkvarteret att det var någon form av invasionsförberedelser. När 
vi hade den här diskussionen så sa jag, att jag delade kanske inte den bedöm-
ningen där jag satt, utan jag sa att jag tror att Sovjetunionen inte litar på vår 
neutralitet och räknar med att NATO-ubåtar kommer att vilja anfalla den sov-
jetiska sjötrafi ken i storkrig, från vilo- och basområden efter svenska kusten. 
Antingen visste Sovjetunionen att vår ubåtsjaktskapacitet var väldigt låg och 
även om vi kallar oss neutrala så räknar dom med att vi inte hade kapacitet att 
hålla rent från främmande ubåtar om vi var neutrala. Därför är min bedöm-
ning att de här ubåtsoperationerna som vi ser är ett sätt från sovjetisk sida att 
få oss att bekänna färg. Antingen ska vi vara neutrala och skaffa oss resurser 
för att kunna hålla rent från ubåtar, eller också säger vi att vi ska vara neutrala 
men skaffar inte några renhållningsresurser. Att de här sovjetiska framstötarna 
mycket var ett sätt att tvinga oss att på något sätt bekänna färg. Då sa man från 
det här utskottets sida ”Den idén köper vi”.

Sen går jag tillbaka i historien, för Sovjetunionen hade väl kanske lite rätt. 
På 1960-talet, eller gränsen mellan 50- och 60-talet, satt jag som tjänstgöran-
de offi cer på Skeppsholmen. Då hade vi en operationsorder från Chefen för 
marinen som hette ”Instruktion för Marinen i krig” (IMK). Där hade marin-
kommandot till uppgift att om det blir ett storkrig, vara beredd att basera den 
västtyska fl ottan, vid ostkusten. Detta hade vi en del funderingar på.

Bakgrunden till planläggningsdirektivet i IMK torde ha varit att den väst-
tyska fl ottans basområde i Östersjön inskränkte sig i stort sett till Kielbukten, 
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gett från högkvarteret att det var någon form av invasionsförberedelser. När
vi hade den här diskussionen så sa jag, att jag delade kanske inte den bedöm-
ningen där jag satt, utan jag sa att jag tror att Sovjetunionen inte litar på vår
neutralitet och räknar med att NATO-ubåtar kommer att vilja anfalla den sov-
jetiska sjötrafiken i storkrig, från vilo- och basområden efter svenska kusten.
Antingen visste Sovjetunionen att vår ubåtsjaktskapacitet var väldigt låg och
även om vi kallar oss neutrala så räknar dom med att vi inte hade kapacitet att
hålla rent från främmande ubåtar om vi var neutrala. Därför är min bedöm-
ning att de här ubåtsoperationerna som vi ser är ett sätt från sovjetisk sida att
få oss att bekänna färg. Antingen ska vi vara neutrala och skaffa oss resurser
for att kunna hålla rent från ubåtar, eller också säger vi att vi ska vara neutrala
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det här utskottets sida "Den i&n köper vi".
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På 1960-talet, eller gränsen mellan 50- och 60-talet, satt jag som tjänstgöran-
de officer på Skeppsholmen. Då hade vi en operationsorder från Chefen för
marinen som hette "Instruktion for Marinen i krig" (IMK). Där hade marin-
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västtyska flottan, vid ostkusten. Detta hade vi en del funderingar på.

Bakgrunden till planläggningsdirektivet i IMK torde ha varit att den väst-
tyska flottans basområde i Östersjön inskränkte sig i stort sett till Kielbukten,
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nära gränsen till Östtyskland. Vid ett storkrig fanns överhängande risk för att 
ett sovjetiskt storanfall snabbt skulle eliminera detta basområde. Ett samtidigt 
sovjetiskt anfall med lufttrupp mot Själland skulle ha eliminerat västtyska 
fl ottans möjligheter att nå ut i Nordsjön. Ett — kanske det enda — alternativ 
skulle då vara att gå till svensk hamn för internering om Sverige stod utan-
för konfl ikten. Här kan vi jämföra med de polska ubåtarna som låg interne-
rade i Sverige under Andra världskriget. Det är naturligt att man i Sverige 
inför ett sådant scenario ville tänka igenom de problem som då skulle upp-
stå. Baseringsfrågan — särskilt skyddandet av de internerade fartygen var det 
omedelbart uppstående problemet. Fler skulle nog följa. Självklart var det 
också så att man på sovjetiskt håll anade problem med en sådan utveckling, 
som man från deras sida hade all anledning att fundera kring.

Det är ju intressant mot bakgrund av de senare händelserna med ubåtsin-
cidenterna. På något sätt så måste man på sovjetisk sida haft väldigt mycket 
mer information om vår krigsplanläggning än vad vi har räknat med. Det har 
inte sagts så mycket om det, men min fundering är ju i sådana här samman-
hang ”Wennerström var väldigt långt ifrån ensam”. Det här är ju ett område, 
som jag förmodar att man inte lär komma så långt under ytan med om man 
går vidare, men en orsak till att Sovjetunionen gjorde sådana här värderingar, 
måste alltså ha varit att de hade en information, som var långt bättre än vad 
vi trodde.

Fredrik Bynander
Jag skulle vilja börja med att göra lite reklam för att det även behövs ett stats-
vetenskapligt komplement till den här bilden, som vi behöver komplettera 
kring ubåtsincidenterna och dess plats i det kalla kriget. Det fi nns några av de 
kommentarer som har kommit tidigare, som jag tycker illustrerar det här. Jag 
tror att Lars Wedins kommentar, om omsvävningar till ett ubåtsjaktssamhälle 
ligger ganska mycket i. Vi hade en medial verklighet och en politisk verklig-
het som följde av denna som så småningom skulle innebära att många centrala 
aktörer kom att helt förlora sin trovärdighet i de här frågorna. Det ser jag som 
väldigt allvarligt för statens förmåga att agera och något som vi räddades ur 
av kalla krigets slut egentligen. Det där tror jag är en väldigt viktig aspekt av 
ubåtsfrågan och av Sveriges sätt att agera under det nya kalla kriget. Sen har 
det väckts ett annat perspektiv som jag tror vi ska hålla i åtanke om vi nu ska 
starta program om projekt kring just de här frågorna eller om vi ska föra in 
dem i KÖMS projekt. Det är en jämförande utblick. Hur skötte andra länder 
och andra statsledningar liknande frågor och hur kommer det sig att vi ham-
nade på radikalt annorlunda kurs i Sverige. Där kommer vi i så fall behöva 
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samarbeten utöver det vi redan vet från de här olika nordiska utredningarna, 
till exempel som redan har nämnts och vars värde också kan diskuteras vad 
gäller just de här frågorna. Men det är också ett område jag tror att vi behöver 
lägga visst krut på.

Björn Zickerman
Ubåtskränkningarna tycker jag har fått spela en alldeles orimligt stor roll 
i ett större sammanhang. Vad vi vill kalla för ubåtskränkningar, det kallar 
Sovjetunionen och Warszawa-pakten för ubåtsspaning. Ubåtsspaning, fl yg-
spaning, signalspaning, agenter med mera, ingår ju i den strategiska, operativa 
underrättelsetjänsten. Jag tycker alltså att ubåtsspaning ska behandlas inom 
ramen för angriparnas, eller den tänkta angripandes, strategiska, operativa 
underrättelsetjänst. Sen är det en annan sak att vi kanske misslyckas med att 
avvärja denna ubåtsspaning. Sen kan man också diskutera vilket resultat och 
vilken verkan denna ubåtsspaning egentligen hade. Hade den någon större 
effekt? Var det inte så att signalspaning bedrevs ständigt av fartygen nere vid 
skånska kusten, Öresundsinloppet med mera. Gav inte det betydligt mer re-
sultat åt Warszawa-pakten? Eller någon agentverksamhet i Sverige? Om inte 
det gav betydelse? Jag tycker hela den här ubåtshistorien, den har förstorats 
upp på ett helt orimligt sätt och jag tycker att man ska försöka få ner den på 
den nivå där den hör hemma, som ett liv inom ramen för den strategiska, ope-
rativa underrättelsetjänsten.

Bertil Wennerholm
Jag håller ihop delprojektet om luftstridskrafterna, och har själv detaljstuderat 
fl ygvapnet och dess utveckling ur olika aspekter under 40- och 50-talen. Jag 
hade anledning att gå in på ”Parallel History Project’s” hemsida i förra veck-
an, och då såg jag att där fanns det en förteckning över de institutioner som 
man samarbetade med, dock ingen svensk och med anledning av betydelsen 
av de internationella aspekterna och värdet av komparativa studier, som har 
nämnts här, så vill jag fråga om vi kanske behöver tänka på att knyta oss lite 
fastare till de utländska institutionerna som studerar frågorna.

Kent Zetterberg
Snabb kommentar! Vi borde kanske vara medlemmar, men vi har ett gott 
samarbete med PHP. Men visst, man kanske bör mer offi ciellt vara med där 
också.
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Cay Holmberg
Det var egentligen en ganska kort fråga i anslutning till att man frågade sig 
”varför pågår de här kränkningarna?”. Så frågade jag några utav våra gamla 
ubåtsoffi cerare under pausen här: ”varför kränkte svenska ubåtar sovjetiskt 
sjöterritorium under 1950- och början på 60-talet?”. Ingen av dem kunde sva-
ra på det, men jag fi ck ett delsvar i alla fall utav Johan Tunberger. Han talade 
om att i försvarsstaben visste man det, för där hade man till och med bilder 
som var tagna på hamnar på baltiska kusten. Dessa bilder kan man inte ta om 
man befi nner sig med ubåt utanför.11 Det här är en rätt intressant fråga som ju 
ger delvis svaret på varför. Det är alltså krigsförberedelsearbete helt enkelt. 
Det var där våra svenska ubåtar var och det var därför de sovjetiska ubåtarna 
var här. 

Kent Zetterberg
Där fi ck vi en ny dimension på hela frågan. Här öppnar sig fl era boxar. Vi hade 
här på programpunkten ”källor och sekretessregler”; jag tänkte vi skulle gå in 
på det men jag har noterat att det är fl era inlägg på gång också. Vi ska använda 
tiden så effektivt som möjligt, men Stefan Ryding-Berg som är chefsjurist på 
högkvarteret har vi bett om en kommentar, för här ligger en av knäckfrågorna. 
Mycket av detta är ju faktiskt även underrättelsematerial och högkvarterets 
material.

11 Redaktörens kommentar: Detta måste vara en missuppfattning. Det är nämligen omöjligt att 
komma in i Rigas hamn med ubåt i undervattensläge på grund av för litet vattendjup. Bilden har 
tagits på annat sätt t.ex. genom ventiler i skroven på handelsfartyg.
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7 Sekretessgranskning och frisläppning av handlingar, 
 Stefan Ryding-Berg
Anförande av Stefan Ryding-Berg, Försvarsmaktens chefsjurist.

Stefan Ryding-Berg
Jag är Försvarsmaktens chefsjurist och det är jag som prövar om vi ska släppa 
handlingar som är sekretesstämplade. Jag tänkte beröra något om denna pröv-
ning så får ni väl återkomma med mer precisa frågor.

Grunden för oss är ju naturligtvis att det ska vara en öppenhet, och det kan 
låta främmande för er, som jobbade på 1980- och 90-talet, men det är faktiskt 
så. Det har tagit sig fl era uttryck, att vi är betydligt mer öppna nu än vi har 
varit tidigare. Hur vet jag då att vi har kommit fram till rätt beslut? Den frågan 
kan man ju ställa sig kanske. Jo, det vet vi därför att våra beslut prövas. Man 
kan ju överklaga våra beslut till en allmän domstol eller förvaltningsdomstol. 
Jag kan säga att hittills har man inte ändrat våra beslut på de senaste 10 åren. 
De ligger hyfsat rätt till. Hur lång är sekretessen då? Det här är en fråga, 
tycker jag, som är intressant för det vi pratar om nu. Vi har en möjlighet att 
sekretesslägga försvarssekretess i upp till 40 år. Den gränsen tycker inte jag 
att vi uppnår riktigt. Vi tittar ju naturligtvis på att det sker någon sorts punktlig 
prövning hela tiden när vi får en begäran.

Vi ändrar vår policy allt eftersom. Det innebär t.ex. att, som ni vet, så 
släppte vi för några veckor sedan, det beryktade 3,47-bandet. Det var ett ut-
slag av det. Där vi hela tiden tycker att tiden talar för att det ska vara stor 
öppenhet. Vi har lämnat mycket av de fasta anläggningarna; det fi nns ingen 
anledning för det, därför behöver vi inte hålla den sekretessen uppe. Det som 
återstår, och det som jag tror ni är lite intresserade av, det är möjligtvis det 
här med hur man bedömer källor. Här kan man göra en skillnad på utländska 
källor och svenska källor, och när jag säger utländska källor så kommer vi in 
på en annan paragraf i sekretesslagen. Den paragrafen tar sikte på vårt förhål-
lande till främmande makt, och det innebär egentligen att när vi har informa-
tion från utlandet, släpper vi inte de källorna eller varifrån, däremot kan vi 
släppa delar av innehållet, sakinnehållet. Men vi släpper inte informationen, 
därför att gör vi det, får vi ingen ytterligare information idag. Det påverkar så 
att säga MUST:s arbete framöver. Det är viktigt att komma ihåg.

Däremot om man tittar på svenska källor – och det är mycket sådant när det 
gäller det här som hände på 80-talet. Då är saken lite annorlunda. Där har man 
ju sagt från framför allt MUST:s sida att det är viktigt att hålla källorna sekre-
tessbelagda, för att man inte ska kunna påverka dem. Till exempel om man 
får in ny information, ska man kunna – utan att de har blivit påverkade – fråga 
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dem för att få detaljer i deras intryck och deras bilder och vad det nu kan vara. 
Det här avtar naturligtvis med tiden. Det är så att ett vittne i en vanlig process, 
eller hur man nu ser på det, är kanske efter ett år mindre värt. Efter 10 år, eller 
som här 25 år, så upphör ju det här. Där håller vi också på att öppna upp. För 
forskare däremot kan man göra en annan sak i regelverket. Vi kan ge ut saker 
och ting mot förbehåll. Då får man titta även på källorna mot förbehåll att inte 
återge till exempel källor.

Jag har också en kommentar kring det här med skyndsamhet. Vet vi alla, 
om det inte fi nns någon som hindrar detta, att skyndsamhet är kravet vi har för 
att pröva den här typen av handlingar och uppgifter. Sedan är det så, om det är 
ett antal personer som vill ha ut olika handlingar efter varandra, så tar vi det i 
tur och ordning. Det innebär med automatik att det tar lite tid. Det här med att 
lämna in en begäran kl 16.00 ena dagen och hämta dem kl 9.30 dagen därpå, 
fungerar inte. Vi måste göra en ordentlig prövning av det här, och särskilt om 
handlingarna det gäller har varit sekretessbelagda tidigare. Det fi nns ett krav, 
tycker jag, på en öppenhet som talar för att mer och mer släpps hela tiden. Vi 
gör nya bedömningar från månad till månad. Sedan är det också det här med 
att skyndsamhetskravet gör att jag inte tror man kan räkna med en handlägg-
ningstid på en vecka eller två. Då ska alla människor vara på plats. Nu är det 
så, att de som är experter på det här området, sysslar med annat också. Det är 
inte så lätt att gå till befattningshavare och säga att ”nu kan du lägga det där 
intressanta åt sidan och ägna dig åt den här typen av handlingar, vi ska pröva 
sekretessen”. Det uppfattas inte alltid så positivt. Innan man förklarar inne-
börden brukar de bli lite konfunderade. Men mitt budskap, och jag kan gärna 
visa lagtext också på detta, är att vi jobbar på efter hand och vi har kommit 
till en omslagspunkt, som egentligen inträffade för ungefär fem år sen, när vi 
släppte mer och mer. Jag har faktiskt fått kommentaren från visst håll att vi 
ibland släpper för mycket och det kan ju vara bra.
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8 Efterföljande diskussion

Bengt Magnusson
Jag har en vagn som står i källaren på Högkvarteret och har hållit på med din 
avhandling i KH-material. Där har jag material. Jag började med det här för 
fyra år sen. Precis som du säger, en KH-handling kan ta upp till sex månader 
innan beslut kom, vilket naturligtvis påverkar behandlingstid. Jag talade med 
Johan Kihl om det här en gång. Problemet är det att ni gör den formella hante-
ringen, men sakbedömningen görs i motsvarande gamla OPL-strategiska av-
delning. Problemet är ju nu att den personal som sitter där, har inga referens-
punkter. De kan inte bedöma det här materialet. Det kan då bli lite konstigt. 
Ett exempel är när jag fi ck ut en bunt handlingar 1997. Jag har dessa kvar. Då 
kunde man köpa en karta, som visade underrättelseområdena utanför militär-
områdena. Kartan är publicerad av mig. Den är även publicerad av Agrell. 
Fem år senare är det förbehåll på samma karta. Det här visar på att ni inte har 
möjlighet – det har inte jag heller – att hålla rätt på forskningsläget och vad 
som är publicerat eller inte. Det komplicerar ju det här lite grann.

Stefan Ryding-Berg
Två kommentarer till detta. För det första är det helt rätt att det har blivit tun-
nare nu när det gäller att göra kvalitetsgranskningar. Det gör att jag, eftersom 
det är jag som beslutar de här ärendena, vill ha mer underlag. Det innebär att 
föredragningarna blir längre. Det är det ena. Det andra är att det detta är ett 
jätteproblem, inte minst om man tar hänsyn till att man i andra arkiv utom-
lands, kan ha släppt liknande information. Att hålla ordning på vad som är 
öppet i alla delar och inte; det är inte helt lätt. 

Staffan Kvarnström
Jag var underrättelsechef på Ostkustens Örlogsbas, 1974 – 78 och var van 
vid att jobba med detta på den här tiden tillsammans med Thomas Hasselberg 
och Rolf Edwarson med fl era. Vi jobbade med de här konkreta frågorna i var-
dagsbruset, om man säger så. Och då är min fråga till dig: Det togs då fram 
rapporter om inträffade händelser med bl.a. förhör, iakttagelser, observatörer 
som inträffade långt innan det ni pratar om nu ”att det börjar kring 1980 på 
riktigt”. Vi efterlyser här ett mönster: varför ville man göra det här? Vad hade 
man för syfte från Sovjetunionens sida. Här fi nns ju då ett antal pusselbitar. 
Inträngningar i kölvattnet från färjor för att passera våra mineringar då de är 
säkrade. Vi har inträngningar i våra basområden och Kapellhamnsviken, för 
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att nämna några. På 1970-talet avslogs ett antal förfrågningar från tyska ör-
logsbesök, där man på diplomatisk väg begärde besökstillstånd. Ett exempel 
är ett besök till Gävle, men man ville för resan ifrån Kiel till Gävle stanna på 
utankarplatser på Gotland, i Östergötlands skärgård, på Kanholmsfjärden med 
både tankfartyg och trängfartyg men denna begäran avslogs. Vad hade man 
för syfte med detta?

Vi har således massor med rapporter. Det här borde ju vara intressant för 
någon. Analys och sammanställning borde naturligtvis ha skett på central nivå 
tillsammans med oss på lokal nivå då detta inträffade, men även i dagsläget 
borde detta ske. Vad blev det av allt det här? Var lägger vi ihop det här puss-
let? Vad fi ck vi fram för resultat, som kunde ligga till grund för att förvarna 
och förbereda oss för den här rollen. Titt som tätt kommer det till nya pus-
selbitar i det här spelet. Vad hade och har man för syfte? Då är frågan: hur 
länge är detta hemligt egentligen? Det var ingen sekretess på de enskilda rap-
porterna. Men sammanställningen av alla de rapporter vi har gjort och tagit 
fram längs kusterna under åren blev nog förvaltningsmässigt hemligstämplat 
med hänsyn till rikets säkerhet. Men sekretessen försvann egentligen i och 
med Sovjetunionens fall. När släpper ni detta material så det blir tillgängligt 
för forskarna?

Stefan Ryding-Berg
Svaret blir ju att det där måste man pröva från fall till fall. Jag känner inte till 
det här som du pratar om. När man väl har informationen på bordet och då tit-
tar man ju på dem och ett enkelt svar borde ju säga att någonstans, för ett tag 
sen, borde de här ha öppnats. Jag vet inte var de fi nns. 

Ulf Söderberg
Om ubåtsfrågan skall behandlas separat, glöm då för sjutton gubbar inte att 
ta upp den under hela kalla kriget. Jag har haft anledning att studera en del 
ubåtsincidenter och det är mycket intressant. Inte minst att studera alla tid-
ningsskriverier som skrevs vid den här tiden. Även Chefens för marinen dag-
bok, som fi nns i krigsarkivet. Jag vill säga att praktiskt taget samma argu-
ment som idag förklarar 80-talets ubåtsincidenter användes redan 1955. Det 
är väldigt intressant att se att först var det då en lokal marinrepresentant som 
förhörde, enligt ett visst mönster och värderade den källan. Sedan, ett antal 
månader senare, då man gjorde en sammanställning i marinstaben, så ansåg 
man där att många av ubåtsincidenterna inte var någon ubåtsincident. Men 
det är ju som Stefan säger. Vi har ju i riksarkiven ofta anledning att fundera 
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på de här frågorna. Det fi nns ju i ett känt arkiv, men svåråtkomligt hos MUST 
som heter ”marina analysgruppens arkiv” och där har det nog samlats väldigt 
mycket, tror jag. Det är nog från slutet av 60-talet, början av 70-talet och det 
har gått på lite udda vägar direkt till denna marina analysgrupp. Nu har man 
då äntligen gjort en arkivförteckning över det här så att man vet vad det ska 
vara. Problemet ligger lite granna i, och det kan du ju fundera på, Stefan, hur 
vi ska se på det, att för närvarande är hela förteckningen hemligstämplad.

Kent Zetterberg
Någon kommentar?

Stefan Ryding-Berg
Nej, vi har mycket bra samarbete. Vi har ju också hyfsat eniga uppfattningar 
om sekretessen.

Okänd
Jag har fäst mig i inledningen här att du nämnde att som fri forskare är det be-
tydligt mycket svårare att komma in i arkiven än om man sitter i en utredning 
eller en kommission. Det där vill jag understryka å det absolut bestämdaste. 
Jag sitter sedan fl era år i en parlamentarisk grupp, som försöker att reda ut 
Estonias förlisning och där har vi precis samma problem. Det är oerhört svårt. 
Jag har bland annat haft kontakt med Ryding-Berg och vi undrade varför inte 
någon av marinens fartyg var med och deltog i bärgningsarbete och så vidare. 
Det här tror jag är ett hinder, som man överhuvudtaget inte kommer förbi, 
om ni inte tar upp och tittar på det. Vill man inte från offi ciellt håll släppa in 
forskarna så kommer de inte in. Jag kan garantera det efter sex år!

Mikael Holmström
Jag ville bara säga här att jag inte känner riktigt igen historieskrivningen här 
om Kammarrätten. Jag har själv ett ärende där MUST vägrade lämna ut en 
handling och Kammarrätten gav mig rätt och det var för ett forskningsprojekt. 
Det var ju frid och fröjd. Då ville inte Högkvarteret lämna ut handlingen för 
man ifrågasatte om jag kunde förvara den på ett betryggande sätt. Då gick 
man alltså emot domstolen. Efter några telefonsamtal löste det sig, men det 
talar inte för att den här öppenheten som har gällt så många år har slagit ige-
nom.
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Stefan Ryding-Berg
En kommentar om ditt fall är att det är undantaget som bekräftar regeln.

Hans Corell
Jag var rättschef i Justitiedepartementet under den här tiden. Det är inte därför 
jag tar till orda, utan det är sekretesslagen. Jag är en av författarna till den 
lagen. Egentligen var det Olov Jägerstedt som skrev just de här paragraferna. 
Jag vill säga att det är en helt korrekt redogörelse vi har fått här. Att det sen 
kan gnissla i enskilda fall, ligger i sakens natur. Vad som är viktigt när det gäl-
ler försvarssekretessen, särskilt, är det att principen är öppenhet. Jag har inte 
möjlighet att bidra med det här i så många år efteråt, men vad jag tycker är 
viktigt: jag hörde också Matias Mossberg, som nämnde att det fi nns mer mate-
rial. Det hela måste prövas fortlöpande. En förändring i utrikespolitiska eller 
säkerhetspolitiska läget gör att det kan bli en annan bedömning i ett senare 
tillfälle. Slutligen bara, när du talar om det här snabbhetsrekvisitet; det måste 
ju också tillämpas med ett visst omdöme. Det är klart att det är skillnad om en 
journalist kommer med en rykande färsk fråga och ber att få ut en fråga, eller 
om en forskare kommer och ber att få ut ett omfattande material i en sak som 
har legat under fl era år. Då måste myndigheterna ha lite längre tid på sig. Men 
det är intressant att lyssna på debatten.

Christer Hägg
Det material som man har fått ett generellt tillstånd till att titta på som ligger 
i krigsarkivet, enkelramat i det här fallet, som sedan då blir en publikation 
utav något slag. Vem gör sekretessgranskningen av det materialet? Är det 
Krigsarkivet eller Försvarsstaben?

Ulf Söderberg
Om det material du har fått är från Krigsarkivet, är det krigsarkivet som gran-
skar. Om du har fått det från Försvarsstaben, så är det de som granskar.

Jacob Sundberg
Om den här undersökningen omfattar även 1950-talet så undrar jag lite hur 
hanterar man då och idag de här underrättelsegenombrotten, som ägde rum då 
och då, och jag tänker då särskilt på makarna Petrovs avhopp från Sovjetiska 
ambassaden i Australien, där SÄPO fi ck vara med och förhöra dem. Vad hän-
de med det materialet? Det borde vi väl i princip avslöjat en hel del.
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Stefan Ryding-Berg
Utan att veta exakt kan jag säga att det borde man återfi nna i SÄPO:s arkiv. 
Där fi nns det och det är där man begär att få ut.

Johan Fischerström
Jag har bland annat varit chef för den Marina analysgruppen. Under alla de 
här åren av ubåtskränkningar på olika nivåer, har det förekommit mängder 
med arbetshandlingar, bedömanden, promemorior, som enskilda har skrivit, 
som diskussionsunderlag, i föredragningar etc. De är inte registrerade eller 
stämplade utan handläggaren har kanske skrivit ett H och ringat in bokstaven 
med en eller två ringar, eller vad det nu är frågan om. Detta material, hur gör 
man sekretessmässigt med det? Är det öppet för forskning?

Stefan Ryding-Berg
Då är det så att alla handlingar, alla uppgifter som tillför ärendet något, ska 
ju arkiveras, samtidigt med det som redan är diariefört. Därmed är det möj-
ligt att begära ut uppgifterna och då sker en vanlig sekretessgranskning. 
Arbetshandlingarna fi nns där. Ofta är det så som du säger, Johan, att när man 
tillför uppgifter i form av tjänsteanteckningar så arkiveras dessa och sådant 
kan mycket väl vara det mest intressanta.

Kent Zetterberg
Hur ska vi gå vidare med forskningen? Vilket intresse fi nns det etc.? Det är 
alldeles uppenbart att hela den här förmiddagen har öppnat nya möjligheter 
och i och för sig också problem som dyker upp, men det verkar vara läge för 
att ändå sätta in en forskningsstöt. Sen är frågan hur den kan organiseras?

Bengt Gustafsson
Jag kan bara orientera om att jag har blivit lite intresserad av frågan igen, 
om jag säger så. Jag har redan börjat undersöka möjligheterna för att gå in i 
UD:s och i ÖB:s arkiv och håller för närvarande på att läsa Lennart Ljungs 
dagböcker, som kommer ut i en öppen handling någon gång i år, om jag har 
förstått det rätt. (Dagböckerna är för närvarande hemliga.) Jag kommer na-
turligtvis inte orka göra det här så grundligt, som man ska göra i något man 
kallar grundforskning. Men jag kommer att hitta olika uppslag genom den 
gamla kunskap jag har om bland annat min militära tid. Jag kan därmed ge 
inkörsportar för mer detaljerad forskning inom olika områden, precis som i 
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den här senaste uppsatsen. Denna, i en något förkortad form, kommer troligen 
ligga på engelska på PHP:s hemsida om någon månad eller två.

Kent Zetterberg
Det är ett uppenbart intresse att gå vidare från alla håll och kanter. Nu ska 
vi organisera debatten väldigt effektivt. Här fi nns tre, fyra inlägg i närhe-
ten. Maria först; Maria Gustafsson Wijk som har skrivit en avhandling inom 
SUKK-projektet en gång.

Maria Gustafsson Wijk
Det har kommit fram ett stort antal frågor här och det är ett så otroligt brett 
forskningsfält och vissa frågor är hårt säkerhetspolitiska, som vi pratade om, 
men gränsen är ganska luddig när det börjar gå över mot mjuk. Det för mig 
in på det som ni pratade om nästan först här idag, allstå vad FOKK består av. 
Försvarshögskolan och de två militära akademierna. Inom SUKK jobbade 
Stockholms Universitet och Södertörns högskola och Göteborgs universitet. 
Det var så otroligt givande det samarbetet. Jag vill verkligen slå ett slag för 
att det här inte blir något som bara fi nns inom den militära sfären, utan helst 
ett samarbete som helst kommer utanför. För det är så otroligt berikande, i 
sig. Dessutom kommer man också in på de här viktiga, mjuka sambanden och 
gränsen är ofta ganska vag.

Kent Zetterberg
Det bör beaktas på många sätt, ja.

Björn Gäfvert
Min kommentar är kanske lite mera en utveckling av det Johan Tunberger var 
inne på. Det har slagit mig nämligen att under det kalla krigets tid har icke nå-
gon gång sänkts, eller tvingats upp en ubåt, trots en stor mängd kränkningar. 
När det gäller kränkande av fl ygplan, så har man skjutit ner andra fl ygplan 
och då kan man fråga sig varför. Varför är det på detta viset? Är det beroende 
på svårigheten med ubåtsjakt, vilket säkert förklarar mycket, eller kan det 
möjligen vara så att det fi nns någon form av tyst överenskommelse? Om du 
inte sänker min ubåt, så sänker inte jag dina. Eller det att man inte vill vara 
först med att tvinga upp eller att sänka en ubåt, för då vet man inte vad som 
kommer att hända sen. Och om man då ser händelserna i Sverige ur det per-
spektivet; om det nu fanns, om man var medveten om något sådant i Sverige, 
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bröt man emot detta eller, vilket är en ovanlig tanke, man känner till detta och 
ubåtsjakterna var bara en charad.

Bo Jansson
Jag jobbade på FOA under 80-talet, när vi drog igång det här så kallade 
ubåtsskyddsprojektet, och var mycket engagerad i de här frågorna. En kom-
mentar till det sista inlägget är att Östersjön är i det närmaste ett idealiskt 
hav att bedriva ubåtsoperationer i. Det är alltså väldigt svårt att slå ut någon. 
Däremot kan man ju undra varför de inte har råkat ut för haverier någon gång, 
så att man liksom har kunnat se spår efteråt. Men man har tydligen varit väl-
digt skicklig, om man har klarat av en sådan här situation. Den andra kom-
mentaren var till Bengt O’Konors inlägg, där man kan konstatera också att 
i det här Centraleuropeiska scenariot med krav på logistiska sjötransporter 
över Östersjön, så är det naturligtvis så också att södra Sverige vid den ti-
den, på 80-talet alltså, hade ungefär 400 fl ygstrippar som NATO-fl yg skulle 
kunna utnyttja. Då är det självklart var ett vitalt intresse för Ryssland och 
Warszawapakten att kunna förhindra att detta skedde.

Christer Hägg
Jag är involverad i ett projekt som heter kustfl ottans historia och i mitt fall, 
perioden 1980, fram till kustfl ottan lades ner. När man går igenom verksam-
hetsrapporteringen från Chefen för Kustfl ottan (CKF) inom ubåtsjaktsområ-
det till högre instanser varje år och ser det här sammanfattat, så ser man att 
det fi nns ett antal frågor som Chefen för kustfl ottan lyfter upp, som varande 
stoppklackar på olika sätt för verksamheten. Det har talats mycket här om 
de storstrategiska perspektiven i den här utredningen och under kommande 
forskningen. Det är inget fel i det. Det är bra! Men det fi nns också andra 
frågor som vore väldigt intressant att belysa. Ett exempel är den punkt som 
kommer överst på dagordningen under ca 12 år, när CKF rapporterar till CM 
och ÖB i det här fallet, som ett problem som högre instanser måste ta sig an 
är arbetstidsregleringen. Det kan ju låta futtigt i det här sammanhanget, men 
det är alltså den viktigaste frågan, som CKF tar upp, att det är den största be-
gränsande faktorn. Trots att CKF tillsammans med lokala fackrepresentanter 
förhandlar fram avtal som skulle kunna möjliggöra ett mer koncentrerat uttag 
av arbetstid, är vår centrala fackmyndighet emot detta. Det blir inga sådana 
avtal. Ingenting händer under hela denna period. Här kan ju då konspirations-
teoretiker naturligtvis ge sig in och undra: ”vad är det som ligger bakom det-
ta?”. Men det fi nns ju också andra aspekter och det politiska ledarskapet, som 
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under ett par perioder av den här tiden verkligen ifrågasattes från frispråkiga 
män ute på fältet. Även här kan man undra om det fanns någon dold agenda. 
Det här får man mycket funderingar runt, när man sitter och tittar på hela det 
här materialet. Varför löstes inte de här, till synes enkla, frågorna ut genom 
någon form av initiativ, till exempel från regeringen?

Kent Zetterberg
Ja där lyfte vi ytterligare intressanta frågor. Välfärdstaten och dess problem 
också.

Björn Zickerman
Min fråga gäller främst Bengt Gustafssons utredning om hotet mot Sverige 
från Sovjetunionen. Det var ju så att fl era militära svenska studiedelegationer 
var i Sovjetunionen i slutet av 1970- och början av 80-talet. Själv var jag 
i december 1980 i Moskva och i Baltiska militärdistriktet. Jag hade långa 
samtal med marskalken angående pansarvapnets utveckling. Och jag hade 
ingående samtal med stabschefen i Baltiska militärdistriktet i Riga. När jag 
kom hem fi ck vi avge en rapport till MUST. Den var ganska ingående skrift-
ligt men några muntliga vittnesmål förekom inte. Nu läser jag här i Bengt 
Gustafssons utredning att han har anteckningar från MUST. Då frågar jag mig 
om Bengt Gustafsson haft tillgång till de här rapporterna vi överlämnade om 
Sovjetunionen, som i och för sig naturligtvis var hemliga.

Bengt Gustafsson
Som jag sa så orkar jag inte tränga så djupt i det som yngre människor kan 
göra. Men alla källor som jag har använt står i boken. Dessa källor går att 
kontrollera i efterhand. Just den nu nämnda rapporten har jag inte läst.

Bo Hugemark
Claes Tornberg tog upp frågan varför vi blev förvånade och det är väl kanske 
helt enkelt så att det inte fanns en strategisk analys under hela den här tiden 
och då hamnar man lätt i såna här politiska, lite konspiratoriska förklaringar, 
som jag inte ett dugg tror på, för man vet inte om man gör något för att vi ska 
reagera på ett visst sätt. Vi kan ju reagera på ett helt annat sätt. Jag tror att man 
bör ta en approach till det här ämnet nu, och det är att konkret gå ner på alla 
de kränkningar som fi nns, exakt vad ni vet var de är, ställa dem i relation till 
de svenska installationerna och så vidare, som skulle kunna påverkas. Lägg 
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det här också i kombination med annan verksamhet, tavelförsäljare och så 
vidare med övningsmönstret i Östersjön. Landstigningskapacitetens utnytt-
jande, vilka övningar som förekom. Vad kan de ha syftat till? 

Jag håller med om att centralfronten var primär för Sovjetunionen och 
Warszawa-pakten, men det fanns ju stridskrafter som inte lätt kunde användas 
på centralfronten. Exempel på detta är landstigningskapacitet och miniubåtar. 
Totalt sett tror jag att vad Sovjetunionen strävade efter var maximal hand-
lingsfrihet. Jag vill också peka på att centralfronten är primär, men fl ankerna 
spelar en väldigt stor roll. Det är frågan om att skydda sig mot fl yginsatser 
mot centralfronten, från NATO:s hela bredd. Det är frågan om att ha en re-
servoption, att till exempel kunna gå ut och ta de brittiska öarna. Och det är 
frågan om en reservstrategi där Atlanten och Norska havet kommer in och där 
Sydnorges fl ygbaser har en väldigt viktig roll. Man får försöka sätta det här i 
detta sammanhang.

Det fi nns en utredning som heter Europa-projektet som gjordes på 80-talet 
där man mycket noggrant analyserade bland annat fl ygets möjligheter och det 
ryska fl ygets förmåga. Där har man konstaterat att det var nog den springande 
punkten, eller det var det som var fl askhalsen och då kan ju ubåtsoperationer, 
sabotage och så vidare komma in som ett alternativt sätt att agera på andra 
ställen än i centralfronten. Alltså sammanfattningsvis: börja konkret med vad 
vi vet från den här tiden!

Kent Zetterberg
Ja klockan är då gången. Vi måste tyvärr avsluta nu men jag tror att det bubblar 
utav synpunkter, debattglädje och möjligheter att gå vidare. Vi har fått mäng-
der av uppslag här. Nu gäller det att förvalta det här seminariet väl framöver. 
Ett komplement blir nu det öppna mötet om Hårsfjärden 1982.
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B Redovisning Hårsfjärdenincidenten 1982
1 Inledning, Henrik Landerholm

God eftermiddag och varmt välkomna till försvarshögskolans Sverigesal! 
Jag är rektor för försvarshögskolan. Jag har tagit på mig uppgiften att vara 
moderator för dagens aktivitet, som ju bedrivs inom ramen för ett forsk-
ningsprojekt som heter ”Försvaret och Kalla Kriget” som är ett sampro-
jekt mellan Försvarshögskolan, Kungl. Örlogsmannasällskapet och Kungl. 
Krigsvetenskapsakademin. Syftet med det här mötet är att följa upp ett slutet 
forskningsseminarium, som gick av stapeln på förmiddagen. Det här är ett 
öppet möte, där syftet är att med en expertpanel försöka ge svar på en hel 
del av de frågor, som fortfarande fi nns kvar kring de närmast mytomspunna 
ubåtskränkningarna på Hårsfjärden.

Avsikten är att hantera det här på det viset att den första timmen ägna 
sig åt förberedda genomgångar och vissa specifi ka händelser under 
Hårsfjärdenincidenten enligt följande disposition

1. Inledning
2. Operation Notvarp
3. Miniubåtar
4. Rapporterat periskop på Strömmen
5. Minsprängningarna
6. Gröna Fläcken
7. Eldtillståndsfrågan
8. Bandinspelningarna

Dessa redovisningar genomförs i en följd utan frågor. Anvisningar för hur 
frågestunden kommer att gå till – den kommer med stor sannolik att vara de 
återstående 1,5 timmen, efter paus – kommer alldeles strax. Bakgrunden till 
att vi inom ramen för det här forskningsprojektet har valt att ta upp just den 
här frågan, är att ubåtskränkningarna i allmänhet och Hårsfjärden - incidenten 
i synnerhet utgör en naturlig del av forskningen om försvaret och det kalla 
kriget. Att utesluta ubåtsoperationerna och ubåtskränkningarna i försöket att 
belysa hela det kalla kriget och dess förlopp vore naturligtvis inte särskilt 
rimligt, eftersom de berörde Sverige så starkt i praktisk handling, men också 
kom att påverka den säkerhetspolitiska debatten i vårt land under lång tid. 
Det är av den anledningen vi har genomfört ett seminarium i mindre skala på 
förmiddagen, under vilket den fortsatta forskningen har planerats. 

Inte minst under den senaste tiden har en hel del uppgifter i media kom-
mit upp till ytan, därför har arrangörerna funnit det angeläget att skapa den 
här möjligheten att låta en expertpanel svara på frågor, försöka — man ska 

B Redovisning Hårsfjärdenincidenten 1982
1 Inledning, Henrik Landerholm
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här möjligheten att låta en expertpanel svara på frågor, försöka — man ska

50



51

inte använda det gamla slitna uttrycket — ”gå till botten”, men väl sprida 
ljus och räta ut frågetecken kring framför allt de specifi ka händelserna inom 
Hårsfjärdenincidenten som fi nns listade där. Vi har avsikten att försöka göra 
det här så upplysande som det någonsin är möjligt. Därför måste man med 
naturnödvändighet gå in på detaljer.

Det är en stor anslutning här idag. Det är många som har kommit och jag 
bedömer det som att vi av tidsskäl måste hålla oss till frågor på det genom-
gångna materialet. Jag inser väl att när vi är en så stor grupp människor, där 
många under lång tid har varit engagerade i de här frågorna och har starka 
uppfattningar och åsikter, så fi nns det en risk för långa anföranden och dis-
kussioner av ”hela-havet-stormar-karaktär”. Jag vill vädja till er, redan inled-
ningsvis, att försöka hålla tillbaka längden i inläggen och fokusera diskussio-
nen kring konkreta frågor inom de här sju specifi ka områdena. Det blir bäst 
för alla närvarande om vi kunde disciplinera oss på det sättet.

Jag vill också berätta för er att allt som sägs här inne kommer att spelas in 
och fi nnas tillgängligt för forskningen. Det kommer också att skrivas ut, alltså 
fi nnas tillgängligt i skriftlig form. Däremot kommer media inte ha möjlighet 
att ha rörliga kameror under själva sessionen, men det kommer däremot fi nnas 
möjlighet att ställa frågor till experterna i intervjuform efter dagens session.

Än en gång: välkomna till detta, som sagt, försök att sprida ljus över en 
avgörande mytomspunnen händelse i svensk modern säkerhetspolitisk histo-
ria. Jag hoppas att alla närvarande från sina olika utgångspunkter kommer att 
kunna bidra till att räta ut frågetecken av olika slag.
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2 Förutsättningar, Bror Stefenson

I början av 80-talet hade Sveriges läge förändrats - från att ha varit ett fl ank-
område till att ha hamnat mera i brännpunkten.  De strategiska ubåtarnas till-
komst och den transatlantiska länken hade medfört att Sverige hade hamnat 
mer tydligt mellan blocken. Sedan lång tid (- 40 talet) var Sverige utsatt för 
sporadiska ubåtskränkningar. De svenska skärgårdarna i Östersjön hade blivit 
än mer betydelsefulla när spänningen ökade på 80-talet (Afghanistan, NATO 
utplacering av kärnvapen) och omfattande sovjetiska övningar i Östersjön. 
TIR-bilar och professorsfartyg uppträdde underligt. Detta parades med allt 
större svenska brister att övervaka och ingripa. I hela södra Stockholms skär-
gård hade fyra viktiga faktorer stor inverkan på möjligheterna att jaga ubå-
tar:

1.  Geografi n - tusentals öar och knaggliga bottnar, fl era vägar ut och in.
2.  Uppgiften att först avvisa med varning, senare togs varningen bort. 

Uppgiften var slutligen att ”tvinga upp”.
3.  Ledningssystemet. Anpassat till invasionsförsvar med i många steg dele-

gerat ansvar.
4.  Vapen — endast gamla sjunkbomber för helikoptrar och patrullbåtar samt 

2 Förutsättningar, Bror Stefanson

I början av 80-talet hade Sveriges läge förändrats - från att ha varit ett flank-
område till att ha hamnat mera i brännpunkten. De strategiska ubåtarnas till-
komst och den transatlantiska länken hade medfört att Sverige hade hamnat
mer tydligt mellan blocken. Sedan lång tid (- 40 talet) var Sverige utsatt för
sporadiska ubåtskränkningar. De svenska skärgårdarna i Östersjön hade blivit
än mer betydelsefulla när spänningen ökade på 80-talet (Afghanistan, NATO
utplacering av kärnvapen) och omfattande sovjetiska övningar i Östersjön.
TIR-bilar och professorsfartyg uppträdde underligt. Detta parades med allt
större svenska brister att övervaka och ingripa. I hela södra Stockholms skär-
gård hade fyra viktiga faktorer stor inverkan på möjligheterna att jaga ubå-
tar:

Stockholm

Solisibbader

i l Lanahur i ILandsort

Mälsten

:14.8venska He ta rna

Sandhamn

Almagrundet

1. Geografin - tusentals öar och knaggliga bottnar, flera vägar ut och in.
2. Uppgiften att först avvisa med varning, senare togs varningen bort.

Uppgiften var slutligen att "tvinga upp".
3. Ledningssystemet. Anpassat till invasionsförsvar med i många steg dele-

gerat ansvar.
4. Vapen — endast gamla sjunkbomber för helikoptrar och patrullbåtar samt
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fasta minor i ett inlopp (Mälsten). Allt var oprövat mot ubåtar i skärgård 
och upptäckter baserades på oprövad akustik och magnetik. Ingen i världen 
hade jagat ubåt under sådana svåra omständigheter — nästintill omöjligt.

I dag vill vi med största möjliga precision presentera tillgängliga fakta för  
några händelser av central betydelse i Hårsfjärdenincidenten 1/10 - 15/10 
1982. 

I dag är det också en slags avlämning mellan de som var med och de som 
i fortsättningen ska forska historie- och statsvetenskapligt i ämnet. Det är där-
för naturligt att först och främst låta de som var med redovisa. De är:

• Per Andersson
 Ställföreträdande chef på Mälsten under Hårsfjärdenincidenten. Medlem i 

den marina analysgruppen. Tjänstgöring vid militära underrättelsetjänsten 
(MUST) i fl era omgångar.

• Bror Stefenson
 Nytillträdd Chef för försvarsstaben vid Hårsfjärdenincidenten. Sedermera 

Militärbefälhavare i Östra milområdet. Expert i Ubåtsskyddskommissionen 
1983.

• Emil Svensson
 Chef för den marina analysgruppen på 80-talet. Sedermera förhandlingsle-

dare vid svensk - ryska förhandlingar på 90-talet.
• Göran Wallén
 Operationsledare vid Östra militärområdesstaben under 

Hårsfjärdenincidenten. Sedermera expert i Ekeús -utredningen (två de-
lar).

Dessutom deltar Lars Liljeryd, expert på ljudanalyser.
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3 Operation notvarp, Emil Svenson

Bakgrunden till att denna fråga tas upp är att i debatten har framförts att verk-
samheten skulle vara en övning tillsammans med enheter från Nato. Kritiker 
har sagt att det amerikanska örlogsbesöket i Stockholm skulle vara någon 
form av bas för miniubåtsverksamhet. Den påstådda övningen skulle ha ini-
tierats av några namngivna svenska offi cerare.

Läget på den svenska sidan
Allt var fridfullt fram till hösten 1980. Den fartygsburna ubåtsjakten var ned-
lagd i försvarsbeslut 1972. Alla hade femdagarsvecka med reglerad arbets-
tid.

Underrättelsetjänsten föreföll styras av en orgie i hög hemlighetsgrad och 
bristande vilja att delge underrättelser till förbanden.  

Hösten 1980 var bogserbåten Ajax nära att kollidera med en ubåt utanför 
Utö. Den beskrevs av observatörerna som en sovjetisk projekt 613 – Whiskey. 
Efter en fruktlös jakt så beslutade ÖB bl a att en särskild analysgrupp skulle 
bildas för att om möjligt klarlägga vad som hade hänt. Gruppen bildades av 
några inom ordinarie MS-organisation. Ordinarie arbetsuppgifter skulle också 
skötas.  

Hösten 1981 kom elddopet för analysgruppen i och med att S 363 (U 137) 
grundstötte.

Under perioden 1980 -1982 var det stora problemet att försöka lista ut vad 
som egentligen skedde och vad syftet var? Analysgruppen påbörjade därför 
bl. a en statistisk analys av alla de rapporter om kränkningar som fanns. Vi 
prövade också om kränkningarna var kopplade till prov av ny svensk materiel 
- bl. a. genom att överraskande bevaka provverksamhet.

Grundat på bra optiska rapporter började vi under 1981 ana att det fanns 
miniubåtar involverade i verksamheten. Vi började också koppla verksamhe-
ten till diversionsförband 

Vi frågade Underrättelsetjänsten om förekomsten av miniubåtar, men fi ck 
ett avvisande svar. Det hade man inga indikationer på! Detta svar skulle långt 
senare visa sig totalt felaktigt.

För att komma längre måste vi göra något. Operation Notvarp förbereddes. 
Följande visar vad som skulle ske.

Order för Operation Notvarp
• Vi måste veta varför ubåtarna är här
• ” /.../ måste en ubåt avslöjas inne skärgårdsområde, tvingas upp till ytan, undersökas 
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och besättningen förhöras /…/”
• Statistisk analys visar att den lämpligaste tiden är 1982-09-27- -10-07. Statistiken 

verifi erad genom tidigare verksamhet
• Platser Möja – Landsort
• Ordern skrevs 6 september 1982
Det är väsentligt att veta att den 6 september visste vi inte något om det ame-
rikanska örlogsbesöket. Det var initialt störande eftersom det låg inom den 
statistiskt framtagna lämpliga perioden, men vi hoppades också att örlogsbe-
söket kunde vara en ”magnet” som gjorde att en eventuell kränkning skulle 
ske på ostkusten.

Det är också viktigt att påpeka att de beslutande cheferna inte fanns bland 
dem som utpekats. Den konspirationsteori som framförs måste därför utvid-
gas till att omfatta både armé- och fl ygvapenoffi cerare. 

Byte av tjänster skedde inte förrän 1:a oktober.
Skulle det vara något övningssyfte så måste även säkerheten garanteras för 

”målförbanden”. Följande visar hur verksamheten var reglerad för deltagande 
förband.

Notvarp särskilda bestämmelser
• Nät som bevakas av kustjägare
• Bevakningsgruppen förses med motorbåt, Malin12 och kamera. Skarp ammunition till 

granatgevär och handeldvapen.
• Beredd att på order borda upptvingad ubåt
• Helikopter och fartyg varnar först med 4 knallskott. Tre min därefter anfall med sjunk-

bomber så nära som möjligt (särskilda bestämmelser)

Som synes är det inga ”övningsbestämmelser” utan istället särskilda skärpta 
regler för skarp vapeninsats. Reglerna gjordes till föremål för särskilda ge-
nomgångar med insatt personal. Sådana regler skulle aldrig accepteras av ett 
eventuellt målförband i en hemlig övning.

Slutsatsen är självklar. Det fanns ingen hemlig övningsplan som vissa kri-
tiker har påstått.

12 MAgnetisk LägesINdikator  avsedd att magnetiskt fästa på en ubåts skrov och därefter genom 
en hydroakustisk signal avslöja ubåtens läge.
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4 Miniubåtarna, Emil Svensson

Detta tas upp därför att det i debatten har framförts att vissa namngivna ame-
rikanska miniubåtar skall ha deltagit i Hårsfjärden.

Det fi nns anledning att beskriva något om vad man menar med miniubåtar. 
Följande tabell ger en vägledning.

Små undervattensfarkoster
Torra Våta

* Djuphavsforskning
* Ubåtsräddning
* Turism
* Kriminalitet
* Militära ändamål

sabotageförband- 
direkt vapeninsats- 
havsbottenverksamhet- 

* Slutna farkoster med högt eller 
lågt inre tryck

* Öppna som dykaren sitter på eller 
dras av

* Militära ändamål
 - sabotageförband

I USA följde man en beslutad strategi som egentligen bara omfattade 
stora atomubåtar. Ett utdrag ur den amerikanska beslutsdebatten säger 
”Miniubåtskonceptet är attraktivt för försvar och sabotageuppdrag hos min-
dre marina makter men det fi nns ingen plats för miniubåtar i Amerikas strate-
giska planering”.

Det var dock naturligtvis nödvändigt med djuphavsfarkoster för ubåtsrädd-
ning och bottenarbeten, bl.a. för utläggning och underhåll av hydrofonkedjan 
SOSUS13.

I början av 1980-talet (efter Falklandskriget) togs diskussionerna upp igen. 
Då fanns bara våta små farkoster för SEAL-förbanden14. Inte förrän i början 
av 1990-talet fanns det operativa torra farkoster för sådana ändamål.

Eftersom det har framförts att amerikanska djuphavsfarkoster av Alvin-
klassen (bl. a Turtle och Deep Quest ) skulle ha deltagit i Hårsfjärden - inci-
denten så visas följande bild.

13 SOund SUrveillance System Ett amerikanskt bottenliggande hydrofonsystem för att täcka stora 
havsområden.

14 SEa Air Land; ett amerikanskt specialförband som utnyttjar de tre dimensionerna.

4 Miniubåtarna, Emil Svensson

Detta tas upp därför att det i debatten har framförts att vissa namngivna ame-
rikanska miniubåtar skall ha deltagit i Hårsfjärden.

Det finns anledning att beskriva något om vad man menar med miniubåtar.
Följande tabell ger en vägledning.

Små undervattensfarkoster
Torra V å t a

• Djuphavsforskning •  S l u t n a  farkoster med högt eller
• Ubåtsräddning l å g t  inre tryck
• T u r i s m  •  Ö p p n a  som dykaren sitter på eller
• K r i m i n a l i t e t  d r a s  av
• M i l i t ä r a  ändamål •  M i l i t ä r a  ändamål

- sabotageförband -  sabotageförband

- d i r e k t  vapeninsats
- havsbottenverksamhet

I USA följde man en beslutad strategi som egentligen bara omfattade
stora atomubåtar. Ett utdrag ur  den amerikanska beslutsdebatten säger
"Miniubåtskonceptet är attraktivt för försvar och sabotageuppdrag hos min-
dre marina makter men det finns ingen plats for miniubåtar i Amerikas strate-
giska planering".

Det var dock naturligtvis nödvändigt med djuphavsfarkoster för ubåtsrädd-
ning och bottenarbeten, bl.a. for utläggning och underhåll av hydrofonkedjan
SOSUS".

I början av 1980-talet (efter Falklandskriget) togs diskussionerna upp igen.
Då fanns bara våta små farkoster for SEAL-forbanden14. Inte förrän i början
av 1990-talet fanns det operativa torra farkoster för sådana ändamål.

Eftersom det har framförts att amerikanska djuphavsfarkoster av Alvin-
klassen (bl. a Turtle och Deep Quest ) skulle ha deltagit i Hårsfjärden - inci-
denten så visas följande bild.

13 SOund SUrveillance System Ett amerikanskt bottenliggande hydrofonsystem för att täcka stora
havsområden.

14 SEa Air Land; ett amerikanskt specialförband som utnyttjar de tre dimensionerna.
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Turtle och moderfartyget Point
L o m a

• Djupforskningsfarkost
• 3500-4000 m dykdjup
• Uthållighet: 1knop 8

tim, 2,5 knop 1 tim.
• Saknar periskop
• Turtle på Hawaii 30/8-

21/11 1982
• Point Loma motorrep

13/9 -18/10 1982

Moderfartygsalternativ
• Turtle med ordinarie

moderfartyg Point
Loma

• Turtle hängande i
kran från "Laney
Chouest" 1991
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Ingen av dessa farkoster hade alltså förmåga att uppträda i Hårsfjärden 1982 
utan att ett moderfartyg deltog. Den namngivna Deep Quest i serien var dess-
utom museifartyg redan 1980.

Det har också funnits spekulationer om att den atomdrivna amerikanska djup-
havsfarkosten NR-1 skulle ha deltagit i Hårsfjärden. Följande bild visar NR-1 
med moderfartyget Sunbird.

I motsats till Alvinklassens djuphavsfarkoster fi nns det i alla fall teoretiska 
möjligheter att denna farkost skulle kunna uppträda i Östersjön. Som framgår 
ovan så fanns den dock i amerikanska farvatten under Hårsfjärdsincidenten. 
Den har enligt chefen för de amerikanska ubåtsstyrkorna vid den tidpunkten 
aldrig varit i Östersjön. Hur var det då med den sovjetiska teknologin?

Ingen av dessa farkoster hade alltså förmåga att uppträda i Hårsfjärden 1982
utan att ett moderfartyg deltog. Den namngivna Deep Quest i serien var dess-
utom museifartyg redan 1980.

Det har också funnits spekulationer om att den atomdrivna amerikanska djup-
havsfarkosten NR-1 skulle ha deltagit i Hårsfjärden. Följande bild visar NR-1
med moderfartyget Sunbird.

NR -1 med moderfartyget Sunbird
• Atomdriven
• Djuphavsforskning 750 m
• 4 4  m lång
• 3 - 4  knop
• N r -1 1982: 28/9 — 3/10 i

hamn New London
• 4 /10  — 12/10 på väg mot

Port Canaveral
• 13/10- 15/10 i hamn Port

Canaveral
• H a r  aldrig varit i

Östersjön

I motsats till Alvinklassens djuphavsfarkoster finns det i alla fall teoretiska
möjligheter att denna farkost skulle kunna uppträda i Östersjön. Som framgår
ovan så fanns den dock i amerikanska farvatten under Hårsfjärdsincidenten.
Den har enligt chefen för de amerikanska ubåtsstyrkorna vid den tidpunkten
aldrig varit i Östersjön. Hur var det då med den sovjetiska teknologin?
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Sovjet som framstående ubåtsnation hade naturligtvis samma behov av djup-
havsfarkoster som USA. Både för ubåtsräddning och för bottenarbeten för 
egna spaningssystem och för att motverka amerikanska motsvarande SOSUS- 
system. Den stora skillnaden var att Sovjet tidigt insåg möjligheterna med 
undervattenskrigföring med mindre farkoster kopplade till sabotageförband.

Sovjetisk undervattensteknik
• Prioriterad verksamhet. Lenin 1923
• Efter VK II Tyska miniubåtar till Sovjet
• Ubåtsräddning/Forskning 1960-70.

20-30 olika typer. Fartygs/ubåtsbaserade.
• Bogserade enheter (jfr brittiska miniub)
• Diversion samt insatser mot SOSUS
• I Östersjön 1960-talet Zulu IV - förband

Sovjetiska militära typfarkoster kopplat till
divPrRinn

• Projekt 865
- längd 28,2m
- uthållighet 10 dygn
- besättn 3 + 6 dykare

• Projekt 908
- längd 9,5 m
- räckvidd 60 n m
- besättn 2 + 4 dykare

Sovjet som framstående ubåtsnation hade naturligtvis samma behov av djup-
havsfarkoster som USA. Både for ubåtsräddning och for bottenarbeten for
egna spaningssystem och for att motverka amerikanska motsvarande SOSUS-
system. Den stora skillnaden var att Sovjet tidigt insåg möjligheterna med
undervattenskrigföring med mindre farkoster kopplade till sabotageförband.
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Man använde sig av olika typer av fartyg för att transportera minifarkoster. 
Bilden visar ett exempel på ett specialfartyg.

I Östersjön fanns det goda möjligheter och motiv för att vidareutveckla så-
dana system. Motiven framgår av följande:

Man använde sig av olika typer av fartyg for att transportera minifarkoster.
Bilden visar ett exempel på ett specialfartyg.

— 9 1
undervattens farkoster

Utrymme för Triton 2

Project 1823/1824 .
Ca 21 fartyg byggda 1970 — 1976
ca 15 kvar i tjänst 2001

Utrym me för dold utslussning Sirena och dykare

I Östersjön fanns det goda möjligheter och motiv för att vidareutveckla så-
dana system. Motiven framgår av följande:

Sovjetiska problem och lösningar i
Östersjön

• Marin obalans. "Sverige hade en flotta som inte
ensam kunde stå emot den sovjetiska, men i
förening med NATO blev situationen en annan"
(Am Tjernavin)

• "Operativa elitförband för undervattenskrigföring
i samtliga sovjetiska/ryska mariner."
(Am Kurojedev)

• Verksamheten påbörjades 1969 och att (GRU)
redan 1970 inrättade ett spanings- och
sabotageförband som var avsett för hemliga
operationer riktade mot utländska staters
marinbaser. (Interfax)
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Interfax - meddelandet i samband med Amiral Kurojedevs framträdande 1998 
lyder:

Förutom ovan angivna uttalande av den ryske marinchefen Kurojedev så 
har det nyligen kommit en bok – Dum Spiro Spero – av en förutvarande 
Spetznazoffi cer i Kaliningrad. Några citat ur hans bok framgår av följande 
bild.

Interfax - meddelandet i samband med Amiral Kurojedevs framträdande 1998
lyder:

F i r Interfaksuttalande 1998
"1970 inrättade generalstabens Militära
Underrättelsetjänst (GRU) spanings- och
sabotageförbandet Delfin avsett för hemliga
operationer riktade mot utländska staters
marinbaser. I dessa förbands beväpning
ingick de allra bästa vapentyperna och
militära utrustningen, däribland
undervattensautomat-karbiner,
vakuumammunition, slutna andningssystem
och miniubåtar av typen Piranja"

ff"
Förutom ovan angivna uttalande av den ryske marinchefen Kurojedev så
har det nyligen kommit en bok — Dum Spiro Spero — av en förutvarande
Spetznazofficer i Kaliningrad. Några citat ur hans bok framgår av följande
bild.

Dum Spiro Spero " M P
(Alexander Rzhavin )

• "ca 1955 skapades särskilda spanings- och
sabotageförband vilka i händelse av krig eller i kriser,
skulle genomföra spaning och slå ut i förväg utvalda
viktiga mål"

• små undervattensfarkoster för minläggning, transport av
specialladdningar och undervattensutrustning, dold
transport av grodmän, dold transport av agenter och
sabotörer till kusten

• i  början av 1980-talet fanns 13 brigader och mer än 20
separata enheter. Därutöver särskilda team med
civilklädda för illegal penetration i andra länder
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Vid tiden för Hårsfjärden - incidenten visste vi  som arbetade i ”frontlinjen” ing-
enting om sovjetiska minifarkoster. Det som ändå fanns i Underrättelsetjänstens 
arkiv delgavs aldrig varken analysgruppen eller de förband som ingick i skyd-
det mot undervattensverksamheten. Först under 1990-talet kom det fram en 
mängd information. Följande bild är ett litet utdrag av den informationen. 
Årtalen inom parentes visar när i tiden informationen kom. Någon kvalitets-
granskning av informationen fi nns dock inte tillgänglig.

Slutligen ett par hydrofonbilder av farkoster som vi själva tagit på svenskt 
sjöterritorium.

Vid tiden för Hårsfjärden - incidenten visste vi som arbetade i "frontlinjen" ing-
enting om sovj etiska minifarkoster. Det som ändå fanns i Underrättelsetjänstens
arkiv delgavs aldrig varken analysgruppen eller de förband som ingick i skyd-
det mot undervattensverksamheten. Först under 1990-talet kom det fram en
mängd information. Följande bild är ett litet utdrag av den informationen.
Årtalen inom parentes visar när i tiden informationen kom. Någon kvalitets-
granskning av informationen finns dock inte tillgänglig.

1111"17/a71 visste vi?
SU genomför 9-12 speciella ubåtsoperationer mot
Sverige varje år (1951)
SU förfogar över ett stort antal miniubåtar av olika
storlekar. Vissa med bandaggregat (1968)
Varje SU flotta har miniubåtsenheter som förutom
besättning tar 5-7 man. Speciella uppdrag som und
och sabotage. Transporteras på järnväg.(1976)
Bild på dykarfarkost Östersjöområdet (1979)
Bild på miniubåt med torn (28,75m) (1979)
Bild på (äldre?) miniubåt (1982)

Slutligen ett par hydrofonbilder av farkoster som vi själva tagit på svenskt
sjöterritorium.

En av de första sonarbilderna på en miniubåt

28,8 meters ubåten Vidingefjärden 1984 under rörelse
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Huvudansvarig för den tekniska analysen i Sverige var under 1980-talet 
SGU.

1992 Hävringebukten

En ca 30 m lang miniubat som rör sig nära botten

Huvudansvarig for den tekniska analysen i  Sverige var under 1980-talet
SGU.
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5 Observation av periskop på Stockholms ström 1982-09-26, 
 Göran Wallén
I Uppdrag Gransknings program 2007-10-03 berättade Ola Tunander om en 
händelse på Stockholms ström söndagen 26 september 1982. Flera personer 
ombord på en vaxholmsbåt hade på nära håll sett ett silverfärgat ubåtsperiskop 
omkring kl. 14.00. Periskopet siktades mellan vaxholmsbåten och det mellan 
bojar förtöjda amerikanska tankfartyget USS Monongahela, som tillsammans 
med två andra örlogsfartyg avlade ett rutinbesök i huvudstaden. Man hade varit 
så nära periskopet att skruvarna runt periskopets ovala glasskiva syntes tydligt. 
Detta hade även setts vrida sig runt. 

En rapport hade intelefonerats till ÖrlB O. Till denna hade fogats en teck-
ning, på vilken — enligt Tunander — en mängd skruvar runt glasskivan på 
periskopets topp också var redovisade. I programmet visades ett amerikanskt 
periskopshuvud, som passade in på denna beskrivning.

Samma beskrivning och bild återfi nns i Tunanders rapport ”Spelet under ytan. 
Teknisk bevisning i nationalitetsfrågan för ubåtsoperationen mot Sverige 
1982” (sid 30). Tunander hävdar där att observatörerna såg periskopet på en 
liten undervattensfarkost och att denna med stor sannolikhet kom från det 
amerikanska tankfartyget. 

Sanningen är den att bilden visar ett ”High Angle Periscope”, d v s ett peri-
skop för spaning mot fl ygplan; ett luftspaningsperiskop, som utnyttjades för 
att avspana himlen innan ubåten intog ytläge.

5 Observation av periskop på Stockholms ström 1982-09-26,
Göran Wallen

I Uppdrag Gransknings program 2007-10-03 berättade Ola Tunander om en
händelse på Stockholms ström söndagen 26 september 1982. Flera personer
ombord på en vaxholmsbåt hade på nära håll sett ett silverfårgat ubåtsperiskop
omkring kl. 14.00. Periskopet siktades mellan vaxholmsbåten och det mellan
bojar förtöjda amerikanska tankfartyget USS Monongahela, som tillsammans
med två andra örlogsfartyg avlade ett rutinbesök i huvudstaden. Man hade varit
så nära periskopet att skruvarna runt periskopets ovala glasskiva syntes tydligt.
Detta hade även setts vrida sig runt.

En rapport hade intelefonerats t i l l  ÖrlB 0.  Til l  denna hade fogats en teck-
ning, på vilken — enligt Tunander — en mängd skruvar runt glasskivan på
periskopets topp också var redovisade. I programmet visades ett amerikanskt
periskopshuvud, som passade in på denna beskrivning.

Amerikansk ubåtsperiskop

Samma beskrivning och bild återfinns i Tunanders rapport "Spelet under ytan.
Teknisk bevisning i  nationalitetsfrågan för  ubåtsoperationen mot Sverige
1982" (sid 30). Tunander hävdar där att observatörerna såg periskopet på en
liten undervattensfarkost och att denna med stor sannolikhet kom från det
amerikanska tankfartyget.

Sanningen är den att bilden visar ett "High Angle Periscope", d v s ett peri-
skop för spaning mot flygplan; ett luftspaningsperiskop, som utnyttjades för
att avspana himlen innan ubåten intog ytläge.
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Detta fanns på amerikanska oceanubåtar under VK 2 och senare delen av 
1940-talet. Det fi nns t ex på den 95 meter långa museiubåten USS Pampanito 
(SS-383) [deplacement 1,525 ton], som kan besökas i San Francisco. Detta 
stora periskop kan omöjligen få plats i en miniubåt. Detta fi nner man om man 
kontrollerar den fotnot som är kopplad till periskopsbilden i Tunanders bok.

DETAIL OF THIS SECTION
IN FIGURE

PERISCOPE IN OBSERVING POSITION
IV CONNING TOWER

PERISCOPE WELL

BUMPER IN BOTT M
OF Ploscon wet

SECTION THROUGH PERISCOPE
LOOKING FORWARD

USS Pampanito

Detta fanns på amerikanska oceanubåtar under VK 2 och senare delen av
1940-talet. Det finns t ex på den 95 meter långa museiubåten USS Pampanito
(SS-383) [deplacement 1,525 ton], som kan besökas i San Francisco. Detta
stora periskop kan omöjligen få plats i en miniubåt. Detta finner man om man
kontrollerar den fotnot som är kopplad till periskopsbilden i Tunanders bok.
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Man kan således konstatera att Ola Tunander medvetet har förvanskat den rap-
port med tillhörande teckning av det periskopliknande föremålet, som insänts 
till Ostkustens Örlogsbas. Tunander har sett både rapporten och teckningen. 
Han redovisar det observerade föremålets färg och dimensioner m.m. exakt 
som dessa uppgifter står i rapporten. Inte ett ord sägs om några skruvar utan 
teckningen visar ett upp- och nervänt stuprör. Och varför hänvisar Tunander 
till ett ubåtsperiskop, som defi nitivt ej kan fi nnas på en liten undervattensfar-
kost? Det är helt ovidkommande.

Under arbetet med Ubåtsutredningen noterades rapporten och teckningen. 
Det fanns dock inte tid att då närmare granska denna rapport, även om jag 
tyckte den var märklig. Den är emellertid omnämnd i betänkandet (sid 95 och 
108). Marina Analysgruppen var också tveksam till den, och den bedömde den 
endast som ”möjlig ubåt”, säkerligen med ett frågetecken efter. Då fanns det 
endast tre klassifi ceringsalternativ: ’Ubåt’, ’Möjlig ubåt’ och ’Icke ubåt´’. 

Jag fi ck höra talas om rapporten när jag började som chef för operations-
ledningen i Östra Militärområdesstaben 1982-10-01, men händelserna på 
Hårsfjärden, som inleddes samma dag, tog över. Uppdrag Granskning och 
Tunanders påståenden har dock fått mig att titta närmare på händelsen.

Den skriftliga rapporten, d v s det ifyllda formulär, som användes när nå-

NavPers 16165

{). Produced for ComSebLant bu
Standards and Curriculum Division,

Training, Bureau of Naval Personnel

S U B A I A R I N C
[) PERISCOPE

MANUAL

June 1946
S i i h m a r i n p  P p r i c r n n t .  M a n u a l

4
i

Navpers 16165, is one of a series
of submarine travning manuals

C O N F I D E N T I A L t h a t  was completed just after WIN
II. The series describes the peak
of WIN Il US submarine
technology.

Man kan således konstatera att Ola Tunander medvetet har förvanskat den rap-
port med tillhörande teckning av det periskopliknande föremålet, som insänts
till Ostkustens Örlogsbas. Tunander har sett både rapporten och teckningen.
Han redovisar det observerade föremålets färg och dimensioner m.m. exakt
som dessa uppgifter står i rapporten. Inte ett ord sägs om några skruvar utan
teckningen visar ett upp- och nervänt stuprör. Och varför hänvisar Tunander
till ett ubåtsperiskop, som definitivt ej kan finnas på en liten undervattensfar-
kost? Det är helt ovidkommande.

Under arbetet med Ubåtsutredningen noterades rapporten och teckningen.
Det fanns dock inte tid att då närmare granska denna rapport, även om jag
tyckte den var märklig. Den är emellertid omnämnd i betänkandet (sid 95 och
108). Marina Analysgruppen var också tveksam till den, och den bedömde den
endast som "möjlig ubåt", säkerligen med ett frågetecken efter. Då fanns det
endast tre klassificeringsalternativ: 'Ubåt', 'Möjlig ubåt' och 'Icke ubåt".

Jag fick höra talas om rapporten när jag började som chef för operations-
ledningen i  Östra Militärområdesstaben 1982-10-01, men händelserna på
Hårsfjärden, som inleddes samma dag, tog över. Uppdrag Granskning och
Tunanders påståenden har dock fått mig att titta närmare på händelsen.

Den skriftliga rapporten, d v s det ifyllda formulär, som användes när nå-
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gon ringde ÖrlB O och anmälde något som kunde tänkas vara relaterat till 
undervattensverksamhet, säger inte mycket mer än att periskopet vred sig. Per 
post kom sedan en handskriven lapp med en teckning av periskopet.

Det beskrevs som silvergrått med en diameter på 10-15 cm och 35-40 cm 
högt. Teckningen visar ett upp- och nervänt stuprör, vilket var det som in-
ledningsvis gjorde mig misstänksam. Det fi nns knappast något ubåtsperiskop 
som ser ut som periskopen i Paul Ströyers skämtteckningar. 

Anmärkningsvärt är, att om många personer hade sett något så sensationellt 
som ett ubåtsperiskop på nära håll mitt i Stockholm, borde det ha kommit in 
fl era rapporter. Information om okända ubåtar hade förekommit i media under 
hela sommaren. Vid denna tid fanns i media rapporter om ubåtsobservationer 
i anslutning till den pågående försvarsmaktsövningen i milo S. 

Någon ytterligare utfrågning gjordes uppenbarligen inte. I varje fall fi nns 
ingen sådan dokumenterad. Den enda person som rapporterat (A) – även om 
det fi nns två namn i rapporten – uppger att de båda (personerna A och B) reste 
med Waxholmsbolagets Solöga från Grand Hotell kl 14.00. I den handskrivna 
lappen reste man ”vid 14-tiden med Roslagen (eller Rödlöga)”.

En kontroll med Waxholmsbolaget AB visar att söndagen 26 september 
1982 kom Solöga till Stockholm kl. 11.40 och låg sedan förtöjd resten av 
dagen. Roslagen lämnade Stockholm kl 08.00 och återkom först kl. 15.45.  
Därefter låg fartyget vid kaj. Rödlöga låg förtöjd hela dagen. Mellan kl 12.00 
och kl. 16.45 gick det över huvud taget inte någon vaxholmsbåt från Grand 
Hotell.

gon ringde ÖrlB 0  och anmälde något som kunde tänkas vara relaterat till
undervattensverksamhet, säger inte mycket mer än att periskopet vred sig. Per
post kom sedan en handskriven lapp med en teckning av periskopet.

Det beskrevs som silvergrått med en diameter på 10-15 cm och 35-40 cm
högt. Teckningen visar ett upp- och nervänt stuprör, vilket var det som in-
ledningsvis gjorde mig misstänksam. Det finns knappast något ubåtsperiskop
som ser ut som periskopen i Paul Ströyers skämtteckningar.

Anmärkningsvärt är, att om många personer hade sett något så sensationellt
som ett ubåtsperiskop på nära håll mitt i Stockholm, borde det ha kommit in
flera rapporter. Information om okända ubåtar hade förekommit i media under
hela sommaren. Vid denna tid fanns i media rapporter om ubåtsobservationer
i anslutning till den pågående försvarsmaktsövningen i milo S.

Någon ytterligare utfrågning gjordes uppenbarligen inte. I varje fall finns
ingen sådan dokumenterad. Den enda person som rapporterat (A) — även om
det finns två namn i rapporten — uppger att de båda (personerna A och B) reste
med Waxholmsbolagets Solöga från Grand Hotell kl 14.00. I den handskrivna
lappen reste man "vid 14-tiden med Roslagen (eller Rödlöga)".

En kontroll med Waxholmsbolaget AB visar att söndagen 26 september
1982 kom Solöga till Stockholm kl. 11.40 och låg sedan förtöjd resten av
dagen. Roslagen lämnade Stockholm kl 08.00 och återkom först kl. 15.45.
Därefter låg fartyget vid kaj. Rödlöga låg förtöjd hela dagen. Mellan kl 12.00
och kl. 16.45 gick det över huvud taget inte någon vaxholmsbåt från Grand
Hotell.
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Jag tyckte det var konstigt att de båda personerna inte visste med vilket 
fartyg man reste, och dessutom ej heller när.  Detta i synnerhet som den intele-
fonerade rapporten troligen kom till ÖrlB O redan samma dag och teckningen 
per post någon dag senare. Det var således inte lång tid mellan observation 
och rapport.

Den ene av de i rapporten namngivna personerna har kunnat spåras upp 
(B). Denne berättade vid mitt samtal att ingen frågat om händelsen tidigare. 
Vederbörande kom dock inte ihåg vart rapporten hade sänts, ”kanske till UD”. 
Man hade sett ”något som såg ut som ett periskop”. Det var alls inte nära ob-
servatörerna utan ”mitt i vattnet”. Vederbörande kom ihåg de amerikanska ör-
logsfartygen, men kunde inte närmare ange det periskopliknande föremålets 
position relativt dessa. Personen erinrade sig i samband med observationen, 
att i en James Bond-fi lm hade det förekommit någon undervattensfarkost, 
som bevakade ett fartyg mot eventuella motståndare under vattnet.

Utgående från vad som står i rapporten, d v s att rapportörerna (A och B) 
var ombord på en skärgårdsbåt på väg ut från Stockholm, frågade jag var 
ungefär man var när observationen gjordes, d.v.s. hur långt hade man kom-
mit? Möjligen ända ut mot Blockhusudden? Det oväntade svaret var: ”Vi 
promenerade där längs stranden i solskenet, när vi fi ck syn på periskopet”. 
Förbluffad frågade jag om det var på Skeppsholmen de promenerade, eller på 
Kastellholmen? Vederbörande blev uppenbarligen osäker och sade sig inte 
veta så noga vad platserna heter, och menade att periskopet ”var i någon vik, 
jag vet inte vad vikarna heter; där vid Dramaten”. 

Jag blev då ganska övertygad om att personernas A och B berättelse hade 
liten trovärdighet. Vederbörande (B) visste inte, eller kom inte ihåg, vad som 
stod i rapporten, som ju någon annan (A) skrivit för 25 år sedan, och måste 
därför försöka fantisera.15

15 Det bör noteras att efter redovisningen, i TV 4:s morgonprogram 2008-03-12, avslöjade Fredrik 
Palmaeus att han och ett par studentkamrater hade tillverkat ett periskopliknande föremål. 
En av dem, som hade sportdykarcertifi kat, undervattenssimmade med “periskopet” innanför 
Kastellholmen. Observatörerna A och B hade antagligen sett detta från land (från Skeppsholmen 
eller Kastellholmen) eller var som rapportörer medverkande i skämtet.
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6 Minsprängningarna, Per Andersson

Bakgrund
Hösten 1982 inträffade fl era händelser där fasta kontrollerbara minsystem och 
andra undervattensbevakningssystem kom att ingå i våra samlade försök att 
få kontroll över den främmande undervattensverksamheten som pågick mot 
Sverige. Det var första gången någonsin som order gavs att använda sjöminor 
för att tvinga upp eller sänka en undervattensfarkost.

Vad som är mindre känt är att ett par minspärrtroppar redan i september be-
mannades och sattes i högsta beredskap med anledning av den undervattens-
verksamhet, som upptäckts i samband med den då pågående krigsförbandsöv-
ningen i havsbandet. Vid detta tillfälle hade förbanden inget eldtillstånd utan 
utnyttjades enbart för undervattensspaning. Under denna period erhölls såväl 
optiska observationer som tekniska indikationer av sådant slag, att beslut fat-
tades om att göra kontroller av enskilda minor med hjälp av dykare vid en av 
mineringarna.

Vid denna kontroll upptäcktes att en mina hade två färska skrapmärken på 
sensorn som inte kunde ges någon naturlig förklaring (SOU 1995:135 Rapport 
från Ubåtskommissionen Kap 8.6.1). Samtidigt hade utläggningen av en ny 
minering vid Mälsten sedan några veckor avslutats och förberedelser hade på-
börjats för utläggning av ett hydrofonssystem syd-sydost om Mälsten. Detta 
system skulle användas för att utvärdera dess funktionalitet inför kommande 
anskaffningar av bottenfasta hydrofonsystem. 

Det pågick alltså en ganska omfattande verksamhet i vattnen i Stockholms 
södra skärgård. Det var inte lätt att dölja utläggning av en minering i ett om-
råde, som är trafi kerad av såväl handelssjöfart som fritidsbåtar och som dess-
utom utmärks i våra sjökort och är förtecknad i Ufs16.

Utläggningen av hydrofonsystemet kan dock ha undgått upptäckt vilket i 
viss mån kan förklara senare händelser.

Oktober 1982
Med anledning av de rapporter om olika händelser som inträffade i Stockholms 
skärgård gavs order av MBÖ den 6.e oktober till Chefen för Stockholms 
Kustartilleriförsvar, CSK, att bemanna mineringarna kring Mälsten samt att 
organisera en ledningsgrupp. Befäl från KA 1 Minbataljon och Minskola av-
delades och tre minspärrtroppar bemannades. Bevakningsbåtar med sjunk-

16  Underrätelser för sjöfarten.
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bomber tillfördes ledningsgruppen för kontroll av inloppen samt som rörliga 
vapenplattformar. Närspaningsradar bemannades och personal från ubåtsfl ot-
tiljen och Örlogsbasen tillfördes för att betjäna det nyutlagda hydrofonsyste-
met. Värnpliktiga soldater för bevakning och observatörstjänst lånades ihop 
från regementets alla delar. 

Ledningsgruppen som verkade från Mälstens stridsledningscentral be-
stod av två man, där jag var ställföreträdare under Övlt Sven-Olof Kviman. 
Lyckligtvis hade vi ett bra fungerande samband med alla underställda enheter 
eftersom vi kunde utnyttja det ordinarie sambandsnätet som var avsett för 
beredskap och krig.

Mycket snart fi ck vi ytterligare förband underställda bland annat minering-
arna i Långbälingsområdet samt den nya minering som lades ut i anslutning 
till norra spärren i Hårsfjärden området.

Ledningsförhållanden uppåt i hierarkin var problematiska genom att många 
chefsnivåer var inblandade, och det blev en blandning av fredsorganisationen 
och krigsorganisationen. Många chefer hade olika åsikter hur verksamheten 
skulle bedrivas även taktiskt. 

Mineringarna kring Mälsten var år 1982 av den absolut senast typ som 
fanns i Kustartilleriet och benämndes M7. I dessa system kunde både botten-
minor och fl ytminor ingå till skillnad från äldre minsystem, som inte klarade 
av tekniken med att ha sensorer i fl ytminor, eftersom en sådan mina hela tiden 
rör sig påverkad av strömningar i vattnet. Tekniken i fl ytminorna var ny och 
vissa begränsningar fanns i sensorernas funktionalitet.

När man bemannat en minering försöker man alltid snabbt fastställa dess 
normalbild. Det kan vara enskilda minor som har dåligt isolationsvärde på 
grund av vatteninträngning i kablar eller liknande och detta fastställs snabbt 
genom mätningar. Minor, som inte uppfyller de ställda kraven, kopplas ur 
systemet. Något längre tid tar det att skapa normalbilden om enskilda minor 
är störningsbenägna av olika anledningar. En minas sensor kan påverkas av 
yttre betingelser utöver passager av fartyg, ubåtar mm. Norrsken och snabba 
jordmagnetiska förändringar kan påverka minans sensor. Det rör sig då om 
strömspikar på några millisekunder eller längre. Det fi nns funktioner som ska 
fi ltrera bort sådana störningar, men man måste som chef i en minspärrtropp 
vara medveten om detta. 

Kring Mälsten fanns vid denna tid 1982 sammanlagt ca 150 minor utlagda 
som hade laddningsvikter mellan 200 – 600 kilo hexotonal. 

På eftermiddagen den 7 oktober inträffade händelser och observationer i 
Hårsfjärdenområdet som bedömdes kunna vara ett utbrytningsförsök av en 
ubåt. Order gavs till ledningsgruppen på Mälsten att inta högsta stridsbered-
skap och att dessutom ställa mineringarna i automatisk drift. När vi mottagit 
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denna order, meddelade vi omedelbart CSK stab, att vi avrådde på det bestäm-
daste att ha mineringarna i automatisk drift. Något sådant hade aldrig överhu-
vudtaget tidigare skett med en fredsutlagd minering. Det innebar att man helt 
avsade sig möjligheten att påverka händelseförloppet och utlämnade åt elek-
troniken att själv fatta beslut vad som skulle hända, och hur många minor som 
eventuellt skulle sprängas. Mig veterligt fanns det inget annat vapensystem i 
försvaret vid denna tid som hade denna funktionsmöjlighet, möjligtvis med 
undantag av okontrollerbara sjöminor, men dessa kunde man ju inte styra alls 
efter det att de lagts ut vilket dessutom var otänkbart i fredstid.

Mineringarna ställdes i okontrollerbar drift kl 14.40 och åtta minuter senare 
kl 14.48 sprängdes två fl ytminor automatiskt. Efter en sådan händelse blir det 
givetvis viss turbulens med rapporter i olika riktningar och vi i ledningsgrup-
pen beslutade, utan att ha fått detta sanktionerat av högre chef, att omedelbart 
häva ordern om att mineringarna skulle stå i automatisk drift, och gav istället 
order klockan 14.53 att samtliga mineringar skulle ställas över i manuell drift. 
Detta innebar att högsta stridsberedskap fortfarande kunde innehållas, men att 
det krävdes mänskliga beslut och fysiska handgrepp för att spränga minor.
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Informationerna från Örlogsbasen om en utbrytning mot södra Mysingen 
kvarstod och klockan 18.37 indikerade en mina i mineringen vid Yttre Gården 
vilket omedelbart rapporterades av troppchefen, som då fi ck eldorder från 
ledningsgruppen att spränga minan. Förfarandet innebar att en viss fördröj-
ning skedde från första indikation till dess minan sprängdes. Samma förlopp 
upprepades därefter två minuter senare, och ytterligare en mina sprängdes på 
order. Vid den efteranalys, som gjordes i omedelbar anslutning till minspräng-
ningarna som skedde denna dag, konstaterades att det sannolikt var störningar 
i dessa minors sensorer som åstadkom dels den automatiska sprängningen, 
dels indikeringarna som fi ck till följd att troppchefen beordrades spränga de 
indikerade minorna. 

Vid den senare analys som gjordes av hela minsystemen efter avslutad inci-
dent, styrktes dessa bedömningar och slutsatsen är att de minor som spräng-
des den 7.e oktober inte hade indikerat på grund av att någon ubåt påverkat 
sensorerna utan på grund av inre störningar i sensorerna.

Att sådana störningar i enstaka fall kunde uppkomma var inte okänt för oss 
i ledningsgruppen. Vi hade under fl era års tid utfört tekniska prov, där bland 
annat FMV medverkat, med de olika typerna av minsystem och åtgärder för 
att minimera detta vidtogs efter hand. 

Informationerna från Örlogsbasen om en utbrytning mot södra Mysingen
kvarstod och klockan 18.37 indikerade en mina i mineringen vid Yttre Gården
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Mineringen hade högsta
beredskap och opererades i
manuell drift. Indikering
erhölls och rapporterades
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Upprepades efter 2 min.
Båda sprängningarna var
fördröjda.
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Vid den senare analys som gjordes av hela minsystemen efter avslutad inci-
dent, styrktes dessa bedömningar och slutsatsen är att de minor som spräng-
des den 7.e oktober inte hade indikerat på grund av att någon ubåt påverkat
sensorerna utan på grund av inre störningar i sensorerna.

Att sådana störningar i enstaka fall kunde uppkomma var inte okänt för oss
i ledningsgruppen. Vi hade under flera års tid utfört tekniska prov, där bland
annat FMV medverkat, med de olika typerna av minsystem och åtgärder för
att minimera detta vidtogs efter hand.
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Den 11 oktober på förmiddagen rapporterades från hydrofonstationen att 
de uppfattade lågfrekventa ljud i hydrofonsystemet, som de bedömde kun-
de komma från en ubåt. Beredskapen höjdes på samtliga minspärrtroppar. 
Klockan 12.20, samtidigt som jag pratar med minspärrtroppchefen i det di-
rektsamband vi hade på telefon, går larmet igång i mininstrumenteringen i 
troppen på Måsknuv. Troppchefen agerar och informerar mig samtidigt vad 
som händer. Han avställer indikeringen två gånger, men vid varje tillfälle åter-
kommer denna, vilket innebar att sonden i den aktuella minan påverkades 
av ett metalliskt föremål som rörde sig i förhållande till den bottenmina som 
indikerade. Efter andra avställningen beordrade jag att troppchefen skulle 
spränga minan, vilket han omedelbart gjorde. Minan var på 600 kilo och en 
kraftig stöt kunde kännas i berget på hela Mälsten. Sprängkraften var så stor att 
även seismologiska instrument på fastlandet registrerade detta. Fördröjningen 
från första indikation till själva sprängningen var ca 10 sekunder. Kort efter 
sprängningen gick jag själv ut från stridsledningscentralen, som var beläget 
inne i berget, för att se hur det såg ut på ytan. När man står på toppen av 
Mälsten har man mycket god sikt mot Måsknuv och dess minering. På ytan 
var det blankvatten och dy från botten hade börjat komma upp, och efter en 
kort stund kunde man se en grönaktig fl äck av bottenslam som sedan sakta 
drev med havsströmmarna nordvart.

Den 11 oktober på förmiddagen rapporterades från hydrofonstationen att
de uppfattade lågfrekventa ljud i hydrofonsystemet, som de bedömde kun-
de komma från en ubåt. Beredskapen höjdes på samtliga minspärrtroppar.
Klockan 12.20, samtidigt som jag pratar med minspärrtroppchefen i det di-
rektsamband vi hade på telefon, går larmet igång i mininstrumenteringen i
troppen på Måsknuv. Troppchefen agerar och informerar mig samtidigt vad
som händer. Han avställer indikeringen två gånger, men vid varje tillfälle åter-
kommer denna, vilket innebar att sonden i den aktuella minan påverkades
av ett metalliskt föremål som rörde sig i förhållande till den bottenmina som
indikerade. Efter andra avställningen beordrade jag att troppchefen skulle
spränga minan, vilket han omedelbart gjorde. Minan var på 600 kilo och en
kraftig stöt kunde kännas i berget på hela Mälsten. Sprängkraften var så stor att
även seismologiska instrument på fastlandet registrerade detta. Fördröjningen
från första indikation till själva sprängningen var ca 10 sekunder. Kort efter
sprängningen gick jag själv ut från stridsledningscentralen, som var beläget
inne i berget, för att se hur det såg ut på ytan. När man står på toppen av
Mälsten har man mycket god sikt mot Måsknuv och dess minering. På ytan
var det blankvatten och dy från botten hade börjat komma upp, och efter en
kort stund kunde man se en grönaktig fläck av bottenslam som sedan sakta
drev med havsströmmarna nordvart.

Mineringen hade högsta
beredskap och
opererades i manuell
drift.
12.20 En mina indikerar —
avställs
Fortsatt indikering —
avställs
Fortsatt indikering —
driftomkopplaren förs till
automat och huvudström-
brytaren i till och minan
sprängs (600 kg Hex)
Tid från första indikering
till sprängning ca 10 sek

Minsprängning MS2 1982-10-11 kl 12.20
39 s k o d d s o n r a h e
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"Grön fläck' (bottenslam) uppstår
efter sprängningen och driver
mycket sakta norrut under em.
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. O s  l e r g r u n d
23

Minan var stabil och
systemet fungerade
tekniskt som det var tänkt
att fungera. Vad som fick
minan att indikera som
vid en målpassage kan
man bara spekulera över
eftersom konkreta bevis
härom saknas.

FMV kontroller
•Inga systemfel
•Inget Norrsken
•Inga Jord magnetiska
förändringar
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Vid den analys som omedelbart gjordes av händelsen kunde konstateras att 
den aktuella minan varit stabil och att systemet fungerat helt som det var 
tänkt att fungera. Händelsen var som hämtad ur det aktuella reglementet hur 
ett överseglingsförlopp sker. Vid den fördjupade efterkontroll som gjordes av 
minpersonal från Stockholms Kustartilleriförsvar och FMV: Min konstatera-
des att minsystemet på Måsknuv fungerade utan problem och att inga yttre 
rymdstörningar, dvs. norrsken eller jordmagnetiska förändringar funnits. Vid 
efterkontrollen kunde man också konstatera att sprängningen åstadkommit 
läckage i några närbelägna kablar vilket medförde att en del minor fi ck kopp-
las ur systemet på grund av dåligt isolationsvärde. Vad som fi ck minan att 
indikera som vid en målpassage kan man bara spekulera över, eftersom kon-
kreta bevis av sänkt eller skadad ubåt inte kunde återfi nnas i anslutning till 
mineringen.

Minsprängningen den 11 oktober var den sista insatsen med minor som 
gjordes under Hårsfjärdenincidenten. Samma dag på kvällen rapporterar che-
fen för hydrofonstationen att han uppfattar vad han bedömer vara knackningar 
och högfrekventa ljud från området. Detta kunde inte verifi eras i de analyser 
som senaregjordes av FOA. 17

Vad som därpå följde var att dagen efter denna sprängning indikerar hydrofon-
systemet en ubåt som spelas in och som kommer att kallas 3.47 inspelningen. 
Denna händelse redogörs för i detalj på annan plats i denna rapport. 

Den 13 oktober rapporterade ånyo hydrofonstationen att de uppfattade ak-
tivitet i vattnet, och på kvällen kl 23.00 indikerar totalt fem minor i minering-
en som låg mellan Mälsten och Nåttarö. Någon insats med mineringen kunde 
inte göras eftersom eldförbud rådde. Vad som åstadkommit dessa indikeringar 
kunde aldrig fastställas. 

Det är alltid lätt att vara efterklok. Jag var med och utförde många av de 
försök vi gjorde med de olika minsystemen i Kustartilleriet i KA Minskolas 
regi med syfte att anpassa reglementen efter hur de olika systemen reagerade 
vid olika typer av driftsfall och överseglingar i störd och ostörd miljö. Inte vid 
något tillfälle slog oss tanken att vi borde ha sett till att systemen skulle ha 
utrustats med en registreringsutrustning så att olika förlopp kunde ha återska-
pats. De registreringar vi gjorde vid prov och försök var enbart att registrera 
förloppen med hjälp av videoutrustning. Systemen borde ha haft vad man kal-
lar en ”svart låda” där elektronikens status och magnetiska signaler spelades 
in för senare analys. Men å andra sidan, vem skulle ha kunnat tro att det 25 

17 Våren 2008 beslutades i Högkvarteret att FOI skulle göra en förnyad teknisk granskning av 
dessa högfrekventa ljud som fanns inspelade på det band som kallas ”band noll”. Resultatet av 
detta arbete förelåg inte när detta skrevs.

Vid den analys som omedelbart gjordes av händelsen kunde konstateras att
den aktuella minan varit stabil och att systemet fungerat helt som det var
tänkt att fungera. Händelsen var som hämtad ur det aktuella reglementet hur
ett överseglingsförlopp sker. Vid den fördjupade efterkontroll som gjordes av
minpersonal från Stockholms Kustartilleriförsvar och FMV: Min konstatera-
des att minsystemet på Måsknuv fungerade utan problem och att inga yttre
rymdstörningar, dvs. norrsken eller jordmagnetiska förändringar funnits. Vid
efterkontrollen kunde man också konstatera att sprängningen åstadkommit
läckage i några närbelägna kablar vilket medförde att en del minor fick kopp-
las ur systemet på grund av dåligt isolationsvärde. Vad som fick minan att
indikera som vid en målpassage kan man bara spekulera över, eftersom kon-
kreta bevis av sänkt eller skadad ubåt inte kunde återfinnas i anslutning till
mineringen.

Minsprängningen den 11 oktober var den sista insatsen med minor som
gjordes under Hårsfjärdenincidenten. Samma dag på kvällen rapporterar che-
fen för hydrofonstationen att han uppfattar vad han bedömer vara knackningar
och högfrekventa ljud från området. Detta kunde inte verifieras i de analyser
som senaregjordes av FOA. '7
Vad som därpå följde var att dagen efter denna sprängning indikerar hydrofon-
systemet en ubåt som spelas in och som kommer att kallas 3.47 inspelningen.
Denna händelse redogörs för i detalj på annan plats i denna rapport.

Den 13 oktober rapporterade ånyo hydrofonstationen att de uppfattade ak-
tivitet i vattnet, och på kvällen kl 23.00 indikerar totalt fem minor i minering-
en som låg mellan Mälsten och Nåttarö. Någon insats med mineringen kunde
inte göras eftersom eldförbud rådde. Vad som åstadkommit dessa indikeringar
kunde aldrig fastställas.

Det är alltid lätt att vara efterklok. Jag var med och utförde många av de
försök vi gjorde med de olika minsystemen i Kustartilleriet i KA Minskolas
regi med syfte att anpassa reglementen efter hur de olika systemen reagerade
vid olika typer av driftsfall och överseglingar i störd och ostörd miljö. Inte vid
något tillfälle slog oss tanken att vi borde ha sett till att systemen skulle ha
utrustats med en registreringsutrustning så att olika förlopp kunde ha återska-
pats. De registreringar vi gjorde vid prov och försök var enbart att registrera
förloppen med hjälp av videoutrustning. Systemen borde ha haft vad man kal-
lar en "svart låda" där elektronikens status och magnetiska signaler spelades
in för senare analys. Men å andra sidan, vem skulle ha kunnat tro att det 25

17 Våren 2008 beslutades i  Högkvarteret att FOI skulle göra en förnyad teknisk granskning av
dessa högfrekventa ljud som fanns inspelade på det band som kallas "band noll". Resultatet av
detta arbete förelåg inte när detta skrevs.
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år senare skulle uppstå debatter om vad som hände sekund för sekund vid en 
specifi k indikering. Jag är inte säker på att sådan registreringsutrustning fi nns 
ens i dag, men å andra sidan fi nns det inte heller kvar några fasta mineringar 
eftersom det är fastställt att något invasionshot inte längre föreligger.

år senare skulle uppstå debatter om vad som hände sekund för sekund vid en
specifik indikering. Jag är inte säker på att sådan registreringsutrustning finns
ens i dag, men å andra sidan finns det inte heller kvar några fasta mineringar
eftersom det är fastställt att något invasionshot inte längre föreligger.
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KI 22.53 MS1 har 5 min
stridsberedskap men
inget eldti l lstånd

Flera indikeringar
uppkommer som
avställs

5 minor indikerar på
kort tid och bygger
upp bilden som vid en
passage.

Området kring
minlinjen belyses med
strålkastare
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Hydrofonstationen
rapporterar
ubåtsljud men störs
samtidigt av den
pågående insatsen
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Hkp Y69 rapporterar
ubatskontakt och
leder in Bevaknings-
bet för sjb insats.

Okänd station går in
i radiotrafiken vilket
begränsar insatsen
till 1 s junkbomb

75



76

7 Gröna fl äcken, Göran Wallén
Faktiska observationer av gröna fl äcken
Nedan redovisas i kronologisk ordning rapporter etc rörande den gröna fl äck, 
som  uppstod efter minsprängningen vid Måsknuv måndagen 11 oktober 
1982.

Kl. 12.20 En bottenavståndsmina typ K 10 med plastskal och 600 kg hex-
otonal sprängs. Minan låg ca 100 m rakt väster om Måsknuv. 
Detonationen förorsakar – i likhet med alla minsprängningar — 
ett kraftigt vattenuppkast, varefter vatten medförande bottensedi-
ment väller upp.

 På såväl Måsknuv som Mälsten rusar personal ut för att se om 
minsprängningen åstadkommit någon verkan i den undervattens-
farkost, som man antog förorsakat den indikering, som fi ck den 
tjänstgörande minspärrtroppchefen att trycka på sprängknappen.

 Åskådarna rapporterade att ett område med grönaktigt vatten upp-
stod på den plats där minan sprängts, d v s i det blankvatten, som 
alltid uppstår innan vattenytan genom vindens inverkan återtar 
utseendet ytan hade före sprängningen. Denna fl äck med grönfär-
gat vatten uppstod i direkt anslutning till minsprängningen, och 
var enligt samstämmiga vittnesuppgifter fullt utvecklad inom 
högst tio minuter från detonationen.

7 Gröna fläcken, Göran Wallén
Faktiska observationer av gröna fläcken
Nedan redovisas i kronologisk ordning rapporter etc rörande den gröna fläck,
som uppstod efter minsprängningen vid Måsknuv måndagen 11 oktober
1982.

Kl. 12.20 E n  bottenavståndsmina typ K 10 med plastskal och 600 kg hex-
otonal sprängs. Minan låg ca 100 m rakt väster om Måsknuv.
Detonationen förorsakar — i likhet med alla minsprängningar —
ett kraftigt vattenuppkast, varefter vatten medförande bottensedi-
ment väller upp.
På såväl Måsknuv som Mälsten rusar personal ut för att se om
minsprängningen åstadkommit någon verkan i den undervattens-
farkost, som man antog förorsakat den indikering, som fick den
tjänstgörande minspärrtroppchefen att trycka på sprängknappen.
Åskådarna rapporterade att ett område med grönaktigt vatten upp-
stod på den plats där minan sprängts, d v s i det blankvatten, som
alltid uppstår innan vattenytan genom vindens inverkan återtar
utseendet ytan hade före sprängningen. Denna fläck med grönfär-
gat vatten uppstod i direkt anslutning till minsprängningen, och
var enligt samstämmiga vittnesuppgifter fullt utvecklad inom
högst tio minuter från detonationen.
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SE-GYP rpt kl 12.55

Minsprängning kl 12.20

Enl. Mälsten ledningsgrupp:
Ett område med blankvatten
vid sprängpunkten som var
grönaktigt. Bedömdes som
bottenslam

Vindriktning enl'gt SMHI vid
mätstationen LANDSORT

Enl. Y46 rpt kl 15.00

Enl. MS2 kdb kl 14.00

KI 13.45 Från Y46
"Negativ rapport"
återgår basen

Enl. öhman DN k113.30
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 Vissa som såg fl äcken rapporterade till stridsledningscentralen 
på Mälsten att fl äcken hade en något annorlunda grönaktig färg 
än vad man observerat vid tidigare minsprängningar. Bland ob-
servatörerna fanns dåvarande kaptenen Per Andersson, som var 
ställföreträdande chef på Mälsten under incidenten, och som även 
han noterade en något ovanlig färgnyans. Nu uppfattar männis-
kor färger något olika, bl.a. beroende på att många inte har ett 
fullständigt felfritt färgsinne. Belysningsförhållanden och ob-
servationsplatsens höjd kan också ha haft en inverkan. Slutligen 
kan färgen på det av sprängningen omrörda vattnet ha påverkats 
ämnen som fanns på botten. Under åren allt från världskriget har 
mycket dumpats i vattnen utanför Mälsten.

Kl. 12.40 Beordras en transportbåt (TpbM 334) ut för att söka i området för 
sprängningen.

Kl. 12.55 Överfl yger Kustbevakningens spaningsfl ygplan SE-GYP områ-
det. Flygplanet, som medverkade i ubåtsspaningen, rapporterar. 
”Bottenslam och tunn olja på vattnet vid Måsknuv. 6/10, bäring 
330°. Driver med vinden”.

Kl. 12.57 En sjunkbomblastad bevakningsbåt (BevB 77) beordras gå ut i 
området.

Kl. 13.05 BevB 77 kastar loss från Mälsten.

Vissa som såg fläcken rapporterade till stridsledningscentralen
på Mälsten att fläcken hade en något annorlunda grönaktig färg
än vad man observerat vid tidigare minsprängningar. Bland ob-
servatörerna fanns dåvarande kaptenen Per Andersson, som var
ställföreträdande chef på Mälsten under incidenten, och som även
han noterade en något ovanlig färgnyans. Nu uppfattar männis-
kor färger något olika, bl.a. beroende på att många inte har ett
fullständigt felfritt färgsinne. Belysningsförhållanden och ob-
servationsplatsens höjd kan också ha haft en inverkan. Slutligen
kan färgen på det av sprängningen omrörda vattnet ha påverkats
ämnen som fanns på botten. Under åren allt från världskriget har
mycket dumpats i vattnen utanför Mälsten.

GRÖNA Fläcken - kronologi

SE-GYP

Hkp Y46

BevB 77

TpbM 334

11 oktober

12.55

13.46

Blå streck markerar närvaro av fpl I
hkp I ftg. Tider är rapporterings-
t idpunkt

14 30
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Gröna ringar är rapporter och noteringar från land (Mälsten, MS 2).
n r r i n a  T r i a n n l a r  ä r  m n f c u a r a n r I A  f r å n  I  i f f . n

Kl. 12.40 Beordras en transportbåt (TpbM 334) ut för att söka i området för
sprängningen.

Kl. 12.55 Överflyger Kustbevakningens spaningsflygplan SE-GYP områ-
det. Flygplanet, som medverkade i ubåtsspaningen, rapporterar.
"Bottenslam och tunn olja på vattnet vid Måsknuv. 6/10, bäring
330°. Driver med vinden".

Kl. 12.57 E n  sjunkbomblastad bevakningsbåt (BevB 77) beordras gå ut i
området.

Kl. 13.05 B e v B  77 kastar loss från Mälsten.
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Kl. 13.13 Beordrar CÖrlB O en lätt helikopter (Y46) att överflyga området 
och spana mot fläcken. Y 46 genomförde då en teknisk kontroll-
flygning. Besättningen bestod av helikopterdivisionens tekniske 
chef, mariningenjören Lars Engström och en värnpliktig spanare 
vid namn Paulsson.

Kl. 13.15 (ca) BevB 77 är i området för minsprängningen. Tar vattenprover.
Kl. 13.46 Rapporterar Y46 sedan man spanat i området: ”Negativ rapport. 

Återgår basen.”
Kl. 14.09 BevB 77 är i området och rapporterar att man söker med sin ak-

tiva sonar.
Kl. 14.09 Fläcken rapporteras synas tydligt från Måsknuv.
Kl. 14.30 BevB 77 förtöjer i Mälstens hamn och ringer ledningscentralen.
Kl. 14.30 SE-GYP överflyger ånyo området, men rapporterar till ÖrlB O 

endast: ”Återgår Bromma”. Hade man observerat något anmärk-
ningsvärt att rapportera, hade besättningen gjort detta.

Kl. 14.35 BevB 77 rapporterar per telefon från hamnen: ”Troligen botten-
slam.” 

Kl. 14.35 Y46 är på väg för att fotografera fläcken. Helikopterförare är nu 
fänrik Roger Henrysson medan Paulsson forfarande är spanare. 
Henrysson blev senare pilot i LIN/SAS. 

Kl. 14.50 Y46 är i området och fotograferar fläcken från höjder mellan 
25 och 300 meter. Vid samtal med Henrysson säger han, att han 
minns flygningen och fläcken. Den föreföll vara bottenslam (”det 
var som ett grönt moln under ytan”). Skulle fläcken sett annor-
lunda ut (”gult pulver”) skulle han noterat och rapporterat detta. 

Kl. 15.00 Y 46 lämnar området och flyger till Muskö för att lämna filmen 
till ÖrlB O. 

 Fk Henrysson avrapporterade efter landning Bergabasen till 
CÖrlB O som i sin tur rapporterade till MB Ö (MB Ö krigsdag-
bok Kl. 15.45): ”Kontakt med hkpföraren i Y46, som från luften 
kontrollerade färgfläcken. Ff (fk Henrysson): ’Fläcken låg under 
vattenytan, ingen olja. Bedömdes som lerslam. Fläcken förstora-
des och drev nordvart’.”

Kl. 15.30 En transportbåt (TpbS 269), som är sjunkbomblastad, lämnar 
Muskö efter reparation och går mot Mälsten.

Kl. 15.30 Fläcken syns alltjämt från Måsknuv och Mälsten.
Kl. 16.00 Fläcken syns alltjämt från Måsknuv och Mälsten.
Kl. 16.05 BevB 77 kastar loss och går ut till minspärrtroppen i Danziger 

Gatt med batterier.

Kl. 13.13 Beordrar CÖrlB 0 en lätt helikopter (Y46) att överflyga området
och spana mot fläcken. Y 46 genomförde då en teknisk kontroll-
flygning. Besättningen bestod av helikopterdivisionens tekniske
chef, mariningenjören Lars Engström och en värnpliktig spanare
vid namn Paulsson.

Kl. 13.15 (ca) BevB 77 är i området för minsprängningen. Tar vattenprover.
Kl. 13.46 Rapporterar Y46 sedan man spanat i området: "Negativ rapport.

Återgår basen."
Kl. 14.09 B e v B  77 är i området och rapporterar att man söker med sin ak-

tiva sonar.
Kl. 14.09 Fläcken rapporteras synas tydligt från Måsknuv.
Kl. 14.30 B e v B  77 förtöjer i Mälstens hamn och ringer ledningscentralen.
Kl. 14.30 S E -GYP överflyger ånyo området, men rapporterar till ÖrlB 0

endast: "Återgår Bromma". Hade man observerat något anmärk-
ningsvärt att rapportera, hade besättningen gjort detta.

Kl. 14.35 B e v B  77 rapporterar per telefon från hamnen: "Troligen botten-
slam."

Kl. 14.35 Y 4 6  är på väg för att fotografera fläcken. Helikopterförare är nu
fånrik Roger Henrysson medan Paulsson forfarande är spanare.
Henrysson blev senare pilot i LIN/SAS.

Kl. 14.50 Y 4 6  är i området och fotograferar fläcken från höjder mellan
25 och 300 meter. Vid samtal med Henrysson säger han, att han
minns flygningen och fläcken. Den föreföll vara bottenslam ("det
var som ett grönt moln under ytan"). Skulle fläcken sett annor-
lunda ut ("gult pulver") skulle han noterat och rapporterat detta.

Kl. 15.00 Y  46 lämnar området och flyger till Muskö för att lämna filmen
till ÖrlB 0.
Fk Henrysson avrapporterade efter landning Bergabasen t i l l
CÖrlB 0 som i sin tur rapporterade till MB Ö (MB Ö krigsdag-
bok Kl. 15.45): "Kontakt med hkpföraren i Y46, som från luften
kontrollerade färgfläcken. Ff Ok Henrysson): 'Fläcken låg under
vattenytan, ingen olja. Bedömdes som lerslam. Fläcken förstora-
des och drev nordvart'."

Kl. 15.30 E n  transportbåt (TpbS 269), som är sjunkbomblastad, lämnar
Muskö efter reparation och går mot Mälsten.

Kl. 15.30 Fläcken syns alltjämt från Måsknuv och Mälsten.
Kl. 16.00 Fläcken syns alltjämt från Måsknuv och Mälsten.
Kl. 16.05 B e v B  77 kastar loss och går ut till minspärrtroppen i Danziger

Gatt med batterier.
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Kl. 16.15 (ca) TpbS 269 på väg mot Mälsten bör passera området med fläck-
en. Någon rapport om anmärkningsvärd färg finns ej.

Kl. 16.35 BevB 77 förtöjer i hamnen på Mälsten.

Analysen av vattenprovet 
På tisdagen (kl. 13.15) gick BevB 77 in till Nynäshamn (ankom kl. 13.35) för 
att lämna vattenproverna till laboratoriet vid Nynäs Petroleum.

Laboratoriet hade tidigare under incidenten fått prover och analyserat 
dessa. Två personer som deltog i analyser av inlämnade vattenprov, Astrid 
Dahlborg och Börje Gustavsson, kommer ihåg att de dels berättat för marin 
personal hur vatten- och oljeprov bör tas, dels att proverna luktade dieselolja. 
På direkt fråga kunde båda svara att några andra ämnen, t ex färgämne, ej 
fanns i några prov. Provresultaten sändes till CÖrlB O. De hade haft kopior 
kvar i laboratoriets arkiv, men vid byte av lokaler hade man måst gallra bort 
en del handlingar, däribland flertalet analysresultat från vattenproverna.

Gröna fläcken i media 

På Dagens Nyheters (DN) förstasida onsdagen 13 oktober, d.v.s. två dygn 
efter minsprängningen, kan man under ett foto av en prick läsa ”Här på södra 
Mysingen, påträffades den losslitna telefonbojen och ett drivande gult pulver 
som kan vara en markering från en skadad ubåt. Just här har flera minor 
utlösts.”

Kl. 16.15 (ca) TpbS 269 på väg mot Mälsten bör passera området med fläck-
en. Någon rapport om anmärkningsvärd färg finns ej.

Kl. 16.35 B e v B  77 förtöjer i hamnen på Mälsten.

Analysen av vattenprovet
På tisdagen (kl. 13.15) gick BevB 77 in till Nynäshamn (ankom kl. 13.35) för
att lämna vattenproverna till laboratoriet vid Nynäs Petroleum.

Laboratoriet hade tidigare under incidenten fått prover och analyserat
dessa. Två personer som deltog i analyser av inlämnade vattenprov, Astrid
Dahlborg och Börje Gustavsson, kommer ihåg att de dels berättat för marin
personal hur vatten- och oljeprov bör tas, dels att proverna luktade dieselolja.
På direkt fråga kunde båda svara att några andra ämnen, t ex färgämne, ej
fanns i några prov. Provresultaten sändes till CÖrlB 0. De hade haft kopior
kvar i laboratoriets arkiv, men vid byte av lokaler hade man måst gallra bort
en del handlingar, däribland flertalet analysresultat från vattenproverna.

Gröna fläcken i media
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På Dagens Nyheters (DN) förstasida onsdagen 13 oktober, d.v.s. två dygn
efter minsprängningen, kan man under ett foto av en prick läsa "Härpå södra
Mysingen, påträffades den losslitna telefonbojen och ett drivande gult pulver
som kan vara en markering från en skadad ubåt. Just här har flera minor
utlösts."
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Varifrån kommer dessa uppgifter? Påståendet att ett drivande gult pulver 
fanns i fl äcken, vilken uppkom efter minsprängningen måndagen 11 oktober 
kl. 12.20, uppstod med all sannolikhet i presskvarteret på Berga sent på kväl-
len samma dag. Det fi nns inte någon observation om sådant pulver rapporte-
rad dessförinnan. 

I Försvarsstaben meddelar vakthavande pressoffi cer (stabsredaktör Bertil 
Lagervall) till vakthavande stabsoffi cer på Fst/OpG tisdagen 12 oktober kl. 
00.40, att pressoffi ceren i presskvarteret på Berga (kn Bengt Sjöholm) ringt 
och berättat att ”den stora färgfl äcken, som visat sig efter minsprängningen, 
visat sig vara av den typ ub använder sig av i nöd”. Frågan skickas vidare av 
Fst/OpG till ÖrlBO, där vakthavande stabschef (kk Lars Larsson) svarar att 
analysen ännu ej är klar, men lovar undersöka frågan. Han ringer kl. 02.00 till 
Fst/OpG och svarar ”Färgen vid Mälsten bedöms som bottenslam. Ingen sub-
stans i Sjöholms påstående.” Visserligen vet kk Larsson vad som tidigare rap-
porterats om fl äcken, men han svarar Fst/OpG först sedan den fi lm, som togs 
av Y46, granskats av Und/säk-avdelningen. [Källa. Fst/OpG krigsdagbok]

Varifrån kommer då DN:s uppgift om drivande gult pulver? När 
Ubåtsutredningen samtalade med DN-journalisten Anders Öhman i augusti 
2001 berättade denne, att han och en fotograf (Folke Hellberg från Pressens 
Bild) befann sig på kajen i Nynäshamn när de hörde – och kände - minspräng-
ningen (kl. 12.20). De hyrde snabbt en liten båt och var efter ca en timme 
ute i fl äcken. ”Såg ett stort område med signalgult pulver eller liknande. En 
tydligt markerad fl äck”, som de for in i. Öhman uppgav att hans far hade 
varit minexpert i fl ottan under båda världskrigen och berättat att trotyl var 
gulfärgat, varför Öhman antog att det gula pulvret var trotylrester. Han sade 
sig också vara förvånad över att ej ha blivit bortkörd från fl äcken; området var 
ju avlyst. Någon krigsdagboksanteckning om en civil båt i fl äcken eller dess 
närhet fi nns ej.

Han kunde också berätta att Ola Tunander ringt fl era gånger och framkas-
tat teorin om att fl äcken kunde vara en signal från en västubåt. Dock ej klart 
om Tunander ringt redan då eller om dessa samtal ägde rum senare. Dock bör 
noteras vad mj Sjöholm säger till redaktör Lagervall om nödsignal från ubåt. 

Vid samtal med fotografen Folke Hellberg, sade denna att han inte kunde 
erinra sig någon fl äck. Han tyckte hela utfl ykten var ”väldigt odramatisk”. 
På Öhmans uppmaning tog han några bilder ”helt planlöst”, bl.a. den av 
Gårdgrunds prick utanför Yttre gården, som kom på DN:s förstasida på ons-
dagen.

Varifrån kommer dessa uppgifter? Påståendet att ett drivande gult pulver
fanns i fläcken, vilken uppkom efter minsprängningen måndagen 11 oktober
kl. 12.20, uppstod med all sannolikhet i presskvarteret på Berga sent på kväl-
len samma dag. Det finns inte någon observation om sådant pulver rapporte-
rad dessförinnan.

I Försvarsstaben meddelar vakthavande pressofficer (stabsredaktör Bertil
Lagervall) till vakthavande stabsofficer på Fst/OpG tisdagen 12 oktober kl.
00.40, att pressofficeren i presskvarteret på Berga (kn Bengt Sjöholm) ringt
och berättat att "den stora färgfläcken, som visat sig efter minsprängningen,
visat sig vara av den typ ub använder sig av i nöd". Frågan skickas vidare av
Fst/OpG till ÖrlBO, där vakthavande stabschef (kk Lars Larsson) svarar att
analysen ännu ej är klar, men lovar undersöka frågan. Han ringer kl. 02.00 till
Fst/OpG och svarar "Färgen vid Mälsten bedöms som bottenslam. Ingen sub-
stans i Sjöholms påstående." Visserligen vet kk Larsson vad som tidigare rap-
porterats om fläcken, men han svarar Fst/OpG först sedan den film, som togs
av Y46, granskats av Und/säk-avdelningen. [Källa. Fst/OpG krigsdagbok]

Varifrån kommer då DN:s uppgift om drivande gult pulver? När
Ubåtsutredningen samtalade med DN-journalisten Anders Öhman i augusti
2001 berättade denne, att han och en fotograf (Folke Hellberg från Pressens
Bild) befann sig på kajen i Nynäshamn när de hörde — och kände - minspräng-
ningen (kl. 12.20). De hyrde snabbt en liten båt och var efter ca en timme
ute i fläcken. "Såg ett stort område med signalgult pulver eller liknande. En
tydligt markerad fläck", som de for in i. Öhman uppgav att hans far hade
varit minexpert i flottan under båda världskrigen och berättat att trotyl var
gulfårgat, varför Öhman antog att det gula pulvret var trotylrester. Han sade
sig också vara förvånad över att ej ha blivit bortkörd från fläcken; området var
ju avlyst. Någon krigsdagboksanteckning om en civil båt i fläcken eller dess
närhet finns ej.

Han kunde också berätta att Ola Tunander ringt flera gånger och framkas-
tat teorin om att fläcken kunde vara en signal från en västubåt. Dock ej klart
om Tunander ringt redan då eller om dessa samtal ägde rum senare. Dock bör
noteras vad mj Sjöholm säger till redaktör Lagervall om nödsignal från ubåt.

Vid samtal med fotografen Folke Hellberg, sade denna att han inte kunde
erinra sig någon fläck. Han tyckte hela utflykten var "väldigt odramatisk".
På Öhmans uppmaning tog han några bilder "helt planlöst", bl.a. den av
Gårdgrunds prick utanför Yttre gården, som kom på DN:s förstasida på ons-
dagen.
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Vid senare samtal med Öhman, tillfrågades han varför nyheten om det gula 
pulvret kom i tidningen först på onsdagen och inte redan dagen efter min-
sprängningen. Han svarade att han var ledig på måndagen och att det var en 
annan DN-journalist som skrivit den artikel, som publicerades på tisdagen. 
Där stod enbart (på sidan 1): ”En stor fl äck med slamblandat vatten och olja 
syntes i området efter detonationen.” Det förefaller minst sagt märkligt, att 
en ledig tidningsreporter fi nns på kajen dessutom tillsammans med en inhyrd 
fotograf, varpå de båda efter mindetonationen ger sig ut med en båt, och då 
upptäcker något så ovanligt som ett ”signalgult pulver” i den fl äck som upp-
stod efter minsprängningen, och sedan varken meddelar redaktionen eller 
själv skriver om detta. Det borde ju ha varit ett verkligt s.k. ”scoop”.

Förklaringen är följande. Då teamet från Uppdrag Granskning skulle fara 
ut till Mälsten för TV-inspelningar där, anlitade man samma taxibåt som 
Öhman hade förhyrt 1982. Båtens skeppare berättade för Sven Olof Kviman, 
som deltog i färden, att han hade kört DN-journalisten Anders Öhman den 11 
oktober 1982, men att man vare sig hade varit i, eller sett någon fl äck.

Taxibåtsskepparen kunde efter återkomsten till Nynäshamn i den bevarade 
loggboken konstatera, att båten, med Öhman som ende passagerare, lämnade 
Nynäshamn kl 15.30 måndagen 11 oktober 1982. Alltså mer än tre timmar ef-
ter minsprängningen. Färden gick ej mot någon fl äck, och något ”gult pulver” 
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Vid senare samtal med Öhman, tillfrågades han varför nyheten om det gula
pulvret kom i tidningen först på onsdagen och inte redan dagen efter min-
sprängningen. Han svarade att han var ledig på måndagen och att det var en
annan DN-journalist som skrivit den artikel, som publicerades på tisdagen.
Där stod enbart (på sidan 1): "En stor flack med slamblandat vatten och olja
syntes i  området efter detonationen." Det förefaller minst sagt märkligt, att
en ledig tidningsreporter finns på kajen dessutom tillsammans med en inhyrd
fotograf, varpå de båda efter mindetonationen ger sig ut med en båt, och då
upptäcker något så ovanligt som ett "signalgult pulver" i den fläck som upp-
stod efter minsprängningen, och sedan varken meddelar redaktionen eller
själv skriver om detta. Det borde ju ha varit ett verkligt s.k. "scoop".

Förklaringen är följande. Då teamet från Uppdrag Granskning skulle fara
ut till Mälsten för TV-inspelningar där, anlitade man samma taxibåt som
Öhman hade förhyrt 1982. Båtens skeppare berättade för Sven Olof Kviman,
som deltog i färden, att han hade kört DN-journalisten Anders Öhman den 11
oktober 1982, men att man vare sig hade varit i, eller sett någon fläck.

Taxibåtsskepparen kunde efter återkomsten till Nynäshamn i den bevarade
loggboken konstatera, att båten, med Öhman som ende passagerare, lämnade
Nynäshamn kl 15.30 måndagen 11 oktober 1982. Alltså mer än tre timmar ef-
ter minsprängningen. Färden gick ej mot någon fläck, och något "gult pulver"
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kunde inte båtskepparen se. Påföljande dag hade båten på nytt förhyrts, och 
Öhman, nu tillsammans med fotografen Hellberg, gjorde en tur, som enligt 
vad båtskepparen erinrade sig, gick  runt Mälsten, varvid bl.a. Gårdgrunds 
prick fotograferades. Då var också andra mediarepresentanter med ombord.

Att bilden av Gårdgrunds prick, som fotografen Hellberg tog, fotografera-
des först på tisdagen 12 oktober framgår av den nästan lugna vattenytan. Den 
dagen var det nästan vindstilla, medan det på måndagen 11 oktober blåste 
ostliga vindar med mellan 6 och 9 m/sek, vilket ger tydliga vågor med små 
gäss.

Så fl äcken med det gula pulvret är – precis som DN:s påstående om den 
losslitna telefonbojen – en tidningsanka!

Sammanfattande slutsats
Efter minsprängningen 11 oktober 1982 kl. 12.20 utanför Måsknuv uppstod 
en fl äck med slam- och oljeblandat vatten. Denna fl äck drev sedan norrut på 
Mysingen. Någon annan fl äck fanns icke, och påståendet att fl äcken skulle 
vara en nödsignal från en skadad ubåt från en västnation är helt grundlös. 
Sådana signaler är dessutom som regel röda. US Coast Guard föreskriver att 
ubåt i nöd skall avge röda raketer, rökfacklor och rött färgpulver.
_ _ _ _ _ _ _ _
Utdrag ur DN 12 oktober 1982
Sidan 1:
”En stor fl äck med slamblandat vatten och olja syntes i området efter deto-
nationen.”
Sidan 5: 
”Efter mindetonationen, som inträffade strax efter klockan 12, syntes en stor 
fl äck med grumligt vatten och olja i området.” 
Utdrag ur DN 13 oktober 1982
Sidan 1:
”I området kring måndagens minexplosion vid Mälsten i södra Mysingen fann 
DN:s utsända också oljespår och ett stort område med gult pulver som kan 
vara en markering från en skadad ubåt.”
Sidan 5:
”Fortfarande på tisdagen såg DN vid en båttur oljerester och gula stråk av 
något slags pulver i vattnet där minan sprängdes i måndags. Pulver kan an-
vändas som signalmedel från skadade ubåtar för att påkalla uppmärksamhet 
från fl yg som spanar.
Det var i samma område som den drivande bojen observerades och fotogra-
ferades från luften. Källor bekräftar för DN att det rörde sig om en telefon-
boj.”
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Sidan 1:
" I  området kring måndagens minexplosion vid Mälsten i södra Mysingen fann
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8 Eldtillståndsfrågan, Göran Wallén

En fråga som under alla år ända från omkring 10 oktober 1982 varit föremål 
för ifrågasättande och ryktesspridning är den om eldtillstånd/eldförbud för de 
fasta mineringarna runt Mälsten. Av beredskapskäl fanns redan i fred tre mi-
neringar utlagda. Minspärrtropparna benämndes MS 1 (mineringen i Danziger 
Gatt), MS 2 (mineringen väster om Måsknuv) och MS 3 (mineringen öster om 
Yttre Gården).

Under Hårsfjärdenincidenten var även andra mineringar aktiverade, d v s 
minspärrtropparna bemannade. De berörs inte i denna redovisning.

Frågan om när minspärrtropparna runt Mälsten hade eldtillstånd (ETI) 
respektive eldförbud utreddes av Ubåtsutredningen och redovisades i betän-
kandet (SOU 2001:85) på sidorna 115 – 121. I betänkandet framhålls att ÖB 
(general Lennart Ljung) personligen höll i frågan om eldtillstånd, och att det 
unika var att för första gången efter VK 2 beviljades ETI. Det normala var 
eldförbud.

En anledning till de olika påståenden och rykten rörande eldtillståndsfrå-
gan var nödvändigheten att snabbt få fram ÖB beslut till minspärrtropparna. 
Dåtidens sambandsmedel krävde relativt långa överföringstider för krypte-
rade fjärrskriftsmeddelanden och telefonsamtal. De ordinarie ordervägarna 
kortslöts därför innebärande att order stundom gick direkt från ÖB till C MS. 
Övriga berörda chefer fi ck vid sådana tillfällen ordern parallellt.  

Ubåtsutredningens granskning omfattade besluten på operativ nivå, d.v.s. 
av ÖB och MB Ö (glt Bengt Leander) fattade beslut. Däremot granskades 
inte hur dessa beslut omsattes på lägre nivåer, d.v.s. Chefen för Stockholms 
Kustartilleriförsvar (CSK, öv 1. Lars Hansson) och Chefen för styrka Mälsten18 
(CMS övlt S O Kviman). Förändringar av den optiska sikten, m.m. föranledde 
att kortvariga eldförbud beordrades på den lokala nivån.

Den dygnsvisa redovisningen av besluten på de operativa nivåerna i betän-
kandet är korrekt. Däremot visade det sig under den kompletterande gransk-
ning av krigsdagböcker på förbandsnivån, som genomförts inför faktaredo-
visningen i dag, att två avsteg från av ÖB och MB Ö givna order rörande ETI 
hade gjorts. Det första var att CSK beordrade ETI måndagen 11 oktober en 
dryg timme före gryningens början. Då hade CSK ETI endast under dager och 
optisk sikt. Det andra ägde rum på kvällen onsdagen 13 oktober. VB (vaktha-
vande befäl) vid Stockholms Kustartilleriförsvars stab begärde av VB i milo-
staben ett förtydligande av orderläget. Svaret att ”ETI gällde under dager och 

18  I denna redogörelse förkortat till CMS.

8 Eldtillståndsfrågan, Göran Wallén

En fråga som under alla år ända från omkring 10 oktober 1982 varit föremål
for ifrågasättande och ryktesspridning är den om eldtillståndieldforbud för de
fasta mineringarna runt Mälsten. Av beredskapskäl fanns redan i fred tre mi-
neringar utlagda. Minspärrtropparna benämndes MS 1 (mineringen i Danziger
Gatt), MS 2 (mineringen väster om Måsknuv) och MS 3 (mineringen öster om
Yttre Gården).

Under Hårsfjärdenincidenten var även andra mineringar aktiverade, d v s
minspäithopparna bemannade. De berörs inte i denna redovisning.

Frågan om när minspäithopparna runt Mälsten hade eldtillstånd (ETI)
respektive eldförbud utreddes av Ubåtsutredningen och redovisades i betän-
kandet (SOU 2001:85) på sidorna 115 — 121. I betänkandet framhålls att ÖB
(general Lennart Ljung) personligen höll i frågan om eldtillstånd, och att det
unika var att för första gången efter VK 2 beviljades ETI. Det normala var
eldförbud.

En anledning till de olika påståenden och rykten rörande eldtillståndsfrå-
gan var nödvändigheten att snabbt få fram ÖB beslut till minspäithopparna.
Dåtidens sambandsmedel krävde relativt långa överföringstider för krypte-
rade fjärrskriftsmeddelanden och telefonsamtal. De ordinarie ordervägarna
kortslöts därför innebärande att order stundom gick direkt från ÖB till C MS.
Övriga berörda chefer fick vid sådana tillfållen ordern parallellt.

Ubåtsutredningens granskning omfattade besluten på operativ nivå, d.v.s.
av ÖB och MB Ö (glt Bengt Leander) fattade beslut. Däremot granskades
inte hur dessa beslut omsattes på lägre nivåer, d.v.s. Chefen för Stockholms
Kustartilleriförsvar (CSK, öv 1. Lars Hansson) och Chefen för styrka Mälstenl 8
(CMS övlt S 0 Kviman). Förändringar av den optiska sikten, m.m. föranledde
att kortvariga eldförbud beordrades på den lokala nivån.

Den dygnsvisa redovisningen av besluten på de operativa nivåerna i betän-
kandet är korrekt. Däremot visade det sig under den kompletterande gransk-
ning av krigsdagböcker på förbandsnivån, som genomförts inför faktaredo-
visningen i dag, att två avsteg från av ÖB och MB Ö givna order rörande ETI
hade gjorts. Det första var att CSK beordrade ETI måndagen 11 oktober en
dryg timme före gryningens början. Då hade CSK ETI endast under dager och
optisk sikt. Det andra ägde rum på kvällen onsdagen 13 oktober. VB (vaktha-
vande befäl) vid Stockholms Kustartilleriförsvars stab begärde av VB i milo-
staben ett förtydligande av orderläget. Svaret att "ETI gällde under dager och

18 I  denna redogörelse förkortat till CMS.
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optisk sikt” missförstods eller feltolkades som ”ETI vid optisk sikt”. Så fort 
detta upptäckts gavs order om eldförbud från MB Ö.  

I nedanstående dygnsvisa redovisning är innehållet i givna order och rap-
porter av utrymmesskäl sammanfattade. Någon ändring av innebörden har 
inte gjorts. Fattade beslut framgår således entydigt.

Tisdag 5 oktober
MB Ö tnr 052147 CSK bemannar snarast [bl.a.] MS 1-3

Onsdag 6 oktober
MB Ö tnr 062200 Samma innehåll som i tnr 052147 

[m.m.].

Torsdag 7 oktober
Kl. 14.30 MB Ö 
(SC) 

Begär (tfn) tillstånd av ÖB få an-
vända fasta mineringar.

ÖB (tfn) Ja
Kl. 14.50 sprängs två minor i 
MS 2.

Kl. 16.00 CFst munt-
ligt på Muskö

Minor får utlösas endast efter or-
der av CÖrlB O
Kl. 18.37 sprängs en mina i MS 3
Kl. 18.39 sprängs ytterligare en  
mina i MS 3

optisk sikt" missförstods eller feltolkades som "ETI vid optisk sikt". Så fort
detta upptäckts gavs order om eldförbud från MB Ö.

I nedanstående dygnsvisa redovisning är innehållet i givna order och rap-
porter av utrymmesskäl sammanfattade. Någon ändring av innebörden har
inte gjorts. Fattade beslut framgår således entydigt.

okt
OD 02 0 4 OG 08 10 12 14 16 18 20 22 24

Mörker 7 . I N

•

Mörker

•
Gryning Niger 0.34 Solen opp 06.17 Solen ner 16.56 Skymning slut 17.39

8 okt
00 02 0 4 OS 08 10 12 14 16 18 20 22 24

Mörker Mörker

9 okt
00 02 0 4 06 06 10 12 14 16 18 20 22 24

Mörker Mörker

10okt
DO 02 0 4 C16 06 10 12 14 16 18 20 22 24

Mörker Mörker

Tisdag 5 oktober . .
MB 0 tnr 052147 CSK bemannar snarast [bl.a.] MS 1-3

Onsdag 6 oktober . .
MB 0 tnr 062200 Samma innehåll som i tnr 052147

[m.m.].

Torsdag 7 oktober
Kl. 14.30 MB Ö Begär  (tfn) tillstånd av ÖB få an-
(SC) v ä n d a  fasta mineringar.

ÖB (tfn) J a
Kl. 14.50 sprängs två minor i
MS 2.

Kl. 16.00 CFst munt- M i n o r  får utlösas endast efter or-
ligt på Muskö d e r  av CÖrlB 0

Kl. 18.37 sprängs en mina i MS 3
Kl. 18.39 sprängs ytterligare en
mina i MS 3
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ÖB tnr 072310 Eldförbud
MB Ö tnr 072337 Eldförbud

fredag 8 oktober
Kl. 08.30 ÖB beslut ETI under dager och ytsäkerhet

MB Ö tnr 080929 ETI under dager och optisk sikt
MB Ö tnr 081719 Begär ETI i skadande syfte även 

nattetid.
CFst (på Muskö) Nej. Frågan avses tas upp med ÖB 

nästa dag.
Lördag 9 oktober

CSK tnr 090925 till MS: ETI vid 
optisk sikt.
Kl. 13.40 CSK (efter möte med 
ÖB och MB Ö) till MS: ETI under 
dager och god sikt. En mina mitt 
under ub.

Söndag 10 oktober
ÖB tnr 101524 CSK delger CÖrlB O ÖB anvis-

ning från mötet 9 oktober. (CÖrlB 
O deltog ej i mötet.)

ÖB tnr 072310

i i okt
00 02 04 06 0 8 10 12 14 16 1 8 20 22 24

Mörker Mörker

Gryning börjar 05.34 Solen upp 06.17 Solen ner 16.56 S k y m n i n g  slut 17.39

12 okt
00 02 04 06 0 8 10 12 14 16 1 8 20 22 24

Mörker Mörker

13okt
00 02 04 06 0 8 10 12 14 16 1 8 20 22 24

Mörker Mörker

14 okt
00 02 04 06 0 8 10 12 14 16 1 8 20 22 24

Mörker Mörker

MB Ö tnr 072337
fredag 8 oktober
Kl. 08.30 ÖB beslut

MB Ö tnr 080929
MBÖ tnr 081719

CFst (på Muskö)

Lördag 9 oktober

Söndag 10 oktober
ÖB tnr 101524

Eldförbud
Eldförbud

ETI under dager och ytsäkerhet
ETI under dager och optisk sikt
Begär ETI i skadande syfte även
nattetid.
Nej. Frågan avses tas upp med ÖB
nästa dag.

CSK tnr 090925 till MS: ETI vid
optisk sikt.
Kl. 13.40 CSK (efter möte med
ÖB och MB Ö) till MS: ETI under
dager och god sikt. En mina mitt
under ub.

CSK delger CÖrlB 0 ÖB anvis-
ning från mötet 9 oktober. (CÖrlB
0 deltog ej i mötet.)
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Måndag 11 oktober
Kl. 04.45, 04.50 och 05.00 CSK till 
MS 1-3: ETI.
Medgivande från högre chef sak-
nas!

ÖB tnr 110931 ETI under dager och optisk sikt. En 
mina mitt under ub.
Kl. 12.25 sprängs en mina i MS 2.

MB Ö tnr 111439 ETI under dager och god sikt. 
Mspto hindrar utpassage av ub.

ÖB tnr 111640 Eldförbud.
Tisdag 12 oktober
ÖB tnr 120929 ETI enl ÖB tnr 110931.

MB Ö tnr 121107 ETI under dager och optisk sikt i 
skadande syfte.
Kl. 20.22 CSK begär ETI för MS 1.

Kl. 21.10 CFst (tfn) MS 1 har ETI när CÖrlB O begär 
eld.

MB Ö tnr 122117 MS 1 har ETI när CÖrlB O begär 
eld.

Onsdag 13 oktober
Kl. 17.00 CSK begär ETI för MS 1 
och MS 2.

MB Ö tnr 131749 MS 1 och MS 2 har ETI enl MB Ö 
tnr 121107. MB Ö tnr 122117 upp-
hävs.

ÖB tnr 131822 MS 1-3 har ETI under dager och 
optisk sikt.
Kl. 19.00 VB/SK begär förtydli-
gande från MB Ö. VB i milostaben 
svarar ”ETI under dager och optisk 
sikt”. Detta uppfattas av VB/SK 
som ”ETI vid optisk sikt”.

Kl. 20.15 MB Ö 
förtydligande 

(”ETI vid dager och optisk sikt”)

Måndag 11 oktober
Kl. 04.45, 04.50 och 05.00 CSK till
MS 1-3: ETI.
Medgivande från högre chef sak-
nas!

ÖB tnr 110931 E T I  under dager och optisk sikt. En
mina mitt under ub.
Kl. 12.25 sprängs en mina i MS 2.

MB Ö tnr 111439 ETI under dager och god sikt.
Mspto hindrar utpassage av ub.

ÖB tnr 111640 E l d f ö r b u d .
Tisdag 12 oktober
ÖB tnr 120929 E T I  enl ÖB tnr 110931.

MB Ö tnr 121107 ETI under dager och optisk sikt i
skadande syfte.
Kl. 20.22 CSK begär ETI för MS 1.

Kl. 21.10 CFst (tfn) M S  1 har ETI när CÖrlB 0 begär
eld.

MB Ö tnr 122117 MS 1 har ETI när CÖrlB 0 begär
eld.

Onsdag 13 oktober

ÖB tnr 131822

Kl. 17.00 CSK begär ETI för MS 1
och MS 2.

MB Ö tnr 131749 MS 1 och MS 2 har ETI enl MB Ö
tnr 121107. MB Ö tnr 122117 upp-
hävs.
MS 1-3 har ETI under dager och
optisk sikt.
Kl. 19.00 VB/SK begär förtydli-
gande från MB Ö. VB i milostaben
svarar "ETI under dager och optisk
sikt". Detta uppfattas av VB/SK
som "ETI vid optisk sikt".

Kl. 20.15 MB Ö ( "ETI  vid dager och optisk sikt")
förtydligande
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Torsdag 14 oktober
Kl. 00.08 C MS begär per tfn ETI 
för MS 1-3 av CFst.

Kl. 00.56 CFst (tfn) MS 1 har ETI.
Kl. 01.00 MB Ö 
(tfn)

MS 1 har ETI efter samråd med 
CÖrlB O.

MB Ö tnr 140137 MS 1 ETI när CÖrlB O begär eld 
(ändrades med tnr 140307 till ”i 
samråd med CÖrlB O”).

ÖB tnr 141643
MB Ö tnr 141847 MS 1-3 har ETI i samråd med 

CÖrlB O under förutsättning optisk 
sikt och att sjötrafi ken kan regleras.

Fredag 15 oktober
ÖB tnr 151415

MB Ö tnr 151737 MS 1-3 har ETI i samråd med 
CÖrlB O.

Förkortningar
CFst: Chefen för Försvarsstaben
MB Ö: Militärbefälhavaren i Östra Militärområdet
CÖrlBO: Chefen för Ostkustens Örlogsbas
CSK: Chefen för Stockholms Kustartilleriförsvar
VB/SK: Vakthavande befäl vid Stockholms Kustartilleriförsvar
CMS: Chefen för styrka Mälsten
MS X Minspärrtropp X vid Mälsten
ETI: Eldtillstånd

Torsdag 14 oktober
Kl. 00.08 C MS begär per tfn ETI
för MS 1-3 av CFst.

Kl. 00.56 CFst (tfn) M S  1 har ETI.
Kl. 01.00 MB Ö M S  1 har ETI efter samråd med
(tfn) C Ö r l B  0.
MB Ö tnr 140137 MS 1 ETI när CÖrlB 0 begär eld

(ändrades med tnr 140307 till "i
samråd med CÖrlB 0").

ÖB tnr 141643
MB Ö tnr 141847 MS 1-3 har ETI i samråd med

CÖrlB 0 under förutsättning optisk
sikt och att sjötrafiken kan regleras.

Fredag 15 oktober
ÖB tnr 151415

MB Ö tnr 151737 MS 1-3 har ETI i samråd med
CÖrlB 0.

Förkortningar
CFst: Chefen för Försvarsstaben
MB Ö: Militärbefälhavaren i Östra Militärområdet
CÖrlBO: Chefen för Ostkustens Örlogsbas
CSK: Chefen för Stockholms Kustartilleriförsvar
VB/SK: Vakthavande befäl vid Stockholms Kustartilleriförsvar
CMS: Chefen för styrka Mälsten
MS X Minspärrtropp X vid Mälsten
ETI: Eldtillstånd
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9 Bandinspelningar, Emil Svensson

Utgångspunkter
Nedanstående redovisning behandlar endast den indikation som i vanligt tal 
benämns 3,47. Det är den enda indikationen som av inhemska och utländska 
analyscentraler klassifi cerats som ”ubåt”.

Under den intressanta perioden 11 - 15 oktober 1982 har dock totalt fem 
band spelats in och sedan analyserats på dåvarande FOA. Det första bandet 
som är ett mer tekniskt provband, har benämnts band 0, medan de påföljande 
banden har nummerserien 1-4. Avsnittet 3,47 fi nns på band 1.

Under senare tid har vissa kritiker hävdat att det på band 0 fi nns ett ljud 
som påvisar en utländsk hydroakustisk sändare (hydroakustisk fyr eller sken-
mål). De svenska analyserna från 1982 och framåt har resulterat i att det en-
dast fi nns ljud från egna helikoptersonarer i området. Nuvarande FOI gör trots 
detta en förnyad analys av det avsnittet på band 0.

I samband med inspelningen 1982 hävdades det också initialt att det skulle 
fi nnas ubåtsljud på band 2. De påföljande analyserna påvisade dock att inget 
ubåtsrelaterat ljud fanns på detta band.

Kunskaperna i hydrokaustik i Marinen var kopplade till ubåts- och ubåts-
jaktsystemen. Klassifi ceringen av indikationer skedde huvudsakligen med 
hjälp av hörseln. Teknisk analys i form av Demon och Lofar fanns inte om-
bord på fartygen. Doppleranalysatorer fanns dock vid aktiva system.

Människor har dock en betydande förmåga att särskilja ljud och kunna 
jämföra det med någon form av ”facit”. Musiker har t ex en mycket god för-
måga att särskilja även små felaktigheter i en harmonisk följd. Även icke 
musikövade människor är duktiga på att känna igen tonföljder. 

Det fanns ingen samlad analysfunktion (MUSAC19) inom Marinen. Endast 
FOA och till del FMV hade teknisk kompetens för kvalifi cerad analys.

I samband med Utö 1980 och S363 (U 137) 1981 vaknade intresset för 
skyddet mot ubåtar och olika systemförslag prövades. 

Hydrofonerna vid Mälsten var en provanläggning som inköpts i Norge för 
att öka kunskaperna om möjligheterna till fast undervattensspaning. De be-
stod av fem mikrofoner på linje.

19  Marinens UndervattenSAnalysCentral.

9 Bandinspelningar, Emil Svensson

Utgångspunkter
Nedanstående redovisning behandlar endast den indikation som i vanligt tal
benämns 3,47. Det är den enda indikationen som av inhemska och utländska
analyscentraler klassificerats som "ubåt".

Under den intressanta perioden 11 - 15 oktober 1982 har dock totalt fem
band spelats in och sedan analyserats på dåvarande FOA. Det första bandet
som är ett mer tekniskt provband, har benämnts band 0, medan de påföljande
banden har nummerserien 1-4. Avsnittet 3,47 finns på band 1.

Under senare tid har vissa kritiker hävdat att det på band 0 finns ett ljud
som påvisar en utländsk hydroakustisk sändare (hydroakustisk fyr eller sken-
mål). De svenska analyserna från 1982 och framåt har resulterat i att det en-
dast finns ljud från egna helikoptersonarer i området. Nuvarande FOI gör trots
detta en förnyad analys av det avsnittet på band 0.

I samband med inspelningen 1982 hävdades det också initialt att det skulle
finnas ubåtsljud på band 2. De påföljande analyserna påvisade dock att inget
ubåtsrelaterat ljud fanns på detta band.

Kunskaperna i hydrokaustik i Marinen var kopplade till ubåts- och ubåts-
jaktsystemen. Klassificeringen av indikationer skedde huvudsakligen med
hjälp av hörseln. Teknisk analys i form av Demon och Lofar fanns inte om-
bord på fartygen. Doppleranalysatorer fanns dock vid aktiva system.

Människor har dock en betydande förmåga att särskilja ljud och kunna
jämföra det med någon form av "facit". Musiker har t ex en mycket god för-
måga att särskilja även små felaktigheter i en harmonisk följd. Även icke
musikövade människor är duktiga på att känna igen tonföljder.

Det fanns ingen samlad analysfunktion (MUSA09) inom Marinen. Endast
FOA och till del FMV hade teknisk kompetens för kvalificerad analys.

I samband med Utö 1980 och 5363 (U 137) 1981 vaknade intresset för
skyddet mot ubåtar och olika systemförslag prövades.

Hydrofonerna vid Mälsten var en provanläggning som inköpts i Norge för
att öka kunskaperna om möjligheterna till fast undervattensspaning. De be-
stod av fem mikrofoner på linje.

19 Marinens UndervattenSAnalysCentral.
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Utläggningsarbetet avslutades den 14 september 1982 och leveransprova-
des den 6-7 okt 1982. Anläggningen övervakades från en stuga på Mälsten. 
Möjligheter fanns att spela in ljud med en 7- kanalig bandspelare av märket 
Racal. Banden var dyra och tillgången begränsad. Ett band räckte till ca 1 tim 
inspelning. Man kunde inte radera på bandet utan att ha tillgång till en särskild 
utrustning. Denna fanns inte på Mälsten. En ev. överspelning innebar därmed 
att banden blev dubbelexponerade och i praktiken omöjliga att analysera.

FMV-proven leddes av Rolf Andersson, som sedan blev återkallad till 
Mälsten för att initialt sköta anläggningen i skarp spaning. Till sin hjälp fi ck 
han värnpliktig, som dock inte hade någon som helst utbildning i eller erfa-
renhet i att lyssna på ljud under vatten.

Andersson avlöstes den 12 oktober av en utbildad ubåtshydrofonist — 
Anders Karlsson — som förmodligen anlände till Mälsten med båt någon gång 
tidig eftermiddag. Sent på kvällen samma dag anlände Peter Gnipping som 
sedan turades om med Karlsson i lyssningsarbetet. Anders Karlsson instru-
erades av Rolf Andersson i hanterande av anläggningen varefter Andersson 
kunde återvända till Stockholm.

Anderssons huvudsakliga arbete var ju att prova ut anläggningen. Därmed 
måste noggranna protokoll föras, vilket klart framgår av det band som 
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Utläggningsarbetet avslutades den 14 september 1982 och leveransprova-
des den 6-7 okt 1982. Anläggningen övervakades från en stuga på Mälsten.
Möjligheter fanns att spela in ljud med en 7- kanalig bandspelare av märket
Racal. Banden var dyra och tillgången begränsad. Ett band räckte till ca 1 tim
inspelning. Man kunde inte radera på bandet utan att ha tillgång till en särskild
utrustning. Denna fanns inte på Mälsten. En ev. överspelning innebar därmed
att banden blev dubbelexponerade och i praktiken omöjliga att analysera.

FMV-proven leddes av Rolf Andersson, som sedan blev återkallad till
Mälsten för att initialt sköta anläggningen i skarp spaning. Till sin hjälp fick
han värnpliktig, som dock inte hade någon som helst utbildning i eller erfa-
renhet i att lyssna på ljud under vatten.

Andersson avlöstes den 12 oktober av en utbildad ubåtshydrofonist —
Anders Karlsson — som förmodligen anlände till Mälsten med båt någon gång
tidig eftermiddag. Sent på kvällen samma dag anlände Peter Gnipping som
sedan turades om med Karlsson i lyssningsarbetet. Anders Karlsson instru-
erades av Rolf Andersson i hanterande av anläggningen varefter Andersson
kunde återvända till Stockholm.

Anderssons huvudsakliga arbete var ju att prova ut anläggningen. Därmed
måste noggranna protokoll föras, vilket klart framgår av det band som
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Andersson spelade in. Tydliga tidsangivelser fi nns hela tiden inspelade.
I operativ verksamhet fi nns inga sådana rutiner. Där är det den s k krigs-

dagboken som skall spegla verksamheten. Operatören skall koncentrera sig på 
sin spaningsuppgift, något som klart framgår när Andersson lämnar arenan. 
Det blir svårt att efteranalysera exakta tider för inträffade händelser om inte 
krigsdagboken ger någon ledtråd.

Det är mot denna bakgrund det s.k. 3,47-avsnittet är svårt att defi niera till 
exakt tid. Det fi nns ett antal ledtrådar i krigsdagboken i form av helikoptrar, 
fartyg mm. En intressant iakttagelse på em är en notering om att ett propel-
lerljud uppfattats.  Eftersom det på 3,47 avsnittet också fi nns en utombordare 
registrerad skulle man kunna tänka sig att den tillfällige värnpliktige operatö-
ren registrerat propellerljudet, rapporterat det men kommit till uppfattningen 
att det kom från motorbåten och därmed stängt av bandspelaren – mån om 
FMV pengar. Det kan naturligtvis också vara ett annat fartyg under gång i 
Danziger Gatt som då felaktigt kopplas till ljudet. En tredje möjlighet är att 
Ekéus-kommissionens utfrågning är rätt och att inspelningen skedde strax 
före 18.00, men att operatören av misstag stängt av bandinspelningen.

Det är viktigt att påpeka att de värnpliktiga operatörerna inte kan lastas 
för bristerna. De hade ingen som helst utbildning för att bedöma ljud under 
vatten.

För att göra en rättvisande analys när den exakta tidpunkten kan vara osä-
ker måste man därför klara ut den faktiska ytbilden för att kunna utesluta allt 
annat än undervattensfarkost. Låt oss därför titta på några bilder.

Andersson spelade in. Tydliga tidsangivelser finns hela tiden inspelade.
I operativ verksamhet finns inga sådana rutiner. Där är det den s k krigs-

dagboken som skall spegla verksamheten. Operatören skall koncentrera sig på
sin spaningsuppgift, något som klart framgår när Andersson lämnar arenan.
Det blir svårt att efteranalysera exakta tider för inträffade händelser om inte
krigsdagboken ger någon ledtråd.

Det är mot denna bakgrund det s.k. 3,47-avsnittet är svårt att definiera till
exakt tid. Det finns ett antal ledtrådar i krigsdagboken i form av helikoptrar,
fartyg mm. En intressant iakttagelse på em är en notering om att ett propel-
lerljud uppfattats. Eftersom det på 3,47 avsnittet också finns en utombordare
registrerad skulle man kunna tänka sig att den tillfällige värnpliktige operatö-
ren registrerat propellerljudet, rapporterat det men kommit till uppfattningen
att det kom från motorbåten och därmed stängt av bandspelaren — mån om
FMV pengar. Det kan naturligtvis också vara ett annat fartyg under gång i
Danziger Gatt som då felaktigt kopplas till ljudet. En tredje möjlighet är att
Ekens-kommissionens utfrågning är rätt och att inspelningen skedde strax
före 18.00, men att operatören av misstag stängt av bandinspelningen.

Det är viktigt att påpeka att de värnpliktiga operatörerna inte kan lastas
för bristerna. De hade ingen som helst utbildning för att bedöma ljud under
vatten.

För att göra en rättvisande analys när den exakta tidpunkten kan vara osä-
ker måste man därför klara ut den faktiska ytbilden för att kunna utesluta allt
annat än undervattensfarkost. Låt oss därför titta på några bilder.
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Det är tekniskt fastställt att ljudkällan befi nner sig väster om hydrofonlinjen. 
(Ljudet kommer först till den västra mikrofonen.)
Undervattensfarkostens rörelseriktning och läge framgår av följande bild

Den viktigaste ingångsparametern är då att området väster om Mälsten var av-
lyst för sjötrafi k. Området övervakades av ett antal optiska observationsposter 
och radarstationer styrda av Mälsten. Under mörker fanns mörkerkikare men 
det är av mindre intresse i fallet 3,47 eftersom händelsen inträffade i dagsljus. 
I det område som ljudkällan befi nner sig kan därför bara militära fartyg up-
pehålla sig.

Det är tekniskt fastställt att ljudkällan befinner sig väster om hydrofonlinjen.
(Ljudet kommer först till den västra mikrofonen.)
Undervattensfarkostens rörelseriktning och läge framgår av följande bild
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Område där ubåten
befann sig vid
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Data:
Ubåtens fart ca 3 -  6 knop
Kurs mellan 080 - 100°
Avstånd från hfn 500 -  1500 m

Den viktigaste ingångsparametern är då att området väster om Mälsten var av-
lyst för sjötrafik. Området övervakades av ett antal optiska observationsposter
och radarstationer styrda av Mälsten. Under mörker fanns mörkerkikare men
det är av mindre intresse i fallet 3,47 eftersom händelsen inträffade i dagsljus.
I det område som ljudkällan befinner sig kan därför bara militära fartyg up-
pehålla sig.
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Det har framförts av någon kritiker att ljudet skulle kunnat genereras av nå-
got av de militära fartygen. Det är då viktigt att konstatera att det uppfattade 
varvtalet på ljudkällan är tekniskt helt omöjligt att generera av någon av de 
farkoster som fanns tillgängliga vid Mälsten 1982.

Skillnaden är betydande (> 50%) Det var först 11 år senare som tekniken hade 
förändrats så att varvtalet kunde varieras på ett annat sätt.
Bandet har analyserats vid fl era tillfällen. Den första analysen gjordes av FOA 
1982. Se bild.

Det har framförts av någon kritiker att ljudet skulle kunnat genereras av nå-
got av de militära fartygen. Det är då viktigt att konstatera att det uppfattade
varvtalet på ljudkällan är tekniskt helt omöjligt att generera av någon av de
farkoster som fanns tillgängliga vid Mälsten 1982. 1

Maskineri: 3 huvudmaskiner med raka axlar. Lägs ta  varvtal 650 rpm

Utväxling till propeller last till 1:2 vilket ger 325 rpm som lägsta propellervarvtal

Slutsats Bevakningsbåt år 1982 kunde inte generera 200 rpm

Skillnaden är betydande (> 50%) Det var först 11 år senare som tekniken hade
förändrats så att varvtalet kunde varieras på ett annat sätt.
Bandet har analyserats vid flera tillfållen. Den första analysen gjordes av FOA
1982. Se bild.

Analysen 1982

• Propellerljud från ubåt
• Va r v t a l  r a  1 cin varv /min

• Uppskattat avstånd 500-1500 meter
• Ibland hörs två propellrar/axlar
• Osanktionerad fransk analys konstaterar

sovjetisk ubåt
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Det är intressant att konstatera att bandet analyserades genom ett personligt 
initiativ i Frankrike. Analysen var helt osanktionerad.
Inför samtalen med ryssarna 1992-94 genomfördes en förnyad analys på 
MUSAC. Resultatet framgår av följande bild:

Det ansåg inte jag vara tillräckligt varför bandet också analyserades på några 
kvalifi cerade analysinstitutioner utomlands. Resultatet framgår av följande 
bild:

Det är intressant att konstatera att bandet analyserades genom ett personligt
initiativ i Frankrike. Analysen var helt osanktionerad.
Inför samtalen med ryssarna 1992-94 genomfördes en förnyad analys på
MUSAC. Resultatet framgår av följande bild:

1 1 1 1 1 9 1 1 ~ C I I N Ivens ca usacTM T-analysen
1993

Komprimerad
kavitation
Mer än tre blad
sannolikt 4, 2 axlar
Biblioteksreferens
nära nog identisk med
projekt 633 (Romeo)

Det ansåg inte jag vara tillräckligt varför bandet också analyserades på några
kvalificerade analysinstitutioner utomlands. Resultatet framgår av följande
bild:

Andra analyser 1993
• Komprimerad kavitation
• Troligen två axlar och 4 — 5 blad per

propeller
• Äldre dieselubåt. Whiskey/Romeo
• Fart 4 — 5 knop
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Slutligen analyserades också bandet i Ryssland och resultaten av dessa analy-
ser jämförda med vad den svenska sidan ansåg, framgår avföljande bild:

Som synes är det en väsentlig likhet mellan resultaten 1982 och 1993.

Slutligen har bandet analyserats en sista(?) gång 2008 med deltagande av 
MUSAC, FOI och en helt fristående teknisk expert, Arne Liljeryd. Den bästa 
tillgängliga tekniken av idag har använts. Resultatet framgår av följande bild

Slutligen analyserades också bandet i Ryssland och resultaten av dessa analy-
ser jämförda med vad den svenska sidan ansåg, framgår avföljande bild:

Svensk/ryska analysen 1993
Svenska sidan

• Komprimerad
kavitation

• Ingen förbränn.motor
• Undervattensfarkost
• Avstånd 500-1500m
• Fart 3-6 knop
• Minst 3 blad
• 2  propelleraxlar

Ryska sidan
• Komprimerad

kavitation
• Ingen förbränn.motor
• Undervattensfarkost
• Avstånd 500-1500m
• Fart << 10 knop
• Minst 3 blad
• 1 propelleraxel

Som synes är det en väsentlig likhet mellan resultaten 1982 och 1993.

Slutligen har bandet analyserats en sista(?) gång 2008 med deltagande av
MUSAC, FOI och en helt fristående teknisk expert, Arne Liljeryd. Den bästa
tillgängliga tekniken av idag har använts. Resultatet framgår av följande bild

Analys 2008

• Komprimerad kavitation
(bladspetsvirvelkavitation)

• En drivande axel syns tydligt.
• 3-6 blad varav ett blad syns mycket

tydligare än de andra
• Avståndet kan vara(?) något längre än

500-1500 meter
• Analysen fortsätter
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Ovanstående är en sammanställning av det faktaunderlag och den arbetsme-
todik som legat till grund för svenska ställningstaganden från 1982 -2008. 
Underlaget består alltså av en rad kvalifi cerade in- och utländska forsknings- 
och expertinsatser och är resultatet av den högsta tänkbara forsknings- och 
tekniknivån som fanns tillgänglig.

Forsknings- och teknikutvecklingen står dock aldrig stilla - något som när-
mast dagligen framkommer inom en mängd områden. En sådan teknikutveck-
ling kan alltså medverka till att man i framtiden kan få fram faktorer som kan 
påverka resultatet av tidigare analyser även inom hydroakustikområdet.

Manipuleringsteorin
Det har i debatten framförts att banden skulle ha varit manipulerade.  Det är 
oklart vilket band manipulationen i så fall skulle avse. Sannolikt avses något 
av banden 1 och 2. Oavsett band så måste dock följande aspekter beaktas.
• Om ingen röstimitatör fi nns så måste det manipulerade bandet använda 

den riktiga talkanalen. 
• Bandets fem kanaler med s.k. oönskat ljud måste sedan behandlas så att 

”det oönskade” tas bort samtidigt som inte den normala verksamheten i 
området (Hkp, Bevbåtar mm) suddas bort. De bortsuddade avsnitten måste 
sedan återställas med adekvat sjöbrus och fartygs/hkp buller som gäller för 
tidpunkten ifråga. Tidsskillnaderna i informationen mellan de olika mik-
rofonerna måste vara exakta. Det skall inte gå att avslöja ens med modern 
teknik år 2008 (vilket ingen människa hade en aning om 1982)

Till detta i sig helt orimliga förfaringssätt krävs minst tre bandspelare (se 
bild)

Ovanstående är en sammanställning av det faktaunderlag och den arbetsme-
todik som legat till grund för svenska ställningstaganden från 1982 -2008.
Underlaget består alltså av en rad kvalificerade in- och utländska forsknings-
och expertinsatser och är resultatet av den högsta tänkbara forsknings- och
tekniknivån som fanns tillgänglig.

Forsknings- och teknikutvecklingen står dock aldrig stilla - något som när-
mast dagligen framkommer inom en mängd områden. En sådan teknikutveck-
ling kan alltså medverka till att man i framtiden kan få fram faktorer som kan
påverka resultatet av tidigare analyser även inom hydroakustikområdet.

Manipuleringsteorin
Det har i debatten framförts att banden skulle ha varit manipulerade. Det är
oklart vilket band manipulationen i så fall skulle avse. Sannolikt avses något
av banden 1 och 2. Oavsett band så måste dock följande aspekter beaktas.
• O m  ingen röstimitatör finns så måste det manipulerade bandet använda

den riktiga talkanalen.
• Bandets fem kanaler med s.k. oönskat ljud måste sedan behandlas så att

"det oönskade" tas bort samtidigt som inte den normala verksamheten i
området (Hkp, Bevbåtar mm) suddas bort. De bortsuddade avsnitten måste
sedan återställas med adekvat sjöbrus och fartygs/hkp buller som gäller for
tidpunkten ifråga. Tidsskillnaderna i informationen mellan de olika mik-
rofonerna måste vara exakta. Det skall inte gå att avslöja ens med modern
teknik år 2008 (vilket ingen människa hade en aning om 1982)

Till detta i sig helt orimliga förfaringssätt krävs minst tre bandspelare (se
bild)
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Manipulations teorin
v.m9

Tal kanalen
behölls resten
byttes ut

M O M

Hur?

Anm. Det fanns inte rätt sorts
bandspelare tillgänglig hos FMV och inte
heller FOA 1982-10-13 utan man fick åka
till V 2 v h n l m  n r h  I a n ,  on frir n11. 4i Irma

göra analysen
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Låt oss då titta på fakta om bandet
• Band 1 och 2 hämtades samtidigt med helikopter från Mälsten och fl ögs till 

Berga.
• Biltransport från Berga till FOA. Banden anlände ca 1100 den 13/10 

Eftersom FOA saknade adekvat bandspelare måste en sådan anskaffas från 
Vaxholm till FOA.

• Under efterforskningen av bandspelare var banden inlåsta.
• Första analys den 13/10 ca kl. 1630.
• Analysresultatet stämmer med vad som fi nns idag på bandet. Detta fi nns 

dokumenterat i samband med en kontroll som genomfördes 2002 i och 
med överföringen till nya MUSAC20.

Möjligheter att manipulera bandet fanns således endast under helikoptertran-
sporten och den påföljande biltransporten. Det är ju helt orimligt. Jag förutsät-
ter då att ingen vill hävda att det manipulerades på Mälsten.

Slutsats: Manipuleringstesen är helt felaktig

20  Marinens UndervattenSAnalysCentral

Låt oss då titta på fakta om bandet
• Band 1 och 2 hämtades samtidigt med helikopter från Mälsten och flögs till

Berga.
• Biltransport från Berga til l FOA. Banden anlände ca 1100 den 13/10

Eftersom FOA saknade adekvat bandspelare måste en sådan anskaffas från
Vaxholm till FOA.

• Under efterforskningen av bandspelare var banden inlåsta.
• Första analys den 13/10 ca kl. 1630.
• Analysresultatet stämmer med vad som finns idag på bandet. Detta finns

dokumenterat i samband med en kontroll som genomfördes 2002 i  och
med överföringen till nya MUSAC20.

Möjligheter att manipulera bandet fanns således endast under helikoptertran-
sporten och den påföljande biltransporten. Det är ju helt orimligt. Jag förutsät-
ter då att ingen vill hävda att det manipulerades på Mälsten.

Slutsats: Manipuleringstesen är helt felaktig

20 Marinens UndervattenSAnalysCentral
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10 Frågor

Henrik Landerholm
Varmt välkomna tillbaka! Jag kan avslöja för er att det har kommit in 15 
stycken frågeställare. Det är en ganska stor grupp. Jag kommer som tidigare 
meddelat att tillämpa en tidsbegränsning, dvs. var och en får chansen att ställa 
sin fråga under två minuter. Därefter kommer panelen ges möjlighet att be-
svara frågorna kort, dvs. det blir samma tidsbegränsning, två minuter för svar 
som det blir på frågorna. Sen har jag naturligtvis som enväldig ordförande 
möjlighet att tänja på dessa gränser om jag fi nner det nödvändigt, med dis-
kussionens framförande. Vi ska börja med att gå igenom de olika områdena 
i enlighet med den föredragningsordning som vi har följt tidigare idag. Den 
första punkten är ”Operation Notvarp” och där har jag bara en frågeställare 
och det är Olle Alsén. Två minuter från och med nu!

Olle Allsén
Det fi nns en uppgift i Tunanders böcker om operation Notvarp. Den första 
signalen som uppdagades på något vis, rapporterades från väst-tysk ubåt och 
då skulle Emil eller någon annan ha föreslagit att detta ska ej rapporteras till 
ÖB. Det väcker en viss förvåning om hur det stämmer.

Emil Svensson
Ja, det där berör mig, därför låter jag Göran svara på den frågan.

Göran Wallén
Om man får en första rapport som kanske inte är säker, då väntar man med att 
skicka den rapporten vidare tills dess att man blir lite säkrare. Annars skulle 
högre chefer dränkas i halvsanna eller felaktiga rapporter. Det var alldeles rätt 
av den som – i det här fallet tror jag det var stabschefen på Örlogsbasen – sa 
”vi väntar med det här tills vidare”. Det är helt normalt och hade han gjort an-
norlunda hade han gjort fel.

Olle Alsén
… men en västtysk signal.

10 Frågor

Henrik Landerholm
Varmt välkomna tillbaka! Jag kan avslöja för er att det har kommit in 15
stycken frågeställare. Det är en ganska stor grupp. Jag kommer som tidigare
meddelat att tillämpa en tidsbegränsning, dvs. var och en får chansen att ställa
sin fråga under två minuter. Därefter kommer panelen ges möjlighet att be-
svara frågorna kort, dvs. det blir samma tidsbegränsning, två minuter för svar
som det blir på frågorna. Sen har jag naturligtvis som enväldig ordförande
möjlighet att tänja på dessa gränser om jag finner det nödvändigt, med dis-
kussionens framförande. Vi ska börja med att gå igenom de olika områdena
i enlighet med den föredragningsordning som vi har följt tidigare idag. Den
första punkten är "Operation Notvarp" och där har jag bara en frågeställare
och det är 011e Als61. Två minuter från och med nu!

011e Alls&I
Det finns en uppgift i Tunanders böcker om operation Notvarp. Den första
signalen som uppdagades på något vis, rapporterades från väst-tysk ubåt och
då skulle Emil eller någon annan ha föreslagit att detta ska ej rapporteras till
ÖB. Det väcker en viss förvåning om hur det stämmer.

Emil Svensson
Ja, det där berör mig, därför låter jag Göran svara på den frågan.

Göran Wallén
Om man får en första rapport som kanske inte är säker, då väntar man med att
skicka den rapporten vidare tills dess att man blir lite säkrare. Annars skulle
högre chefer dränkas i halvsanna eller felaktiga rapporter. Det var alldeles rätt
av den som — i det här fallet tror jag det var stabschefen på Örlogsbasen — sa
"vi väntar med det här tills vidare". Det är helt normalt och hade han gjort an-
norlunda hade han gjort fel.

011e Alsbi
... men en västtysk signal.
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Göran Wallén
Det har inte med saken att göra. Han måste först veta. 

Henrik Landerholm
Tack det är ingen mer som har meddelat en fråga på Operation Notvarp. Då 
går vi över till miniubåtarna. Där har jag först i raden Seppo Isotalo.

Seppo Isotalo
Jag ställer först frågan och sedan argumentationen. Om jag uppfattade rätt fi ck 
vi underrättelseuppgifter, som föredraget byggde på och min fråga är: ”Borde 
man inte gå till ryska arkiv?” Vi hade ett väldigt bra tillfälle nu genom att 
landet som vi tror har kränkt oss, det är Sovjetunionen, det fi nns inte längre. 
Ryska myndigheterna visar en total öppenhet när det gäller kontroversiella 
frågor. Jag hade tillfälle att jobba åt Riksarkivet för 10 år sedan och vi fi ck 
full access till fl ottans arkiv i Gatjina. Jag gick i lugn och ro igenom hela 
deras miniubåtshistoria. Den var full av misslyckanden som slutade med rät-
tegången om Piranha och korruptionsaffären som resulterade i att man gjorde 
två misslyckade miniubåtar som besättningen vägrade att bemanna. Min fråga 
är: vore det inte nu tid att gå till ryska arkiv i miniubåtsfrågan?

Emil Svensson
Jag hade gärna gått till ryska arkiv, men nu är inte den ryska arkivfl oran så 
enkel som att bara gå till Gatjina. Det fi nns mängder av andra arkiv också och 
det här som vi pratar om nu, är ju underrättelsetjänst. Det fi nns ingenting i 
Gatjina om underrättelsetjänsten. Så då ska man nog gå till ett helt annat arkiv 
än Gatjina. Jag skulle hemskt gärna gå in i ryska underrättelsetjänstens arkiv. 
Fixar du det, så ställer jag upp till och med på pensionspengarna. 

I Gatjina kan man se vad ryska fl ottan gjorde när fartygen åkte hit och dit 
och sådana där saker. Det kan vara värdefullt om vi ska göra en analys om vad 
den sovjetiska marinen gjorde under det att det förekom kränkningar. Men det 
är ett är ett jättearbete man i så fall ska göra. Det har faktiskt föreslagits till 
mig av en sovjetisk amiral.

Henrik Landerholm
Tack så mycket. Nästa frågeställare; också det kring miniubåtarna är Karl 
Andersson.

Göran Wallén
Det har inte med saken att göra. Han måste först veta.

Henrik Landerholm
Tack det är ingen mer som har meddelat en fråga på Operation Notvarp. Då
går vi över till miniubåtarna. Där har jag först i raden Seppo Isotalo.

Seppo Isotalo
Jag ställer först frågan och sedan argumentationen. Om jag uppfattade rätt fick
vi underrättelseuppgifter, som föredraget byggde på och min fråga är: "Borde
man inte gå till ryska arkiv?" Vi hade ett väldigt bra tillfälle nu genom att
landet som vi tror har kränkt oss, det är Sovjetunionen, det finns inte längre.
Ryska myndigheterna visar en total öppenhet när det gäller kontroversiella
frågor. Jag hade tillfälle att jobba åt Riksarkivet för 10 år sedan och vi fick
full access till flottans arkiv i Gatjina. Jag gick i lugn och ro igenom hela
deras miniubåtshistoria. Den var full av misslyckanden som slutade med rät-
tegången om Piranha och korruptionsaffären som resulterade i att man gjorde
två misslyckade miniubåtar som besättningen vägrade att bemanna. Min fråga
är: vore det inte nu tid att gå till ryska arkiv i miniubåtsfrågan?

Emil Svensson
Jag hade gärna gått till ryska arkiv, men nu är inte den ryska arkivfloran så
enkel som att bara gå till Gatjina. Det finns mängder av andra arkiv också och
det här som vi pratar om nu, är ju underrättelsetjänst. Det finns ingenting i
Gatjina om underrättelsetjänsten. Så då ska man nog gå till ett helt annat arkiv
än Gatjina. Jag skulle hemskt gärna gå in i ryska underrättelsetjänstens arkiv.
Fixar du det, så ställer jag upp till och med på pensionspengarna.

I Gatjina kan man se vad ryska flottan gjorde när fartygen åkte hit och dit
och sådana där saker. Det kan vara värdefullt om vi ska göra en analys om vad
den sovjetiska marinen gjorde under det att det förekom kränkningar. Men det
är ett är ett jättearbete man i så fall ska göra. Det har faktiskt föreslagits till
mig av en sovjetisk amiral.

Henrik Landerholm
Tack så mycket. Nästa frågeställare; också det kring miniubåtarna är Karl
Andersson.
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Karl Andersson
Du redovisar en katalog över miniubåtar som får håret att resa sig på huvudet. 
Många av dem, förstod jag, hade inte kapaciteten att operera på det sättet som 
jag antog att miniubåtarna gjorde här. Triton tror jag hade 9 timmars opera-
tionstid och även den här Piranhan som fanns här har jag faktiskt haft anled-
ning att forska lite efter på Örlogsmannasällskapets bibliotek i Karlskrona. 
Endast två exemplar har kunnat återfi nnas efter att ha tittat i tre olika hand-
lingar om dessa bl.a. den svenska marinkalendern. Vi hörde nu att kvalitén 
hos den ubåtstypen var sådan att det var tveksamt om de kan ha varit här över-
huvudtaget. Skulle du vilja lämna några kommentarer till detta påstående?

Henrik Landerholm
Tack så mycket. Emil känner sig manad.

Emil Svensson
Det vi pratar om nu är alltså projekt 865. Projekt 865 var en titanbåt som det 
tillverkades två exemplar av 1986. Det verkar precis som att du tycker att 
det mest sanna om den är att den är dålig. Om du går till konstruktören som 
byggde den, så är den fantastisk. Då är den ett rovdjur som kan passera hela 
Östersjön från norr till söder och ta med sig mängder av vapen, enligt honom. 
Men din fråga är egentligen ”fanns det något innan?”. Eftersom man började 
1970 med den nya verksamheten med miniubåtar kopplade till diversionsför-
band, så skulle det vara mycket märkligt, då man hade en mängd olika andra 
typar av miniubåtar i den sovjetiska arsenalen redan från 1960-talet, att man 
inte hade ett fartyg som kunde operera på det här sättet. Nu är jag på gränsen 
till vad jag kan och får säga. Så jag kan inte gå längre än det, men det fi nns 
goda skäl för att säga att Piranha var nog en mer samlingsbeteckning av ett 
antal miniubåtar som användes för just den här typen av verksamhet.

Karl Andersson
Bara en kort fråga. Du fi ck erbjudande att köpa en av dom där – om man ska 
tro det som står i din bok. Varför köpte du den inte?

Emil Svensson
Pensionspengarna räckte inte för mig, men sen är det också så att dom hade 
en överdriven uppfattning om priset och värdet på den där båten, till att börja 
med. Vi hade inte pengar till det, som vanligt. Det fi nns ett latinskt uttryck 
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”Defi ciente pecunia, defi cit omnia” om ni vet vad det betyder. Det är typiskt 
för försvaret ”fattas pengar, fattas allt”. 

Henrik Landerholm
Tack Emil! Nästa, sista frågeställare på miniubåtarna och det är kopplat till 
bottenspåren är Gustaf Wibom.

Gustaf Wibom
Jag är sekreterare i medborgargruppen i ubåtsfrågan. Jag har långt innan med-
borgargruppen bildades varit misstänksam mot de enda spår som har visats. 
Det är mig en gåta hur man har kunnat överlämna sådana eländiga försök till 
bevis, som de här bottenspåren. De är ju i och för sig underkända av ett antal 
av de senare kommissionerna och jag vet inte helt hur jag ska beteckna använ-
dandet av de här spåren. Därför att jag inte kan inse att man kan använda de 
som försök till bevis. De här spåren vi har sett i tidningarna är konvergerande 
och om man vet om något om hur ett fordon överhuvudtaget är konstruerat så 
fi nns det inga som är byggda så att spåren konvergerar.

Henrik Landerholm
Tack så mycket för frågan. Var så god Emil.

Emil Svensson
Det sista kan jag defi nitivt kommentera. Det är väl så att det fi nns ett antal 
fotografer här. Om man fotograferar ett järnvägsspår, kommer det då inte se ut 
som att det konvergerar? Eller kommer den att vara helt rak? Så det är svaret!  
Du uppfattar att de konvergerar därför att de är fotograferade.

Men i övrigt vad gäller spåren, så hade vi faktiskt tänkt att vi skulle kom-
mentera hela spårbilden under den här delen. Vi har frågat högkvarteret om 
de skulle kunna frisläppa ett antal både video och annan information från 
spårbildningen. Tyvärr har vi fått nej på det. Då har vi valt, i stället för att 
bryta mot sekretessbestämmelser som vi alla lyder under, att inte ta den dis-
kussionen. Däremot måste jag säga att tidigare kommissioner har utnyttjat 
betydande sakkunskap inom området.

Henrik Landerholm
Då ska du få chans till komplettering där, på din fråga. 

"Deficiente pecunia, deficit omnia" om ni vet vad det betyder. Det är typiskt
for försvaret "fattas pengar, fattas allt".

Henrik Landerholm
Tack Emil! Nästa, sista frågeställare på miniubåtarna och det är kopplat till
bottenspåren är Gustaf Wibom.

Gustaf Wibom
Jag är sekreterare i medborgargruppen i ubåtsfrågan. Jag har långt innan med-
borgargruppen bildades varit misstänksam mot de enda spår som har visats.
Det är mig en gåta hur man har kunnat överlämna sådana eländiga försök till
bevis, som de här bottenspåren. De är ju i och for sig underkända av ett antal
av de senare kommissionerna och jag vet inte helt hur jag ska beteckna använ-
dandet av de här spåren. Därför att jag inte kan inse att man kan använda de
som försök till bevis. De här spåren vi har sett i tidningarna är konvergerande
och om man vet om något om hur ett fordon överhuvudtaget är konstruerat så
finns det inga som är byggda så att spåren konvergerar.

Henrik Landerholm
Tack så mycket för frågan. Var så god Emil.

Emil Svensson
Det sista kan jag definitivt kommentera. Det är väl så att det finns ett antal
fotografer här. Om man fotograferar ett järnvägsspår, kommer det då inte se ut
som att det konvergerar? Eller kommer den att vara helt rak? Så det är svaret!
Du uppfattar att de konvergerar därför att de är fotograferade.

Men i övrigt vad gäller spåren, så hade vi faktiskt tänkt att vi skulle kom-
mentera hela spårbilden under den här delen. Vi har frågat högkvarteret om
de skulle kunna frisläppa ett antal både video och annan information från
spårbildningen. Tyvärr har vi fått nej på det. Då har vi valt, i stället for att
bryta mot sekretessbestämmelser som vi alla lyder under, att inte ta den dis-
kussionen. Däremot måste jag säga att tidigare kommissioner har utnyttjat
betydande sakkunskap inom området.

Henrik Landerholm
Då ska du få chans till komplettering där, på din fråga.
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Gustaf Wibom
Ja det är som så att du har inte nämnt någonstans att vi hade en förbindelse 
med tekniska högskolans avdelning för undervattensteknik och ni bjöd in dem 
att titta på de här bilderna. Och de underkände dem totalt, därför att ni inte 
kunde visa fram en enda bild där spåren konvergerar av annat än optiska skäl. 
De där bilderna är alltså en kombination av optiska och andra historier.

Henrik Landerholm
Jag lämnar ordet till Hans Forsberg som vill kommentera den frågan.

Hans Forsberg
I 1995 år kommission tittade vi mycket ordentligt på spåren och jag tror det 
är språklig missuppfattning, för jag talade med författaren till skriften och 
där står det att de konvergerade mot en punkt, dvs. de sammanstrålade mot 
en punkt. Det är en tolkningsfråga av svenska språket, vad ordet konvergera 
betyder. Men vi hade experter från Sveriges geologiska undersökning från 
sjöfartsverket som i två veckor satt och granskade alla kända spår. De under-
kände ett antal, men de godkände i tre fall att det måste vara spår av undervat-
tensgående farkoster, men inte sagt ubåtar utan undervattensgående farkoster, 
eller bottengående farkoster. 

Henrik Landerholm
Tack så mycket! Då går vi över till nästa punkt på listan och det är minspräng-
ningarna. Först på talarlistan har jag Sune Thomson.

Sune Thomson
Min fråga är hur egentligen Per Andersson kan beskriva M7-systemet som 
fungerande i den här situationen. Det visade ju sig den 21 oktober, när jag 
var där och kontrollerade – jag kom från Marinstaben vid den tiden – då var 
endast 13 av 36 minor fungerande. Dessutom visade det sig att vid hemtag-
ningen av minsystemet efteråt, har man sprängt fyra minor i MS2 och inte tre 
som anges, vilket alltså tyder på att man inte hade riktig kontroll på minsys-
temet i sin helhet. Det här att man kopplade ur så många minor, var ju för att 
undvika risk för vådasprängning; något som skedde den 7 oktober och som 
faktiskt sedan skedde senare under 1980-talet också. Det är bakgrunden till 
min fråga. 

Gustaf Wibom
Ja det är som så att du har inte nämnt någonstans att vi hade en förbindelse
med tekniska högskolans avdelning for undervattensteknik och ni bjöd in dem
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kunde visa fram en enda bild där spåren konvergerar av annat än optiska skäl.
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där står det att de konvergerade mot en punkt, dvs. de sammanstrålade mot
en punkt. Det är en tolkningsfråga av svenska språket, vad ordet konvergera
betyder. Men vi hade experter från Sveriges geologiska undersökning från
sjöfartsverket som i två veckor satt och granskade alla kända spår. De under-
kände ett antal, men de godkände i tre fall att det måste vara spår av undervat-
tensgående farkoster, men inte sagt ubåtar utan undervattensgående farkoster,
eller bottengående farkoster.

Henrik Landerholm
Tack så mycket! Då går vi över till nästa punkt på listan och det är minspräng-
ningarna. Först på talarlistan har jag Sune Thomson.

Sune Thomson
Min fråga är hur egentligen Per Andersson kan beskriva M7-systemet som
fungerande i den här situationen. Det visade ju sig den 21 oktober, när jag
var där och kontrollerade — jag kom från Marinstaben vid den tiden — då var
endast 13 av 36 minor fungerande. Dessutom visade det sig att vid hemtag-
ningen av minsystemet efteråt, har man sprängt fyra minor i MS2 och inte tre
som anges, vilket alltså tyder på att man inte hade riktig kontroll på minsys-
temet i sin helhet. Det här att man kopplade ur så många minor, var ju for att
undvika risk for vådasprängning; något som skedde den 7 oktober och som
faktiskt sedan skedde senare under 1980-talet också. Det är bakgrunden till
min fråga.
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Per Andersson
Efter Hårsfjärdenincidenten var det ju en icke obetydlig händelse i och med 
att man överhuvudtaget satte in minor. Det gjordes en mycket noggrann utred-
ning av Marinstaben. Den gjordes genom att man hade systemen igång. Man 
hade svensk ubåt som passerade. Man hade ett antal andra fartyg, minsvepare 
och annat och hur många minor som var inkopplade eller inte; det vet inte jag 
för jag var inte kvar då, men jag vet ju hur resultatet blev vid proven. Om ni 
ser på den här bilden

Bilden är tagen direkt ur ett av testprotokollen i samband med en kontrollerad 
översegling och det här är alltså vad kontrollanter från Marinstaben kommit 
fram till. Om ni ser lite till höger där, där det är ett rakt streck och föremål. 
Det här motsvarar syftlinjen över mineringen och den visar då hur de olika 
målen var i förhållande till själva minlinjen. Här har vi exempelvis en svensk 
ubåt, där indikerar den precis på mitten och här av alla data. Jag skulle vilja 
säga att vid de här kontrollerna man gjorde, oavsett hur många minor som var 
inkopplade så fungerade systemet väldigt bra. Jag var inte med själv, men jag 
har läst protokollen och det var bra funktion, men jag håller med om att en 
del minor kopplades ur och det var som jag själv sa: när man såg att minor 
stördes, kopplades de ur av olika anledningar. Fukt kom in i kablarna och en 
del stod och vickade och så vidare. 

Per Andersson
Efter Hårsfjärdenincidenten var det ju en icke obetydlig händelse i och med
att man överhuvudtaget satte in minor. Det gjordes en mycket noggrann utred-
ning av Marinstaben. Den gjordes genom att man hade systemen igång. Man
hade svensk ubåt som passerade. Man hade ett antal andra fartyg, minsvepare
och annat och hur många minor som var inkopplade eller inte; det vet inte jag
för jag var inte kvar då, men jag vet ju hur resultatet blev vid proven. Om ni
ser på den här bilden
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Bilden är tagen direkt ur ett av testprotokollen i samband med en kontrollerad
översegling och det här är alltså vad kontrollanter från Marinstaben kommit
fram till. Om ni ser lite till höger där, där det är ett rakt streck och föremål.
Det här motsvarar syftlinj en över mineringen och den visar då hur de olika
målen var i förhållande till själva minlinjen. Här har vi exempelvis en svensk
ubåt, där indikerar den precis på mitten och här av alla data. Jag skulle vilja
säga att vid de här kontrollerna man gjorde, oavsett hur många minor som var
inkopplade så fungerade systemet väldigt bra. Jag var inte med själv, men jag
har läst protokollen och det var bra funktion, men jag håller med om att en
del minor kopplades ur och det var som jag själv sa: när man såg att minor
stördes, kopplades de ur av olika anledningar. Fukt kom in i kablarna och en
del stod och vickade och så vidare.
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Henrik Landerholm
Tack så mycket, Per! Näste man på listan är Sven-Olof Kviman, som också 
vill ställa en fråga om minsprängningarna.

Sven-Olof Kviman
Först vill jag kommentera Sunes kommentar här. 16:36, vi hade ungefär 
120-130 minor ute. Vad du får 36 ifrån förstår jag inte riktigt, men det kanske 
var bara Måsknuv du tänkte på nu. Hur som helst: jag ville förtydliga lite. 
Först och främst var det att sprängningen av två stycken fl ytminor den 7:e, 
som Pelle sa, var tyvärr ingen störning, utan det var ett tekniskt fel i K13-
minorna. Vi kände till det. Vi hade bara kontrollerat systemet. Vi visste att om 
en mina pendlade över ett visst gradtal, en fl ytmina, då indikerar den. Därför 
ville vi absolut inte ha automat. Den mina som sedan sprängdes den 11:e kl 
12:20 var en bottenmina och vi vet att botten är lera. Minan stod blixt still. 
Där hade vi, vad jag förstår, absolut ingen störning. Det var en botten mina 
med 600 kg på 37 meters djup. Jag har egentligen inte något direkt fråga. Jag 
skulle vilja att Per tar fram bilder från den 13:e då det är väldigt mycket frågor 
kring den tidpunkten.

Henrik Landerholm
Tack så mycket, Per! Näste man på listan är Sven-Olof Kviman, som också
vill ställa en fråga om minsprängningarna.

Sven-Olof Kviman
Först vill jag kommentera Sunes kommentar här. 16:36, vi hade ungefär
120-130 minor ute. Vad du får 36 ifrån förstår jag inte riktigt, men det kanske
var bara Måsknuv du tänkte på nu. Hur som helst: jag ville förtydliga lite.
Först och främst var det att sprängningen av två stycken flytminor den 7:e,
som Pelle sa, var tyvärr ingen störning, utan det var ett tekniskt fel i K13-
minorna. Vi kände till det. Vi hade bara kontrollerat systemet. Vi visste att om
en mina pendlade över ett visst gradtal, en flytmina, då indikerar den. Därför
ville vi absolut inte ha automat. Den mina som sedan sprängdes den 11:e kl
12:20 var en bottenmina och vi vet att botten är lera. Minan stod blixt still.
Där hade vi, vad jag förstår, absolut ingen störning. Det var en botten mina
med 600 kg på 37 meters djup. Jag har egentligen inte något direkt fråga. Jag
skulle vilja att Per tar fram bilder från den 13:e då det är väldigt mycket frågor
kring den tidpunkten.
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När vi den 12:e, natten till den 13:e, fi ck eldtillstånd, då hade vi eldtillstånd, 
som vi upplevde det, fram till kl 20:00 på kvällen den 13:e. Det här eldför-
budet hamnar ju uppe på nästa nivå över mig, så jag visste inget annat än att 
jag hade eldtillstånd fram till kl 20:00. 19:30 hade vi testat med en roddbåt, 
dragande på en bevakningsbåt som var nersläckt. Till höger om helikoptern 
ni ser, längst bort mot Nåttarö, där drogs en båt kl 19:30. Det var kolsvart 
och den såg vi tydligt. Vi hade alltså kontroll på ytan. Det var därför jag blev 
upprörd när jag fi ck eldförbudet, utan förklaring. Då uppkom den här debat-
ten mellan Bror och mig om det här med eldtillstånd och så vidare. Det blev 
ju ännu konstigare när jag då fi ck tillbaka eldtillståndet mitt i natten. Efteråt 
förstår jag att det fi nns en viss förklaring till varför det blev så. Det kanske är 
Per Andersson, som skall kommentera den.

Henrik Landerholm
Per kommenterar först och sen får Bror möjlighet att kommentera eldtill-
ståndsfrågan, trots att det är nästa punkt.

Per Andersson
Om man säger som så att, så här i efterhand, skulle man önska att vi hade haft 
ungefär som fl ygplanen har. Alltså en svart låda, som kunde registrera allt som 
hände i magnetiksystemet. Det hade vi tyvärr inte. Det tror jag fortfarande 
inte fi nns i de minor man har idag. Vilket gör att det aldrig går att återskapa 
det som operatörerna ser, utan man måste helt gå på det som de rapporterar 
och noterar. I det här fallet var det som så att han fi ck på Norrholmen fl era 
indikeringar, som han ställde av i ytterkanten och när han då släppte den här 
knappen igen – som jag beskrev tidigare – kom de tillbaka och det kommer då 
i ytterkant. Efter några sekunder har det växt ihop så när det är som mest är det 
då 5 minor som indikerar. Det är på det sättet det fungerar när det kommer re-
lativt stora mål – med stora menar jag när det kommer magnetisk massa. Ofta 
blir det att det bygger upp ytterkanterna och sen bygger det upp där i mellan. 
Här har vi också ett problem, för hydrofonstationen med mikrofonerna, rap-
porterar att de hör en ubåt, men i efteranalysen kan man inte höra den, på 
grund av den stora störning som är. Dels har vi då minst två egna fartyg som 
ligger där beredda att göra insats och sen har vi en helikopter som pingar i 
vattnet. När FOA gör sin analys, kan den inte återskapa det som rapporteras 
från hydrofonstationen. Det är vad man kan säga om den här händelsen. 

När vi den 12:e, natten till den 13:e, fick eldtillstånd, då hade vi eldtillstånd,
som vi upplevde det, fram till kl 20:00 på kvällen den 13:e. Det här eldför-
budet hamnar ju uppe på nästa nivå över mig, så jag visste inget annat än att
jag hade eldtillstånd fram till kl 20:00. 19:30 hade vi testat med en roddbåt,
dragande på en bevakningsbåt som var nersläckt. Till höger om helikoptern
ni ser, längst bort mot Nåttarö, där drogs en båt kl 19:30. Det var kolsvart
och den såg vi tydligt. Vi hade alltså kontroll på ytan. Det var därför jag blev
upprörd när jag fick eldförbudet, utan förklaring. Då uppkom den här debat-
ten mellan Bror och mig om det här med eldtillstånd och så vidare. Det blev
ju ännu konstigare när jag då fick tillbaka eldtillståndet mitt i natten. Efteråt
förstår jag att det finns en viss förklaring till varför det blev så. Det kanske är
Per Andersson, som skall kommentera den.

Henrik Landerholm
Per kommenterar först och sen får Bror möjlighet att kommentera eldtill-
ståndsfrågan, trots att det är nästa punkt.

Per Andersson
Om man säger som så att, så här i efterhand, skulle man önska att vi hade haft
ungefär som flygplanen har. Alltså en svart låda, som kunde registrera allt som
hände i magnetiksystemet. Det hade vi tyvärr inte. Det tror jag fortfarande
inte finns i de minor man har idag. Vilket gör att det aldrig går att återskapa
det som operatörerna ser, utan man måste helt gå på det som de rapporterar
och noterar. I det här fallet var det som så att han fick på Norrholmen flera
indikeringar, som han ställde av i ytterkanten och när han då släppte den här
knappen igen — som jag beskrev tidigare — kom de tillbaka och det kommer då
i ytterkant. Efter några sekunder har det växt ihop så när det är som mest är det
då 5 minor som indikerar. Det är på det sättet det fungerar när det kommer re-
lativt stora mål — med stora menar jag när det kommer magnetisk massa. Ofta
blir det att det bygger upp ytterkanterna och sen bygger det upp där i mellan.
Här har vi också ett problem, för hydrofonstationen med mikrofonerna, rap-
porterar att de hör en ubåt, men i efteranalysen kan man inte höra den, på
grund av den stora störning som är. Dels har vi då minst två egna fartyg som
ligger där beredda att göra insats och sen har vi en helikopter som pingar i
vattnet. När FOA gör sin analys, kan den inte återskapa det som rapporteras
från hydrofonstationen. Det är vad man kan säga om den här händelsen.
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Bror Stefenson
Hade jag vetat och kunnat allt det här då, hade det varit bra. Det var det ena. 
Det andra var att när du ringde upp mig, förklarade du det här och då började 
jag fatta att du var ganska säker på att det här klarar vi. Det var därför ni fi ck 
eldtillstånd. Det är bara det att sen satte jag igång och kontrollera detta med 
chefer runt hela skärgården och det tog ett tag. Så är det.

Henrik Landerholm
Sven-Olof, du hade begärt ordet speciellt för eldtillståndsfrågan också. Var 
det något ytterligare i den?

Sven-Olof Kviman
Det hänger ihop med det här att vi var lite upprörda. Det var det att när du 
här visade eldtillstånden, så hade vi enligt din bild inte eldtillstånd, men det 
var alltså kustartelleriförsvarsnivån som hade eldförbud. Jag hade verkligen 
inte fått den ordern, så jag levde i tron att jag hade eldtillstånd fram till 20:00 
på kvällen när signalen kom från ÖB och det här gjorde att det blev väldigt 
konstigt. Då vill jag bara passa på att säga att det är tråkigt att ledningsförhål-
landena var så urusla som de var på den tiden. Det raka hade varit att milot ger 
order till kustartilleriförsvaret som ger order till mig, rakt ner. Nu blandar man 
in Försvarsstaben och man blandar in Örlogsbasen och det blev en ganska stor 
röra. Men vi höll oss så långt vi kunde utanför den här röran och körde vårt 
eget race.

Henrik Landerholm
Tack så mycket. Vill Bror eller någon annan kommentera detta? Göran?

Göran Wallén
Så här var det! Den 13:e, meddelar MBÖ, vilket CSK i sin tur meddelat till 
ledningsgruppen Kviman. För MS 1 och MS 2 gäller eldtillstånd enligt MBÖ:s 
tidsnummer 121107. Och tidsnumret 121107 säger ”eldtillstånd under dager 
och optisk sikt”. Att detta inte gick iväg från CSK till ledningsgrupp Kviman, 
det var inte känt för MBÖ och inte heller för utredningarna. Där måste någon 
form av brott i orderkedjan skett.

Bror Stefenson
Hade jag vetat och kunnat allt det här då, hade det varit bra. Det var det ena.
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konstigt. Då vill jag bara passa på att säga att det är tråkigt att ledningsförhål-
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och optisk sikt". Att detta inte gick iväg från CSK till ledningsgrupp Kviman,
det var inte känt för MBÖ och inte heller för utredningarna. Där måste någon
form av brott i orderkedjan skett.
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Henrik Landerholm
Vi har i kön en frågeställning från Sune Thomson.

Sune Thomson
Det är inte en fråga, utan det är ett minsystem. De här minorna hade en ten-
dens att indikera fl era gånger. Exempelvis var det i MS 2 en indikering den 
11:e. Återkom en indikering den 12:e, med samma profi l så att säga. Man för-
sökte återställa och så vidare. Samma var förhållandet i MS1. Två minor som 
indikerade där den 13:e, de indikerade även senare vid några tillfällen och det 
ser man först när man sammanställer allt underlag, vilket jag hade anledning 
att göra vid den där tidpunkten. Jag vill berätta två episoder som handlar om 
det här.

Det ena är att när jag anmälde det här till min chef, Lars Hanson, säger 
han att minsystemen inte får ifrågasättas. Var det någon indikering då som 
var falsk och så vidare, så var det fi enden som hade utlöst den typen av indi-
kering.

En annan episod också som gäller Bror Stefenson — han kallade upp mig 
— jag tror att det var natten mot den 14:e och ville höra min uppfattning om i 
vilken omfattning man kunde utnyttja minsystemen i det här läget.

Jag vill avsluta med att säga att de här bilderna som visas, är väl bland 
det mest dramatiska som vi var med om under det kalla kriget eller det som 
skedde vid Hävringe. Det måste ha varit en oerhörd press på dem som satt på 
Mälsten och skulle reda ut det här. Dom förtjänar allt beröm för det sätt de 
agerade. Det är min uppfattning. Sen att jag efteråt har anledning att kritiskt 
granska systemen; det är en annan sak.

Henrik Landerholm
Tack så mycket. Då går vi efter att ha passerat minsprängningarna och eldtill-
ståndsfrågan, över till nästa punkt som är bandinspelningarna. Först på talar-
listan där är ingen mindre än vår senaste talare. Det är du igen, Sune! Du har 
frågor på bandinspelningarna.

Sune Thomson
Min fråga var: var ytan fri mellan 13:30-14:00? Har man undersökt hur läget 
var 13:30-14:00 då 3,47-sekvenserna faktiskt kan vara inspelad. För som vi 
har hört här tidigare så går det alltså inte att direkt fastställa i det underlag som 
fi nns när den här inspelningen har skett, men jag har i mina efterforskningar 
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finns när den här inspelningen har skett, men jag har i mina efterforskningar
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funnit att ljudinspelningen ligger vid 20-24:e spelminuten och inte vid 33:e 
spelminuten där Anders Karlsson kommer in. Det är bakgrunden till frågan. 
Har man alltså gjort någon analys hur ytan såg ut 13:30-14:00?

Henrik Landerholm
Tack så mycket! Är det någon i panelen som vill vara vänlig och svara på den 
frågan?

Emil Svensson
Till att börja med. Det var därför jag hade den här bilden. 

Det här området är avlyst för sjötrafi k. ”Avlyst för sjötrafi k” innebär att det en-
bart är egna enheter som har tillåtelse att passera området. Sven-Olof Kviman 
kan intyga att vi hade en väl fungerande övervakning av området.

Jag ska börja så här: Det är lite konstigt med tidpunkten för den här inspel-
ningen. Det beror på att det egentligen skulle ske en rapport till stridslednings-
centralen. Det skulle in i krigsdagboken. Den som satt där under stor del av 
eftermiddagen var en värnpliktig. Han hade inga regler alls. Det innebär att 
det fi nns två olika alternativ.

Antingen är det så, som jag har förstått när Ekéus-kommissionen gran-
skade det här i sin utredning, att den här inspelningen gjordes strax före 18:00. 
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Det här området är avlyst för sjötrafik. "Avlyst för sjötrafik" innebär att det en-
bart är egna enheter som har tillåtelse att passera området. Sven-Olof Kviman
kan intyga att vi hade en väl fungerande övervakning av området.

Jag ska börja så här: Det är lite konstigt med tidpunkten för den här inspel-
ningen. Det beror på att det egentligen skulle ske en rapport till stridslednings-
centralen. Det skulle in i krigsdagboken. Den som satt där under stor del av
eftermiddagen var en värnpliktig. Han hade inga regler alls. Det innebär att
det finns två olika alternativ.

Antingen är det så, som jag har förstått när Ekhis-kommissionen gran-
skade det häri sin utredning, att den här inspelningen gjordes strax före 18:00.
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Då säger vakthavande hydrofonist att han skulle kunna möjligen ha stängt av 
bandspelaren av misstag. Det är en möjlighet. Den stämmer med att ubåt rap-
porterades från Mälsten kl 18:00. Det var min uppfattning att den tiden gällde 
fram till 1993.

När vi gjorde den här analysen inför ubåtssamtalen i Ryssland 1993, fann 
jag att det skulle kunna vara något annat också. ”Någon gång under eftermid-
dagen” var den tidpunkt jag presenterade för ryssarna. Man kan nog säga att 
någon gång efter 13:00 eller något sådant, skulle man kunna tänka sig att 
inspelningen är gjord. Fram till 17:50 eller 18:00. 

Under den tiden ska det i så fall vara något annat fartyg i det här området 
om man inte ska kunna säga att ytan är fri. I den sektorn (pekar). Det är det 
inte. De enda fartyg, som jag försökte säga här förut, som kunde vara aktu-
ella i det området, är de som av tekniska skäl absolut inte kan gå med det här 
varvtalet. 

Sen är det väl så att om man ska ta en möjlig hypotes. När det sitter en 
fullständigt outbildad värnpliktig och lyssnar, och så hör han det här pro-
pellerljudet, så rapporterar han det och så säger någon ”ja det är ett fartyg i 
Danziger gatt”. Då stänger han av för han är livrädd för Rolf Andersson, som 
har sagt till honom att banden är jättedyra. Då stänger han av, kör inte de här 
banden. Jag vet inte om Rolf använde några kraftuttryck, men jag menar att 
budgetskräcken då, var ju om möjligt lika stor som den är idag, så det var ju 
livsfarligt att köra några band i onödan. 

Det är ju så att den som sitter vid hydrofonen vet ju inte att ubåten kommer 
i den västliga sektorn. Det är den sektorn som vi sedan har tekniskt analyserat. 
Det kan fi nnas en sådan förklaring till spännvidden i tiden, men sammantaget 
fi nns det inga möjligheter att det kan ha funnits några andra fartyg i området 
än de fartyg som Mälsten hade och de kan absolut inte av tekniska skäl köra 
med det här varvtalet. Det är det som är det styrande. Vilket alternativ det är 
spelar alltså ingen roll.

Henrik Landerholm
Emil, innebär det att svaret på frågan är ”det spelar ingen roll” eller att ytan 
var fri?

Emil Svensson
Ytan är fri sett från vår ubåtsjaktnomenklatur. Sen kan man säga så här att på 
bandet fi nns ju ljudet från en liten motorbåt också. Då säger vissa debattörer: 
”därmed är inte ytan fri”. Då är det alltså inte någon ubåt. 

Det är inte så man resonerar. Det måste ju vara på det sättet att den ljud-
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"därmed är inte ytan fri". Då är det alltså inte någon ubåt.

Det är inte så man resonerar. Det måste ju vara på det sättet att den ljud-

108



109

källa som gör att ytan inte är fri kan generera just det som man har spelat in 
och ligger på den plats varifrån ljudet kommer. Den här motorbåten ligger 
fortfarande inom dessa 3,47 men den ligger någon annanstans. Man kan defi -
nitivt tala om att det inte är den vi pratar om. Den ligger norr om Danzigergatt. 
Den värnpliktige kan ju ändå mycket väl ha fått den uppfattningen att ”jaha, 
det är den motorbåten jag hör”. Förstår ni vad jag menar? Det är lite grann det 
som är det knepiga.

Henrik Landerholm
Jag går vidare i talarlistan och fortsätter med bandinspelningarna. Nästa man 
på talarlistan är Sven-Olof Kviman igen.

Sven-Olof Kviman
Jag ska inte hålla på och tjata för mycket om det här. Jag vill bara säga att 
det är otroligt bra att vi har kopplat in Lars Liljeryd i det här, som är mycket 
kunnig. Jag hoppas att vi nu kan få fortsätta att analysera vidare, med hans 
hjälp och FOI:s hjälp, där vi har en väldigt duktig kille som heter Sangfeldt 
och de här två grabbarna bakom mig (Arne Åsklint och Ulf Andersson) så att 
vi verkligen kan köra det hela i botten. För vi har inte gjort det riktigt än. Det 
skulle, tror jag, kunna klarlägga ännu mer runt de här ljudet. Jag hoppas att 
Högkvarteret släpper till lite pengar, som FOI behöver för att Sangfeldt ska 
kunna medverka. 

Henrik Landerholm
Emil vill lämna en kommentar.

Emil Svensson
Javisst, det vore bra. Hydroakustik är ju en bekymmersam vetenskap och det 
har ju gått ganska mycket framåt i analysmöjligheterna, så jag ställer gärna 
upp på det. Jag tycker det är viktigt. Det verkar ju ibland på debattörerna att vi 
sitter och är livrädda för fortsatt analys. Det är helt fel! Det vet väl alla att vad 
som har hänt mellan 1982 och 2008 är en betydande teknisk utveckling. Om 
det skulle innebära att någon säger så här att ”nähä, det är något annat”, ja då 
får vi säga det då. Men jag tycker också vi ska fortsätta med det här så länge 
man får den här typen av frågor. Jag tycker det är viktigt att den fortsatta ana-
lysen görs med vetenskapligt kvalifi cerad personal. Risken nu, tycker jag, när 
man har släppt det här bandet, är att en rad amatörer som kommer att lyssna 
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som har hänt mellan 1982 och 2008 är en betydande teknisk utveckling. Om
det skulle innebära att någon säger så här att "nähä, det är något annat", ja då
får vi säga det då. Men jag tycker också vi ska fortsätta med det här så länge
man får den här typen av frågor. Jag tycker det är viktigt att den fortsatta ana-
lysen görs med vetenskapligt kvalificerad personal. Risken nu, tycker jag, när
man har släppt det här bandet, är att en rad amatörer som kommer att lyssna
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på det här bandet och kommer att ha de mest fantastiska utsagor om vad det 
egentligen är. Så jag är lika mycket tacksam för att Lars har tagit sig tid. Jag 
hoppas att FOI får möjligheter att fortsätta med det här. Jag biträder hemskt 
gärna det som Sven-Olof Kviman säger.

Henrik Landerholm
Nästa man på talarlistan är Lars-Erik Persson.

Lars-Erik Persson
I uppdrag granskning för någon tid sedan, så hävdade en dåvarande norsk 
ubåtsoffi cer, som sade sig ha fått tillgång till de här banden, med stor be-
stämdhet att det fanns inga ubåtsljud på bandet. Kommentar!

Emil Svensson
Ja, jag blev extremt överraskad. Det var för att vi hade undersökt det här 
när Tunander kom ut med sin första bok. Då säger han samma sak att Norge 
hade undersökt banden. Jag vet att vi försökte kontrollera ifall det hade varit 
i Norge och jag vet att Ekéus-kommissionen här har gjort väldiga ansträng-
ningar att ta reda på om det har varit något sådant här band i Norge. 

Nu är det ju så att det här med bilateral samverkan mellan FOI och den 
norska motsvarigheten, den fanns. (Den fanns med många olika länder.) Nu 
har jag haft en kontakt med Ingebrigtsen. Och det är faktiskt så att han säger 
att det har varit någon där, med något band. Då har jag föreslagit att fi nns det 
då möjligheter att få en kontroll via norrmännen om det går att få reda på om 
det är det aktuella bandet eller vad det är för band och vilka som har varit där. 
Ingebrigtsen svarar då mig så här ”javisst”. Men han är också pensionär liksom 
jag. Vi pensionärer, har vi märkt nu, har ingen påverkan på Försvarsmakten 
och dess göranden och låtanden. Det gäller även i Norge. Innebär alltså, som 
han säger till mig, att om man kan få berörda svenska myndigheter att ställa 
en förfrågan, så kommer detta lösas på en kvart. Det har jag också vidarebe-
fordrat till Högkvarteret. Det har som sagt inte blivit något än. Det fi nns en 
möjlig väg till och det är via diplomatiska kanaler eller något annat, så att vi 
kan klara ut det här också. För jag tycker också det är en konstighet och jag är 
något irriterad, måste jag säga, att jag inte själv visste om det här innan. 

Henrik Landerholm
Tack så mycket, Emil. Då har jag sist på punkten bandinspelningar Arne 
Åsklint.
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Tack så mycket, Emil. Då har jag sist på punkten bandinspelningar Arne
Åsklint.

110



111

Arne Åsklint
Jag har jobbat med ubåtsbuller på FMV i över 40 år och jag vet att det fi nns 
på FMV ett demonstrationsband, som är inspelat 1958 och på det bandet fi nns 
det inspelningar från ubåtar, typ U1, Sjölejonet och Hajen. Det fi nns exakt 
samma kavitationsljud som på det bandet vi hörde Lasse Liljeryd spela upp 
för en stund sedan. Då frågar man sig ”hur många blad är det?” och ”hur 
många axlar är det?” och så vidare. Om vi kan få FMV att lämna ut det där 
bandet så skulle man kunna göra samma analys som vi såg här förut och då 
har man faktiskt ett facit att så här ser det ut när det är två axlar och när det är 
tre blad, propellrar mm. Det skulle vara rätt intressant om man kunde få fram 
ett sådant band. Det var ingen fråga, utan ett påstående.

Henrik Landerholm
Är det någon som vill kommentera den upplysningen/frågan?

Emil Svensson
Jag tycker det är en väldigt bra idé, faktiskt. Nu är det ju en annan ubåt, Hajen, 
men det är ändå så att man kan höra det här på det här sättet och jag skulle 
se fram emot om FOI i det här fallet kunde få ett uppdrag att ta fram det här 
och titta på det här också. Det måste ju så att säga kopplas till ett uppdrag från 
Högkvarteret. Där har jag eller någon i panelen inte någon som helst påverkan 
på vad de gör i det här avseendet. Vi kan framställa önskemål. 

Henrik Landerholm
Tack så mycket, Emil. Då har jag två kamrater kvar på talarlistan. Den första 
är Olle Allsén och vi är inne på punkten ”övriga frågor”. Det handlar om ett 
uttalande i Associated Press (AP) den 7 mars 2000. 

Olle Allsén
Associated Press (AP) har ett telegram på kvällen den 7 mars 2000 och det 
handlar om Caspar Weinbergers berömda uttalande om ubåtssituationen i 
svenska farvatten. Då säger till exempel svenska försvarsministern att ”jag 
har ingen anledning att ifrågasätta vad en tidigare amerikansk försvarsminis-
ter säger” medan marinchefen, Per Rudberg, säger att han inte känner till nå-

Arne Åsklint
Jag har jobbat med ubåtsbuller på FMV i över 40 år och jag vet att det finns
på FMV ett demonstrationsband, som är inspelat 1958 och på det bandet finns
det inspelningar från ubåtar, typ U1, Sjölejonet och Hajen. Det finns exakt
samma kavitationsljud som på det bandet vi hörde Lasse Liljeryd spela upp
for en stund sedan. Då frågar man sig "hur många blad är det?" och "hur
många axlar är det?" och så vidare. Om vi kan få FMV att lämna ut det där
bandet så skulle man kunna göra samma analys som vi såg här förut och då
har man faktiskt ett facit att så här ser det ut när det är två axlar och när det är
tre blad, propellrar mm. Det skulle vara rätt intressant om man kunde få fram
ett sådant band. Det var ingen fråga, utan ett påstående.

Henrik Landerholm
Är det någon som vill kommentera den upplysningen/frågan?

Emil Svensson
Jag tycker det är en väldigt bra i&, faktiskt. Nu är det ju en annan ubåt, Hajen,
men det är ändå så att man kan höra det här på det här sättet och jag skulle
se fram emot om FOI i det här fallet kunde få ett uppdrag att ta fram det här
och titta på det här också. Det måste ju så att säga kopplas till ett uppdrag från
Högkvarteret. Där har jag eller någon i panelen inte någon som helst påverkan
på vad de gör i det här avseendet. Vi kan framställa önskemål.

Henrik Landerholm
Tack så mycket, Emil. Då har jag två kamrater kvar på talarlistan. Den första
är 011e Alls6i och vi är inne på punkten "övriga frågor". Det handlar om ett
uttalande i Associated Press (AP) den 7 mars 2000.

011e Alls&I
Associated Press (AP) har ett telegram på kvällen den 7 mars 2000 och det
handlar om Caspar Weinbergers berömda uttalande om ubåtssituationen i
svenska farvatten. Då säger till exempel svenska försvarsministern att "jag
har ingen anledning att ifrågasätta vad en tidigare amerikansk försvarsminis-
ter säger" medan marinchefen, Per Rudberg, säger att han inte känner till nå-

111



112

gon sån där överenskommelse som Weinberger har talat om. Sen kommer det 
intressanta. Då står det sex rader, fyra rader efter det här att Rudberg inte kän-
ner till något om detta, så citerar AP Sir John Walker, tidigare chef för brittiska 
militära underrättelsetjänsten. Han sa att NATO ville testa svenska antiubåtss-
tyrkor och så säger han ”If you where going to operate inside the Stockholm 
archipelago, you wanted to make sure that the Swede’s would not attack you 
with torpedos”, Walker said. I think that NATO was (citat) “Allowed a certain 
of amount of intrusion during a given period” slut citat. Min fråga är : ska man 
utgå från att John Walker också hör till de här konspirationsteoretikerna? 

Henrik Landerholm
Tack Olle! Någon i panelen som vill kommentera detta?

Emil Svensson
Den här intervjun med Weinberger, som är bakgrunden till hela det här för-
modar jag, den skedde i TV-programmet Striptease. Intervjun startade med 
att reportern säger ungefär så här ”jag har indikationer på att Sverige har 
utsatts för kränkningar av amerikanska ubåtar och testats på det här sättet”. 
Weinberger var 83 år vid det här tillfället. Han svarar kanske inte på det bästa 
sättet. Han svarar att ”i så fall måste det ju vara efter konsultationer med...”. 
Så fortsätter den här intervjun och det är det som är bakgrunden till hela det 
här resonemanget. 

Sen säger Sir Keith Speed, tror jag, samma sak för inte så länge sen. UD 
har pratat med honom och nu minns han ingenting av det här. 

Det väsentliga i den här frågan är ”Vad gjorde svenska myndigheter efter-
åt?”. Vad gjordes för kontroller? Där skedde ett antal besök, där det tas emot 
ledamöter från USA till den svenska försvarsministern, Björn von Sydow, och 
de samtalar om detta och de säger efteråt att det fi nns absolut ingen relevans 
i dessa påståenden. Björn von Sydow får också en absolut negation från den 
brittiska sidan. De säger att det absolut inte har varit några brittiska ubåtar här. 
Carl Bildt var i kontakt med Weinberger och han säger då till Carl Bildt att de 
har 3000 % fel. Pierre Schori tror inte heller på Weinbergers uttalande.

I alla sådana här sammanhang kan man alltid fråga varför det blir så kon-
stiga uttalanden av chefspersoner, som borde veta bättre. Jag litar faktiskt mer 
på Björn von Sydow och Schori. Jag vet att Rolf Ekéus gjorde en kontroll via 
Amerika om detta och jag litar mer på honom än just den här typen utav ut-
talanden. 
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Olle Allsén
(Olle Allsén talar ej i mikrofonen. Det går knappt att uppfatta. Det kan dock 
tydas att det Allsén tar upp är att han anser att Sir John Walker m.fl . utifrån 
uttalanden ifrågasätts … )

Emil Svensson
Man kan inte göra annat när man får den här typen av information än att kon-
trollera. I det här fallet är det inte jag som kontrollerar. Jag är naturligtvis väl-
digt misstänkt av vissa här. Det är den svenska regeringen som kontrollerar. 
Den svenska regeringen får alltså absoluta garantier. Den svenska regeringen 
ger till exempel Rolf Ekéus, som ambassadör i Washington uppgifter att kon-
trollera det här. Jag vet att Carl Bildt gjorde det på eget initiativ och fi ck stryk 
för det av Göran Persson. Då blev det en politisk debatt om det här. Björn von 
Sydow har kontrollerat det också. Det går inte att säga att uppgifter i intervju-
er av något slag är mera värda än den här typen av seriösa undersökningar. 

Det jag vet är att alla påståenden om brittiska och amerikanska uttalanden, 
som har kopplats till Weinberger och Speed, har kontrollerats mycket nog-
grant av den svenska regeringen som har fått, tycker jag, helt bra förklaringar. 
Jag kan bara konstatera att de här uppgifterna fi nns. Det är helt korrekt. Men 
jag litar mer på svenska regeringen och de som undersökt sakförhållanden än 
påståenden i intervjuer. 

Henrik Landerholm
Tack så mycket, Emil. Det här är ju ett utmärkt exempel på ett område där det 
fi nns utrymme för fortsatt forskning och där källor och källvärdering faktiskt 
står emot varandra. Det är egentligen bara fortsatt noggrann forskning, nya 
källor och intervjuer med människor som har varit inblandade kan sprida nytt 
och ytterligare ljus över det som har inträffat. Sist på talarlistan idag är ingen 
mindre än förre utrikesministern Lennart Bodström. 

Lennart Bodström
Den fråga som intresserar allmänheten mest är nationalitetsfrågan. Den kan-
ske ni har diskuterat på förmiddagen då vi inte var närvarande här. Men det 
var ju på det sättet att Ubåtsskyddskommissionen avgav sitt betänkande och 
regeringen litade på vad Ubåtsskyddskommissionen hade sagt. Några få 
timmar efter det att betänkandet hade överlämnats till regeringen kallades 
Sovjetunionens dåvarande ambassadör till statsministern och Sverige avläm-
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nade en protest. Sen har ju bevisningen där. Vi ansåg den tillfredsställande. 
Det var inga delade meningar i regeringen.

Men när åren gick och de egendomligaste händelser inträffade, så började 
tvivel infi nna sig här och var. Ett sådant område var händelserna i Karlskrona. 
Det liknade ju Hårsfjärden, i det att det var ett mycket stort antal rapporter om 
kränkningar; fl era hundra rapporter. Av det fastställde försvaret att 70 kunde 
inte förklaras på annat sätt än som främmande undervattensverksamhet. Och 
man gjorde stora vapeninsatser. Man fällde på den lilla ytan 23 sjunkbomben, 
29 chockladdningar. Man kastade från land 63 handgranater och man utsatte 
också dem som man trodde kröp där i terrängen för beskjutning med handel-
vapen.

Flera gånger begärdes i riksdagen en ny kompletterande utredning. Det 
avslogs när statsministern hette Bildt. Men när han hade lämnat från sig re-
geringsmakten, tillsatte den nya socialdemokratiska regeringen en kommis-
sion. Det var 1995 års kommission. Där får vi höra helt andra saker än vad 
vi tidigare varit vana att upplysas om. Således av de optiska observationerna, 
som Försvarsstaben hänvisar till, sa sig Ubåtskommissionen inte kunna dra 
någon säker slutsats i nationalitetsfrågan. Om de akustiska observationerna 
förklarade Ubåtskommissionen att en analys inte hade kunnat visa att det var 
fråga om ubåt. När det gällde bottenspåren konstaterade kommissionen att det 
inte fanns tillräckliga kunskaper om miniubåtar. Därför kunde man inte göra 
något uttalande i nationalitetsfrågan. Slutligen, kanske det allvarligaste: det 
fanns inga signalspaningsuppgifter som kunde utgöra grund för slutsatserna i 
nationalitetsfrågan. Det kanske var det här om signalspaningar som gjorde det 
djupaste intryck på regeringen, när den i alla hast 1983 skulle ta ställning.

1995 års kommission kom sammanfattningsvis fram till slutsatsen att 
det inte fanns grund för de uttalanden om nationstillhörighet som gjordes i 
Ubåtsskyddskommissionens betänkande. Nu hörde jag ju på inledningsan-
förandet här att era forskningar kommer också att ske under medverkan av 
stadsvetare och historiker. Jag föreställer mig att det är ytterst angeläget att 
man tar den här frågan och det är ändå det politiskt betydelsefulla. Bandet 
som har virvlat för våra ögon, kan vara nog så intressanta för ett fåtal experter, 
men frågan är ”vad det riktigt att beskylla Sovjetunionen för detta eller inte?”. 
Den frågan får väl efter 1995 års kommissions betänkande, anses vara oklar.

Henrik Landerholm
Tack så mycket. Då har vi ordföranden i 1995 års kommission, Hans Forsberg, 
som är beredd att kommentera detta.
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det inte fanns grund för de uttalanden om nationstillhörighet som gjordes i
Ubåtsskyddskommissionens betänkande. Nu hörde jag ju på inledningsan-
forandet här att era forskningar kommer också att ske under medverkan av
stadsvetare och historiker. Jag föreställer mig att det är ytterst angeläget att
man tar den här frågan och det är ändå det politiskt betydelsefulla. Bandet
som har virvlat for våra ögon, kan vara nog så intressanta for ett fåtal experter,
men frågan är "vad det riktigt att beskylla Sovjetunionen for detta eller inte?".
Den frågan får väl efter 1995 års kommissions betänkande, anses vara oklar.

Henrik Landerholm
Tack så mycket. Då har vi ordföranden i 1995 års kommission, Hans Forsberg,
som är beredd att kommentera detta.
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Hans Forsberg
Ja, vi diskuterade ju om det fanns några möjligheter att i olika fall ange na-
tionaliteter. Vi hittade ett fall som var obestridligt, nämligen kränkningar i 
Gåsefjärden, som sjönk med fl aggan i topp. Så det var alldeles klart. Övriga 
fall diskuterade vi. Vi hade inte blivit förvånade om vi hade konstaterat att det 
var sovjetiska ubåtar. Vårt resonemang var nämligen att det vore tjänstefel 
från den sovjetiska marinen om man förberedde ett krig mot Västeuropa, att 
inte skaffa sig insikt om hur den svenska skärgården såg ut. Men det fanns 
ingenting i vare sig bottenspåren eller inspelningen som med säkerhet kunde 
leda till att det var från öst som inkräktarna hade kommit. Bara den anledning 
att någon hade tillfälle och anledning, var inte tillräckligt att peka ut någon. 
Det var slutsatsen. Men att det hade förekommit ett betydande antal kränk-
ningar, inte bara de tio som vi analyserade i detalj, utan ett fl ertal därutöver. 
På den punkten var kommissionen alldeles övertygad. 
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C Avslutning

Bror Stefenson
Vem hade anledning, möjligheter och tillfällen att under 80-talet låta ubåtar 
och andra undervattensstridsmedel tränga in på svenskt sjöterritorium, ända 
in på inre vatten?

Sovjetunionen litade inte på den svenska alliansfriheten och uppfattade 
ett latent hot. Man hade därför anledning att undersöka svenskt yttre och inre 
sjöterritorium inför eventuella krigssituationer.

Undervattenstekniken hade successivt utvecklats. Spetsnazförband med 
miniubåtar hade organiserats bl.a. i Östersjön och gav goda möjligheter till 
inträngningar

De korta avstånden gjorde att det ständigt gavs tillfällen att gå in på svenskt 
territorium.

ÖB rapporterade hösten 1987 till regeringen:
”Materialet pekar på att det i allt väsentligt är Sovjetunionen som svarar 

för den främmande verksamheten på svenskt territorium. Något entydigt be-
vis för att fastställa inkräktarens nationalitet fi nns dock ej.” 

Denna sammanfattning står sig än i dag och det är mycket svårt att passa 
in någon annan nation i det samlade mönstret

Dagens presentationer har stärkt kunskaperna och fakta. På så vis kan de 
utgöra underlag för den fortsatta forskningen i ämnet.

Henrik Landerholm
Därmed är tallistan slut. Jag vill tacka Bror Stefenson, Göran Wallén, Emil 
Svensson, Per Andersson och Lars Liljeryd som bidragit till att sprida ljus 
över dessa frågor. Det här är inte den sista gången som ubåtsfrågan i alla sina 
dimensioner och chockeringar kommer att diskuteras. För mig, som började 
min verksamhet både i försvaret och i den politiska världen efter dessa hän-
delser har det varit mycket upplysande. Jag är övertygad om att de fl esta här i 
publikum kan förena er med mig i ett tack till dem som ställt frågor och på så 
sätt bidragit till att komma ytterligare några steg vidare.
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