
FO
K

K
21     Flottan och det kalla kriget

Flottan och det kalla kriget
Ett personligt perspektiv

Magnus Haglund

Försvaret och det kalla kriget
(FOKK)

Publikation nr 21

Flottan och det kalla kriget
Ett personligt perspektiv

Magnus Haglund

Försvaret och det kalla kriget
(FOKK)

Publikation nr 21



Flottan och det kalla kriget
Ett personligt perspektiv

Magnus Haglund

Försvaret och det kalla kriget
(FOKK)

Publikation nr 21

Flottan och det kalla kriget
Ett personligt perspektiv

Magnus Haglund

Försvaret och det kalla kriget
(FOKK)

Publikation nr 21

4/.1,

f i t  2'0
s



Flottan och det kalla kriget
Magnus Haglund

Forskningsprogrammet Försvaret och det kalla kriget (FOKK) 
Försvarshögskolan i samverkan med Kungl. Örlogsmannasällskapet och 
Kungl. Krigsvetenskapsakademien

Publikation nr 21

ISSN: 1652-5388

ISBN: 978-91-977973-2-0
Kungl. Örlogsmannassällskapet Stockholm 2009

© Författaren samt Försvarshögskolan, Kungl. Örlogsmannasällskapet och 
Kungl. Krigsvetenskapsakademien 2008

Förlag: Axel Abrahamsons Tryckeri AB, Karlskrona 2009

Flottan och det kalla kriget
Magnus Haglund

Forskningsprogrammet Försvaret och det kalla kriget (FOKK)
Försvarshögskolan i samverkan med Kungl. Örlogsmannasällskapet och
Kungl. Krigsvetenskapsakademien

Publikation nr 21

ISSN: 1652-5388

ISBN: 978-91-977973-2-0
Kungl. Örlogsmannassällskapet Stockholm 2009

© Författaren samt Försvarshögskolan, Kungl. Örlogsmannasällskapet och
Kungl. Krigsvetenskapsakademien 2008

Förlag: Axel Abrahamsons Tryckeri AB, Karlskrona 2009



3

Innehållsförteckning

Förord av Kent Zetterberg.................................................................................................5
Författarens förord ............................................................................................................6
1. Läget vid fl ottan vid krigsslutet. ..................................................................................8
2. Flottan och Första kalla kriget 1948- 1969 ...............................................................19
3. Flottan under avspänningen 1970 - 79 ......................................................................57
4. Flottan och Andra kalla kriget 1980-91 .....................................................................76
5. Några mera marina slutsatser ....................................................................................91
6. Egna refl exioner inför framtiden ...............................................................................95
 1 Framtidens konfl ikter och hur att möta dem ........................................................97
 2 Försvarsgrenarna måste återskapas .....................................................................98
 3 Samordnad nationell underrättelsetjänst. .............................................................99
 4 Förenklad försvarsadministration ........................................................................99
 5 Var bör en försvarsdoktrin utformas? ................................................................100
 6 Marina insatser och olika mandat ......................................................................101
Litteraturförteckning (urval) .........................................................................................103

Innehållsförteckning

Förord av Kent Zetterberg5
Författarens förord6
1. Läget vid flottan vid krigsslutet8
2. Flottan och Första kalla kriget 1948- 19691 9
3. Flottan under avspänningen 1970 - 795 7
4. Flottan och Andra kalla kriget 1980-917 6
5. Några mera marina slutsatser9 1
6. Egna reflexioner inför framtiden9 5

1 Framtidens konflikter och hur att möta dem9 7
2 Försvarsgrenarna måste återskapas9 8
3 Samordnad nationell underrättelsetjänst9 9
4 Förenklad försvarsadministration9 9
5 Va r  bör en försvarsdoktrin utformas?1 0 0
6 Mar ina insatser och olika mandat1 0 1

Litteraturförteckning (urval)1 0 3

3





5

Förord av Kent Zetterberg
En ny spännande trend i forskningen under senare år tar upp och analyse-
rar nationella manifestationer, uttryck och symboler på olika områden. Även 
internationell samverkan och nätverk uppmärksammas. Några inriktningar i 
forskningen gäller konstruktionen av nationalitet, etnicitet och genus, andra 
debatt och politik, där bl.a. uttrycken för militär och säkerhetspolitisk makt 
står i fokus för intresset. Den senare forskningen kan gälla skiftande makt-
former och ageranden från stormakter, medelstora stater, småstater, allianser 
mm.1 

För att kunna genomföra denna typ av nationella analyser behövs det en 
god empirisk grund . I vårt forskningsprojekt Försvaret och det kalla kriget 
(FoKK) är det viktigt att beskriva och analysera det alliansfria Sveriges inter-
nationella militärutbyte i olika perspektiv. Genom dessa kontakter, materiel-
samarbete, information och kunskapsinhämtning skapades nätverk av organi-
sationer och personer, främst mellan Sverige och en rad västländer. För den 
svenska marinen har detta utbyte med omvärlden alltid haft ett stort intresse. 
Under det kalla kriget gav kontakterna med västmakterna ett rikt utbyte på 
många plan, inte minst i fråga om högteknologi och materiel men även för 
utvecklingen av taktik och operationer. Här bör erinras om att Sverige fram-
stod som en medelstor stat och en regional militär stormakt under delar av det 
kalla kriget.

Kommendörkapten, f. marinattachén i Moskva Magnus Haglund, ger i 
denna studie en översikt och analys av den svenska fl ottans utveckling under 
det kalla kriget, sedd i ett personligt perspektiv. Inte minst har jag fäst mig vid 
hans skildring av utlandsresornas betydelse för fl ottan liksom de utländska 
fl ottornas besök i svenska hamnar. Det var marin diplomati på hög nivå som 
gav många signaler i omvärlden. Flottbesöken blev viktiga manifestationer av 
militär styrka och förmåga; så nyttjades de internationellt och även Sverige 
deltog aktivt i denna verksamhet.

Magnus Haglunds skrift Flottan och det kalla kriget - Ett personligt per-
spektiv är inte ett strikt vetenskapligt verk men ger en bred och initierad över-
sikt av den svenska fl ottans utveckling under det kalla kriget. Haglunds skrift 
är väl värd att läsas och ger även inblickar i den svenska marinens inre förhål-
landen. Författaren har dessutom en rad bestämda uppfattningar om Sveriges 
läge, dess krigsmakt och den storpolitiska utvecklingen under det kalla kriget. 
Dessa står givetvis för hans räkning och hör till fl oran av skiftande åsikter om 
utvecklingen av Sveriges säkerhet och försvar under det kalla kriget.

Professor Kent Zetterberg
Forskningsledare för projektet Försvaret och det kalla kriget (FOKK)

1 Övergripande kan man tala om ett internationellt forskningsintresse för konstruktioner, rekon-
struktioner och dekonstruktioner av aktörer, debatter och strukturer, allt med olika teoretiska 
ambitioner.
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Författarens förord
Min maritima bakgrund fi ck jag på 1950-talet i Ystad, där vi pojkar gärna 
höll till i hamnområdet och tittade på alla fartyg i kustfart, som kom och gick. 
Ibland kom det också större fartyg – jag kommer särskilt ihåg Johnsonlinjens 
fartyg – de var säkert på 3 500 ton och kom med gods från Sydamerika – 
och någon gång kunde vi till och med få en näve råsocker som ”godis”, när 
Sockerbolagets fartyg lastade råsocker från de sydskånska sockerbruken till 
raffi naderiet i Årsta. Min mera sjömilitära eller marina inriktning fi ck jag, då 
jag började som sjövärnsaspirant. Vi seglade i oömma och sjödugliga kostrar, 
mest i Öresund och nära den svenska kusten i Södra Östersjön, och upplevde 
då på nära håll, att världen var delad i två block, men kanske inte riktigt så 
som det framfördes offentligen. Vi tyckte nog att vi och våra danska kamrater 
– Det Maritime Hjemmevern – var på ena sidan och de ganska sällan före-
kommande öststatsfartygen var främlingarna på den andra.

Jag gjorde sedan en ganska normal karriär i fl ottan med några höjdpunkter 
som fartygschef, på kustminsvepare, torpedbåt och robotbåt, och som divi-
sionschef för robotbåtsdivision. Jag har också tjänstgjort en hel del i sjögå-
ende staber och har därför haft förmånen, att ha upplevt många intressanta 
händelser på ganska nära håll. Jag tycker därför att jag kan se vår verklighet 

Första möte med Älvsnabben i Halmstad hamn 1948.  (Författaren)
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med blåa, marina ögon och inte bara blåögt naiva, som dessvärre ofta är en 
svensk attityd inför internationella frågor.

Jag fi ck mig en ordentlig tankeställare 1992, då jag hade tillträtt som marin-
attaché i Moskva och skulle företräda Sverige och den svenska marinen inför 
intresserade ryska kollegor. Det visade sig då mycket tydligt, att de aldrig 
hade haft någon som helst tilltro till den offi ciella svenska säkerhetspolitiska 
inriktningen om alliansfrihet och neutralitet. De visste att Sverige i själva ver-
ket tillhörde västsidan, vilket från ett allmänt ryskt perspektiv kanske inte är 
så förvånande, men att det även gällde vår säkerhetspolitik, blev då för mig en 
ordentlig överraskning. Jag har därför efter min pensionering 1997 studerat 
frågorna kring vårt mer eller mindre dolda västsamarbete och alltefter som 
källmaterialet blivit tillgängligt har jag fått alltmer klart för mig, att det fak-
tiskt var de ryska – f d sovjetiska – offi cerarna, som hade mera rätt än jag; en 
nog så störande slutsats att dra och väl värt att studera.

Den andra aspekten på mina egna erfarenheter är, att de marina2 frågorna 
mer eller mindre försvann under integrationens täckmantel. Hur kunde det bli 
så? En biavsikt med denna studie är därför att försöka fi nna orsaker även till 
detta fenomen.

Min uppfattning har dessutom blivit, att vi nu efter det Kalla kriget måste 
börja om med ett militärstrategiskt tänkande i det svenska försvaret, så att vi 
förstår hur vi ska bygga upp och utnyttja vår försvarsförmåga i den nya och 
globaliserade världen och så att vi kan ställa kloka och vettiga uppgifter till 
våra förband vid olika typer vid insatser över hela konfl iktspektret – från fred 
till krig. Först när en sådan nytändning har genomförts kan vi med fog hävda, 
att vi lämnat det gamla invasionsförsvaret bakom oss.

Jag vill också framföra ett tack till alla mina sjöoffi cerskollegor för stöd 
och uppmuntran och, inte minst, för 35 år av yrkesmässig gemenskap under 
en spännande tid.

Magnus Haglund

2 Det fi nns kanske anledning att tidigt klargöra, att detta inte innebär uppgifter uteslutande för 
försvarsgrenen Marinen, utan beteckningen står för en annan strategisk syn på hur operationer 
ska planeras och genomföras över tiden och över fl era konfl iktnivåer; inklusive i fred. I en 
marin operation måste det förstås också fi nnas fl ygstridskrafter och markstridskrafter för att 
operationen ska kunna genomföras, men också fl era andra maritima resurser, som vi i Sverige 
valt att organisera i andra statliga myndigheter, och ofta också civila fartyg av olika slag.
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1.  Läget vid fl ottan vid krigsslutet.
Flottan fi ck ett tydligt politiskt erkännande i mars 1945, då försvarsminister 
Per Edvin Sköld, sammanfattade sina erfarenheter från krigsåren på detta sätt 
i ett tal vid Flottans Reservoffi cersförbunds 10-årsjubileum: 

”Om armén och fl yget tror man att de bidragit till att Sverige hållit 
sig utanför kriget. Om fl ottan vet man att vi icke kunnat föra den 
neutralitetspolitik vi gjort utan bistånd av vår fl otta.”3

De svenska sjöstridskrafterna lämnade stärkta och välövade krigsårens neu-
tralitetsvakt bakom sig och framtiden såg ljus ut efter försvarsbeslutet 1942, 
som bland annat skulle innebära en förnyelse av fartygsbeståndet. Flottans 
operativa anfallsförband skulle övergå från pansarskeppen till tre nya strids-
grupper, vardera bestående av en kryssare, en jagardivision och ett torpedbåts-
förband. De två redan beslutade kryssarna skulle levereras 1946, medan den 
tredje skulle byggas efter femårsperioden. Tills dess skulle Gotland fungera 
som den tredje kryssaren. I försvarsbeslutet ingick också, att två större jagare, 
landskapsjagarna Öland och Uppland, skulle byggas.

3 Ett tydligt politiskt erkännande i mars 1945.

Jagaren Uppland.  (Försvarets bildbyrå)
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Redan 1944 hade ÖB fått regeringens uppdrag att utreda försvarets framtid 
”grundat på strategiska överväganden och med hänsyn tagen till erfarenhe-
terna från det pågående kriget”, som det angavs i regeringens direktiv. Men av 
detta – särskilt våra egna erfarenheter från beredskapsåren – blev det ganska 
litet, om vi ser till det direkta neutralitetsförsvaret, som hade varit så tydligt 
prioriterat under kriget. Bedömningen av Sveriges läge mellan maktblocken 
utmynnade 1945 därför enbart i att ett enda krigsfall planerades – Krigsfall 
II, krig med Sovjetunionen – och något ”neutralitetsfall” planerades inte. 
ÖB grundläggande operationsorder innebar för Kustfl ottan en basering till 
Stockholms södra skärgård med uppgiften att ”försvara ostkusten”, d v s inte 
alls den strategiska uppgiften att vara ”Fleet- in- being”, som Kustfl ottan i rea-
liteten och mer eller mindre outtalat haft under alla krigsårens beredskap och 
neutralitetsvakt. De sjöstrategiska grunderna sattes således på undantag till 
förmån för en mera operativt inriktad planläggning för ett enda krigsfall; ett 
förhållande som kom att gälla under hela det kallakriget. Att ÖB i sina kom-
mande operationsordrar genom åren dessutom mer eller mindre systematiskt 
överskattade den sovjetiska förmågan såväl till sjöss som i luften bidrog till 
en skenbart tämligen passiv roll för sjöstridskrafterna i den dokumenterade 
krigsplanläggningen.4 Liknande följder av ledningssystemet kom att påverka 
försvaret under hela efterkrigstiden och mest som en följd av den använda 
planerings- och ordermetodiken, där ambitionen främst var att de grundläg-
gande operationsorderna skulle vara beständiga och fungera som underlag för 
hur invasionsförsvaret skulle mobilisera.5 

För marinen fanns därutöver ett hemligt internt orderverk för ett krigsläge, 
”Instruktion för Marinen i Krig”, IMK6, som reglerade vilka uppgifter som 
Chefen för marinen ställde på sina närmast underlydande chefer och ordergiv-
ningen anknöt nära till de bestämmelser om kommandomål, som fanns i 1809 
års regeringsform och där det var Konungen, som var högste befälhavare för 
krigsmakten – inte ÖB.7 Detta mycket dolda ordersystem innebar att den indi-

4 Bland annat ansågs sovjetiskt attackfl yg kunna angripa svenska fartyg såväl i bas som till sjöss 
trots att de inledningsvis faktiskt inte hade räckvidder ens till midvaters över Östersjön! Om 
ÖB-bedömningen 1945 se Bengt Wallerfelt, Si vis pacem- para bellum, svensk säkerhetspolitik 
och krigsplanläggning 1945-1975, Probus, Stockholm 1999, s 33 ff.

5 En annan, västlig, stabstradition är att operationsorder görs upp först inför en akut situation 
med det aktuella läget som grund och det borde kanske ha gjorts på det sättet också i Sverige; 
inte minst då det gällde hur vi skulle utnyttja våra redan tillgängliga förband under det kritiska 
mobiliseringsskedet – främst således de bemannade och stridsberedda delarna av fl ottan och 
fl yget.  

6 I vissa utgåvor tycks förkortningen betytt: Instruktion för Marinen vid Krigsfall, varefter krigs-
fallsnumret angivits.

7 Frågan om s.k. kommandomål fi nns faktiskt även i 1973 års regeringsform, men kräver en til-
lämpningslag för att gälla.
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6 I  vissa utgåvor tycks förkortningen betytt: Instruktion för Marinen vid Krigsfall, varefter krigs-
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vid som upprätthöll befattningen i fråga fi ck ett tydligt eget personligt ansvar 
för krigsförberedelserna och de ålagda uppgifterna fi ck endast delges mycket 
restriktivt.8 CM IMK för krigsfall II – mot Sovjetunionen – fanns således ut-
given så tidigt som i juni 1945 och omsattes av CKF i en operationsplan med 
order till kustfl ottans förbandschefer. Beredskapen att påbörja operationer till 
sjöss var således hög.

Dessa eller andra övergripande strategiska frågor och en eventuell, svensk 
marin syn på dem eller fl ottans roll i riksförsvaret och i beredskapssystemet 
saknas dock i stor utsträckning i de handlingar och reglementen, som vid 
”fredsutbrottet” 1945 styrde den dagliga tjänsten ombord på den svenska fl ot-
tan. Troligen ansågs den strategiska grunden redan tillräckligt känd av alla 
förbands- och fartygschefer, som i stor utsträckning själva fi ck bilda sig en 
uppfattning om det aktuella strategiska läget. Dåtidens sambandsmöjligheter 
var dessutom mycket begränsade och order överfördes som regel som order-
hämtning – underställd chef fi ck på särskild order helt enkelt skicka båt till 
fl aggskeppet och hämta den skriftliga ordern – ”Hämta portfölj!” – löd den 
lakoniska ordern.9 I stället för omfattande strategiska eller säkerhetspolitiska 
grundhandlingar av olika slag för stridstjänsten ombord, fanns en ganska kärv 
och tydlig uppgift, som i Kustfl ottans Taktiska Bestämmelser, Kfl TB, i 1944 
års utgåva lydde:

”Fartygschef är ansvarig för att honom anförtrott fartyg alltid hålls 
i högsta möjliga krigsberedskap och att det aldrig, under vilka om-
ständigheter det vara må, kommer i främmande makts våld.”10

Fartygschefens medel för att innehålla en hög stridsberedskap var, förutom 
den egna erfarenheten, främst besättningen och tiden. Det fanns i allmänhet 
ett bra sjömanskunnande i besättningen redan då den mönstrade ombord i våra 
örlogsfartyg. Alla äldre sjöoffi cerare hade faktiskt börjat vid Sjökrigsskolan 
som sjökadetter redan som 12-åringar och besatt en mycket god rutin av tjäns-
ten ombord.11 Många sjökaptener med reservoffi cersutbildning konstitutione-

8 CKF omsatte sina mottagna uppgifter i ”CKF Allmän Instruktion för DUC”, där operativa 
förutsättning, operationsplaner och grundläggande operationsorder (i dagens termer närmast 
utkast till taktisk order) fanns utarbetade. Krigsfall II förutsatte en fortsatt sovjetisk expansion 
västerut med en kraftsamling mot Östersjöinloppen och omfattade i CKF order inte mindre än 
sju mineringsoperationer (mineringsföretag i dagens terminologi) och CKF samordnade opera-
tionerna genom order till marindistrikt och samverkande fl ygfl ottiljer.

9 De vackert bemålade, låsbara plåtlådorna fanns kvar långt in på 1970-talet.
10 Skrivningen var tydligt påverkad av händelsen med Italienjagarna 1940, men dessa fartyg stod 

vid händelsen faktiskt inte under CKF befäl.
11 Studentexamen som antagningskrav för sjökadetter infördes först 1908.
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rades som stamoffi cerare under beredskapsåren och i våra örlogsfartyg var in-
slaget före detta skeppsgossar – underoffi cerare och korpraler; den så kallade 
stammen – och värnpliktiga från våra kustområden betydande, vilket gjorde 
att kunskapen om sjön och livet till sjöss till stora delar alltid fanns tillgäng-
lig ombord i fl ottans fartyg; alltså även direkt efter större besättningsbyten. 
Tiden för övningar till sjöss eller till ankars reglerades av CKF kvartalsvis i 
”Allmän plan för verksamhet och övningar” och därutöver i stort sett endast 
av den fastställda normalrutinen. Vakt förrättades på fyra kvarter, om bered-
skapen tillät denna ”låga” nivå. Även lördagarna var arbetsdagar, men lördag 
eftermiddag användes oftast för ”Inre tjänst” och persedeltvätt. Permission 
beviljades mycket sparsamt – även för offi cerare och vederlikar – och even-
tuell ledig tid förutsattes i huvudsak tillbringad ombord. Inte sällan använde 
sig fartygschefen av ledig tid förtöjd eller till ankars för att samla fartygets 
offi cerare till utbildning och genomgångar med fartygets gunrum som lek-
tionsutrymme. Rutintiden för ”Rent skepp” passade särskilt bra för lektioner 
eller studier för fartygets offi cerare, för då var besättningen upptagen av andra 
verksamheter än den stridsutbildning, som normalt leddes direkt av fartygets 
offi cerare. Arbetstidsreglering fanns inte i någon annan form än att dygnet 
bara har 24 timmar och begreppet obekväm arbetstid existerade inte.

I normalberedskapen ingick att CKF beordrade särskilt ”luftvärnsjour-
fartyg” och att jourjagare, jourubåt och jourvedettbåt beordrades av avdel-
ningschef eller av äldste divisionschef. Jourfartygen hade som regel en tim-
mes gångberedskap eller högre. Systemet med jourfartyg inom varje division 
fanns sedan kvar i många år; längst kanske inom motortorpedbåtsvapnet. 
Fartygens olika beredskapsformer reglerades i övrigt och tjänstegrensvis i de-
talj av Kfl TB.

Beredskapshöjningar kunde beordras i två steg från ”Beredskap C”, som 
var den normala beredskapen och där fartygschefen således hade sitt tydliga, 
och nära nog personliga, ansvar för fartygets stridsberedskap. Skärpt bered-
skap - ” Beredskap B” – gällde för alla fartyg som ingick i neutralitetsvakten 
och vid Högsta beredskap - ”Beredskap A”- skulle fartyget vara omedelbart 
tillgängligt – oftast till ankars eller krigsförtöjt på spridningsplats - för att 
direkt kunna gå i strid. Även för de högre beredskaperna var tydliga tidskrav 
fastställda för praktiskt taget alla tjänstegrenar ombord och vid Beredskap A 
skulle även all stridsammunition vara apterad och klar för omedelbar använd-
ning och den reglementerade utrustningen, RU, fanns alltid tillgänglig om-
bord eftersom den förvarades i fartygens ammunitionsdurkar. Inte förrän in på 
1950-talet centraliserades fl ottans beredskapsbestämmelser, då CM fastställde 
sina krav på fartygens beredskap i en gemensam publikation, ”Instruktion för 
stridstjänsten vid Flottan: Allmänna föreskrifter”, ISF:AF. Där angavs strids-
beredskapskraven vara: 
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– Tre månader efter större besättningsbyte skall fartyget kunna lösa 
bevakningsuppgifter. Sex månader efter besättningsbyte ska strids-
uppgifter kunna lösas.

Fartygschefen hade således ett mycket påtagligt och personligt ansvar för sitt 
fartygs beredskap i alla avseenden och det enskilda fartygets stridsberedskap 
var inte enbart en allmän följd av något mer eller mindre genomtänkt cen-
tralt utbildningssystem, som det kanske senare tenderat att bli. Inte heller fi ck 
värnpliktstidens längd påverka det grundläggande kravet på stridsberedskap 
ombord. Det var snarare offi cerarnas erfarenhet och resultaten från genomför-
da övningar som resulterade i förbättrad eller högre stridsberedskap och vid 
sådana övningar kunde fartygschefens personliga ledarskap göra sig gällande 
för att styra fartygets utbildning mot de mål han själv, och mer eller mindre 
uttalat, hade satt upp för sitt fartyg. 

Sjötjänst var tydligt prioriterad inom fl ottan och för den tidens sjöoffi ce-
rare. Även marinens högre utbildning vid Sjökrigshögskolan bestod, vid sidan 
av en stabsutbildning, i stor utsträckning av högre vapentekniska specialkur-
ser, som var snävt inriktade på fl ottans interna behov. Det är från den utgångs-
punkten lättare att förstå varför de första ”matematikmaskinerna” – datorernas 
föregångare – faktiskt till del var konstruerade för att räkna fram ballistiska 
tabeller för fl ottans artillerisystem.12 

Det svenska territorialhavets bredd13 var 4 distansminuter och möjlig-
heterna till förvarning på taktisk nivå var begränsade och inskränkte sig 
som regel till de spaningsföretag eller andra underrättelseinsatser, som 
sattes in, när företag planerades med ”Huvudstyrkan”, som utgjordes av 
Kustfl ottans pansarskepp; Sverigeskeppen. Flygspaningen var svagt ut-
vecklad och radarspaningen – ”ekoradion” – var ännu bara på ett försöks-
stadium. Signalspaning fanns endast som avlyssning av de radiofrekven-
ser, som vi visste att motståndaren eller fi enden använde, men eftersom 
meddelandena oftast var kodade krävdes snart en helt annan organisation 
för att kunna tyda meddelandena än vad som normalt fanns tillgängligt 
ombord. Delvis ur detta behov växte så småningom dagens Försvarets ra-
dioanstalt, FRA, fram, men en viss taktisk signalspaning genomfördes all-
tid i de större fartygens radiohytter.14

12 Souschefen för marinförvaltningen fungerade även som ordförande i den statliga 
”Matematikmaskinnämnden”

13 Under Andra världskriget erkände tyskarna enbart det mera allmänna 3 distansminuters bredd 
på territorial-havet, vilket den svenska regeringen då böjde sig för. Se vidare W M Carlgren, 
Svensk utrikespolitik 1939-1945, Stockholm 1973.

14 Tillgången på radiofolk var dock begränsad, varför fl ottan inledningsvis fi ck skicka radiounder-
offi cerare och – underbefäl för tjänstgöring på den nya myndigheten.
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Vid krigsslutet blev en internationell räddningsoperation snabbt aktuell, då 
överlevande från de tyska koncentrationslägren skulle undsättas.  För svensk 
del skedde denna första humanitära insats redan i juni 1945 till sjöss med 
hjälp av ”De vita skeppen”. Det var Kustfl ottans lasarettsfartyg, Prins Carl, 
samt ett antal passagerar- och lastfartyg, som överförde nära 10 000 mycket 
sjuka och svaga tidigare koncentrationslägerfångar av olika nationaliteter från 
Lübeck och Travemünde till sydsvenska hamnstäder med större sjukhus för 
en snabb första vård. 

I Europa avslutades kriget till lands i maj 1945, men till sjöss pågick det 
fortfarande, om än i annan form. De tusentals minor som lagts ut under krigs-
åren skulle nu röjas så att sjövägarna kunde öppnas och en säker sjötrafi k kun-
de återupptas.15 Redan den 9 maj 1945 gav CM därför ut en grundläggande 
marinorder om de svenska efterkrigsminsvepningarna och om hemtagningen 
av de mineringar, som vi själva hade lagt ut under beredskapsåren.  Det brit-
tiska amiralitetet hade dessförinnan meddelat CM, att minsvepningarna i de 
europeiska farvattnen skulle ske samordnat och under brittisk ledning. Sverige 
inbjöds att delta i denna samverkan, men vid de första mötena med de allie-
rades ledningsorgan, ”International Central Mine Clearance Board”, begrän-
sades de svenska minröjningsförbandens verksamhet. Minröjning på interna-
tionellt vatten fi ck ske först efter allierat tillstånd. Dessutom fi ck de inledande 
svenska minröjningsföretagen i Kattegatt, Skagerrak och kring Falsterbonäset 
genomföras med vissa inskränkningar, eftersom britterna där lagt ut ett stort 
antal fl ygfällda magnetminor, som vi ännu inte kunde röja på ett säkert sätt 
och vars konstruktion dessutom britterna ville hemlighålla ytterligare en tid. 
I minröjningsföretagen deltog samtliga stamminsvepare samt ett stort antal 
hjälpminsvepare och hjälpvedettbåtar. Hjälpfartygen var uttagna trålare, som 
dessutom ännu inte kunde fi ska på sina traditionella fi skeplatser på grund av 
minfaran. Fisket kunde påbörjas igen först under nästa fi skesäsong, då den in-
ternationella ledningen uppdragit åt de svenska minröjningsförbanden att röja 
ett antal leder som skulle underlätta för svensk kusttrafi k och svenskt fi ske. År 
1946 deltog således 27 minsvepare i operationerna inom Västkustens och 18 
inom Öresunds marindistrikt, vilket också illustrerar den tidens rustningsprin-
cip. Alla stamstridsfartyg i ”första linjen” skulle vara rustade och därutöver 
kallades hjälpfartyg in efter behov och uppgiftens omfattning. Totalt ingick 
således 45 minsvepare av olika slag i den svenska Minsvepningsavdelningen, 
som en tid till och med baserades i Danmark då Skagenspärren skulle röjas.16

15 Ett visst mått på minkrigföringens omfattning får man om man vet att nära 4 000 minor oskad-
liggjordes under beredskapsåren enbart inom Västkustens marindistrikt.

16 MsvpA ingick i Göteborgseskadern, GE. Antalet stamminsvepare var alltså inte tillräckligt, 
trots att alla var rustade och trots att det nu rådde fred.
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Att minfaran fortfarande var betydande i Östersjön visade sig tydligt i ja-
nuari 1947, då Trelleborgsångaren, Sten Sture, minsprängdes vid Bornholm 
på resa från Sczcecin till Sverige med stenkol varvid hela besättningen om-
kom. Senare under det kalla kriget – och därefter – skulle fl era större minröj-
ningsinsatser genomföras för att underlätta för den civila sjöfarten eller som 
säkerhetsåtgärd vid hamnutbyggnader eller då nya färjelinjer togs upp. Trots 
alla omfattande insatser för att säkerställa transportvägarna över haven, räck-
te de samlade resurserna endast till att säkra de huvudfarleder, som kallades 
NEMEDRI- leder (North European and Mediterranean Routing Instructions) 
och som prickades ut i alla europeiska farvatten utom i öststaterna, eftersom 
de stod utanför samarbetet. Inte förrän på hösten 1974 – nästan trettio år efter 
krigsslutet – bedömdes minfaran till sjöss ha gått ner så mycket att även de 
oröjda områdena kunde förklaras öppna för sjötrafi k. Först då kan sägas att 
världskriget till sjöss var avslutat i oss omgivande farvatten.

Efterkrigstiden innebar framväxten för det moderna industrisamhället 
Sverige. Detta grundades vid krigsslutet i mycket på att landets produktions-
apparat var intakt och den svenska exportindustrin skaffade sig därför snabbt 
nya marknader; delvis som ersättning för de gamla traditionella, som förlorats 
under kriget, men också nya och i andra länder. Handeln gick nu i större ut-
sträckning västerut i stället för söderut; till Storbritannien och över Atlanten. 
Det krävdes nya moderna och sjödugliga fartyg för denna sjöfart och den 
svenska handelsfl ottan moderniserades och expanderade på ett mycket på-
tagligt sätt samtidigt som den svenska varvsindustrin hade goda tider. Med 
Marshallplanens tillkomst 1947 och OEEC-samarbetet 194817 stabilisera-
des den internationella kreditmarknaden och den svenska handelspositionen 
stärktes ytterligare av detta samarbete och därmed ökade även den svenska 
sjöburna handeln och handelsfl ottan i omfattning.

Inom landet utfördes ett stort transportarbete i det tysta av vårt kustton-
nage, som också moderniserades successivt. Flera små rederier fanns i våra 
kustregioner och många av de äldre skutorna av motorseglartyp ersattes nu 
med modernare motorfartyg; ofta s.k. paragrafare, som hade en lastförmåga 
på 499 bruttoregisterton. Den viktiga transportgren som vår kustsjöfart såle-
des utgjorde, minskade successivt allteftersom vägar och tung biltrafi k tog 
över en allt större del av de tunga godstransporterna inom landet och inom 
vårt närområde.

Att vårt sjöfartsberoende och vår kustsjöfart också skulle kunna innebära 

17 OEEC skapades för att fördela den amerikanska Marshallhjälpen och utvecklades i förläng-
ningen tillsammans med Kol- och stålunionen till EEC och till dagens EU. Vi var alltså inklu-
derade tidigt i det europeiska samarbetet.
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någon form av krav på skydd mot fl yg- eller ubåtsanfall under spänningstill-
stånd; ja, kanske redan under fredsförhållanden, negligerades praktiskt taget 
helt i den svenska försvarsplanläggningen trots erfarenheterna från neutra-
litetsvakten. Frågan om hur det ökade antalet svenskfl aggade handelsfartyg 
skulle kunna erbjudas någon form av skydd eller eskort av svenska örlogs-
fartyg ute på världshaven, betraktades väl mest som en teoretisk fråga. Först 
under 1950-talet hade vi kommit så långt, att de västallierades anvisningar 
för handelsfartygs uppträdande under konvojering översatts till svenska och 
distribuerats till de svenska rederierna. Då först fi ck svenska fartyg i oceanfart 
en rimlig möjlighet att kunna ingå under en allierad konvojregim på ett rimligt 
sätt.

Successivt lämnade den svenska försvarsplaneringen alla tankar på en 
möjlig framtida neutralitetsvakt därhän och enbart ett enda krigsfall planera-
des.18 I en sådan miljö fanns det inte något naturligt utrymme för vare sig sjö-
fartsskydd eller operativa verksamheter under fredsförhållanden. Man trodde 
sig veta, att de resurser som togs fram för invasionsförsvaret även skulle vara 
tillräckliga för de uppgifter ett neutralitetsförsvar kunde ställas inför och att 
all insats- och incidentberedskap skulle kunna lösas med fredsorganisationens 
resurser.19 Under den inledande tiden efter krigsslutet kunde detta möjligen ha 
varit giltigt, men redan i slutet av 1950-talet var rustningsnivån och tillförseln 
av nya fartyg så begränsad att neutralitetsuppgifterna troligen inte längre kun-
de lösas på ett rimligt sätt, vilket kanske redan då borde ha resulterat i ändrade 
principer för försvarets insatsberedskap - särskilt för fl ottan och fl ygvapnet - 
men utvecklingen blev snarare en annan.

Freden medgav också att de traditionella örlogsbesöken kunde återupptas 
och i oktober 1945 genomfördes ett första brittiskt örlogsbesök efter kriget, 
då HMS Birmingham eskorterad av två jagare besökte Stockholm.20 Ett stort 

18 Den allmänna debatten i försvarsfrågor dominerades i mycket av offi cerare från armén. 
Sjöoffi cerarnas villighet att debattera försvarsfrågor offentligt påverkades kanske av den s.k. 
Boldt Christmas-affären 1946, då en kommendörkapten och f d marinattaché i London mer 
eller mindre tystades ner och hotades med avsked, när han publicerade en bok med sina under 
signatur publicerade artiklar från beredskapsåren i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning och 
där han kritiserade den förda svenska neutralitetspolitiken och även anklagade den svenska 
försvarsledningen för att vara alltför tyskvänlig. ”Affären” hade uppenbarligen en förhistoria 
1942, då han återkom till Sverige från London, vilket bl.a. medförde att en marindirektör med 
samma efternamn, som blivit invald som ledamot i Kungl. Örlogsmannasällskapet redan året 
därpå på egen begäran begärde sitt utträde ur akademien. Se vidare Urban Sobéus artikel i 
KKrVAHT nr 2 2002, Voro vi neutrala? — affären Emil Boldt-Christmas 1946.

19 Här kanske det också bör anges, att marinens alla fartyg och helikoptrar förstås också ingår i 
sjöräddningen.

20 Man bör erinra sig, att Storbritannien då också var en Östersjömakt eftersom Schleswig-
Holstein ingick i den brittiska ockupationszonen.
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antal svenska sjöoffi cerare fi ck då tillfälle att personligen studera dels hur 
tjänsten anordnades ombord på ett stridsfartyg med krigserfarenhet, dels hur 
nymodigheter som till exempel ”ekoradio” såg ut i verkligheten.

Kryssarna Tre Kronor och Göta Lejon kunde, något försenade, genomföra 
sina provturer i årsskiftet 1946/47 respektive på sensommaren 1947 och i 
mars 1948 kunde CKF fl ytta sitt befälstecken till Göta Lejon, som nu blev 
Kustfl ottans fl aggskepp. Kryssarna hade en artilleribestyckning av högsta 
klass. De medelsvåra pjäserna var helautomatiska och kunde användas mot 
såväl sjö- som luftmål som till kustbeskjutning.

Långresorna med Kungl. Sjökrigsskolans aspiranter återupptogs i januari 
1946, då Fylgia gjorde en två månaders ”långresa” runt de brittiska öarna 
med besök i Lissabon och Funchal. Från mitten av maj gjordes en ytterli-
gare månadslång utlandsexpedition med hamnbesök i bl. a Bergen, Dublin 
och Antwerpen och i oktober kunde Gotland inleda en sexmånaders lång-
resa. Även segelfartygsutbildningen moderniserades, då de nya skonerterna, 
Gladan och Falken togs i tjänst 1947.

Sommaren 1947 genomförde sju ubåtar ur Kustfl ottan ett utlandsbesök 
i Torshavn på Färöarna, som inte besökts av svenska örlogsfartyg sedan 
”Italienjagarnas” kända besök där 1940. Pansarskeppet Oskar II fi ck samma 
år uppgiften att föra hem stoftet av prins Gustaf Adolf, som omkommit vid en 
fl ygolycka på Kastrup. 

Gladan och Falken. (Försvarets bildbyrå, foto Thomas Wingstedt)
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I samband med övertagandet av de nybyggda kryssarna – och under en 
hotande internationell utveckling i form av Tjeckoslovakienkrisen och 
Sovjetunionens krav på en vänskapspakt med Finland – höll dåvarande sous-
chefen21 i marinförvaltningen, konteramiral Stig H:son Ericson, den 1 mars 
1948 ett stort programtal i Göteborg, där han utvecklade synen på fl ottans 
uppgifter och framtid; delvis som ett genmäle på försvarskommissionens då 
avlämnade betänkande. Han framhöll då att: 

Flottans framtid handlar om sjöfartsskydd och om att hålla sjöförbindelserna 
öppna så att vi kan kommunicera med vänskapligt sinnade nationer.

Han fi ck tydliga instämmanden i sin uppfattning av bland andra 
Kommerskollegium och Redareföreningen.

21 Formellt var CM även chef för Marinförvaltningen, där verksamheten därför leddes av en 
”Souschef”.

I samband med övertagandet av de nybyggda kryssarna — och under en
hotande internationell utveckling i  form av Tjeckoslovakienkrisen och
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2.  Flottan och Första kalla kriget 1948-1969.
Pragkuppen i februari 1948 ledde till att WEU – den s.k. Brysselpakten - 
bildades och den följande Berlinkrisen 1948-49 kan sägas ha utlöst det som 
kom att kallas för Kalla kriget. Berlinkrisen ledde till en amerikansk strate-
gisk omprövning och till att Atlantpakten bildades, vilket bland annat innebar 
att amerikanskt kärnvapenbärande strategiskt fl yg frambaserades till baser i 
Storbritannien22. Västs politiska inriktning för efterkrigsvärlden gick i huvud-
sak tillbaka till Atlantdeklarationen, som Churchill och Roosevelt hade ingått 
redan i augusti 1941 ombord på HMS Prince of Wales och USS Augusta. Östs, 
d v s i realiteten Sovjetunionens, långsiktiga säkerhetspolitiska ambitioner 
präglades av en ideologiskt betingad expansionism kombinerat med ett stort 
säkerhetsbehov för det egna hemlandet. 

Det Kalla kriget – ibland kallat för det Tredje världskriget – var en glo-
bal kraftmätning mellan Öst och Väst, som pågick från 1940-talets mitt till 
Sovjetunionens sammanbrott 1991. Konfl ikten fördes mellan de båda super-
makterna och ofta - och i olika avseenden - i den så kallade Tredje världen 
och samtidigt på fl era konfl iktnivåer. Från marin utgångspunkt hade därför 
supermakterna också ett påtagligt behov av att kunna utnyttja och kontrol-
lera de globala sjövägarna för att kunna understödja sina klienter och hävda 
sina intressen i andra delar av världen. Konfl ikten utspelade sig också i våra 
hemmafarvatten och berörde i varierande grad även Sverige och svenska in-
tressen. Den pågick dagligen och ofta samtidigt på fl era arenor och konfl iktni-
våer, utom den allra högsta, det totala kärnvapenkriget, som hela tiden fanns 
hotande i bakgrunden, om en konfl ikt av någon anledning skulle eskalera 
utom kontroll. 

Det grundläggande strategiska läget i vår del av Europa var, att Västmakterna 
– från 1949 som NATO – behärskade Östersjöutloppen, medan Sovjetunionen 
med underlydande satellitstater – från 1955 kallad Warszawapakten – höll 
stränderna vid hela den östra och södra delen av Östersjön från Finska vi-
ken ned till Lübecksbukten. Att Östersjön, som sammanbinder viktiga be-
folknings- och industricentra och som bär en omfattande sjöfart, också blev 
en arena för olika former av verksamheter mellan parterna under Kalla kriget 
är kanske därför närmast en självklarhet. Sveriges tydligt utsatta läge mellan 
blocken blev en naturlig utgångspunkt för vår säkerhetspolitik. Från svensk, 
mera marinstrategisk utgångspunkt var dessutom förbindelserna västerut – 
över Västerhavet – av utomordentlig betydelse för landet och för vår försörj-
ning; framför allt i fred och på lägre konfl iktnivåer, men också om vi skulle 

22 Det fi nns uppgifter om att hela den amerikanska kärnvapenarsenalen medfördes – alla sju atom-
bomberna!
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utsättas för ett anfall österifrån och behövde tillförsel av olika slags förnöden-
heter och kanske även underhåll och militära förstärkningar från västvärlden. 
De grundläggande – och tidsmässigt delvis motsägelsefulla – strategiska för-
hållandena kom också att påverka den svenska fl ottan och dess vardag under 
hela perioden. Men det krav på vårt försvar som närheten till en potentiell öst-
västlig konfrontationszon ställde på vårt försvar, var inte alltid så uppenbar 
för andra delar av det svenska fredssamhället.

Västs marina huvuduppgift var att hålla Atlantförbindelserna öppna och 
därför var en viktig uppgift i vårt närområde att förhindra den sovjetiska 
Östersjömarinen från att komma ut i Nordatlanten och störa fl ödet av förnö-
denheter mellan USA och Västeuropa. Även om västs strategiska uppgift i 
Östersjöområdet därför huvudsakligen var defensiv, innehöll den dock fl era 
offensiva element, som på och under ytan kunde rikta sig mot östs ganska 
svagt utvecklade sjötransportapparat, men som ändå var viktig för östs för-
sörjning av en planerad markoffensiv på kontinenten.

Den sovjetiska militära strategin var starkt centrerad kring markstridskraf-
terna och sjökrigföring betraktades i sovjetiskt militärt tänkande mest som en 
form av stödjande fl ankoperationer till markfronten. Inledningsvis var också 
de resterande stridsfartygen från Andra världskriget ganska få och amfi bie-
kapaciteten svag. Sammantaget måste Östersjömarinens förmåga att då ge-
nomföra någon form av traditionell överskeppning mot Sverige bedömas som 
mycket begränsad – särskilt om man ser den mot den då ganska starka svens-
ka fl ottan; ett resultat av utbyggnaden under beredskapsåren. Någon kapacitet 
för en större konventionell kustinvasion fanns i realiteten aldrig på östsidan, 
trots att detta i mycket blev utgångspunkten för den svenska försvarsplane-
ringen. Det fanns dock tillräckliga resurser för att överraskande, och med stöd 
av handels- och fl odtonnage, genomföra olika former av taktiska eller möjli-
gen operativa landsättningar mot ett eller fl era punktmål i Östersjöområdet. 
Senare uppgifter visar också, att den sovjetiska Östersjömarinen i första hand 
planerade att redan i ett krigs inledningsskede – eller kanske till och med 
dessförinnan – snabbt besätta det demilitariserade Ålandsområdet och däri-
från skulle en handfull hamnstäder i Bottniska viken eller i norra Östersjön 
kunna anfallas och intas innan Sverige – och Finland – hunnit mobilisera.23

Det inträffade under Kalla kriget fl era allvarliga kriser, som hotade att es-
kalera till ett kärnvapenkrig, men perioden innehöll också tider av avspänning 
och förhandlingar om rustningsbegränsningar. Huvudmotståndarna avskräck-

23 De sovjetiska kraven på Hangö respektive Porkkala vid fredssluten 1940 och 1944 får här en 
annorlunda förklaring än den gängse. Stödjepunkterna på den fi nska sydkusten kunde ju myck-
et väl fungera som tillfälliga baser vid en mer eller mindre dold basering mellan Leningrad och 
Åland inför ett angrepp västerut.
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tes från direkta militära angrepp på varandra av den andra partens förmåga att 
möta ett anfall med förödande vedergällningsinsatser och de båda supermak-
terna ökade genom åren successivt sina kärnvapenkapaciteter.24 Konfl ikten 
fördes i några fall som öppet krig genom ”ombud” eller av regimer, som av en 
eller annan anledning kunde räknas som allierade eller förbundna, och hela ti-
den även som kapprustningar av olika slag och genom vapenexport till parter, 
som ansågs vara på ”rätt sida”.

I denna kraftmätning hamnade Sverige i ett svårt läge mellan maktblock-
en, vilket oroade många svenskar i ledande ställning. Inte minst statminister 
Erlander eftersom han i det kalla krigets inledande skeden uppfattade att det 
bara var en tidsfråga innan ett öppet krig mellan öst och väst skulle bryta ut. 
Han engagerade sig därför personligen för att politiska förberedelser inleddes 
för en samordning med västmakterna.25 

I samband med Pragkuppen i februari 1948 önskade den brittiska 
Labourregeringen genomföra en marin styrkedemonstration i Östersjön för 
att visa att man hade tydliga nationella intressen även här. Royal Navy kunde 
dock inte genomföra en sådan operation, eftersom man var fullt upptagen i 
Medelhavet och i Indiska oceanen och saknade respektingivande resurser som 
samtidigt kunde avdelas till vår del av Europa. Men amiralitetet fann en ut-
märkt alternativ lösning då HMS Devonshire – en relativt gammal tung krys-
sare – i början av juni och i samband med kung Gustafs 90-årsdag sändes på 
örlogsbesök till Stockholm. Det skapades alltså en ordentlig publicitet kring 
just detta brittiska örlogsbesök och kring det brittiska deltagandet i paraderna 
i samband med födelsedagsfi rande. Den politiska markeringen var tydlig och 
även allmänheten torde ha lagt märke till att britterna fanns närvarande och 
ansåg sig ha intressen att försvara i Östersjöområdet! 

I Sverige genomfördes inte några militära beredskapshöjningar alls inför 
den konfl ikt mellan ockupationsmakterna om den västtyska – och östtyska – 
valutareformen, som höll på att utveckla sig till den Berlinkris, som vi känner 
från historien, och inte heller inför rykten om en sovjetisk ”Påskattack”.26 

24 Vid Kalla krigets höjdpunkt 1985 uppges sammanlagt mer än 65 000 kärnladdningar ha ingått 
i arsenalerna. Se vidare SIPRI årsböcker och <www.atomicarchiive.com>.

25 Erlanders dagböcker före 1950 handlar mycket om hur han plågades av att själv hålla de sä-
kerhetspolitiska kontakterna med främst partikamraterna i Storbritannien och först efter kom-
munalvalet 1950 kunde han skaffa sig en personlig hjälp med detta, då Dag Hammarskjöld 
utnämndes till konsultativt statsråd med den inte helt öppet uttalade uppgiften att vara statsmi-
nisterns samtalspartner i de besvärliga säkerhetspolitiska frågorna.

26 Den allmänna politiska situationen i Europa präglades dessutom samtidigt av pågående stor-
strejker i bl.a. Storbritannien, Italien, Frankrike och Finland. Samtliga dessa strejker angavs 
vara mycket hotande mot den demokratiska ordningen och iscensatta eller i alla fall under-
stödda av Kominform, som grundats i oktober 1947 och som var Sovjetunionens organ för 
subversion i väst via de lokala kommunistpartierna.
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Riksdagen fattade dock, påverkade av händelserna på andra sidan Östersjön 
och av den i april ingångna fi nsk-sovjetiska VSB-pakten, den 21 juni 1948 
ett beslut om försvaret, som i stort innebar att den krigsorganisation, som 
landet hade byggt upp under beredskapsåren, tillfälligtvis blev bestämmande 
för försvarsanslagens storlek och inte den sittande försvarskommissionens 
förslag till bantningar.27 Därmed uppstod också automatiskt en rimlig insats- 
och beredskapsnivå inom fl ottan; men mest som en följd av det övergripande 
beslutet och eftersom i princip alla stamstridsfartyg i ”första linjen” skulle 
vara rustade.

Det första nordiska marinkadettmötet efter kriget genomfördes 1948 i 
Lysekil och den svenska Sjökrigsskoleavdelningen, Fylgia, Norrköping 
och Stockholm, besökte under sommarexpeditionen dessutom bl. a Bristol, 
Amsterdam och Trondheim. Gotlands vinterlångresa gick i huvudsak till afri-
kanska hamnar, vilket ännu var mycket exotiskt för den svenska allmänhe-
ten.28

Under de sovjetiska påtryckningarna på Finland om att ingå en samarbets-
pakt, inleddes också – i mycket inspirerat av den brittiska Labourregeringen29 
– förhandlingar om att skapa ett skandinaviskt försvarsförbund mellan de 
socialdemokratiskt styrda länderna, som därmed, enligt den brittiska reger-
ingens uppfattning, skulle rida spärr mot en vidare kommunistisk expansion 
västerut i Nordeuropa.30 De förberedande mötena innebar samtidigt, att ett 
antal svenska högre militära chefer träffade och utbytte tankar om en gemen-
sam planläggning med sina danska och norska kollegor. På den marina sidan 
skissades således att de nya svenska kryssarna skulle baseras i Västerhavet 
för att där leda sjöfartsskyddet i Skagerrack och att samtidigt fungera som 
luftförsvarscentraler för Danmark och södra Norge. Kryssarna var väl läm-
pade för dessa uppgifter och våra grannländer hade ännu inte byggt upp några 
egna resurser för ledning av sitt luftförsvar. Spärrningen av Östersjöutloppen 
var en annan viktig marin samordningsfråga, som dock kunde medföra vissa 
folkrättsproblem eftersom det handlade om internationella sund. När förhand-
lingarna om ett försvarsförbund misslyckats i januari 1949 ansåg regeringen 

27 Den stora tvisten i riksdagen blev i stället frågan om värnpliktstidens längd. Regeringens propo-
sition omfattade av besparingsskäl (?) en minskning från 12 till 9 månaders första tjänstgöring, 
vilket riksdagen också beslöt.

28 Det ”hörde till” att några aspiranter personligen rapporterade till sina hemorters tidningar om 
sina upplevelser under långresorna, vilket säkert hade en god rekryteringseffekt – både till fl ot-
tan och till UD.

29 Till och med utrikesminister Östen Undén uppger i sin dagbok, att han ”fört diskussioner” med 
sin brittiska kollega, Bevin, i mars.

30 Detta är Aunesloumas huvudtes efter studier i brittiska arkiv. Se Juhana Auneslouma, Britain, 
Sweden and the Cold War, 1945-1954: understanding neutrality, Pelgrave 2003.
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Amsterdam och Trondheim. Gotlands vinterlångresa gick i huvudsak till afri-
kanska hamnar, vilket ännu var mycket exotiskt för den svenska allmänhe-
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ändå att frågorna kring skyddet av importsjöfarten och om en spärrning av 
Öresund fortfarande skulle fi nnas kvar som viktiga uppgifter för den svenska 
marinen.31 I den nya situationen, då Danmark således redan blivit medlem 
av NATO, behövdes dock ett tydligt mandat för marinen om att överlägga 
och planera med den danska marinen om hur en spärrning av Öresund skulle 
samordnas, vilket regeringen i mars 1950 lämnade efter ett särskilt regerings-
beslut.32 En initial uppdelning – innan en mera omfattande samordning kunde 
genomföras – av Östersjön i skilda marina operationsområden skedde också 
redan under 1949, vilket presenterades som en ubåtssäkerhetsfråga i marin-
order nr H 98/49, trots att det danska ubåtsbeståndet då var ganska obetydligt; 
i varje fall jämfört med det svenska.33 

Vid sidan av de skandinaviska kontakterna inleddes i oktober 1949 också 
mycket sekreta samtal mellan CM, amiral Helge Strömbeck, och den brittiske 
marinattachén i Stockholm, captain Wyatt Larken, om förutsättningarna för ett 
samarbete i händelse av krig.34 Dessa samtal resulterade i februari 1950 i pla-
ner om att i krigstid placera brittiska förbindelseoffi cerare i marinstaben och 
vid marindistriktsstaberna i Göteborg och Karlskrona. Detaljerna skulle dis-
kuteras närmare och informellt under de kommande brittiska örlogsbesöken 
i Sverige sommaren 1950; en handlingslinje som även godkänts av brittiska 
UD och av utrikesminister Bevin personligen. Det bestämdes också, att sam-
talen skulle ske mellan så få deltagare som möjligt och att inga skriftliga brit-
tiska underlag skulle överlämnas till svenskarna.35 Vid samtalen orienterade 

31 Det var egentligen först nu, som den svenska neutralitetspolitiken offentliggjordes – efter för-
handlingarnas sammanbrott! Se vidare Bjereld-Johansson-Molin, Sveriges säkerhet och fred, 
svensk säkerhetspolitik under kalla kriget, Stockholm 2008, s 94-111. 

32 Den 13 februari 1950 sammanträffade de skandinaviska statsministrarna i Halmstad och trots 
en hel dags förhandlingar i landshövdingeresidenset blev det ingen presskommuniké efteråt. 
Erlander angav två dagar senare, att mötet handlat om tullunion och om elsamarbete, men 
anteckningarna i hans dagbok från veckan dessförinnan talar om hans förtrytelse över Einar 
Gerhardsens ovilja att ingå någon form av överenskommelse efter Karlstadsförhandlingarnas 
sammanbrott. Erlanders irritation över Hjalmarssons propåer före mötet om ett fortsatt skandi-
naviskt försvarssamarbete trots dansk och norsk NATO-anslutning tyder snarare på att det var 
just detta som diskuterades vid mötet i Halmstad. Att det varit något extraordinärt som disku-
terats framgår även av statsministrarnas undvikande offi ciella motiv om varför mötet avhållits, 
varvid den danske statsministerns, Hans Hedtoft, var mest originellt. Han uppgav, att han hade 
fått en ny bil, som han ville provköra! Se Tage Erlander, Dagböcker 1950-51, utgiven av Sven 
Erlander, Gidlunds, Stockholm 2001, s 44 ff.

33 Det fanns vid tillfället enligt Marinkalendern inom NATO tre äldre danska ubåtar (brittiska, 
f d polska) samt tre västtyska ubåtar, varav en betecknades som försöksubåt medan den svenska 
ubåtsfl ottan omfattade 24 enheter.

34 Det är nog troligt, att CM inledde dessa samtal utan att konsultera vare sig stats- eller försvars-
ministrarna.

35 CM hade redan 1945 givit ut bestämmelser, som angav, att brittiska förtroliga uppgifter skulle 
behandlas som hemliga.
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britterna också om, att de inte planerade genomföra några krigstida operatio-
ner med övervattensfartyg i Östersjön, där deras marina insatser främst skulle 
omfatta fl ygbombning och fl ygminfällning i södra Östersjön. Till det senare 
krävdes dock en vidare samordning med danskarna, som ännu inte kände till 
de svensk-brittiska marina samtalen. På Nordsjön skulle fartyg destinerade till 
Sverige eskorteras av Royal Navy till den norska territorialvattengränsen,36 
där svenska örlogsfartyg skulle överta eskortansvaret.

De etablerade kontakterna mellan vissa svenska, danska och norska högre 
militära chefer fortsatte genom åren som så kallade ”taktiska diskussioner” 
och på stats- eller försvarsministrarnas diskreta uppmaning; något som förblev 
väl dolt i den egna organisationen och helt okänt för den svenska allmänheten. 
Det betydde i realiteten att det redan 1949 fanns möjligheter för det svenska 
försvaret, att samordna den operativa planeringen med det då bildade NATO 
via Danmark och Norge, även om Sverige offi ciellt stod utanför samarbetet 
inom pakten. De viktigaste samordningsfrågorna med väst – inledningsvis 
främst med Storbritannien och då det Kalla kriget formades – fanns annars 
på det luftoperativa området. De allierades strategiska fl yg planerade att ut-
nyttja luftrummet över Skagerrak, Kattegatt samt över Sverige som ett pas-
sageområde vid sina anfl ygningar mot de planerade målen i Sovjetunionen.37 
Samtidigt fanns det ett tydligt västintresse, att svenskarna kunde försvara sitt 
luftrum mot anfl ygningar österifrån mot mål i Västeuropa. Denna mycket på-
tagliga operativa kopplingen till väst gällde i stort sett oförändrat ända fram 
till 1970-talet, då den amerikanska andraslagsförmågan till större del i stället 
baserades på interkontinentala robotar och Polarisbestyckade ubåtar än enbart 
på kärnvapenbärande bombfl yg.38

Sverige ingick således från början i NATO planer för den Nordeuropeiska 
regionen, vilket framgår bland annat av en studie, som det brittiska COS gjor-
de redan i januari 1949.39 De tre skandinaviska staterna betraktades där som 
ett sammanhållet operationsområde, vilket även blev en grund för NATO, då 
alliansen bildades. De skandinaviska staterna och Finland utgjorde också från 

36 D v s gränsen mellan Atlant- och Europakommandona inom NATO.
37 En amerikansk underhandsförfrågan om överfl ygningar hade, enligt Undéns anteckningar, dis-

kuterats i utrikesutskottet redan den 19 februari 1948, men föranledde då tydligen inga beslut 
eller åtgärder. Undéns dagboksanteckningar, utg. av Karl Molin

38 Det amerikanska strategiska fl yget baserades från mitten av 1960-talet om och i huvudsak till 
baser i Nordamerika, vilket även förändrade deras anfl ygningsvägar mot målen i Sovjetunionen 
och minskade deras behov av passage genom svenskt luftrum. Jfr NPK, SOU 1994:11, kap 
4-5.

39 Den viktigaste slutsatsen av studien för Sveriges del var dock, att Storbritannien föreslogs fortsät-
ta med vapen- och teknologiexporten till Sverige trots att landet inte ingick i NATO-samarbetet.
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sovjetisk militär utgångspunkt ett enda operationsområde eller, som det se-
nare kom att kallas – krigsskådeplats; ”Teatr Voejennaja Dejstva, TVD”.

Storstrategin påverkade dock endast marginellt den dagliga verksamheten 
inom kustfl ottan, där uppbyggnaden av de nya eskadrarna och den nya tak-
tiken dominerade verksamheten. Ett relativt stort örlogsbesök avlades i juli 
1949 av Tre Kronor, Uppland, Öland och Visby i England och, när de svenska 
traditionella fi skeplatserna i Nordsjön och öster om Island sommaren 1949 
hade friförklarats, kunde Islandsfi sket återupptas och frågan om stödfartyg 
blev därför åter aktuell. Inledningsvis avdelades hjälpkanonbåten Odin, som i 
sin civila roll var fi skeriinspektionsfartyg, för uppgiften. Även fi skesäsongen 
1950 avdelades ett stödfartyg bemannat av fl ottan i form av Fiskeristyrelsens 
fartyg Skagerrak, men från 1951 och ända fram till 1976, då detta fi ske upp-
hörde, avdelades varje år en minsvepare för uppgiften att vara stödfartyg åt 
Islandsfi sket. Verksamheten var mycket uppskattad av fi skarena och stödet 
omfattade såväl läkarhjälp som småreparationer och, i värsta fall, bogsering 
till närmsta hamn. Flottan hade därigenom också en bra relation till en viktig 
maritim intresseorganisation. En normal fi skesäsong omfattade ett trettiotal 
trålare och var och en återkom till Sverige med mellan 600 och 1500 tunnor 
insaltad sill, vilket hade sin betydelse för folkförsörjningen i den annars gan-
ska knappa efterkrigstiden, där fl era matransoneringar fortfarande gällde.

Beredskapsfrågorna hade med anledning av de inträffade kriserna stude-
rats särskilt inom marinstaben och i februari 1949 gav CM därför ut en order 
med bestämmelser för marinledningens beredskap mot kuppföretag. Det för-
utsattes tydligen, att marinens chefer själva reglerade sin egen beredskap på 
motsvarande sätt.

Att det tillfälliga försvarsbeslutet från 1948 skulle visa sig svårt att inne-
hålla, kom väl inte som någon överraskning och redan året därpå tillsatte 
försvarsminister Vougt därför en ny försvarsutredning, där framför allt den 
omfattande uppbyggnaden av fl ygvapnet skulle motiveras och utan att den 
hemliga operativa kopplingen till väst skulle avslöjas. Statsminister Erlander 
hade dock redan i mars uppvaktats av ÖB och CFst, generalerna Jung och 
Swedlund, som hotade med kategoriklyvning inom värnplikten, om inte 
mera pengar avsattes för försvaret. ÖB – eller var det kanske snarare ”armé-
lobbyisten Jung” – antydde emellertid en alternativ lösning på problemet och 
framhöll, att det fanns pengar att hämta på annat håll för ”fl ottan var nu illa 
avvägd”. Det intressanta är kanske dock, att de båda generalerna gick förbi 
sin egen minister i ett rent planeringsärende och att ingenting framfördes om 
det strategiska läget, utan samtalet mellan landets statminister, dess ÖB och 
försvarsstabschef handlade enbart om försvarsanslaget och att det gott kunde 
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gå ut över fl ottan!40 Den följande försvarsutredningen lades för övrigt ner i 
skuggan av Koreakriget, utan att ha presenterat några förslag.

I april 1949 bildades NATO och den 25 augusti provsprängde Sovjet sin 
första atombomb; dagen efter det att NATO-avtalet formellt trätt i tillämp-
ning. Sverige hamnade nu i ett något komplicerat läge inte minst eftersom 
fl era på högsta regeringsnivå fruktade att ett nytt världskrig snart skulle bryta 
ut och att vi då öppet måste välja sida. 

Till sjöss började de sovjetiska marina aktiviteterna expandera så smått och 
den 20 februari 1950 uppbringades två svenska fi skebåtar, Larex och Marion, 
i Gdanskbukten, vilket föranledde den svenska regeringen att ”påtala” hän-
delsen – ingen högre beredskap eller order om skydd av svenska fartyg till 
sjöss övervägdes eller beordrades dock.41  Den 8 april inträffade en allvarlig 
fl ygincident över Östersjön, då ett amerikanskt spaningsfl ygplan från SAC 
blev nerskjutet över södra Östersjön, vilket gjorde att president Truman beslöt 
att tillfälligt förbjuda amerikanska fl ygburna underrätteleföretag i närheten av 
den sovjetiska gränsen. Uppgiften kunde ju – skulle det senare visa sig – lösas 
av andra!42

Den 25 juni 1950 gick nordkoreanska förband till anfall på den koreanska 
halvön och säkerhetsrådet frågade FN medlemsstater om vilka resurser de 
önskade bidra med för den kommande insatsen mot angreppet.  I den svens-
ka utrikesnämnden diskuterades faktiskt om att bidra med ”transportfartyg”, 
vilket väl antagligen skulle betyda civilt tonnage och kanske även skulle ha 
passat en ”svensk profi l” ganska väl, men övervägandena utmynnade i stället 
i att militärt fältsjukhus erbjöds. Koreakriget medförde i övrigt inga bered-
skapshöjningar i Sverige.43

I stället fi ck Tre Kronor och två jagare riksdagens uppdrag att överföra ett 
bibliotek som riksdagens gåva till det färöiska alltinget i Torshavn. Det före-
kom vissa funderingar ombord på lämpligheten i att endast en vecka därefter 
avlägga ett stort örlogsbesök med hela kustfl ottan i Köpenhamn – det fanns ju 
en ganska betydande färöisk frihetsrörelse – men även besöket där genomför-
des på ett utmärkt sätt och den svenske hedersamiralen, kung Fredrik, inspek-
terade i sammanhanget kryssaren Tre Kronor! 

40 Erlander: Dagböcker 1945-1949 sid 328 
41 Även CKF konstaterade i en dansk intervju i örlogsbesöket i Köpenhamn, att den svenska ma-

rinen inte hade uppgiften att skydda det svenska fi sket på internationellt vatten!
42 Spaningsfl ygfl ottiljen, F 11, hade nyligen satts upp med S 31 ”Spitfi re” och genomförde redan 

1949 och delvis med brittisk hjälp fl era långa och mycket hemlighållna spaningsföretag långt 
in över sovjetiskt territorium.

43 FN-styrkornas strategiska motåtgärd mot den nordkoreanska invasionen blev Inchon-
operationen, som byggde på att de hade ett totalt sjöherravälde och att de därmed kunde bryta 
den nordkoreanska vidare erövringen av Sydkorea. En riktig kustinvasion således!
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Vid den brittiske fl ygministerns, Henderson, besök i Stockholm i januari 
1951 om den fortsatta vapenimporten från England, lät statsminister Erlander 
och försvarsminister Vougt honom förstå, att de bedömde att Sverige i hän-
delse av ett krig mellan öst och väst tämligen omgående skulle bli indraget. 
För att en planmässig samordning då skulle kunna ske med västmakterna, 
ansåg sig dock britterna behöva mera information om det svenska försvaret 
och om den svenska krigsplanläggningen. Henderson föreslog också direkta 
regeringssamtal, men detta avvisades dock av de svenska ministrarna.

Redan i juni 1951 besöktes således Stockholm – efter en omfattande 
fl ygövning över Östersjön – av hangarfartyget HMS Indomitable med CinC 
Home Fleet, amiral Philip Vian44, embarkerad och såväl den nye svenske 
ÖB, Nils Swedlund, som CM, Helge Strömbäck, framförde vid samtal om-
bord, att de inte uppfattade en svensk neutralitet som en möjlig handlings-
linje vid ett framtida krig, men samtidigt att ett svenskt NATO-medlemskap 
skulle kunna uppfattas som alltför utmanande för tillfället. ÖB beklagade att 
han just nu inte kunde diskutera något om den svenska krigsplanläggningen, 
men han skulle ”naturligtvis göra detta innan ett krig bröt ut”.45 Detta kan 
kanske av sentida betraktare uppfattas som stötande, men försvarsminister 
Vougt hade med anledning av de tidigare diskussionerna redan i mars skickat 
ett hemligt PM till Henderson om det svenska försvaret, dess krigsplanlägg-
ning, organisation, styrka och utrustning; d v s betydligt mer än vad samtalen 
ombord hade avhandlat. Vougts PM styrkte britterna i deras uppfattning om 
att den svenska regeringen i praktiken önskade ingå i NATO planläggning 
på något sätt, även om Sverige offi ciellt hävdade en neutralitetspolitik. Att 
Sverige inte avsåg gå så långt som britterna inledningsvis uppfattat, framför-
des i slutet av augusti av Erlander, då hans personlige vän, den nye brittiske 
utrikesministern Morrison, under stor sekretess besökte honom i Halmstad. 
Med ”Halmstadssamtalen”, som Dag Hammarskjöld kallade dem, avslutades 
de bilaterala diskussionerna på ministernivå, men det beslöts samtidigt att 
kontakterna på försvarsgrensnivå skulle fortsätta och svenska sjöoffi cerare 
kunde exempelvis även fortsättningsvis gå kurser i stridsledning och ubåtsjakt 
vid de brittiska utbildningsanstalterna tillsammans med kollegor från andra 
NATO-stater. Vid regeringsombildningen i oktober 1951 fi ck Vougt avgå och 
samma månad resulterade de allmänna valen i Storbritannien i en Toryseger, 
vilket bidrog till att försvåra de fortsatta hemliga bilaterala försvarssamtalen 

44 Vian hade bl. a 1940 varit den jagarfl ottiljchef som krävt ett utlämnande av de svenska s.k. 
Italienjagarna vid Färöarna och som sedan befriade engelska krigsfångar på det tyska hjälpfar-
tyget Altmark i Jössingfjord i Norge.

45 First Sea Lords rapport i FO arkiv, Kew.
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på regeringsnivå. Vougt efterträddes som försvarsminister av Torsten Nilsson, 
som tillhörde det socialdemokratiska partiets innersta toppskikt och som var 
väl orienterat om det hemliga samarbetet med västsidan. 

Båda de moderna kryssarna var under övningsåret 1951 för första och enda 
gången rustade samtidigt. Detta var möjligt eftersom Gotland var under över-
syn och ombyggnad och Tre Kronor fungerade därför också som chefsfartyg 
för Sjökrigsskolavdelningen samtidigt som hon var fl aggskepp för kustfl ot-
tans andra eskader. Rustningsvolymen och bemanningen bestämdes således 
fortfarande av fartygens modernitet.

Månadsskiftet maj-juni besökte Kustfl ottans huvuddel, Göta Lejon, Tre 
Kronor, fyra jagare, Patricia och sex ubåtar Rosyth, vilket föranledde en hel 
del funderingar i pressen om de svenska förbindelserna västerut. CinC Home 
Fleet, amiral Philip Vian besökte under vistelsen i Rosyth CKF ombord på 
Göta Lejon, men vad de talade om har vi ännu ingen rapport om. Göta Lejon 
och en jagare fortsatte sedan till Greenwich; ubåtarna till Chatham och övriga 
till Southend-on-Sea. Om inte annat så innebar detta ”sjötåg” västerut en bra 
PR och många nyttiga kontakter med brittiska kollegor.46

Prov Kfl  TB/51 gavs ut i april 1951 och kompletterade den så sent som 
året dessförinnan utgivna Taktiska Föreskrifter, TF:II, och skulle användas 
tillsammans med Kfl  OpB. Det taktiska uppträdandet skulle nu ske i eska-
der, men någon strategisk eller operativ bakgrund angavs fortfarande inte. 
Bestämmelserna präglades av snabba offensiva framstötar och av nära samver-
kan med fl ygstridskrafterna. Men dessa taktiska principer mötte stor skepsis 
på andra håll bland annat i fl ygvapnet – och i marinstaben. Att motståndaren 
till sjöss skulle vara Sovjetunionen framgick mest av ett antal diagram, som 
visade den pansarbrytande förmågan för kryssarnas medelsvåra artilleri mot 
vissa mål, nämligen de sovjetiska kryssarna Kirov, Maxim Gorki, Vyborg (f.d. 
fi nska Väinömöinen) och Admiral Makarov (f.d. tyska Nürnberg) och inga 
andra! En annan nyhet var, att övervakningen av operationsområdet för första 
gången angavs vara en ständigt pågående operation. Fredsförhållandena hade 
nu slagit igenom så tydligt, att det i Kustfl ottans stående order, Kfl oM noll 
måste markeras ett ”F” för bestämmelser som skulle gälla i fred och ”K” för 
bestämmelser, som enbart skulle gälla under krigs- eller beredskapstillstånd.

46 Allt paraderande i samband med örlogsbesöken i Storbritannien hade krävt en viss personal-
förstärkning. Aspiranter från Sjövärnskåren hade därför fått mönstra in på fl aggskeppet och 
tjänstgjorde bland annat som musköteripersonal, vilket hade imponerat på amiralen Vian, som 
hade frågat några musköterister om något på engelska och fått ett bra och tydligt svar på samma 
språk. Aspiranterna var nämligen i stor utsträckning elever från läroverket och där hade numera 
engelskan efterträtt tyskan som första främmande språk. Även någon av fl ottans musikkårer var 
ofta embarkerad på fl aggskeppet och gav konserter i land vid de större örlogsbesöken.
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År 1952 skulle enligt CKF avsikt bli det år då den nya eskadertaktiken 
skulle prövas i praktiken, trots att Tre Kronor nu avrustat och Gotland fun-
gerade som eskaderchefsfartyg för den andra eskadern. De månadsrapporter47, 
som CKF skickade till CM visar att det var stor aktivitet kring detta, men ock-
så att verksamheten plågades av bristen på personal. I april rapporterade CKF 
till och med att det var ”låg stridsberedskap i vad avser personal”. Vakanserna 
angavs till 2-10 % av de fastställda fredsbesättningslistorna!48 

I februari 1952 fi ck CKF dessutom tillfälligt avbryta den fortsatta taktik-
utvecklingen, då Göta Lejon beordrades till London för att paradera vid kung 
Georg VI begravning, vilket förstås samtidigt medförde att ett stort antal sam-
tal kunde föras med brittiska kollegor.

Trots de besvärande vakanserna kunde en säkerhetspolitiskt viktig mar-
kering göras i maj 1952, då det svenska statsbesöket i Finland genomför-
des med kungaparet embarkerade på Göta Lejon och med Kustfl ottans hu-
vuddel som eskort. Viss höjd stridsberedskap hölls ombord vid passagen av 
Porkkala, som då fortfarande var besatt eller, som det hette, ”utarrenderat” till 
Sovjetunionen.

Fredagen den 13 juni - dagen innan Kustfl ottans sedvanliga övnings-
uppehåll skulle påbörjas - inträffade de händelser, som blev kända som 
”Catalinaaffären”.  För den svenska allmänheten kom det Kalla krigets verk-
lighet närmare och blev mera påtagligt, då en svensk DC-3:a under ett signal-
spaningsuppdrag blev nedskjuten av sovjetisk jakt över internationellt vatten 
i Östersjön. CKF fi ck meddelande om händelsen kl 1320 och redan kl 1340 
avgick T 34 till sökområdet, en timme senare avgick T 101 och ytterligare två 
timmar senare Sundsvall, som redan samma kväll rapporterade en oljefl äck, 
som man bedömde härröra från nedskjutningen. Två dagar senare bärgade 
hon en gummifl otte, som vid förtöjningen i Stockholm och då allt sökande 
efter överlevande avbrutits, lämnades över för vidare undersökning. Redan 
dagen efter nedskjutningen var således två motortorpedbåtar och en jagare ur 
Kustfl ottan på plats öster om Gotska Sandön för att leta efter eventuella över-
levande. Trots det i praktiken ”nästan” inledda övningsuppehållet, får man väl 
anse, att Kustfl ottans fartyg – och även fregatten Ehrensköld och fyra minsve-
pare ur Stockholmsavdelningen, som också deltog i eftersökningen – hade en 
god beredskap. Att det även fanns några sovjetiska fartyg – en ubåt och tre 

47 Månadsrapport lämnades på några få sidor och omfattade genomförda större övningar, farty-
gens stridsberedskap, personal- och materielläge samt genomförd försvarsupplysning och be-
sök ombord d v s enbart sådant som CM ansågs behöva känna till som högsta operativa chef 
och inget annat. Månadsrapporter som ekonomiska rapporter är en senare tiders påfund.

48 Tekniska offi cerare gick bland annat till IBM – gemenligen kallat ”Inte Bara Marinen” och 
ångmaskinisterna gick till den begynnande kärnkraftindustrin.
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kering göras i  maj 1952, då det svenska statsbesöket i Finland genomför-
des med kungaparet embarkerade på Göta Lejon och med Kustflottans hu-
vuddel som eskort. Viss höjd stridsberedskap hölls ombord vid passagen av
Porkkala, som då fortfarande var besatt eller, som det hette, "utarrenderat" till
Sovjetunionen.

Fredagen den 13 juni -  dagen innan Kustflottans sedvanliga övnings-
uppehåll skulle påbörjas -  inträffade de händelser, som blev kända som
"Catalinaaffären". För den svenska allmänheten kom det Kalla krigets verk-
lighet närmare och blev mera påtagligt, då en svensk DC-3:a under ett signal-
spaningsuppdrag blev nedskjuten av sovjetisk jakt över internationellt vatten
i Östersjön. CKF fick meddelande om händelsen kl 1320 och redan kl 1340
avgick T 34 till sökområdet, en timme senare avgick T 101 och ytterligare två
timmar senare Sundsvall, som redan samma kväll rapporterade en oljefläck,
som man bedömde härröra från nedskjutningen. Två dagar senare bärgade
hon en gummiflotte, som vid förtöjningen i Stockholm och då allt sökande
efter överlevande avbrutits, lämnades över för vidare undersökning. Redan
dagen efter nedskjutningen var således två motortorpedbåtar och en jagare ur
Kustflottan på plats öster om Gotska Sandön för att leta efter eventuella över-
levande. Trots det i praktiken "nästan" inledda övningsuppehållet, får man väl
anse, att Kustflottans fartyg — och även fregatten Ehrensköld och fyra minsve-
pare ur Stockholmsavdelningen, som också deltog i eftersökningen — hade en
god beredskap. Att det även fanns några sovjetiska fartyg — en ubåt och tre

47 Månadsrapport lämnades på några få sidor och omfattade genomförda större övningar, farty-
gens stridsberedskap, personal- och materielläge samt genomförd försvarsupplysning och be-
sök ombord d v s enbart sådant som CM ansågs behöva känna till som högsta operativa chef
och inget annat. Månadsrapporter som ekonomiska rapporter är en senare tiders påfund.

48 Tekniska officerare gick bland annat till IBM — gemenligen kallat "Inte Bara Marinen" och
ångmaskinisterna gick till den begynnande kärnkraftindustrin.
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jagare – i närheten av sökområdet rapporterades in till CKF, som ledde söko-
perationen från sin nu planerade krigsuppehållsplats på Märsgarn.49

När sedan den 16 juni ett utsänt sjöräddningsfl ygplan, typ Catalina, också 
blev nedskjutet kunde händelserna mycket påpassligt kallas för Catalinaaffären 
i stället för DC-3-affären, som incidenten annars borde ha kallats, fast då hade 
förstås frågor uppstått om vad det var för typ av ”navigationsfl ygning”, som 
DC-3:an hade varit ute på.50 CKF orienterades av CM om denna, den andra 
nedskjutningen, redan kl 0425 och beordrades hålla en mtb i beredskap, men 
insatsen blev mera omfattande. Spaningarna till sjöss betraktades nu inte 
längre som ett vanligt sjöräddningsuppdrag, utan som en incident och CKF 
gav därför också order om höjd stridsberedskap och om att deltagande fartyg 
skulle genomföra materielkontroller i klart skepp, innan de gick in i spaning-
arna. De insatta svenska örlogsfartygen var således fullt stridsberedda under 
eftersökningen, som avbröts, då det rapporterades att det västtyska lastfarty-
get Münsterland hade bärgat den nedskjutna Catalinans besättning. Efter des-
sa händelser beordrade CKF, att Kustfl ottans fartyg under gång alltid skulle 
ha en lv-pjäs klar för omedelbar insats mot luftmål samt en sjunkbomb mot 
undervattensmål.

Att den fl ygburna signalspaningen främst genomförde för västmakternas 
räkning får väl idag anses klarlagt, men det doldes då omsorgsfullt för all 
insyn av de svenska ansvariga myndigheterna.51 Nedskjutningen kom därför 
för allmänheten i stället att framstå mera som ett piratdåd och den svenska 
reaktionen blev våldsam;52 inte minst eftersom Ehnbomaffärens domar av-
kunnades ungefär samtidigt.53 När således den sovjetiske ambassadören den 
16 juni kallades till statsminister Erlander handlade den svenska protesten 

49 Att det skulle ha pågått en större sovjetisk marinövning i området får nog anses ha angivits 
mera som ett förståeligt svepskäl till ”navigeringsfl ygningen”. Det cirkulerade till och med 
rykten om att två sovjetiska hangarfartyg hade siktats i området!

50 Flygningarna hade inletts året innan och efter president Trumans förbud för SAC att fl yga nära 
det sovjetiska territoriet. De svenska fl ygningarna borde nog dessutom ha granskats av någon 
folkrättskunnig innan de påbörjades. FRA personal var ju civil och skulle alltså inte få syssla 
med denna typ av underrättelseinhämtning, eftersom de inte hade skydd av folkrätten. DC-3:an, 
Hugin, bärgades för övrigt 2004 av Belos.

51 Fartygsbaserad signalspaning är ju annars närmast en självklarhet – inte minst i samband med 
längre spaningsföretag eller utlandsbesök.

52 Det kan ju också fi nnas anledning att refl ektera något över vad de långa spaningsföretagen un-
der föregående år inneburit för det sovjetiska luftförsvarets beredskap och insatser mot kränk-
ningar.

53 Både Enbom och den s.k. marinspionen Hilding Andersson drevs närmast av en politisk över-
tygelse och var väl egentligen ganska obetydliga som spioner jämfört med Wennerström, vars 
verksamhet redan pågick i stor och mycket skadlig omfattning.
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faktiskt om Ehnbomsaffären och inte om incidenterna till sjöss, som kanske 
hade varit naturligt och som det offi ciellt antyddes.

I september 1952 genomförde NATO sin första stora övning på Nordsjön 
och inom Nordkommandots ansvarsområde; övningen ”Main Brace”. 
Övningen handlade om att överföra marin- och markstridskrafter till Danmark 
och Norge, som enligt förutsättningen hade anfallits av Sovjetunionen; ett nog 
så aktuellt ämne även i Sverige; inte minst sedan den sovjetiska Norra ma-
rinens basområde i Murmanskområdet nu hade börjat byggas ut, vilket orsa-
kade en hel del debatt även i Sverige. Mera påtagligt ledde denna utbyggnad 
till att Norge från och med nu lämnade medgivande om att tillåta främmande 
militär personal på baserna i landet.

Det uppfattades vara av stor betydelse för fl ottans framtid, att riksdagen 
1952 fattade ett beslut om att fortsätta moderniseringen av fartygsbeståndet 
enligt den utredning som CM gjort och som kallades för 1952 års fartygs-
plan. Den hade dessutom kompletterats med planer på att bygga fartygstunn-
lar för basering av två eskadrar på ostkusten och en på vardera västkusten och 
Norrlandskusten. Den fortsatta framtiden för fl ottan såg således ljus ut och 
möjligheten att upprätthålla och försvara ett svenskt sjöherrvälde i Östersjön 
fanns kvar som en grund för det svenska försvaret!

Den 5 mars 1953 avled Stalin och ungefär samtidigt hade den svenska ÖB 
kallat till en diskussion med fl ygledningen, som börjat agera något för självs-
våldigt i de andra försvarsgrenarnas ögon. ”Uppsala möte” ledde dock enbart 
till en borgfred mellan armén och fl ygvapnet och det blev därför marinen, som 
fi ck sitta emellan. Kustfl ottan genomförde årets vårskolor enligt plan, varefter 
den i början av juni avlade ett stort örlogsbesök i Oslo, där CKF kunde sam-
tala med ledande offi cerare inom NATO Nordkommando. Därmed hade alla 
nordiska länder fått besök från representativa delar den svenska fl ottan. Göta 
Lejon fortsatte efter Oslobesöket till paraden på Spithead med anledning av 
drottning Elisabeth II kröning. Mer än 210 fartyg deltog i denna; kanske värl-
dens sista stora kröningsrevy och bland dem även den sovjetiska kryssaren 
Sverdlov, som här gjorde sin internationella debut och när hon lämnade para-
deringen lite oförmodat och i förtid kunde hon ändå lätt upp hinnas av Göta 
Lejon under förfl yttningen upp genom Nordsjön.

Samtidigt hade det börjat jäsa i Östtyskland, där matransonering fortfarande 
gällde och efter en 6-gradig skala. Sovjet lämnade i maj ett förslag om ett ”enat 
Tyskland”, vilket kanske inte verkade så lockande på västtyskarna och den 17 
juni 1953 utbröt ett uppror mot kommunistregimen i Berlin. Upproret spred 
sig snabbt till fl era delar av DDR och slogs snart ner av sovjetiska trupper som 
fanns stationerade i landet. Ungefär samtidigt observerades en främmande 
ubåt under 10 timmar (!) i Gävlebukten, men några beredskapshöjningar blev 

faktiskt om Ehnbomsaffären och inte om incidenterna till sjöss, som kanske
hade varit naturligt och som det officiellt antyddes.

I september 1952 genomförde NATO sin första stora övning på Nordsjön
och inom Nordkommandots ansvarsområde; övningen "Main Brace".
Övningen handlade om att överföra marin- och markstridskrafter till Danmark
och Norge, som enligt förutsättningen hade anfallits av Sovjetunionen; ett nog
så aktuellt ämne även i Sverige; inte minst sedan den sovjetiska Norra ma-
rinens basområde i Murmanskområdet nu hade börjat byggas ut, vilket orsa-
kade en hel del debatt även i Sverige. Mera påtagligt ledde denna utbyggnad
till att Norge från och med nu lämnade medgivande om att tillåta främmande
militär personal på baserna i landet.

Det uppfattades vara av stor betydelse for flottans framtid, att riksdagen
1952 fattade ett beslut om att fortsätta moderniseringen av fartygsbeståndet
enligt den utredning som CM gjort och som kallades for 1952 års fartygs-
plan. Den hade dessutom kompletterats med planer på att bygga fartygstunn-
lar for basering av två eskadrar på ostkusten och en på vardera västkusten och
Norrlandskusten. Den fortsatta framtiden för flottan såg således ljus ut och
möjligheten att upprätthålla och försvara ett svenskt sjöherrvälde i Östersjön
fanns kvar som en grund för det svenska försvaret!

Den 5 mars 1953 avled Stalin och ungefär samtidigt hade den svenska ÖB
kallat till en diskussion med flygledningen, som börjat agera något for självs-
våldigt i de andra försvarsgrenarnas ögon. "Uppsala möte" ledde dock enbart
till en borgfred mellan armen och flygvapnet och det blev därför marinen, som
fick sitta emellan. Kustflottan genomförde årets vårskolor enligt plan, varefter
den i början av juni avlade ett stort örlogsbesök i Oslo, där CKF kunde sam-
tala med ledande officerare inom NATO Nordkommando. Därmed hade alla
nordiska länder fått besök från representativa delar den svenska flottan. Göta
Lejon fortsatte efter Oslobesöket till paraden på Spithead med anledning av
drottning Elisabeth II kröning. Mer än 210 fartyg deltog i denna; kanske värl-
dens sista stora kröningsrevy och bland dem även den sovjetiska kryssaren
Sverdlov, som här gjorde sin internationella debut och när hon lämnade para-
deringen lite oförmodat och i förtid kunde hon ändå lätt upp hinnas av Göta
Lejon under förflyttningen upp genom Nordsjön.

Samtidigt hade det börjat jäsa i Östtyskland, där matransonering fortfarande
gällde och efter en 6-gradig skala. Sovjet lämnade i maj ett förslag om ett "enat
Tyskland", vilket kanske inte verkade så lockande på västtyskarna och den 17
juni 1953 utbröt ett uppror mot kommunistregimen i Berlin. Upproret spred
sig snabbt till flera delar av DDR och slogs snart ner av sovjetiska trupper som
fanns stationerade i landet. Ungefär samtidigt observerades en främmande
ubåt under 10 timmar (!) i Gävlebukten, men några beredskapshöjningar blev

31



32

det inte vare sig av det ena eller det andra skälet. Däremot fanns det nu fram-
taget en operationsplan för sjötransport av den s.k. fastlandskontingenten till 
Gotland. Men planen innefattade inte hur öns försvar i förlängningen skulle 
kunna underhållas. CKF kompletterade ÖB operationsplan med en egen, som 
innebar en samordnad bevakningsoperation och inkluderade även uppgifter 
för Kustfl ottans ubåtar. Under år 1953 fi rade Stockholm sitt 700-årsjubileum, 
vilket Kustfl ottan uppmärksammade med ett stort Stockholmsbesök i bör-
jan av augusti. Under sommaren hade en prototyp för en snabbt producerad 
motortorpedbåt inlett sina provturer. T 201, eller Lillebrak som hon kalla-
des, skulle kunna produceras av småvarv i en krissituation, men försöket kan 
knappast anses ha varit lyckat, även om ambitionen att snabbt få upp en styrka 
till sjöss med tillgänglig reservmateriel får betecknas som god.54

Vintern 1953-54 genomfördes den första långresan med Älvsnabben55. 
Hon skulle genom åren komma att genomföra 25 vinterlångresor, varav två 
världsomseglingar, med aspirantutbildning som huvudändamål. Men många 
gånger kunde fartyget också representera Sverige och svenska företag under 
de många hamnbesöken i fjärran länder.

Försvarskostnaderna hade nu blivit ett stort problem och den svenska mi-
litärledningen försökte hitta sådana lösningar för att banta ekonomin, som 
alla kunde acceptera, men resultatet blev endast inställda repövningar den 
närmaste tiden, vilket inte alls uppskattades i armékretsar.

I början av 1954 lanserade utrikesminister Dulles doktrinen om ”massiv 
vedergällning”, vilket inte hindrade att ett franskt djungelfäste, Diem Bien 
Phu, i maj föll för de upproriska i det franska Vietnam; ett land som senare 
skulle erbjuda många internationella konvulsioner. I Sverige hävdade den ny-
tillträdde marinchefen, Stig H:son Ericson, dels att en ”lätt fl otta” klarade 
hotet från atomvapnen och dels att marinens huvuduppgifter var invasionsför-
svar och skydd av importsjöfart.

Mycket talar för att de fl ygövningar, som det allierade strategiska fl y-
get genomförde någon gång per år kan ha varit det som gav upphov till den 
”spökfl ygarfeber” i Sverige, som kulminerade i april 1954, då en stort upp-
lagd övning inom SAC under lång tid kränkte svenskt luftrum över södra 

54 Avsikten var att man i ett krisläge snabbt skulle kunna framställa många enkla motortorpedbåtar 
av trä med en Isottamotor som framdrivningsmaskineri och bestyckade med två 45-cm torped-
tuber.

55 Älvsnabben var sjösatt 1943och byggdes på rekordtid av Eriksbergs varv där hon var kölsträckt 
som ett lastfartyg av Sveabolaget.  Man kan kanske hävda, att hon därmed snarare var ett ”stam-
hjälpfartyg” – en första representant av en egendomlig svensk företeelse och fl era kommande 
minsvepare och minfartyg.
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Sverige. I pressen framfördes spekulationer om att ”spökfl ygplanen” troligen 
var sovjetiska, vilket i tidens anda godtogs för att vara en sanning av den 
svenska allmänheten. 

Det svenska kungaparet avlade 28 juni – 1 juli, 1954 statsbesök i 
Storbritannien med Göta Lejon och Uppland och även vid detta tillfälle er-
bjöds säkerligen CKF möjligheter att samtala med brittiska kollegor i aktuella 
samverkansfrågor, trots det ytterst omfattande och grandiosa offi ciella pro-
grammet. Även den nye CinC Home Fleet, amiral Creasy, avlade för övrigt 
besök i Stockholm detta år. Hans fl aggskepp, HMS Vanguard, låg 6 juli- 12 
juli till ankars utanför Helsingborg och då inbjöds fartygets offi cerare att be-
söka hedersamiralen i RN, kung Gustav VI Adolf, på Sofi ero medan eskorten, 
jagarna HMS Duchess och HMS Diamond med amiralen ombord fortsatte till 
Stockholm 3-7 juli. Att amiralen på detta sätt lämnade sitt fl aggskepp tyder på 
att han måste haft ett viktigt ärende i Stockholm, men några anteckningar om 
detta har ännu inte återfunnits.

Endast två veckor efter statsbesöket i Storbritannien genomförde 
Kustfl ottan ett stort örlogsbesök i Leningrad. Från sovjetisk utgångspunkt var 
besöket möjligen mest att betrakta som en generalrepetition inför ett planerat 
brittiskt örlogsbesök året därpå, men det var det första svenska örlogsbesö-
ket i Sovjetunionen över huvud taget och det väckte viss uppståndelse bland 
Leningrads befolkning, som ”visste” att fartygen – Tre Kronor, Uppland, 
Visby, Malmö och Gävle – egentligen var amerikanska och att uniformerna 
var engelska! Besöket stördes till någon del av rapporterna från det samti-
diga besöket med kryssaren Admiral Usjakov och fyra jagare i Stockholm, då 
bl. a exilbalter hade demonstrerat mot sovjetmakten. Sovjetiska örlogsbesök 
hade då tidigare endast genomförts i England och Polen 1953 och i Finland 
tidigare 1954. Ett annorlunda inslag var att det fanns folkdansgrupper em-
barkerade och de gav uppvisningar i Kungsträdgården, vilket visade att även 
Sovjet kunde utnyttja sina örlogsbesök för PR, även om den inte direkt var av 
maritimt slag.  

I augusti var det svenskt örlogsbesök i Finland, varvid Helsingfors och 
Åbo besöktes och USS Baltimore med CINCEASTLANT, am Cassady, om-
bord besökte Stockholm och träffade CM och i september blev det åter larm 
om ubåtar i Stockholm skärgård.

Lite i periferin kanske det skulle noteras, att ett svenskt handelsfar-
tyg, Alfhem (Rederi AB Bohuskusten) i maj 1954 fraktat tjeckiska vapen 
från Szczecin och, efter avledande manövrar till bl. a Dakar i Senegal, till 
Guatemalas regering i deras kamp mot USA eller kanske mest mot United 
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Det svenska kungaparet avlade 28 juni — 1 juli, 1954 statsbesök i
Storbritannien med Göta Lejon och Uppland och även vid detta tillfälle er-
bjöds säkerligen CKF möjligheter att samtala med brittiska kollegor i aktuella
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Fruit.56 Förbindelserna över haven användes verkligen under det kalla krigets, 
men inte alltid för örlogsfartyg. ”Neutrala” handelsfartyg kom också till an-
vändning i det kalla kriget.

Den 14 maj 1955 bildades Warszawapakten, enligt uppgift som en reaktion 
på att västtyska Bundeswehr skapats och integrerats med NATO. Det fi nns 
uppgifter om att det därför gavs order eller direktiv i IMK till CMDO/CMDS 
om att förbereda basering av västtyska förband – inledningsvis minsvepare – i 
Östergötlands skärgård om en sovjetisk framryckning omöjliggjorde en base-
ring i ordinarie baser. Detta direktiv fi nns dock inte i den ÖB operationsorder, 
som gavs ut 1961, men under tidsperioden däremellan fanns troligen denna 
beredduppgift och eventuellt tillkom även en tid beredduppgiften för CMDS 
att basera västtyska torpedbåtar i Karlshamnsområdet.57

Kostnaderna för att hålla ett försvar av hittillsvarande storlek och omfatt-
ning började mot mitten av 1950-talet bli så höga, att regeringen avkrävde 
ÖB ett nytt förslag om försvarets framtida utveckling. Detta förslag över-
lämnades därefter till 1955 års försvarsberedning, som inledningsvis led-
des av försvarsminister Torsten Nilsson personligen – från 1957 av Sven 
Andersson - och med statssekreterare Olle Karleby som huvudsekreterare. 
Under trycket av Suezkrisen och händelserna i Östeuropa fattades dock inga 
nya försvarsbeslut, utan ettåriga provisorier fi ck ersätta en mera genomtänkt 
försvarspolitik baserad på en strategisk helhetssyn. ÖB fi ck i stället i uppdrag 
att utreda fyra mer eller mindre omfattande besparingsförslag mot bakgrun-
den att Västtyskland nu påbörjat en upprustning och att NATO därmed skulle 
förstärkas i Nordeuropa. Försvaret skulle inriktas mot att vi skulle få under-
stöd utifrån; d v s från NATO och ÖB föreslog också att frågan om svenska 
atomvapen skulle utredas, eftersom sådana vapen bedömdes vara billiga och 
därför kunde fylla de luckor, som kunde uppstå som ett resultat av kommande 
försvarsbantningar. Diskussionerna handlade alltså inte så mycket om en sam-
manhållen, nationell strategi utan mest om anslagen, vilket lämnade scenen 
öppen för allehanda försvarsgrensstridigheter.

Mängden av örlogsbesök i Östersjöregionen kunde kanske indikera ett 
ökat stormaktsintresse för regionen och Stockholm besöktes således 14-21 
juni 1955 av det brittiska hangarfartyget HMS Bulwark med en mindre ”Task 

56 Det var detta sammanhang som en argentinsk läkare Ernesto ”Che” Guevara på luffen i landet 
övertygades om att det var USA, som var Latinamerikas främsta fi ende med de följder det 
skulle medföra senare såväl på Kuba som i Latinamerika och Afrika.

57 Detta är osäkra uppgifter, men uppgifterna har framkommit vid samtal med f d västtyska sjöof-
fi cerare. Att sedan den sovjetiska ledningen uppfattade en sådan basering som trolig – bl. a på 
grund av den västtyska marinens uppbyggnad med basfartyg för fartygsförbanden i Östersjön 
– verkar aldrig ha påverkat den svenska krigsplanläggningen i någon större omfattning. 
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force” och under befäl av CinC Home Fleet, amiralen Sir Michael Dermy, 
som även denna gång rimligtvis hade någon form av överläggning med svens-
ka kollegor. Efter detta besök gick styrkans huvuddel även till Göteborg, som 
redan fått ett annorlunda örlogsbesök, då den franska jagaren Surcouf besökte 
20-23 maj Göteborg och sedan till Norrköping 1-6 juni. Helsingborg besöktes 
av i slutet av juni av HMS Bermuda och en ubåt och Stockholm i augusti av 
USS Albany och fyra jagare och i september av ett stort örlogsbesök – 17 en-
heter – det första danska efter kriget. Även andra besökare tycktes förekom-
ma, eftersom det den 25 augusti gavs ut ubåtslarm för tredje gången denna 
sommar!

En begynnande avspänning medförde å andra sidan att Sovjetunionen i 
september 1955 utrymde Porkkalabasen, vilket kanske kunde indikera att den 
gamla sovjetiska angreppsplan västerut via Åland nu skrinlagts, men vad hade 
kommit i stället?

Som en tydlig följd av funderingarna kring kommande försvarsbantningar 
genomfördes 1955 ett antal uppvisningsövningar av alla tre försvarsgrenarna 
– var och en för sig! Marinens delar av denna upplysningsverksamhet genom-
fördes i norra Öresund den 24 juni som Operation Kullen och utanför Visby 
den 6 augusti som Operation Gute. Vad som dock inte fi ck någon framträ-
dande publicitet var att det under våren och försommaren genomfördes en 
betydande minröjningsoperation i södra Östersjön söder om Falsterbo. 

Året därpå förlades den för fl ygstridsledning nyligen ombyggda, men nu 
avrustade, kryssaren Gotland till Nya varvet i Göteborg efter sin sista vin-
terlångresa. Det är svårt att tro något annat än att detta hade med de allie-
rades fl ygrutter att göra antingen som någon form av ledningsstöd för västs 
kärnvapenbärande bombfl yg i deras anfl ygningar mot målen i europeiska 
Sovjetunionen eller möjligen som en markering mot spökfl ygningarna. Båda 
anledningarna är tänkbara och de utesluter ju inte heller varandra och efter 
hennes förläggning till Nya Varvet rapporterades det i varje fall inga ytterli-
gare ”spökfl ygningar”.

Sommarens stora örlogsbesök i Stockholm 1956 skedde 8 – 10 juni, då 
drottning Elisabeth II ombord på HMY Britannia och eskorterad av HMS 
Defender, HMS Delight och HMCS St.Laurent, avlade statsbesök i Sverige. 
På grund av dimma blev det blev viss fördröjning vid inseglingen genom 
skärgården, men tidsplanen skulle ändå hållas, vilket medförde svallskador 
vid leden in till Stockholm, då dimman lättat och eskorten satte upp farten för 
att komma ifatt drottningjakten, som obemärkt redan påbörjat inseglingen.58 

58 Till minne av denna händelse fanns länge ”Britanniakajen” på Kastellholmen, men idag fi nns 
bara två dykdalber kvar.
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Många bryggor fi ck under den kommande perioden repareras – till stor del av 
fl ottans egen personal – efter denna ”kappkörning” mellan svenska och brit-
tiska eskortfartyg.59

I slutat av februari hade Chrusjtjov hållit sitt ”hemliga” avstaliniseringstal, 
men viktigare för den marina framtiden var ändå att amiralen Sergej Gorsjkov 
blivit marinchef i Sovjetunionen. Han fi ck den politiska ledningens stöd för en 
marin satsning i den pågående kampen med väst. Hans tankar samlades tio år 
senare i en artikelserie i Morskoi Sbornik under rubriken ”Statens sjömakt”.60 
Han påvisade där den principiella skillnaden mellan krigföring på land och till 
sjöss för sin politiska ledning, vilket innebar en mycket stor förändring.

”Markstridskrafternas huvuduppgift har, som bekant, alltid varit att 
förinta motståndaren i syfte att ta hans territorier och besittningar. 
Så är det inte med marina stridskrafter. Vid sidan av uppgiften att 

59 Märkligt nog tycks det svenska värdskapet krävt ekonomisk ersättning för de förstörda bryg-
gorna av det gästande förbandet – en egendomligt kameral syn på vad ett statsbesök är och 
borde vara!

60 Utgiven på svenska 1977 av Marinlitteraturföreningen.
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bekämpa fi endefl ottan, har de också uppgifter förknippade med 
operationer mot territorier och truppsamlingar där. En fl ottas ope-
rationer mot kust har tagit den övergripande vikten i sjökriget och 
detta styr den tekniska utformningen när det gäller utvecklingen av 
sjökriget.”

Gorsjkovs grundtankar var, att den sovjetiska fl ottan skulle utvecklas till en 
global motståndare till västalliansernas fl ottor och, kanske mera påtagligt, att 
den sovjetiska strategiska andraslagsförmågan till stor del skulle vara ubåts-
baserad.

Över Valborgsmässohelgen besökte 18 danska minfartyg och minsvepare 
Ystad och Malmö besöktes av HMS Glasgow 27 juni- 2 juli. USS Des Moines 
gjorde en skandinavisk rundresa med örlogsbesök i Stockholm, Göteborg, 
Köpenhamn och Oslo. I bjärt kontrast till den fredliga verksamheten på 
Östersjöns västra sida jäste det på den södra och i slutet av juni utbröt orolig-
heter i Polen. Visserligen bedömdes att orons skulle kunna sprida sig till andra 
länder bakom järnridån, men i Sverige beordrades ändå inga beredskapshöj-
ningar; i stället tillsattes en utredning om hur den militära arbetstiden skulle 
regleras.

Kustfl ottans egna utlandsbesök 1956 skedde i slutet av juli i skotska ham-
nar och i början av augusti genomfördes det andra svenska örlogsbesöket 
i Sovjetunionen – i Riga – av CKF med kryssaren Tre Kronor och jagar-
na Uppland och Gävle. Svarsbesök avlades samtidigt av chefen för Norra 
Marinen, amiral Andrej Tjabanenko med kryssaren Molotovsk och två jagare 
från Norra marinen i Göteborg. Perfekt reciprocitet således!

Inte heller Suezkrisen medförde några påtagliga militära beredskaps-
höjningar i Sverige. Däremot kunde vissa AMS-medel avdelas för en ökad 
materiell beredskap för avrustade fartyg.  Ett malpåsesystem infördes nu för 
avrustade stridsfartyg, som därmed kunde kallas för beredskapsförlagda, vil-
ket dock var ett principiellt brott mot det tidigare betraktelsesättet, då alla 
de modernaste stridsfartygen i princip skulle vara rustade och att vi därmed 
samtidigt upprätthöll en tydligt markerad insatsberedskap.

Ungernupproret i oktober- november medförde, trots visst motstånd på 
högsta nivå, vissa beredskapshöjningar, eftersom det bedömdes fi nnas en risk 
att krisen skulle sprida sig till Polen. Det kunde ju verka utmanande om man 
höjde beredskapen, hävdades från några politiker; en lika gammal som felak-
tig tes.
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att krisen skulle sprida sig till Polen. Det kunde ju verka utmanande om man
höjde beredskapen, hävdades från några politiker; en lika gammal som felak-
tig tes.
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På Kustfl ottan förstärktes på eget initiativ all vakttjänst61 och Halland på lång-
resa till Colombia återkallades den 5 november – dagen efter den sovjetiska 
inmarschen i Ungern – medan Älvsnabben – också hon på långresa – den 11 
november beordrades till Cadiz för att byta till sig aspiranter mot rydbergsgas-
tar med Gladan och Falken och sedan återvända hem. Älvsnabben gick sedan 
direkt till hemmafarvattnen och genomförde därefter ett antal minövningar i 
Bottenhavet med sin långresebesättning. Den förhöjda beredskapen upprätt-
hölls in på våren 1957, då Älvsnabben genomförde en avkortad långresa. 

61 Förstärkningen innebar främst att vaktkvarterets tillgång på handeldvapen ökade. Ett vaktdygn 
till ankars fullgjordes av en VO, vakthavande offi cer, som hela dygnet fanns tillgänglig på 
däck, ”Vakthavande” däckunderoffi cerare och underbefäl, ständigt närvarande vid vakthytten, 
Post på kajen, kpistbeväpnad, Löpare (normalt obeväpnad) samt ev. Post på bryggan/utkik och 
vakthavande sambandspersonal. I maskin fanns Vakthavande maskinist med poster vid ekono-
mipanna och andra försörjningssystem samt vakthavande elektriker. Inom ekonomiavdelningen 
leddes den dagliga tjänsten mera situationsanpassat, eftersom utspisning och förrådskomplet-
tering ju ständigt skulle kunna ske. Hela vaktkvarteret var således insatt och ibland behövdes 
det förstärkningar från vaktens fria kvarter för att besätta alla positionerna, särskilt om det 
också skulle utgå ordningspatrull, vilket var vanligt vid besök i hamnar med andra garnisoner, 
eftersom inmönstrade sjömän kunde ha nattpermission; något som var ovanligt för värnpliktiga 
i försvarets övriga delar.

Jagaren Halland.  (Försvarets bildbyrå)Jagaren Halland. (Försvarets bildbyrå)

På Kustflottan förstärktes på eget initiativ all vakttjänst61 och Halland på lång-
resa till Colombia återkallades den 5 november — dagen efter den sovjetiska
inmarschen i Ungern — medan Älvsnabben — också hon på långresa — den 11
november beordrades till Cadiz för att byta till sig aspiranter mot rydbergsgas-
tar med Gladan och Falken och sedan återvända hem. kvsnabben gick sedan
direkt till hemmafarvattnen och genomförde därefter ett antal minövningar i
Bottenhavet med sin långresebesättning. Den förhöjda beredskapen upprätt-
hölls in på våren 1957, då kvsnabben genomförde en avkortad långresa.

61 Förstärkningen innebar främst att vaktkvarterets tillgång på handeldvapen ökade. Ett vaktdygn
till ankars fullgjordes av en VO, vakthavande officer, som hela dygnet fanns tillgänglig på
däck, "Vakthavande" däckunderofficerare och underbefäl, ständigt närvarande vid vakthytten,
Post på kajen, kpistbeväpnad, Löpare (normalt obeväpnad) samt ev. Post på bryggan/utkik och
vakthavande sambandspersonal. I maskin fanns Vakthavande maskinist med poster vid ekono-
mipanna och andra försörjningssystem samt vakthavande elektriker. Inom ekonomiavdelningen
leddes den dagliga tjänsten mera situationsanpassat, eftersom utspisning och förrådskomplet-
tering ju ständigt skulle kunna ske. Hela vaktkvarteret var således insatt och ibland behövdes
det förstärkningar från vaktens fria kvarter för att besätta alla positionerna, särskilt om det
också skulle utgå ordningspatrull, vilket var vanligt vid besök i hamnar med andra garnisoner,
eftersom inmönstrade sjömän kunde ha nattpermission; något som var ovanligt för värnpliktiga
i försvarets övriga delar.
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CM skrev i april 1957 inför det kommande försvarsbeslutet i 
Offi cersförbundsbladet om de planerade svenska atomvapnen ”att atomvapen 
är ingen förstärkning, utan ett sätt att fylla bristerna”, vilket kanske verkar 
egendomligt för vår tids läsare, men det var faktiskt så man såg på kärnvapnen 
då; de skulle kompensera för kommande svagheter i det svenska försvaret – 
underförstått tänkte sig nog såväl CM som CFV att kärnvapen skulle fungera 
bättre som avskräckningsmetod än en stor mobiliserande värnpliktsarmé och i 
ÖB- utredningen 1957 gjordes andra förändringar i de grundläggande bedöm-
ningarna och detta innebar bland annat att sjöfartsskyddet, som var och är en 
tydlig marin uppgift, inte längre fanns kvar bland försvarets uppgifter. I stäl-
let skulle fl ottan anfalla överskeppningsföretag i samband med invasion; en 
från strategisk utgångspunkt ganska märklig uppgift, som dessutom omsattes 
i någon form av operativ doktrin. Samtidigt anskaffades ändå helikoptrar för 
ubåtsjakt, som skulle svara för sjöfartskyddet tillsammans med fregatterna, 
vilket trots allt visar att försvaret av våra förbindelser västerut på något sätt 
skulle kunna upprätthållas.62

Viss uppmärksamhet fi ck årets stora brittiska örlogsbesök i Östersjöområdet. 
Den 11-18 juni besöktes samtidigt Stockholm, Göteborg, Malmö, Karlskrona 
och Karlshamn av brittiska enheter. HMS Maidstone med CinC Home Fleet, 
amiral sir John Eccles, besökte Stockholm och möjligen fi ck CM då en orien-
tering om att britterna hade beslutat att lämna det enbart konventionella för-
svaret och övergå till ett kärnvapenbestyckat, som det angivits i en vitbok 
tidigare under året. 

Vid Kustfl ottan bedrevs verksamheten i stort sett enligt rutin och årets 
höstslutövning skedde i Bottenhavet, något vid sidan om allfarvägarna i form 
av ”Operation Nordkust”. Årets utlandsbesök hade gjorts i Gdynia med Andra 
Eskadern, Älvsnabben och Patricia med två fregatter, två ubåtar och fyra min-
svepare och i Kiel med Tre Kronor. Kielbesöket visade sig senare skulle bli 
det sista utlandsbesöket med en svensk kryssare. 

För övervakningen av operationsområdet – sjöbevakning skulle det senare 
kallas – hade ett antal kustradarstationer anskaffats, men endast ett fåtal av 
dessa stationer ingick periodvis i insatsberedskapen. På östsidan hade motsva-
rande övervakningsuppgift inledningsvis lösts genom att en sovjetisk – senare 
även polska eller östtyska – minsvepare övervakade sjötrafi ken i ”ledkrysset” 
söder om Falsterbo. Älvsnabben, som ju var billig i drift, ”utökade opera-

62 Regeringens kluvenhet i frågan fi ck en nästan tragikomisk effekt, då den aldrig erkände, att 
marinen satt upp en helikopterdivision på Säve som ”2.helikopterdivisionen”, som i alla reger-
ingshandlingar därför länge och konsekvent kallades för ”Helikopterdivisionens detachement 
på Säve” i stället.

CM skrev i  apri l  1957 in för  det kommande försvarsbeslutet i
Officersförbundsbladet om de planerade svenska atomvapnen "att atomvapen
är ingen förstärkning, utan ett sätt att fylla bristerna", vilket kanske verkar
egendomligt för vår tids läsare, men det var faktiskt så man såg på kärnvapnen
då; de skulle kompensera för kommande svagheter i det svenska försvaret —
underförstått tänkte sig nog såväl CM som CFV att kärnvapen skulle fungera
bättre som avskräckningsmetod än en stor mobiliserande värnpliktsarnA och i
ÖB- utredningen 1957 gjordes andra förändringar i de grundläggande bedöm-
ningarna och detta innebar bland annat att sjöfartsskyddet, som var och är en
tydlig marin uppgift, inte längre fanns kvar bland försvarets uppgifter. I stäl-
let skulle flottan anfalla överskeppningsföretag i samband med invasion; en
från strategisk utgångspunkt ganska märklig uppgift, som dessutom omsattes
i någon form av operativ doktrin. Samtidigt anskaffades ändå helikoptrar för
ubåtsjakt, som skulle svara för sjöfartskyddet tillsammans med fregatterna,
vilket trots allt visar att försvaret av våra förbindelser västerut på något sätt
skulle kunna upprätthållas.62

Viss uppmärksamhet fick årets storabrittiska örlogsbesök i Östersjöområdet.
Den 11-18 juni besöktes samtidigt Stockholm, Göteborg, Malmö, Karlskrona
och Karlshamn av brittiska enheter. HMS Maidstone med CinC Home Fleet,
amiral sir John Eccles, besökte Stockholm och möjligen fick CM då en orien-
tering om att britterna hade beslutat att lämna det enbart konventionella för-
svaret och övergå till ett kärnvapenbestyckat, som det angivits i  en vitbok
tidigare under året.

Vid Kustflottan bedrevs verksamheten i stort sett enligt rutin och årets
höstslutövning skedde i Bottenhavet, något vid sidan om allfarvägarna i form
av "Operation Nordkust". Årets utlandsbesök hade gjorts i Gdynia med Andra
Eskadern, kvsnabben och Patricia med två fregatter, två ubåtar och fyra min-
svepare och i Kiel med Tre Kronor. Kielbesöket visade sig senare skulle bli
det sista utlandsbesöket med en svensk kryssare.

För övervakningen av operationsområdet — sjöbevakning skulle det senare
kallas — hade ett antal kustradarstationer anskaffats, men endast ett fåtal av
dessa stationer ingick periodvis i insatsberedskapen. På östsidan hade motsva-
rande övervakningsuppgift inledningsvis lösts genom att en sovjetisk — senare
även polska eller östtyska — minsvepare övervakade sjötrafiken i "ledkrysset"
söder om Falsterbo. Älvsnabben, som ju var billig i  drift, "utökade opera-

62 Regeringens kluvenhet i frågan fick en nästan tragikomisk effekt, då den aldrig erkände, att
marinen satt upp en helikopterdivision på Säve som "2.helikopterdivisionen", som i alla reger-
ingshandlingar därför länge och konsekvent kallades för "Helikopterdivisionens detachement
på Säve" i stället.
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tionsområdet” och gick till Spetsbergen med ett antal forskare inom ramen för 
det ”Geofysiska året”, vilket var en inledning på ett fortsatt samarbete kring 
polarforskningen.

Mot årets slut överraskade Sovjetunionen världen med Sputnik 1, den 4 
oktober, och Sputnik 2, den 3 november. Detta gav intrycket av en stor sovje-
tisk överlägsenhet på raketområdet.

I februari 1958 ingicks en fyrpartiövenskommelse om försvarskostnaderna 
och det följande försvarsbeslutet innebar ett svårt slag mot allt mera mari-
timt inriktat tänkande inom försvaret. All verksamhet utom själva försvars-
kriget i snävaste bemärkelse prioriterades ner och en slags avskräcknings-
doktrin utvecklades. Hotbilden handlade om att Sverige i samband med ett 
storkrig i Europa skulle kunna möta en invasion med mobiliserande styrkor, 
eftersom endast en del kunde avdelas mot oss. En ”lagom” hotbild fastställ-
des och ”marginaldoktrinen” lanserades som grund för försvarets planering. 
Kärnvapnen och långdistansmissiler behandlades mest pliktskyldigast, utan 
att några slutsatser drogs och frågan om hur landet skulle försörjas under kris- 
och krigstid uppdrog staten åt ÖEF att hantera; det blev inte en ”militär” frå-
ga.63 Beredskapen och frågan om hur ett neutralitetsförsvar skulle kunna upp-
rätthållas lämnades därhän. Beslutet fattades gemensamt av de fyra demokra-
tiska partierna och försvarsministern hade själv varit kommitténs ordförande. 
Möjligheterna till appell var således ytterst begränsade och den ekonomiska 
avvägningen – ”påsplaneringen” – som ingick i beslutet kom att gälla hela 
den följande perioden och marinens ”andel” av försvarsanslaget fastställdes 
för framtiden till 13 procent. ”Försvarsfrågan hade lyfts över partigränserna” 
deklarerade statsministern och ansåg detta vara en framgång. Snarare var det 
väl så att våra försvarspolitiker inte längre ville eller kunde föra några egna 
och genomtänkta resonemang och göra politiska avvägningar på strategisk 
nivå, utan de bestämde sig i stället enbart för ekonomiska ramar, som dess-
utom låstes fast.64 Att arrangemanget inte uppmuntrade till nytänkande eller 
andra lösningar följer av sig själv, även om resonemang om hjälp västerifrån 
i händelse av krig fortfarande fördes. 

Fartygsplanen från 1952 – till del bekräftad i ÖB 54 – måste nu revideras i 
nästan allt, eftersom det nu saknades en mera långsiktig nybyggnadsplan och 
idéer om marinens materiella utveckling med de nya ramarna. De redan be-
ställda jagarna Värmland och Lappland och minfartyget Älvsborg fi ck i hast 

63 Det hade det egentligen aldrig varit. Det var ju en maritim uppgift!
64 Avvägningar på strategisk nivå blev ju inte heller så lätta att göra, eftersom det hemliga väst-

samarbetet även fortsättningsvis hemlighölls för nästan alla försvarspolitiker oberoende av po-
litisk hemvist.
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avbeställas och en ny materielplan måste snabbt tas fram. Resultatet blev i 
förlängningen ”Marinplan 60”, där bland annat jagarna skulle ersättas av pan-
sarkanonbåtar och ubåtsvapnet effektiviseras. Marinen tvingades dessutom 
att avbryta den pågående utvecklingen av en svensk sjörobot. På hösten kräv-
de ÖB, att de kärnvapen, som varit en grund för försvarsbeslutet även skulle 
anskaffas, men så blev det inte; det blev endast en fortsatt skyddsforskning 
kring kärnvapnen för eventuella framtida beslut.65

Sommarens brittiska örlogsbesök i Stockholm omfattade den alldeles 
nybyggda kryssaren HMS Lion med två jagare. Det byggdes alltså fortfa-
rande större örlogsfartyg; fast på andra håll i världen och för uppgifter, som 
man i Sverige inte ens uppfattade att de fanns! I Sverige avrustades såle-
des Tre Kronor under sensommaren för gott. Den 3 augusti 1958 hade USS 
Nautilus passerat nordpolen under isen och USS Skate intog övervattensläge 
på Nordpolen den 11 augusti. Även den svenska fl ottan uppträdde faktiskt i 
Nordhaven, då Älvsnabben den 8- 12 september besökte Murmansk. Marinens 
krigsövning, MKÖ, genomfördes som ”Operation Importskydd”; kanske lite 
utmanande, eftersom detta ju i fortsättningen inte skulle vara en uppgift för 
försvaret.

 Försvarets ledning hade utretts i många omgångar, men förslaget från 1958 
års försvarsledningskommitté var ett riktigt lågvattenmärke, där det tycks vara 
förutsatt, att någon operativ verksamhet och ledning inte alls skulle ske i fred 
– endast operativt krigsförberedelsearbete och mobiliseringsplanläggning. 
Vissa delbeslut fattades ändå, vilket bland annat innebar att de gamla marin-
distrikten ”mönstrades upp” till marinkommandon samtidigt som alla rustade 
fartyg underställdes CKF, som därmed också fi ck en tydligare roll som sam-
ordnare av all sjötjänstutbildning i enlighet med en studie, som framtagits av 
något som kallades ”Bergagruppen”. Kustfl ottan skulle dock fortfarande även 
vara ett ”krigsförband” och eftersom stridsammunitionen alltid fanns ombord 
i alla rustade stridsfartyg, så var fl ottans beredskap fortfarande att räknas i 
timmar snarare än i dygn, som det mobiliserande försvaret i övrigt gjorde.

På sensommaren 1959, då Göta Lejon höll på att avrustas, genomfördes 
Operation Strömmen i Stockholm, som blev en stor publiksuccé, men det 
påverkade inte alls det redan fattade försvarsbeslutet. Däremot blev det nu 
bråttom med att utveckla en ny taktik för fl ottans ytfartygsförband. Den gamla 
eskadertaktiken hade ju blivit överseglad av verkligheten och det gällde nu 
att utveckla något på den nya materiella grunden och som fyllde sin roll i det 

65 Ågesta kärnkraftverk i södra Stockholm var en tungvattenreaktor av försökstyp, som startade 
1963 och som hade anlagts för att kunna producera laddningar av kärnvapenkvalitet, men så 
blev det alltså inte.
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års försvarsledningskommitte var ett riktigt lågvattenmärke, där det tycks vara
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något som kallades "Bergagruppen". Kustflottan skulle dock fortfarande även
vara ett "krigsförband" och eftersom stridsammunitionen alltid fanns ombord
i alla rustade stridsfartyg, så var flottans beredskap fortfarande att räknas i
timmar snarare än i dygn, som det mobiliserande försvaret i övrigt gjorde.

På sensommaren 1959, då Göta Lejon höll på att avrustas, genomfördes
Operation Strömmen i  Stockholm, som blev en stor publiksucc, men det
påverkade inte alls det redan fattade försvarsbeslutet. Däremot blev det nu
bråttom med att utveckla en ny taktik för flottans ytfartygsförband. Den gamla
eskadertaktiken hade ju blivit överseglad av verkligheten och det gällde nu
att utveckla något på den nya materiella grunden och som fyllde sin roll i det
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blev det alltså inte.
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nya försvaret. Inriktningen blev jagarfl ottiljer och detta knäsattes i den nya 
utgåvan av TF:II, som kom ut 1962. 

Under den uppseglande Algerietkrisen inspekterade den franska marinen 
även svenska handelsfartyg på fritt hav i Medelhavet; något som Sverige inte 
ens reagerade på. Kriget där fördes mera öppet och med sovjetiskt stöd 1962- 
64, men den svenska sjöfarten i Medelhavet fi ck alltså skyddas av andra. 

Den 24 november framförde statsministern i en riksdagsdebatt att: 
”Förberedelser och överläggningar för militär samverkan med medlemmar 
av en stormaktsallians är sålunda helt uteslutna, om vi vill bevara förtroendet 
för vår utrikespolitik och försvarspolitik”, något som vi numera vet var ”en 
medvetet felaktig bild”. Men om detta visste den svenska allmänheten då ing-
enting; och troligen inte heller den tidens försvarspolitiker.

År 1960 utökade Sovjetunionen sitt territorialvatten till 12 distansminu-
ter, vilket var möjligt och tillåtet enligt de första utkasten till FN:s nya havs-
rättsavtal, som dock inte kom i offi ciell tillämpning förrän 1994. Vad, som 
kanske skulle ha uppmärksammats bättre, var dock, att det från detta år till-
kommit en ny försvarsgren inom Sovjetunionen66, ”De strategiska raketstyr-
korna”, RVSN, och att WP detta år genomförde övningen ”Burja”, Storm, 
där ett snabbt avancemang67 genom Europa spelades fram understött av såväl 
strategiska som taktiska kärnvapen. Utplaceringen av medeldistansrobotarna 
typ SS-4 och SS-5 inleddes snart därefter och i vårt närområde, i det Baltiska 
Militärområdet, fanns det inom en femårsperiod utplacerat omkring 1000 av 
dessa robotar med en räckvidd på mellan 2 000 och 3 500 km och utan att gå 
in på detaljer torde även mål i Sverige ha varit aktuella för dessa förband.

Den 20 juli avsköts den första amerikanska Polarisroboten av typ A-1. 
Därmed skulle amerikanska atomubåtar kunna nå mål i Sovjetunionen även 
från utskjutningsplatser i Nordsjön, vilket också var en anledning till att ameri-
kanska atomubåtar från 1 november baserades i Holy Loch i Skottland. Redan 
den 15 november genomfördes också den första avskräckningskryssningen 
med en Polarisbestyckad ubåt.68 Även en svensk ubåt, Illern, genomförde på 
vårvintern en längre expedition, men till Medelhavet för att pröva fartyget 

66 Högsta Sovjet hade i januari dessutom fattat beslut om en ny strategisk inriktning som innebar 
en kraftig betoning av kärnvapnens roll. Det har bedömts att de nya operationsplanerna med 
anledning av detta beslut fanns färdigutarbetade 1962.

67 I sovjetiska media betecknades övningen som ”jakten till Paris”, vilket kanske säger en del om 
de strategisk- operativa tankarna bakom planerna.

68 Om amerikanarna även planerade med utskjutningsplatser i Skagerrak och Kattegatt är dock 
kanske mera diskutabelt. Om detta se ”Near friendly or neutral skores” : the deployment of 
the fl eet ballistic missile submarines and US policy towards Scandinavia, 1957-1963 / Nils 
Bruzelius, Lic. avh., KTH 2007.
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under en ”långresa”. Det betydligt saltare vattnet medförde dock ett allvarligt 
haveri på babords huvudgenerator; något som besättningen reparerade själv 
under ett uppehåll i Gibraltar, vilket väckte stor respekt hos britterna.

I december uttalade sig statsminister Erlander mot svenska atomvapen 
på socialdemokraternas kongress, men försvarsbeslutet ändrades ändå inte. 
Verkligheten fi ck tydligen inte störa de fastlagda ekonomiska avvägningar-
na.

På det mera praktiska planet skedde nu ett utbyte på förbandsnivå med 
det danska ubåtsvapnet, som hade börjat byggas upp, och danska ubåtsbe-
sättningar kunde regelbundet öva i dyktanken i Karlskrona och parallellt med 
detta utbytte vi genom marinstaben även hydrografi ska underlag med dans-
karna. Detta kunde väl kallas för operativt verksamhet, vilket även 61:a min-
röjningsfl ottiljens verksamhet under perioden juni till september kunde anses 
vara, då de under Operation Kattegatt – minröjningen mellan Varberg och 
Grenaa, samarbetade direkt med danska kollegor. 

En större uppvisningsövning för allmänheten, Operation Söderstierna, 
genomfördes i Karlskrona i juni 1960, men det var väl mest att bjuda ba-
garbarn på bullar och pressen blev inte heller så bra för arrangörerna. Årets 
långresa genomfördes av Öland och Östergötland, eftersom Älvsnabben låg 
under ombyggnad och översyn. Marinens krigsövning genomfördes 1960 un-
der CMKV ledning, men samtidigt skulle CMKO genomföra en större bas-
övning, vilket försatte CKF i den delikata rollen att prioritera mellan övning-
arna, eftersom han ”lånade ut” sina fartyg till landmyndigheternas övningar. 
Generellt får man nog anse, att dessa regionalt anordnade övningar mest pro-
ducerade omfattande övningsordrar och -bestämmelser och egentligen inte 
gav den sjögående delen av fl ottan något större övningsutbyte alls. I denna 
miljö övades alltså det som kallades för ett integrerat försvar. Det var förstås 
svårt att på kort tid få ett rimligt övningsutbyte för de andra försvarsgrenarnas 
förband tillsammans i hela det ganska komplicerade marina systemet från 
spaningsföretag med ubåtar, förrådskomplettering i baser med rörlig bastak-
tik, fyrbelysning av militärleder och minutkikstjänst samt sjöfartskontroll, 
krigsreparationstjänst och omhändertagande av skadade och krigskirurgi; och 
alltsammans med ett utomordentligt svagt sambandssystem och ännu sakna-
des ett enkelt system för beordrande av ”operationer”, som den taktiska verk-
samheten fortfarande kallades.

Den förhoppningsvis sista utredningen utan marint perspektiv, VU-60, till-
sattes nu och det skulle fortsättningsvis vara värnpliktsutbildningen, som skulle 
styra verksamheten och rustningsgraden skulle bestämmas av behovet av att 
utbilda värnpliktiga. ”Flottan överproducerar värnpliktiga” var anklagelsen 
och nu blev det verkligen svansen som kom att styra och inte alls kraven på 
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insatsberedskap.69 Visst blev det billigare, men de strategiska grunderna för-
svann nu nästan totalt från försvarets tankevärld. Att VU-60 rustningsmodell 
också skulle påverka offi cersutbildningen negativt berördes över huvud taget 
inte. Antalet rustade fartyg i fl ottan skulle nu bestämmas av utbildningsvoly-
men av värnpliktiga för ”krigsorganisationens behov” och inte av beredskaps- 
eller insatsskäl, men införandet av detta system fördröjdes på många sätt och 
var egentligen inte infört i full omfattning förrän 1966/67.70 

Beredskapssystemet fi ck alltså läggas om och ambitionerna reduceras. 
Endast en tredjedel av stamstridsfartygen skulle nu vara rustade. Det blev då 
uppenbart, att det behövdes en ny syn på beredskap mot överraskande anfall. 
Nu, när CM hade fråntagits sin roll som operativ chef för marinen, fi ck den 
nyombildade försvarsstaben därför sätta igång ett stort arbete kring bered-
skapsfrågorna, men inte förrän i februari 1962 fanns en fastställd order om 
krigsmaktens insatsberedskap. För fl ottan gällde nu att beredskapsfartyg inte 
längre skulle fi nnas vid fartygsförbanden, utan avdelas geografi skt och ställas 
under marinkommandochefernas ledning.71

Den 12 april 1961 blev Jurij Gagarin den första människan i rymden med 
Vostok 1. Ungefär samtidigt slutade ett invasionsförsök i Grisbukten på Kuba 
i ett blodigt misslyckande.

Berlinmuren påbörjades den 12 augusti och med anledning av detta be-
dömde ÖB den 13 september, att den militära beredskapen borde förstärkas, 
men det blev mest FRA och fl ygspaningen som fi ck vissa tillskott fram till 
Notkrisen, som inleddes den 30 oktober och då Sovjetunionen ”provspräng-
de” en 50-megatonsbomb för att ge eftertryck för sina synpunkter. Enligt sov-
jetisk uppfattning hade Västtyskland expanderat i Östersjöområdet och även 
svenska militärer anklagades i noten för att ha skaffat sig västtyska kontakter. 
Det var väl närmast tillkomsten av COMBALTAP, som Sovjet reagerade på 
och med anledning av detta begärde Sovjetunionen konsultationer med den 
fi nska statsledningen enligt VSB-avtalet och den s.k. Notkrisen var ett faktum. 
I Sverige bedömdes att det i värsta fall kunde utbryta en konfl ikt, ja, kanske 
krig, av misstag, men avsikterna på båda sidor bedömdes vara att undvika ett 
krig. I november beviljades även rustning av sju kustspaningsradarstationer 
som förstärkning av sjöbevakningen, men inga extra inkallelser fi ck göras.72 
Den nya medievärlden gjorde sig också påmint 1961, då ”Radio Nord” in-

69 I andra sammanhang hade det tidigare ansetts vara en fördel att fl ottan ”förbrukade” en större 
del av den annars ganska dyra värnpliktiga personalen.

70 Att krigsorganisationens omfattning och behov dessutom var – och är – ganska lätta att mani-
pulera, gjorde inte situationen bättre.

71 Uppenbarligen upphörde nu också den hemliga ledningen av marinen genom IMK
72 moH83/61
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ledde sina kommersiella sändningar från ett fartyg som låg till ankars strax 
utanför den svenska territorialvattengränsen, men klart inne i Kustfl ottans 
vanliga övningsområden.73

Då Gotland i april 1961 skulle utrangeras togs frågan om någon form av 
ersättare för henne upp av chefen för marinstabens planeringsavdelning, kom-
mendör Dag Arvas med statssekreteraren, Karl Frithiofson, men denne var 
”för närvarande” inte beredd att fl ytta en kryssare från Karlskrona. Därför 
tog den nytillträdde marinchefen, amiral Åke Lindemalm, upp frågan med 
försvarsministern, Sven Andersson, då han året därpå gjorde sin formella an-
mälan vid tillträdet på den nya befattningen, vilket framgår av hans ”tjäns-
tedagbok”. Även hans försök misslyckades dock. Mycket talar därför för att 
rustningen av kryssaren Göta Lejon 1962-64 till del motiverades av vår dolda 
västsamverkan. Varför skulle annars marinchefen känna ett behov av att per-
sonligen föredra ett alldeles rutinmässigt rustningsärende för ÖB, som han 
gjorde den 11 oktober och för försvarsministern den 20 oktober? Den nya 
högre regionala ledningen på Västkusten hade dessutom försatt CMKV i en 
svår operativ knipa, då han förutsågs samverka med MB III och C E2, som 
båda hade sin operativa inriktning söderut för att stödja MB I, medan CMKV 
hade sin huvudinriktning västerut och på att samverka med västmakterna om 
sjöfartsskydd och importsjöfart, ja, även basering av västs eskortenheter i 
Bohusbasen.

De taktiska diskussionerna mellan de danska och svenska marincheferna 
hade nu gått så långt, att var och en på sitt håll skulle verka för en gemensam 
fregattanskaffning till vilken även norska marinen skulle inbjudas. Av detta 
blev det ingenting i Sverige och inte heller i Norge, men Danmark byggde 
faktiskt några år senare två egna fregatter, Niels Juel och Peder Skram.

Kustfl ottans övningar började åter fi nna sina former med taktiska mo-
mentövningar under de andra och tredje kvartalen och med en längre tilläm-
pad övning, Operativa, OpÖ; senare Taktiska övningen, TÖ, som egen slut-
övning. CM ledning av förbandsproduktionen utformades inledningsvis även 
genom att studieuppgifter lades ut vid tillämpade spel; en uppgift som CKF 
ganska snart fi ck överta och vid dessa spel studerades även de operativa eller 
taktiska frågor, som de nya marinkommandocheferna hade önskemål om el-
ler kunde ha nytta av vid sin krigsplanläggning. CKF spel fi ck successivt en 
form, där militärgeografi , motståndare och planerade egna företag studerades 
som en förberedelse inför den kommande höstens TÖ.

73 m/s Cheetah, där radiostationen fanns installerad, fi ck till och med en egen, men mycket inoffi -
ciell, plottingsymbol, vilket underlättade plottingarbetet, som då fortfarande var helt manuellt.
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som en förberedelse inför den kommande höstens TÖ.

73 m/s Cheetah, där radiostationen fanns installerad, fick till och med en egen, men mycket inoffi-
ciell, plottingsymbol, vilket underlättade plottingarbetet, som då fortfarande var helt manuellt.
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Ett mindre örlogsbesök avlades under juni 1961 i Gdynia med den kadett-
bemannade fregattfl ottiljen, medan den planerade långresan jorden runt med 
Älvsnabben ställdes in på grund av Notkrisen. Första ”utlandshamn” efter ett 
inledande veckoslut till ankars vid Saltsjöbaden blev nu ”Honoluleå” i stället 
för Massawa i Eritrea och en mycket förkortad långresa genfördes senare och 
enbart i europeiska farvatten!

I januari 1962 beordrade CM, att de sju rustade kustspaningsradarstationer-
na skulle fortsätta att vara rustade och spaningen kompletterades i april med 
två släpvagnsmonterade, alltså delvis rörliga, radarsignalspaningsstationer. 
Att stabsverksamheten på beredskapssidan var betydande framgår även av att 
marinordern om ”ubåtars dykområden” ändrades till sina detaljer inte mindre 
än fem gånger under året!74 De två färjor, som gick i trafi k mellan Limhamn 
och Dragör, togs i slutet av året ut som hjälpminfartyg och deras minförråd 
låg lämpligt nära Limhamn, så att minor mycket snabbt skulle kunna spärra 
Flintrännan. Alla dessa åtgärden vidtogs, trots att CM formellt inte ledde ma-
rinens operationer, utan nu bara hade ett ansvar för förbandsproduktionen!

CKF hade nu inte längre en kryssare som fl aggskepp och Marieholm låg 
under ombyggnad, varför amiralen med fl aggen övergångsvis mönstrade in 
på Patricia, ubåtsfl ottiljens depåfartyg, vars sjöegenskaper dock var starkt 
ifrågasatta.75

Sommarens prioriterade utlandsbesök för kustfl ottan var besöket i 
Leningrad med Halland, Östergötland och Öland; den senare fi ck rycka in i 
stället för Gästrikland, som gått på grund under vårens övningar. Även denna 
gång ”visste” lokalbefolkningen om hur hemskt besättningarna hade det om-
bord i de svenska fartygen och en bild från 1920-talets Kiruna i vinterskrud 
hade visats i tidningarna som en ”typisk svensk stad”. Besöket avlöpte dock 
väl och svarsbesöket i Stockholm den 15- 18 juni – denna gång ubåtsdepå-
fartyget Viktor Kotelnikov med tre ubåtar – hade tydligen inte rapporterat 
några demonstranter, så den ömsesidiga högaktning kunde hållas högt, trots 
att en varvschef föll överbord från en motorbåt efter avskedsmottagningen 
ombord på Halland, men han fi skades behändigt upp redan innan han drivit 
ner till Östergötland, som låg närmast nedströms på Nevan. Fregattfl ottiljen – 
Sjökrigsskoleavdelningens efterträdare – balanserade besöket i öst med besök 
i Odense, Flensburg och Horten, där årets Nordiska Marinkadettmöte genom-
fördes.

74 D v s egentligen den möjliga samordningen av marina operationsområden i Östersjön.
75 Patricia hade begränsats till att enbart få gå högst i ”måttlig sjö”, vilket det skojades ganska 

mycket kring. Hon hade dessutom träffats av en övningstorped, som hade skadat fartyget, som 
inte hade någon riktig vattentät indelning och frågan är om hon inte mot slutet faktiskt stod på 
botten vid sin förtöjningsplats i Vitså.
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I augusti skulle en testskjutning av robotsystem 08 – Hallandjagarnas och 
kustartilleriets nya robot – genomföras väster om Fårö, men den stördes av 
en oidentifi erad ubåt, som uppehöll sig i området och som därför varnades 
eftertryckligt med sjunkbombfällning från jagarna.76 Proven kunde därefter 
genomföras enligt plan.

En uppseglande kris började uppmärksammas i september 1962 av den 
marina bevakningen i Öresund, då en intensifi erad fartygstrafi k med militär 
materiel från Sovjetunionen till Kuba kunde observeras. Bedömningen, att det 
som skeppades var ”mer än en rutinutveckling av Sovjets militära hjälppro-
gram för Kuba” skulle ganska snart visa sig riktig, då Kubakrisen bröt ut den 
22 oktober, vilket dock inte föranledde några svenska beredskapshöjningar.77 
ÖB nya kuppförsvarsorder från augusti 1962 och som skulle börja gälla från 
1 januari 1963, fi ck dock ett tidigare ikraftträdande. Genom en särskild order 
den 25 oktober skulle den nya kuppförsvarsordern i stället börja gälla redan 
från den 1 november. Man kan kanske dock notera, att CM, amiral Lindemalm, 
– med den hemliga uppgiften att i krig vara ”reserv-ÖB” i London, om det 
ordinarie högkvarteret på grund av krigshandlingar inte fungerade – ”råkade” 
vara i England vid tiden för Kubakrisen!

Under en kort period i samband med Kubakrisen befann sig världen när-
mare ett kärnvapenkrig, än vi då uppfattade, inte minst därför att de ameri-
kanska underrättelserna om den sovjetiska närvaron på Kuba hade missat, 
att det redan fanns kärnvapenbestyckade luftvärnsraketer eldberedda, då det 
övervägdes om en fl yginsats med det strategiska fl yget mot installationer-
na på ön. Ett sådant fl yganfall hade således med stor sannolikhet lett till en 
kärnvapeninsats! Att krisen börjat avklinga fi ck den svenske statsministern 
Erlander reda på av sin danska kollega, Kragh, som på morgonen den 28 ok-
tober ringde upp och meddelade, att bevakningen i Öresund hade rapporterat, 
att de vapenlastade, sovjetiska fartygen hade återvänt till Östersjön, men vad 
han inte sade, var att dessa uppgifter hade insamlats gemensamt av danska 
och svenska underrättelseenheter. Det var alltså delvis svenska underrättel-
ser, som den svenske statsministern fi ck via sin danske kollega, eftersom den 
danske underrättelsechefen, kommendör Mörch, var snabbare att orientera sin 
statsminister om det nya läget än den svenske!

Frågan om hur de ”taktiska diskussionerna” skulle föras i fortsättningen 
blev föremål för ett samtal mellan CFKE och CM nu när CM inte längre 

76 Mera som en kuriositet kan nämnas, att Halland i maj hade besökts helt inoffi ciellt av Lord 
Louis Mountbatten, nu Chief of Defence Staff, som var mycket imponerad av sjörobotsystemet, 
som kunde laddas om direkt från durken, och av au-raketjäserna.

77 Inte heller inom NATO genomfördes några större beredskapshöjningar; endast en höjd stabsbe-
redskap och en ökad underrättelseinhämtning.
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hade ett eget operativt ansvar. De två amiralerna beslöt dock, att det även 
fortsättningsvis skulle vara CM, som skulle representera Sverige vid de hem-
liga samtalen.78 Sekretessen gjorde det omöjligt för CM att beordra en rust-
ning av Göta Lejon med det hemliga västsamarbetet som motiv. CKF ansåg, 
att en sådan rustning enbart skulle medföra, att ytterligare två jagare måste 
avrusta och avstyrkte kryssarrustningen, vilket säkert var korrekt, men han 
kände troligen inte till hela bakgrunden till rustningsförslaget, utan bara att 
det nu behövdes utbildas två nya krigsbesättningar för kryssarna, vilket ju var 
ett motiv i tiden. 

Vid en stridsskjutning i augusti – men med enbart barlastad ammunition 
– från jagardivisionens tre jagare sänktes den utrangerade jagaren Göteborg 
i Hanöbukten i närvaro av bl. a ÖB, general Rapp. Det var andra och sista 
gången Göteborg sjönk; hon hade ju varit inblandad i Hårsfjärdsolyckan un-
der kriget också, men därefter bärgats och fullgjort god tjänst i neutralitets-
vakten. Skyddstjänstövningen efter eldupphör lyckades dock inte hålla målet 
fl ytande. 

Moderniseringen av det amerikanska Polarissystemet hade nu gått så 
långt, att versionen A-3 kunde provskjutas 1963. Den till 2 500 distansminu-
ter utökade räckvidden innebar, att stora havsområden nu kunde användas för 
ubåtarnas patrullering med vedergällningsuppgiften. Avtal om ett begränsat 
provstopp hade samtidigt ingåtts mellan USA och Sovjetunionen.

I Sverige blev 1963 års stora försvarsnyhet riktigt negativ – den 25 juni ar-
resterades landsförrädaren Wennerström. All den skada han tillfogade landet 
har vi kanske inte ännu kunnat överblicka, eftersom han troligen lämnade 
en hel del uppgifter muntligt till sina sovjetiska uppdragsgivare. Att han sä-
kert orienterat den sovjetiska ledningen om det hemliga västsamarbetet, torde 
dock stå alldeles klart, för den kände han väl till. Om någon i Moskva efter 
detta skulle ha så mycket som en gnutta tilltro till den svenska neutralitetspo-
litiken, måste det uppfattas som märkligt. Men i Sverige…?

I januari 1963 inleddes prov med arbetstidsreglering på Kustfl ottan. CKF 
med fl aggen fl yttade samma månad tillbaka till Marieholm, som nu hade ge-
nomgått en ordentlig ansiktslyftning och det kändes väl som en lättnad både 
för fl aggen och för CKF hovmästare, 1. hbm Gunnar Lundqvist, som skötte 
om kajutan åt amiralen. Det hade under de senaste övningsåren visat sig, att 
tiden inte längre räckte till för att genomföra alla övningar och all annan verk-
samhet, som hittills ansetts som rimliga och nödvändiga för att uppnå en god 
stridsberedskap. Inför 1963 års verksamhet hade således antalet taktiska mo-

78 Lindemalms tjänstedagbok.
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mentövningar minskat något.79 Antalet gångdagar var nu färre än tidigare och 
rustningsvolymen hade nedgått till mellan 25 och 30 % av antalet stamstrids-
fartyg, vilket blev ett växande problem. Sjöoffi cerskårens samlade naviga-
tionskunskaper började urgröpas samtidigt som en hård förbekämpningsmiljö 
ställde operativa krav på förmåga att förfl ytta taktiska förband inomskärs. 
Detta hade en lång tid sysselsatt CKF, amiral Einar Blidberg, personligen och 
efter en del förprover, först med CKF motorbåt Skirner och därefter i viss 
omfattning på jagarfl ottiljen, lämnade amiralen in en patentansökan80 på en 
enkel radarnavigeringsskiva, som han personligen hade varit med om att ska-
pa. Man ska nog också uppmärksamma, att den låga rustningsvolymen inte 
längre kunde förse en växande landorganisation med tillräckligt många sjö-
offi cerare med aktuell kompetens och erfarenhet från sjötjänsten. Det fördes 
därför interna diskussioner om att dela upp sjöoffi cerskåren på en ”torr lista” 
och en ”våt”, men det stannade vid detta.

Fregattfl ottiljen avlade ett uppmärksammat örlogsbesök i Gdynia, vil-
ket föranledde den polske marinchefen att alldeles själv föreslå att Sverige 
skulle bjuda in till ett polskt örlogsbesök.81 Kfl  stora utlandsbesök gick 1963 
till Amsterdam, som besöktes 26- 29 juni. Besöket imponerade i alla fall 
mycket på den svenske ambassadören, Brynolf Eng, som under återgången 
till Sverige vojtades mellan jagarna. Luftvärnsroboten, Rb 07, Sea Cat, som 
skulle installeras på de fyra Östergötlandsjagarna, provsköts i december från 
Södermanland.

I början av 1964 togs ytterligare en bas i anspråk för de amerikanska 
Polarisubåtarna i Rota i sydvästra Spanien och första kryssningen med Polaris 
A-3 skedde i september. Som ett försök till motdrag tillkännagav fl ottamira-
len Gorsjkov den 25 juli att sovjetiska ubåtar minsann hade varit såväl under 
polarisen som nere vid ekvatorn. I vårt närområde tog den västtyska marinen 
jagaren Hamburg i tjänst, och deras fortsatta uppbyggnadsprogram var syn-
nerligen ambitiöst och omfattade bl. a 50 torpedbåtar och 30 ubåtar, som i för-
sta hand avsågs för insats i Östersjön, medan jagarna och fregatterna främst 
skulle operera i Nordsjön. Även Frankrike inledde en ny inriktning och påbör-
jade en femårsplan för att bygga upp en oberoende kärnvapentriad.

I juni ägde det uppskjutna sovjetiska statsbesöket rum, då Chrusjtjov an-
lände till Stockholm ombord på passagerarfartyget Michael Kalinin, men sista 
etappen till Skeppsholmen med T 104. Han tvingades dock att avgå i oktober, 

79 Från sex till fyra.
80 Patentet beviljades 1966.
81 Att så skedde får nog anses nästan som ett orderbrott inom WP ram, fast just den aspekten på 

förslaget uppmärksammades inte då.
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Södermanland.

I början av 1964 togs ytterligare en bas i  anspråk för de amerikanska
Polarisubåtarna i Rota i sydvästra Spanien och första kryssningen med Polaris
A-3 skedde i september. Som ett försök till motdrag tillkännagav flottamira-
len Gorsjkov den 25 juli att sovjetiska ubåtar minsann hade varit såväl under
polarisen som nere vid ekvatorn. I vårt närområde tog den västtyska marinen
jagaren Hamburg i tjänst, och deras fortsatta uppbyggnadsprogram var syn-
nerligen ambitiöst och omfattade bl. a 50 torpedbåtar och 30 ubåtar, som i för-
sta hand avsågs för insats i Östersjön, medan jagarna och fregatterna främst
skulle operera i Nordsjön. Även Frankrike inledde en ny inriktning och påbör-
jade en femårsplan för att bygga upp en oberoende kärnvapentriad.

I juni ägde det uppskjutna sovjetiska statsbesöket rum, då Chrusjtjov an-
lände till Stockholm ombord på passagerarfartyget Michael Kalinin, men sista
etappen till Skeppsholmen med T 104. Han tvingades dock att avgå i oktober,

79 Från sex till fyra.
80 Patentet beviljades 1966.
81 At t  så skedde far nog anses nästan som ett orderbrott inom WP ram, fast just den aspekten på

förslaget uppmärksammades inte då.
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vilket väl inte innebar någon förändrad sovjetisk avskräckningsstrategi – sna-
rare konserverades de rådande uppfattningarna i den alltmer ”gerontokratiska” 
regimen, där av partiet fattade beslut alltid var mycket svåra att ompröva.

I Sverige fortsatte utredningarna om försvarets ledning och man hade nu 
kommit in på den regionala ledningen och hur den borde utformas. Orsaken 
till varför CKF och fl aggens mycket aktuella erfarenheter inte skulle tas till-
vara bättre i sammanhanget, är i dag närmast ett mysterium.82 I fl ottans lägre 
regionala ledning, örlogsbaserna, skulle CKF personligen i stället inordnas 
som chef för en örlogsbas, ÖrlBNO, som bara fanns som ett rudiment i fred, 
ÖrlBAvdRo, i ett par baracker på fl ygfl ottiljens område i Uppsala. Utredningen 
hade därmed lyckats inte bara att totalt eliminera en initial krigsberedskap, 
utan också på ett mycket påtagligt sätt öka behovet av ledningspersonal i 
land! Inom marinen uppstod det en intern strid om vad marinplanens kanon-
båtar skulle användas för; skulle det vara fartyg för strid till sjöss eller för eld-
understöd vid motanfall i skärgårdsterräng? Resultatet av denna öppna strid 
mellan fl ottan och kustartilleriet blev, förstås, att det tills vidare inte byggdes 
några kanonbåtar alls.

Ett större örlogsbesök avlades av Kustfl ottans huvuddel i Köpenhamn i 
början av augusti, varefter en ny, men något mindre, uppvisningsövning ge-
nomfördes utanför Helsingborg i form av ”Operation Råå vallar”. Det visade 
sig efter övningen, att förre CNO och Sverigevännen, amiralen Arleigh Burke, 
hade varit på privat besök i landet och även han hade uppskattat uppvisningen, 
som besågs av 25 000 åskådare. Bristen på erfarenhet och förmåga hos den 
regionala ledningen visade sig ganska tydligt vid Kfl  TÖ i Bottenhavet och 
ledningsbristerna accentuerades av att CMKN i stort sett saknade sambands-
resurser för sin uppgift. Under övningen besökte den nye amerikanske CNO, 
amiral McDonald, Sverige och vid besöket ombord på jagarfl ottiljen uttryckte 
han närmast sin beundran över hur professionellt fartygen hanterades och han 
blev alldeles överväldigad, då han fi ck vara med om att det under en tillämpad 
övning sköts övningstorpeder.83

Krigsmaktsövningen KMÖ/64 genomfördes för marinens del inom MKS 
och även här fungerade företagsledning och företagskontroll illa. Övningens 
operativa förlopp var dessutom alltför anpassat till tänkta övningsbehov för 
de deltagande förbanden och inte alls till den strategiska förutsättningen. Det 
blev alltså mest en momentövning och inte alls den tillämpade övning, som 

82 Senare, på 1970-talet, var fl ottan i behov av att internt lösa behovet av en aktuell erfarenhet vid 
det praktiska genomförandet av företagsledningen genom att örlogsbasstaberna förstärktes med 
förbands- eller fl aggadjutanter som ”företagsövervakare”, FÖVAK.

83 Detta underlättades till avsevärd del av att det nu fanns två torpedbärgare tillgängliga; Hägern 
och Pelikanen
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det kanske var tänkt att vara, men man var ändå snabb att dra strategisk-opera-
tiva slutsatser av det mycket tillrättalagda övningsförloppet. Exempelvis hade 
minkrigföringen komprimerats så att några kustmineringar inte alls lades ut 
och strandförsvarsmineringar lades ut samtidigt som minsveparna skulle öpp-
na leder för civil kusttrafi k, som kontrollerades av sjöfartskontrollstationer! 
Och mitt i detta pågick ubåtsjakt, medan ytattackförbanden hölls tillbaka inför 
den stora överskeppningen, som planerats in mitt under övningen, eftersom 
den ju skulle vara en inledning på arméförbandens övningsmoment.

I Nordvietnamesiska farvatten utspelade sig i augusti en incident i 
Tonkinbukten, där den amerikanska jagaren USS Maddox utsattes för ett anfall 
av nordvietnamesiska torpedbåtar, vilket blev den inledande händelsen – eller 
förevändningen – i det beklagliga Vietnamkriget. Efter ytterligare en skärm-
ytsling insatte två hangarfartyg, USS Constellation och USS Ticonderoga 
fl yganfall mot Nordvietnamesiska kustbaser. Incidenten medförde att presi-
dent Johnson den 7 augusti av kongressen fi ck rätt att vidta alla åtgärder för att 
slå tillbaka angrepp mot amerikanska styrkor och för att bistå medlemmarna i 
Sydostasiatiska pakten, SEATO och redan mot slutet av året fanns därför mer 
än 20 000 man i Sydvietnam.

I början av 1965 hävdade den sovjetiske strategen, marskalk Sokolovskij, 
att Sovjetunionen i stort sett hade uppnått paritet med USA, avseende atomu-
båtar, vilket fi ck viss uppmärksamhet då, men i belysningen av den vidare 
utvecklingen torde det ha varit en ganska grov överdrift. Å andra sidan hade 
WP ungefär vid den här tiden utvecklat de operativa tankarna från övning-
en Burja och den nu mycket stora tillgången på kärnvapen. Satellitstaternas 
krigsmakter fi ck nya order för hur de skulle planera för ett kommande krig 
genom en framryckning genom Europa efter en överväldigande – oresonlig 
är kanske ett bättre ord – kärnvapeninsats; ett operationskoncept som även 
prövades vid ett krigsspel i juni. I vårt närområde föll således uppgiften att 
anfalla Danmark efter sovjetiska initiala kärnvapeninsatser mot Köpenhamn, 
Odense, Ålborg och Århus på de polska stridskrafterna. Ett amfi bieföretag 
skulle gå mot Själland och de polska förbanden skulle även erövra Jylland 
söderifrån. Det skulle vara högst märkligt, om det inte funnits en motsvarande 
plan mot Sverige, fast i vårt fall skulle båda echelongerna utgöras av sovje-
tiska förband och vi har därför inte kunnat verifi era att en sådan plan verkligen 
fanns. WP strategiska modell fanns i alla fall som en förutsättning även vid ett 
krigsspel i juni 1965.

I Sverige föreslogs ett nytt regionalt ledningssystem, där sex militärbefäl-
havare under ÖB skulle leda landets operationer. Det förutsattes, att örlogs-
baschefer skulle leda fl ottans lokala verksamheter, medan de kvalifi cerade 
fartygsförbanden underställdes MB, vilket ganska snart visar sig omöjligt 
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även om CÖrlB skulle bestå med företagskontroll. Hur skulle exempelvis MB 
S kunna leda den mtbdivision, som var utgångsbaserad på Listerlandet?84

Allvarligare var ändå, att det var tänkt att Kustfl ottans rustade fartyg i hän-
delse av mobilisering skulle förfl ytta sig till den örlogsbas, som var fartygets 
mobiliseringsmyndighet. Då skulle alltså de fåtaliga insatsberedda fartygsför-
banden spridas på ett helt oplanerat sätt och möjligheterna för aktiva insatser i 
ett känsligt inledningsskede skulle helt försvinna. Det blev dock ganska snart 
en rättelse av detta och i princip skulle i fortsättningen ordinarie befälsförhål-
landen gälla vid alla beredskapshöjningar och i stället skulle CKF understäl-
las den MB inom vars milo Kustfl ottans huvuddel befann sig. Inom fl aggen 
fanns därför som extra och outtalad uppgift, att i händelse av att någon be-
redskapshöjning började diskuteras eller bli aktuell, se till att de bemannade 
fartyg dessförinnan samlades i ett milo; i första hand inom milo Ö, så att de 
tillgängliga fartygsförbanden kunde kraftsamlas för inledande företag – helst 
innan fi entlig verksamhet hade inletts mot landet. 

I maj besöktes Sverige igen av First Sea Lord, Admiral Sir David Luce och 
redan i juni besökte CKF med 11. jagdiv, Halland, Uppland och Södermanland 
London och återgäldade således nästan omgående Sverigebesöket. I slutet av 
juni besökte den sovjetiska kryssaren Komsomolets Stockholm tillsammans 
med två jagare; denna gång med motsvarande svenskt örlogsbesök i augusti 
i Riga.  

Krigsmaktsövningen Ö/65 genomfördes i början av oktober i Bottenhavet 
och det var inte heller nu tydligt genomarbetat hur ledningen av sjöstridskraf-
ter borde fungera och övningen blev i mycket mest en övning i maskering vid 
kaj och fältmässighet även för de deltagande fartygsförbanden. Det genom-
fördes även en övning för de fortfarande tilltänkta kanonbåtarna fast med tor-
ped- och motortorpedbåtar – Operation Treudd – inomskärs väster om Ornö, 
som enligt övningsändamålet skulle återtas, men övningen stördes mycket 
av kraftig dimma. Det var egentligen endast de deltagande fartygsförbanden, 
som kunde lösa sina uppgifter – alla andra förband genomförde verksamhe-
terna fredsmässigt och med ”stridsdomarhjälp”.

En ny försvarsutredning, 1965 års, hade tillsatts i Sverige, men eftersom 
den politiska majoriteten i riksdagen ändrades, bröts även de demokratiska 
partiernas politiska enighet kring försvaret, vilket kanske bidrog till att den 
studie kring strategi i väst och öst som hade gjorts, föll mellan stolarna. 
Studien hade kanske annars ha bidragit till strategiska förändringar även av 
det svenska försvaret. Det fanns ju redan nu en ganska tydlig anledning till att 

84 Vid en krigsplaneringsfältövning tillfrågades milots sambandschef, vilka sambandsresurser 
MB hade för företagsledning på ”MB radio”, vilket mest besvarades med ett frågetecken och 
som tydligt visade att systemet inte alls skulle fungera i händelse av ofred.
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gå över till ett mera insatsberett försvar med uppgiften att främst vara tydligt 
krisdämpande i stället för att enbart fortsätta den avskräckningsdoktrin, som 
blev alltmer otidsenlig. 

Den 1 oktober 1966 infördes den nya regionala ledningen och marinkom-
mandocheferna fl yttades ner ett snäpp i hierarkin och underställdes, som ör-
logsbaschefer, C ÖrlB, de nya militärbefälhavarna, som nu skulle leda opera-
tionerna i militärområdet. Efter en del förvecklingar fi ck således verksamhe-
ten med fartygsförband nu i stället kallas för ”företag”, eftersom operationer 
bara kunde genomföras på högre regional nivå!

På hösten 1966 inträffade ett antal ganska oförklarliga ubåtsincidenter på 
västkusten; det fi nns studier som anser, att det varit fråga om amerikanska 
Polarisubåtar, som här sökte ”lugna” avskjutningslägen för sina Polarisrobotar 
typ A 1, som hade en ganska begränsad räckvidd och därför behövde ma-
növrera närmare sina målområden; Moskva, Murmansk, Leningrad och Riga, 
men detta är ännu starkt ifrågasatt. Vid årets slut hade den amerikanska när-
varon i Vietnam ökat till inte mindre än 385 000 man. Under året lanserades 
NATO:s nya doktrin om Flexible Response, vilket närmast fi ck till följd att 
vi i Sverige och i den svenska planläggningen fi ck god hjälp att glömma bort 
att kärnvapnen fanns och faktiskt kunde användas, om det kalla kriget skulle 
bli hett!

På våren 1967 skulle jagaren Södermanland under pågående rustning mä-
tas och avmagnetiseras vid avmagnetiseringsstationen i Karlshamn, där det 
pågick ett försök från en tullbåt att stoppa ett handelsfartyg för visitation. 
Då detta skedde på svenskt vatten och alldeles intill jagaren, var det närmast 
självklart, att hon måste bistå tullen. Då handelsfartyget inte omedelbart stop-
pade och tog ombord tullen, avlossade Södermanland – helt enligt de gällande 
bestämmelserna – ett varningsskott med en 40-mmpjäs, vilket tog skruv på 
platsen. Men eftersom bestämmelserna krävde, att MB tillstånd skulle inhäm-
tas, om det skulle behövas verkanseld, så begärdes detta, men denna begäran 
väckte väl närmast bestörtning i milostaben och Södermanland fi ck i stället 
order om att omedelbart avbryta från en MB, som tydligen inte kände till 
handlingsreglerna i IKFN; ett problem, som senare skulle återkomma fl era 
gånger och inte minst i samband med undervattenskränkningarna på 1980-ta-
let. Även denna sommar inträffade några ubåtskontakter till sjöss, som enligt 
reglerna rapporterades till respektive MB, men i milostaberna avfärdades tyd-
ligen dessa som någon form av ”marina jippon” och föranledde egentligen 
aldrig några vidare åtgärder eller bedömningar.85

I juni utbröt Sexdagarskriget, men detta förorsakade endast vissa begrän-

85 Det var till och med så att rapporterna gärna avfärdades som marina argument i avvägningen 
inom försvarsbudgeten, vilket fi ck ett eget namn: ”budgetubåtar” och som knappast uppmunt-
rade till en rapportering av eventuella kontakter.

gå över till ett mera insatsberett försvar med uppgiften att främst vara tydligt
krisdämpande i stället för att enbart fortsätta den avskräckningsdoktrin, som
blev alltmer otidsenlig.

Den 1 oktober 1966 infördes den nya regionala ledningen och marinkom-
mandocheferna flyttades ner ett snäpp i hierarkin och underställdes, som ör-
logsbaschefer, C Ör1B, de nya militärbefälhavarna, som nu skulle leda opera-
tionerna i militärområdet. Efter en del förvecklingar fick således verksamhe-
ten med fartygsförband nu i stället kallas för "företag", eftersom operationer
bara kunde genomföras på högre regional nivå!

På hösten 1966 inträffade ett antal ganska oförklarliga ubåtsincidenter på
västkusten; det finns studier som anser, att det varit fråga om amerikanska
Polarisubåtar, som här sökte "lugna" avskjutningslägen för sina Polarisrobotar
typ A 1, som hade en ganska begränsad räckvidd och därför behövde ma-
növrera närmare sina målområden; Moskva, Murmansk, Leningrad och Riga,
men detta är ännu starkt ifrågasatt. Vid årets slut hade den amerikanska när-
varon i Vietnam ökat till inte mindre än 385 000 man. Under året lanserades
NATO:s nya doktrin om Flexible Response, vilket närmast fick till följd att
v i i  Sverige och i den svenska planläggningen fick god hjälp att glömma bort
att kärnvapnen fanns och faktiskt kunde användas, om det kalla kriget skulle
bli hett!

På våren 1967 skulle jagaren Södermanland under pågående rustning mä-
tas och avmagnetiseras vid avmagnetiseringsstationen i Karlshamn, där det
pågick ett försök från en tullbåt att stoppa ett handelsfartyg för visitation.
Då detta skedde på svenskt vatten och alldeles intill jagaren, var det närmast
självklart, att hon måste bistå tullen. Då handelsfartyget inte omedelbart stop-
pade och tog ombord tullen, avlossade Södermanland — helt enligt de gällande
bestämmelserna — ett varningsskott med en 40-mmpjäs, vilket tog skruv på
platsen. Men eftersom bestämmelserna krävde, att MB tillstånd skulle inhäm-
tas, om det skulle behövas verkanseld, så begärdes detta, men denna begäran
väckte väl närmast bestörtning i milostaben och Södermanland fick i stället
order om att omedelbart avbryta från en MB, som tydligen inte kände till
handlingsreglerna i IKFN; ett problem, som senare skulle återkomma flera
gånger och inte minst i samband med undervattenskränkningarna på 1980-ta-
let. Aven denna sommar inträffade några ubåtskontakter till sjöss, som enligt
reglerna rapporterades till respektive MB, men i milostaberna avfärdades tyd-
ligen dessa som någon form av "marina jippon" och föranledde egentligen
aldrig några vidare åtgärder eller bedömningar."

I juni utbröt Sexdagarskriget, men detta förorsakade endast vissa begrän-

85 Det var till och med så att rapporterna gärna avfärdades som marina argument i avvägningen
inom försvarsbudgeten, vilket fick ett eget namn: "budgetubåtar" och som knappast uppmunt-
rade till en rapportering av eventuella kontakter.
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sade höjningar av ledningssystemets beredskap och inom FRA, som medgavs 
anskaffa ytterligare spaningsutrustningar för sin verksamhet, vilket ju faktiskt 
bara fanns att köpa i väst. För den svenska taktikutvecklingen var dock sänk-
ningen av den israeliska jagaren Eilat av betydelse, då robothotet bedömdes 
understryka behovet av att kunna agera kustnära även för den svenska fl ottan 
och, naturligtvis, en utveckling av egna sjörobotar.

I oktober utnämndes amiral Gorsjkov till ”Flottamiral av Sovjetunionen” 
och i november genomförde den sovjetiska ubåten K-137 av Yankee-klassen 
sin första avskräckningspatrull samtidigt som den första brittiska kryssningen 
med Polaris A-3 genomfördes. Utvecklingen mot en ny oceangående fl otta hade 
då redan pågått i Sovjetunionen några år. Den 13 december antog även NATO 
den nya kärnvapenstrategin, Flexible Response- doktrinen. Diskussionerna 
kring denna nya doktrin, medförde att man i väst antog, att motsvarande dis-
kussioner fördes även i öst, men det är nog ganska tveksamt. En ny gemensam 
stående sjöstyrka sätts upp inom Atlantkommandot, STANAVFORLANT. 

Successivt började en omfattande internationell proteströrelse göra sig gäl-
lande mot den amerikanska krigföringen i Vietnam, vilket också kom att på-
verka den svenska politiken. Den amerikanska truppnärvaron i Vietnam hade 
årsskiftet 1967/68 omfattat nästan 500 000 man. Det var dock svårt för den 
svenska inre regeringskretsen, att engagera sig i motståndet mot kriget för 
man kände verkligen opinionstrycket, men var samtidigt väl medveten om 
att Sverige i den öst-västliga kärnvapenbalansen i praktiken befann sig under 
det amerikanska kärnvapenparaplyet. I maj inleddes dock vissa förberedande 
fredssamtal i Paris, men fred blev det inte förrän i januari 1973, vilket hade 
sin påverkan på opinionen i hela västvärlden. På ett mera vardagsnära plan 
innebar proteströrelsen, att antalet örlogsbesök i Stockholm minskade dras-
tiskt. Fartygen var ju engagerade på annat håll och mottagandet, speciellt av 
amerikanska örlogsfartyg, var ofta förknippat med gatudemonstrationer av 
olika slag.

Efter långa förhandlingar mellan USA, Sovjetunionen och Storbritannien 
ingicks 1968 ”Ickespridningsavtalet, NPT”, som Sverige undertecknade i au-
gusti. Därmed var den hittills öppna frågan om en eventuell kärnvapenbe-
styckning av det svenska försvaret defi nitivt skrinlagd.

I Tjeckoslovakien hade Dubcek i januari 1968 tillträtt som partisekrete-
rare. Detta inledde den s.k. Pragvåren och som skulle innebära en kommu-
nistisk regim ”med mänskligt ansikte”, men redan i juli genomförde WP en 
kommando-/stabsövning, där ett militärt ingripande mot tjeckerna i praktiken 
förbereddes. Den 20 augusti inledde WP invasionen av Tjeckoslovakien med 
sovjetiska, östtyska, polska, ungerska och bulgariska förband samtidigt som 
de sovjetiska robottrupperna intog högsta beredskap. 

I Sverige uppfattades förberedelserna för invasionen, men tolkades olika. 
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Först efter det att inmarschen inletts höjdes därför den svenska beredskapen. 
Kustfl ottan, som just genomförde årets TÖ i Bottenhavet fi ck på fredagskväl-
len den 23 augusti order om att avdela två torpedbåtar för spaningsföretag i 
södra Östersjön. Jagarfl ottiljen hade Gävle som veckoslutshamn och fl ottilj-
chefen försökte samordna möjligheterna att snabbt återkalla permittenter med 
garnisonschefen, Chefen I 14, som dock inte förstod beredskapsbehovet alls. 
Polisen var mera alert! Vid det kommande veckoslutet på Hårsfjärden, då öv-
ningen TÖ avslutats, beordrade Fst permissionsförbud för fl ottiljens personal, 
vilket verkade lika märkligt då som nu; det hade väl varit bättre att genomföra 
någon tydlig markering med fartygen till sjöss i stället! CKF beordrade där-
för, och på eget initiativ, tre ubåtar på framskjuten spaning. I förlängningen 
innebar händelsen, att tre avrustade, äldre torpedbåtar rustades med reducerad 
besättning och bildade en förbandsdepå i Karlskrona, Tbdepå Syd och där 
landplacerad, men utbildad personal, snabbt skulle kunna sättas in ombord för 
insats vid snabbt uppdykande behov.

Erfarenheterna från Kubakrisen och från Tjeckrisen hade möjligen nu bör-
jat väcka tankar hos de båda supermakterna. Samtidigt pågick på fl era håll, 
framför allt i Afrika, både kapprustningar och ”kalla kriget genom ombud”; 
det senare ofta förstärkt av trupp från just Kuba. Inom den amerikanska ad-
ministrationen tillträdde Harvardprofessorn Henry Kissinger som säkerhets-
politisk rådgivare till president Nixon, som var hårt pressad av motståndarna 
till Vietnamkriget och som på något sätt måste avvecklas; det stod nu gan-
ska klart, men metoden att göra detta yppade sig nu i samband med att det 
utbröt en gränskonfl ikt 1969 mellan Sovjetunionen och Kommunistkina vid 
Ussurifl oden. Att det var en allvarlig incident för Sovjet demonstrerades tyd-
ligt, eftersom de strategiska robottrupperna vid ett tillfälle fi ck order om att 
inta högsta beredskap. Kissingers modell blev, att amerikanarna spelade ut 
”Kinakortet”, d v s president Nixon startade en charmoffensiv och besökte 
personligen Kina och ordförande Mao. Sovjet hamnade därigenom i ett läge, 
då man hade såväl USA som Kina bland sina motståndare. Detta blev en grund 
för en förhandlings- och avspänningsperiod, där USA genom förhandlingar 
också sökte sig bort från kriget i Vietnam. I Storbritannien hade nu britterna 
överlåtit uppgiften att stå för en strategisk vedergällning från V-bombarna till 
de tre (!) Polarisubåtarna. Det fanns tydligen viss utsikt till framgång för en 
kärnvapennedrustning; behovet fanns kanske främst hos de båda supermak-
terna, vars arsenaler nu nog får betecknas som överförsedda. Det fanns dess-
utom andra uppgifter för supermakterna att satsa på. I juli var två astronauter 
på månen!
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3.  Flottan under avspänningen 1970 - 79.
Under perioden 1969 till 1975 genomfördes fl era toppmöten och ett an-
tal rustningsbegränsande avtal ingicks mellan USA och Sovjetunionen. 
Avspänningsperioden inleddes 1969 i Helsingfors med de första förhand-
lingarna i det som kom att kallas Strategic Arms Limitation Talks, SALT. 
Supermakterna hade möjligen insett hur nära en katastrof de själva och värl-
den hade varit i samband med Kubakrisen och det låg i båda deras intresse, att 
bygga upp mekanismer för att undvika något liknande i framtiden. Viktigare 
var kanske ändå att kostnaderna för kärnvapenkapprustningen började bli 
överväldigande, vilket kunde inkräkta på deras konventionella förmåga. Detta 
var särskilt påtagligt för Sovjetunionen, som inte hade någon möjlighet att 
följa de västliga demokratierna och deras ekonomiska tillväxt. I vårt närområ-
de var dessutom utvecklingen i Polen av särskild betydelse, eftersom polack-
erna under hela avspänningsperioden sökte olika möjligheter att göra sig fria 
från den kommunistiska regimen, vilket fi ck en särskild styrka och betydelse 
1978, då en polack valdes till påve.

I Sverige hade socialdemokraterna stödda av kommunisterna 1968 fattats 
ett nytt försvarsbeslut, som ekonomiskt låg långt under det från 1966, och i 
fortsättningen skulle landet inte längre ha ”ett starkt försvar”, utan ”ett efter 
våra förhållanden starkt försvar”. Innebörden var dock ganska klar. Vi befann 
oss nu uttalat86 under USA kärnvapenparaply och avspänningen ansågs 
därför medge en viss reducering av det svenska försvaret. För fl ottans del 
skulle utvecklingen i själva verket innebära en halvering jämfört med tiden 
före 1958 och att endast omkring en fjärdedel av denna återstod var nu rus-
tad. Det blev ganska uppenbart, att vi inte längre hade tillräckliga marina 
resurser tillgängliga för en neutralitetssituation, som ju ändå på något sätt 
var det uttalade säkerhetspolitiska målet i händelse av en stormaktskon-
fl ikt. Den politiska ledningen hävdade i stället att neutraliteten skyddades 
av vår förmåga att avhålla en motståndare från angrepp; en nog så intres-
sant retorisk vändning.

Ett normalt övningsår för Kustfl ottan omfattade nu större samordnade 
övningar; en ubåtsjaktövning i mars på Västkusten, Räkan87, och ibland 
även en på Sydkusten, Spättan, en sambands- och stridsledningsövning 
i början av maj samt tre till fyra taktiska momentövningar, TMÖ. Den 
taktiska övningen, Kfl  TÖ, genomfördes som en tillämpad slutövning i 

86 Framfördes 1966 av statssekreterare Fritiofsson vid ett anförande i KKrVA, men fi ck inte den 
betydelse för vår säkerhetspolitik, som det kanske borde ha fått.

87 Regelbundenheten i västkustsejouren och övningen Räkan var tydligen alltför stor, eftersom det 
började rapporteras ubåtsobservationer i Hanöbukten under dessa övningsveckor.
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september och vissa år tillkom deltagande i de regionalt anordnade krigs-
övningarna i oktober. Därefter (under fjärde kvartalet) genomfördes grund-
läggande fartygsutbildning under höstskolorna.

CKF ledde fortsatt själv Kustfl ottans kuppförsvarsuppgifter och gav 
sina DUC beredduppgifter i kuppförsvaret samt avdelade beredskapsför-
band eller -fartyg till milo efter sin verksamhetsplan. Bland beredduppgif-
terna i en kuppsituation fanns i huvudsak ett antal mineringsföretag och 
skyddet av Gotlandskontingentens överförande samt spaningsföretag av 
olika slag. När det fanns fl er än ett rustat stridsfartyg inom ett milo skulle 
beredskapsfartyg beordras och ställas till den regionala ledningens förfo-
gande. Antalet tillgängliga fartyg medgav dock inte, att det alltid fanns 
beredskapsfartyg att avdela. Tjänsten som beredskapsfartyg genomfördes 
dessutom oftast stillaliggande vid kaj. Tidens fortfarande mycket svaga 
sambandssystem kunde då medföra det ganska märkliga, att det avdelade 
beredskapsfartyget kvarlämnades vid kaj, om exempelvis den division hon 
tillhörde kastade loss för övningar till sjöss utöver den fastlagda övnings-
planen!

Örlogsbasernas sjöbevakning började byggas upp, men det saknades in-
ledningsvis en gemensam syn på vad som skulle följas upp och vad syftet 
skulle vara med verksamheten. I milo Syd följde därför örlogsbasen en-
bart upp främmande stats- och örlogsfartygs förfl yttningar av rent militära 
underrättelseskäl, medan ÖrlBO även började följa enskilda fartygsekon, 
som avvek från de normala handelsfartygsstråken. Verksamheterna styrdes 
av respektive MB syn på underrättelsebehovet för det egna milots bered-
skap och inte av något samlat nationellt informationsbehov. Kustfl ottans 
fartyg deltog dessutom inte så ofta i den pågående sjöbevakningen, utom 
då de undantagsvis tjänstgjorde som beredskapsfartyg under gång eller vid 
sammanträffanden med främmande örlogsfartyg, vilket inträffade relativt 
sällan.88 1969 lämnade ÖrlBO Skeppsholmen och fl yttade ut ”i berget” på 
Muskö. Det hade inledningsvis argumenterats för en utfl yttning, eftersom en 
marin bas i en storstad ansågs kunna medföra en risk för fl ygbombning, men 
sannolikt innebar utfl yttningen inte några avgörande förändringar i den sov-
jetiska planen för insats av strategiska kärnvapen. Stockholm var helt enkelt 
huvudstad och därför ett kärnvapenmål – med eller utan örlogsvarv!

Den 5 mars 1970 trädde Icke-spridningsavtalet i kraft och i mitten av april 
inleddes SALT-samtalen i Wien.  I mitten av april inleddes en stor sovjetisk 
marinövning, ”Okean”, som pågick ända in i maj månad. Detta var den hittills 

88 En normalbild handlade enligt rapporteringen om en handfull tillfällen per månad, eftersom 
man av utbildningsskäl snarare försökte undvika sådana sammanträffanden till sjöss.
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största sovjetiska övningen med över 200 övervattensfartyg och ubåtar som 
deltagare i de världsomfattande och närmast uppvisningsliknande övnings-
momenten. Gorsjkovs ande svävade tydligt över verksamheten, som leddes 
från marinledningen i Moskva och som omfattade alla de fyra marinerna samt 
en eskader i Medelhavet och en i Indiska oceanen. Övningen hade ett tydligt 
storstrategiskt ändamål och skulle visa upp ”den nya oceangående fl ottan”, 
men i Sverige ansågs den snarare bevisa att Sovjetunionen faktiskt hade för-
måga att kunna genomföra en kustinvasion. Den sovjetiska Östersjömarinen 
återkom bland de övade även 12- 18 oktober samma år, då WP genomförde en 
större militär övning, ”Vapenbrödraskap”i Östersjöområdet.

Minfartyg i docka på Muskö.  (Försvarets bildbyrå, foto Håkan Nyström)Minfartyg i docka på Muskö. (Försvarets bildbyrå, foto Håkan Nyström)
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Successivt fördjupades det svenska försvarets koncept som innebar, att en 
angripare skulle avskräckas från att angripa landet eftersom vårt försvar, efter 
genomförd mobilisering, hade en sådan numerär att tidsförhållandena ganska 
snart skulle bli svåra att hantera gentemot huvudmotståndaren. Att angriparen 
var Sovjetunionen uttalades inte så ofta i klartext och att dess kärnvapen-
innehav mer än väl skulle ha räckt till för stora insatser även mot Sverige 
diskuterades aldrig och blev aldrig någon del av ett övergripande strategiskt 
beslut. Följden av fl era försvarsbeslut blev i stället att försvaret – och huvud-
sakligen av kostnadsskäl – koncentrerade sin verksamhet på det som kallades 
för förbandsproduktion89 eller ibland, något förskönande, för långsiktig be-
redskap. Även kustfl ottan anpassades till detta koncept och beredskapsfrå-
gorna fi ck nu snarare bli en följd av utbildningen och dess organisation, 
och behovet av fredstida operativa insatser prioriterades ner. Våra interna-
tionella insatser ansågs enbart ske med särskilda förband, som rekrytera-
des på frivillig grund och sorterade under Arméstabens FN-avdelning eller 
dess efterföljare. Att våra örlogsfartyg i dessa sammanhang kunde ses som 
en ”utlandsstyrka” föll aldrig någon in i Sverige.90 

I augusti 1970 blev fregatten Sundsvall påseglad av den sovjetiska ”vakt-
hunden”, en SO-1, söder om Trelleborg, då det sovjetiska fartygets position 
skulle fastställas, eftersom det kunde misstänkas att hon befann sig på svenskt 
sjöterritorium och därför hade genomfört en otillåten genomfart. Skadorna 
blev mycket begränsade och reparationskostnaderna var så låga, att det knap-
past kunde motivera en kontrovers med Sovjetunionen, trots att det var gans-
ka klart att skulden för ombordläggningen låg på det sovjetiska fartyget.

Anpassningen till en mera utbredd syn på försvarets fredstida utbild-
ningsuppgifter skedde så långt att det under 70-talet anordnades en särskild 
skolfl ottilj inom Kustfl ottan. Trots ett alltmer förfi nat utbildningssystem med 
långa och synnerligen genomarbetade, och omfattande, målsättningar och 
uppdrag föll exempelvis en ”skoljagare” helt mellan stolarna. Vad skulle en 
sådan kunna? Enligt de taktisk- organisatorisk- ekonomiska målsättningarna 
för en jagare eller enbart sådant som råkade vara föremål för utbildning om-
bord för tillfället? Detta kombinerades med reduceringar i de centralt utgivna 
utbildningsuppdragen och hela vägen ner till de enskilda fartygen. Notabelt 
är att dessa reduktioner och avsteg från den gamla modellen, där FC hade ett 
tydligt eget ansvar för fartygets stridberedskap, i fl era avseenden omfattade 

89 Den som i internationella sammanhang försökt tala om ”förbandsproduktion” lär sig snart att 
detta är ett mycket svenskt synsätt.

90 Någon gång uppmärksammades dock frågan, som t ex då stridsdelar för jaktrobotar skulle 
skeppas hem från USA och då det var svårt att få försäkringar för civila transportörer. Då kunde 
Älvsnabben på långresa få fungera som fraktfartyg för den explosiva lasten.
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förmågan att genomföra ubåtsjakt; inte enbart i uppdraget till ”skolförbandet” 
utan även till de ordinarie rustade fartygen. Mera i det fördolda började nu 
också äldre trängfartyg utrangeras, vilket i viss utsträckning försvårade möj-
ligheterna att göra snabba operativa insatser med det som i ökad utsträckning 
kallades för ”fredsorganisationen”.

Internt inom Kustfl ottans jagarfl ottilj, inleddes nu en modernisering av 
den mycket eftersatta telekrigföringen med motmedelsövningar av olika slag 
och prov genomfördes även med såväl störsändare som med remsraketer av 
olika slag. Förändringarna bland annat i beredskapssystemet medförde att ny 
Kfl HSO91 gavs ut i maj 1970 och i en ökad grad började företags- och tak-
tiska order standardiseras enligt StabsIM92, som gavs ut samma år.

USA och Sovjetunionen undertecknade 1971 Seabed Arms Control 
Treaty, som förbjöd utplacering av kärnvapen på kontinentalsockeln och 
detta år passerade Sovjetunionen för första gången USA i innehavet av 
interkontinentala ballistiska missiler (1300 mot 1054). Den 6 november 
krävde utrikesminister Gromyko, att Östersjön ska vara stängt för örlogs-
fartyg från andra än strandstaterna, vilket snarare blev ytterligare en an-

91  Kustfl ottans Hemliga Stående Order.
92  StabsInstruktion för Marinen.
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ledning för västsidans örlogsfartyg att uppträda i Östersjön för att visa att 
havens frihet skulle fortsätta att gälla även här.93

Inom kustfl ottans torpedbåtsdivision tillkom en ny förbandsdepå på 
Västkusten, TbdepåV, där också ubåten Gäddan fanns rustad; mest dock för 
att gå målgång för 2.hkpdiv, som ju offi ciellt inte fanns!

Året därpå – 1972 – blev det stora kaptensåret i Sverige. En ny befäls-
ordning (NBO) infördes och inte heller i denna ”reform” uppmärksammades 
fl ottans särart på något sätt. Tänk bara vilket traditionsbrott det blev när alla 
fl aggstyrmän blev kaptener och alla högbåtsmän fanjunkare! Samma år fatta-
des det ett nytt försvarsbeslut, där det klart angavs att skyddet av import- och 
exportsjöfart skulle ske med andra medel än militära. Det blev då förstås allt 
svårare att öppet argumentera för att det neutrala landet Sverige skulle upp-
rätthålla förbindelser med andra stater d v s väst utan att man ansågs ifråga-

93 Så markerades exempelvis den brittiska marina närvaron nära nog årligen av en ubåt, som i 
fl era fall även avlade örlogsbesök i svenska hamnstäder även om ubåten förstås även hade andra 
och mera påtagliga underrättelseuppgifter. En onödigt undfallande attityd mot örlogsbesök från 
väst i svenska Östersjöhamnar kunde ibland noteras exempelvis 1973, då UD inledningsvis inte 
ville bevilja ett franskt örlogsbesök i Luleå.

Torpedbåten Virgo.  (Författaren)Torpedbåten Virgo. (Författaren)
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satta neutralitetens trovärdighet. Att sedan verkligheten inte såg ut som det of-
fi ciellt hävdades, var troligen inte ens känt av den tidens försvarspolitiker.94

De stora strategiska förändringarna för supermakterna inleddes då presi-
dent Nixon i februari 1972 besökte Kommunistkina. Besöket väckte stor upp-
märksamhet eftersom Kina och USA tidigare inte ens hade haft diplomatiska 
kontakter och amerikanarna inte hade erkänt den kommunistiska regeringen. 
Besöket fi ck också till följd att Nixon i maj blev inbjuden till Moskva, efter-
som Sovjet inte ville hamna utanför den nya triangeldiplomatin. Moskvamötet 
resulterade i att SALT 1 respektive ABM-avtalen undertecknades och ett sär-
skilt bilateralt marint avtal ingicks samtidigt, där det reglerades hur incidenter 
till sjöss skulle kunna undvikas.95 Detta placerade den sovjetiska marinen i ett 
slags jämställd status i förhållande till den amerikanska. Samtidigt hade det 
börjat bli allt tydligare att Sovjetunionen inte längre mäktade följa västs rust-
ningstakt och i november inleddes SALT II-förhandlingarna i Genève. 

De strategiska tankarna bakom den sovjetiska marina uppbyggnaden bör-
jade nu publiceras i Morskoi Sbornik.  Marinens roll skulle huvudsakligen 
vara defensiv i så måtto, att förbindelserna till sjöss och de strategiska atomu-
båtarnas operationsområden – bastioner kallades de – skulle försvaras. Den 
strategiska avskräckningen förstärktes genom att dessa bastioner skulle skyd-
das av en ny generation övervattensfartyg. Samtidigt öppnade Gorsjkov för 
den politiska ledningen att kunna använda sig av de nya och tillsynes väl-
bestyckade övervattensfartygen i klassiska uppgifter på världshaven – marin 
närvaro – och därmed även verksamheter av olika slag mot land ”från havet”. 
I den maritima expansionen ingick också en fördubbling av den sovjetiska 
handelsfl ottan. De sovjetiska tankarna ledde också till en intensiv strategiut-
veckling inom den amerikanska marinen, där inledningsvis en del äldre av-
rustade fartyg skrotades för att ge plats för nybyggnation. I september genom-
förde NATO en stor övning i Nordatlanten, Strong Express, där en sovjetisk 
framfl yttning av positionerna i Nordeuropa var en övningsförutsättning.

I samband med utbyggnaden av oljeindustrin i Lysekilsområdet bildade 
marinen tillsammans med kommunerna och oljebolaget en särskild lednings-
grupp, AG Brofjorden, för att samordna minröjningen av de leder som fanns i 
anslutning till den planerade oljeterminalen. Av någon anledning ansågs detta 
tydligen inte som operativ verksamhet för vare sig ÖB eller MB var represen-
terade i ledningsgruppens arbete.

94 Det hade nog också i Vietnamkrigets skugga börjat ske en glidning från vad som menas med 
folkrättsenlig neutralitet, som det borde ha handlat om, till neutralitet i mera allmänna termer 
som en beskrivning av en opartiskhet, vilket det ju egentligen aldrig varit fråga om.

95 Avtalet var enbart bilateralt, men senare kom signatärstaterna överens om att även andra stater 
skulle kunna ingå i avtalet.
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ningstakt och i november inleddes SALT II-förhandlingarna i Genève.

De strategiska tankarna bakom den sovjetiska marina uppbyggnaden bör-
jade nu publiceras i Morskoi Sbornik. Marinens roll skulle huvudsakligen
vara defensiv i så måtto, att förbindelserna till sjöss och de strategiska atomu-
båtarnas operationsområden — bastioner kallades de — skulle försvaras. Den
strategiska avskräckningen förstärktes genom att dessa bastioner skulle skyd-
das av en ny generation övervattensfartyg. Samtidigt öppnade Gorsjkov för
den politiska ledningen att kunna använda sig av de nya och tillsynes väl-
bestyckade övervattensfartygen i klassiska uppgifter på världshaven — marin
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I den maritima expansionen ingick också en fördubbling av den sovjetiska
handelsflottan. De sovjetiska tankarna ledde också till en intensiv strategiut-
veckling inom den amerikanska marinen, där inledningsvis en del äldre av-
rustade fartyg skrotades för att ge plats för nybyggnation. I september genom-
förde NATO en stor övning i Nordatlanten, Strong Express, där en sovjetisk
framflyttning av positionerna i Nordeuropa var en övningsförutsättning.

I samband med utbyggnaden av oljeindustrin i Lysekilsområdet bildade
marinen tillsammans med kommunerna och oljebolaget en särskild lednings-
grupp, AG Brofjorden, för att samordna minröjningen av de leder som fanns i
anslutning till den planerade oljeterminalen. Av någon anledning ansågs detta
tydligen inte som operativ verksamhet för vare sig ÖB eller MB var represen-
terade i ledningsgruppens arbete.

94 Det hade nog också i Vietnamkrigets skugga börjat ske en glidning från vad som menas med
folkrättsenlig neutralitet, som det borde ha handlat om, till neutralitet i mera allmänna termer
som en beskrivning av en opartiskhet, vilket det ju egentligen aldrig varit fråga om.

95 Avtalet var enbart bilateralt, men senare kom signatärstaterna överens om att även andra stater
skulle kunna ingå i avtalet.
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Formerna för verksamhetsplaneringen vid Kustfl ottan hade nu nått ganska 
långt i stabsmässig effektivitet. Vid CKF planeringssammanträde träffades 
CKF och DUC för att klarlägga förutsättningar och göra prioriteringar och vid 
det efterföljande adjutantsmötet omsattes tankarna i konkreta stomprogram 
för Kfl  veckovis, där målgångar, torpedbärgningar, målfl yg och andra resurser 
reserverades och planerades in under FA Utb ledning och tillsammans med 
förbandens adjutanter.

Telekrigsövningarna fortsatte bland annat med det som i vardagligt tal kal-
lades för ”rems- och lys” och ingick nu även i de av CKF ledda övningarna 
och med störsändare placerade på tillfälliga plattformar och ibland även från 
Marieholm.

Ubåtsfl ottiljen fi ck äntligen ett nytt depåfartyg, då minfartyget Älvsborg 
efterträdde Patricia och två nya provturskommandon tillkom, PTK Nkg och 
PTK Jäg, under C 11 tbdiv befäl. I samband med kungens 90-årsdag den 11 
november paraderade kfl  med tillgängliga resurser; två torpedbåtar förtöjda 
vid Riddarholmen.

I slutet av december gjorde statsminister Olof Palme ett skarpt uttalande 
mot den amerikanska krigföringen i Vietnam,96 vilket förorsakade en diplo-
matisk ”nattfrost” i ett par år, men i stort sett berördes inte alls de svensk-
amerikanska förbindelserna på försvarsgrensnivå av detta. Det var till och 
med så att statsministern, som ju var mycket kunnig om landets säkerhets-
politiska förutsättningar, i stället uppmanade de högre militära cheferna att 
fortsätta sina goda förbindelser med sina amerikanska kollegor. Under de här 
åren upprättade Sverige dessutom ett ”reservhögkvarter” i London, där CM 
skulle tjänstgöra som chef. 

Den 27 januari 1973 gjorde Parisfreden äntligen slut på Vietnamkriget. 
Av ännu större betydelse för framtiden var dock kanske ändå, att 
Helsingforskonferensen om säkerhet och samarbete inleddes i juli. 
Slutdokumentet från den konferensen undertecknades två år senare och inne-
bar att de europeiska staternas territoriella omfattning – gränsernas okränk-
barhet – fastställdes, vilket var viktigt för Sovjetunionen, samtidigt som de 
”mjuka” frågorna skulle spela en stor roll i olika medborgarrättsrörelser i öst-
blocket bland annat Charta 77 i Tjeckoslovakien och Solidarnosc i Polen. I 
förlängningen fi ck detta stor betydelse för Sovjetunionens och WP upplös-
ning. Redan i maj öppnades de formella diplomatiska förbindelserna mellan 

96 Uttalandet skedde mot det som kallades för ”julbombningarna” av vietnamesiska städer, vilket 
ju ganska tydligt visar att talet främst var avsett för en inhemsk opinion. Mindre än 10 procent 
av vietnameserna är ju kristna och fi rar jul! Se vidare Bjereld m fl , Sveriges säkerhet och fred, 
Stockholm 2008, s 233 ff.
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de båda tyska staterna och UNCLOS inleddes, men de nya konventionerna 
blev inte klara för att ingås förrän 1982 och Sverige undertecknade dessa först 
1996. MBFR-förhandlingarna inleddes i slutet av året.

Yom Kippur- kriget i oktober 1973 mellan Israel och arabstaterna föran-
ledde inga reaktioner eller beredskapshöjningar i Sverige, men Sovjet gick 
upp i högsta beredskap med de strategiska kärnvapenstyrkorna vid ett tillfälle 
och en supermaktskonfrontation hotade, eftersom USA tillförde vapen och 
underhåll sjövägen till Israel, vilket den sovjetiska Medelhavseskadern inte 
kunde motverka. I förlängningen förorsakade utvecklingen i mellanöstern en 
oljekris med åtföljande bensinransonering i Sverige – kanske en liten påmin-
nelse om att vi faktiskt är beroende av import från andra länder!

I slutet av november genomförde Kustfl ottan utlandsbesök samtidigt i 
Gdynia och i Kiel med praktiskt taget alla B-bemannade stridsfartyg.97

CM gav detta år ut nya anvisningar för beredskapsfartygstjänsten, vilket 
kanske antyder att det trots allt fanns kvar någon form av operativt ansvar 
inom försvarsgrenen. Beredskapsfartyg skulle lyda under MB och företagsle-
das eller -kontrolleras av C ÖrlB, vilket samtidigt ställde krav på att C ÖrlB 
skulle delta mera aktivt i sjöbevakningen. Kustfl ottans verksamhetsplan hade 
nu blivit ett digert styrdokument och med en delvis rullande årsplanering och 
i tidens anda inte längre enbart för verksamhetsåret, utan även för kommande 
halvår så att ett helt budgetår alltid fanns planlagt.

Övningsomfattningen vid Kustfl ottan var nu nere i en vårövning, Räkan 
eller Spättan, två separata taktiska momentövningar under andra kvartalet och 
en tredje, kombinerad med TÖ, under september, som en slutövning för de 
A-bemannade fartygen och en mindre övning, Kuling, under fjärde kvartalet 
för de B-bemannade. Minröjningsförbandens taktiska minröjningsövningar, 
TMRÖ, och ubåtarnas långtidsövningar, LÖ, samordnades i möjlig mån med 
dessa övningar.

Under ubåtsjaktövningen Spättan våren 1974 inträffade en ganska säre-
gen ubåtsincident, som egentligen inte uppmärksammades då den inträffade. 
Två jagare och en helikoptergrupp skulle skydda Älvsborgs förfl yttning från 
Hanöområdet till Karlskrona genom tre rutor tilldelade varsin ubåt och det var 
utmärkta hydrofonförhållande. När tre ubåtar jagats så länge som säkerhets-

97 Det kan här anmärkas, att förekomsten av ”polska nöjesseglare” började öka, vilket bedömdes 
vara en form av illegal underrättelseinhämtning, eftersom fl era av båtarna tillhörde den polska 
marinens segelsällskap. Det visade sig dock ganska snart att det snarare låg i polackernas egen-
intresse att bli anklagade för spioneri, eftersom de då kunde påvisa hemma och för Sovjet hur 
lojala de var mot den gemensamma saken. Detta gav dem en utökad rörelsefrihet och då kunde 
hela familjer hoppa av under den kommande seglingssäsongen i stället för enbart familjefä-
derna under den innevarande.
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bestämmelserna medgav, beordrades målfartyget passera in närmaste vägen 
till Karlskrona, där det på kajen stod en irriterad ubåtsfl ottiljchef, då jagarna 
förtöjde nöjda efter en bra ubåtsjaktdag. Det kunde då konstateras, att den 
första ubåten – den närmast Hanö och som hållits med hydrofon under näs-
tan en timme och vars optiska möjligheter till sikt dessutom hade störts med 
dimbildning (!), då Älvsborg passerade genom rutan – inte varit svensk, och 
därför fi ck Nordkaparen, som varit ubåtsfl ottiljens tredje ubåt och som legat 
anfallsberedd vid Karlskrona angöringsboj ingen övning den dagen och den 
första och okända ubåten rapporterades inte som en incident, eftersom den 
förmodades ha ingått i övningen. Inte heller örlogsbasstaben, som övade före-
tagskontroll, hade uppmärksammat den ganska pinsamma förväxlingen.

Bestämmelserna för beredskapsfartygstjänsten modifi erades redan 1974 så 
att avdelat beredskapsfartyg i större utsträckning kunde genomföra sin upp-
gift under gång som ”spaningssvep” eller som längre företag, främst för tb 
och ptrb, över milogränsen så att två milon därmed ”täcktes” av fullgjord 
beredskapsfartygstjänst. Örlogsbaserna började i högre grad delta även i öv-
ningsverksamheten med företagskontroll även under Kustfl ottans övningar 
och redan under TMÖ 1 deltog därför exempelvis ÖrlB O stab och övade 
företagskontroll i det som främst var en övning för fartygsförbanden. En ny 
tbdepå Syd tillkom, delvis av beredskapsskäl, men även för att underlätta de 
besättningsbyten som behövdes, då nya tb typ Norrköping levererades från 
Karlskronavarvet. Även CKF kuppförsvarsplan modifi erades och förenklades 
något samtidigt som CKF roll i ett övergångsskede uppmärksammades tyd-
ligare. Den 21 maj upptäcktes ett ubåtsperiskop inne i Kapellshamnsviken, 
men när Halland och Östergötland efter snabb förfl yttning till området tog 
upp jakten hade ubåten redan hunnit gå ut på internationellt vatten.

TMÖ 2 samordnades med milo Ö och Särskild övning för befäl, SÖB, 
inom ÖrlB O varvid en överföring av Gotlandskontingenten övades som 
”Operation Visby Express” och företagsleddes från ÖrlB O sjöbevaknings-
central på Muskö. TÖ/74 genomfördes på Västkusten efter nu ganska etable-
rade förberedelser genom uppgifter i CKF spel i februari och taktiska spel i 
Mimer i maj. Som en följd av spelet bildas också Ag Telekrig, som snabbt 
kunde omsätta tankar och förslag i provverksamhet inom Kustfl ottan; särskilt 
rörliga frekvensplaner och olika typer av sändningsalternativ prövades redan 
under sommarens övningar.

Det första svenska statsbesöket efter tronskiftet genomfördes i slutet av 
november i Finland och i det deltog Kustfl ottans huvuddel – nästan alla 
B-bemannade fartyg – och med kung Carl XVI Gustaf embarkerad på jagaren 
Halland. Alldeles före detta utlandsbesök hade CKF gjort en stor och omfat-
tande avrapportering av uppdragen för CM, varvid stort och smått blandades 
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på det ganska omöjliga sätt som anvisningarna för Försvarets Planerings och 
Ekonomisystem, FPE angav. Slutorden handlade dock om en alltför stor per-
sonalomsättning; fartygen skulle enligt VU-60 principer göra en 18- månaders 
sjöexpedition, men stampersonalen kommenderades huvudsakligen årsvis! 
Vidare behövdes tillgång till fl era rustade fartyg; inte minst för att offi cerarna 
skulle få tillräcklig förmåga vad avsåg navigering och manöver, samtidigt 
som CKF anmälde att ubåtsjakten befann sig på en otillfredsställande nivå; 
särskilt på personalsidan!

Med FPE-systemet98 blev fartygsförbandens målsättningar m m så omfat-
tande, att CKF från 1975 gav ut särskilda utbildningsanvisningar, CKF UtbA, 
skild från Verksamhetsöversikten, som nu kompletterades med en rullande 
5-års långsiktsplan för övningarna, så att MB, C E1 och C ÖrlB kunde pla-
nera in eget deltagande i Kfl  övningar. I samband med CKF spel studerade 
C 1 jagfl j de framtida förutsättningarna för en ny ”ytattackfl ottilj” bestående 
av en fl ottiljledare och torpedbåtar – på sikt robotbåtar – i olika kombinatio-
ner. I april genomförde den sovjetiska fl ottan en ny världsomfattande övning 
”Vesna” eller ”Okean-75”, där totalt över 220 fartyg deltog understödda av 
ett nytt långräckviddigt bombfl ygplan, Backfi re, bestyckat med sjömålsrobo-
tar med lång räckvidd. Alldeles uppenbart visade övningen, att den sovetiska 
marinen hade som uppgift att skära av förbindelserna över Atlanten och att 
vid sådana insatser också kunna anfalla amerikanska hangarfartygsgrupper 
till sjöss. Det visade sig senare, att övningen kanske blev den sovjetiska ma-
rina strategins höjdpunkt, men det ansågs då, att den sovjetiska marinen nu 
hade uppnått någon form av jämställdhet med US Navy. Detta manifesterades 
i maj, då det första utbytet av ömsesidiga örlogsbesök gjordes och då Boston 
respektive Leningrad besöktes. 

Kung Carl XVI Gustav genomförde statsbesök i Danmark i början av april 
ombord på Kustfl ottan, som då genomförde ett av sina sista stora samlade 
örlogsbesök. 

I försöken att förbättra ubåtsjaktfunktionen gjorde CKF prov med ett utö-
kat helikopterdäck, ett ”lösfusk”, på isbrytaren Atle som helikopterbasfartyg 
och ett lätt fl ygplan typ Cessna fi ck tillstånd att fl yga med en bukmonterad 
enkel navigeringsradar som ubåtsjaktfl ygplan, så visst var uppfi nningsrikedo-
men stor, men det var ubåtsjaktfartyg som saknades; inte minst för att erbjuda 
de egna ubåtsbesättningarna rimligt bra övningar! I början av juni genom-

98 Försvarets Planerings- och Ekonomisystem verkade – förutom att öka pappersförbrukningen 
– mest hejda och slutligen stoppa alla professionella strategiska tankar inom den militära led-
ningen, som alltmer fi ck en mera kameral inriktning. I stället producerades krigsfallsstudier; 
den första i form av ÖB-75, som underförstått byggde på att en slags avskräckningsstrategi, 
men med hotet anpassat enligt ”marginaldoktrinen”. 

på det ganska omöjliga sätt som anvisningarna för Försvarets Planerings och
Ekonomisystem, FPE angav. Slutorden handlade dock om en alltför stor per-
sonalomsättning; fartygen skulle enligt VU-60 principer göra en 18- månaders
sjöexpedition, men stampersonalen kommenderades huvudsakligen årsvis!
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som CKF anmälde att ubåtsjakten befann sig på en otillfredsställande nivå;
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förde CM ett symposium i Sverige, där de viktigare marincheferna träffades 
i Saltsjöbaden under avspända förhållanden. Det var bara Gorsjkov, som inte 
kom personligen, utan sände sin ställföreträdare, amiralen Amelko, i stället. 
Symposiet var särskilt fi nansierat och stöddes av statsminister Palme person-
ligen.

Vid besöket på Kustfl ottan genomfördes en väl avvägd uppvisningsövning 
– i stort sett samma uppvisning som årligen genomfördes för kadettskolorna i 
form av Operation Samverkan – och under perfekta väderförhållanden. Då de 
insatta övningstorpederna passerade under Älvsborg, där alla marincheferna 
var embarkerade, uppstod en diskussion om det var träff eller inte, vilket helt 
naturligt avgjordes av First Sea Lord, som bestämde att det var träff! Då sedan 
de båda tyska marincheferna under återgången mot Saltsjöbaden kom i sam-
språk med varandra, bildades spontant en skyddande ring kring dem så att de 
fi ck talas vid ostört!

Vid Kustfl ottans övningar övade örlogsbascheferna företagsledning i allt 
högre grad, men det blev nog allt klarare, att deras erfarenhet av modern sjö-
tjänst var alltför begränsad och att den ganska lilla sjögående fl ottan inte kunde 

First Sea Lord, Admiral Ashmore (civilklädd) leder samtal mellan amiraler under ma-
rinchefssymposiet. Författaren syns längst till höger. (Författaren)
First Sea Lord, Admiral Ashmore (civilklädd) leder samtal mellan amiraler under ma-
rinchefssymposiet. Författaren syns längst till höger (Författaren)
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språk med varandra, bildades spontant en skyddande ring kring dem så att de
fick talas vid ostört!

Vid Kustflottans övningar övade örlogsbascheferna företagsledning i allt
högre grad, men det blev nog allt klarare, att deras erfarenhet av modern sjö-
tjänst var alltför begränsad och att den ganska lilla sjögående flottan inte kunde
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producera tillräckligt många ledande offi cerare för att fylla den nu alltför stora 
landorganisationens behov. Fartygsförbandens adjutanter fi ck därför i ökande 
utsträckning gå in och handleda företagsledningen, vilket förstås försvårade 
verksamheten för förbandscheferna ombord. Övningen Stormål genomfördes 
fl era år i augusti i huvudsak som målgång för Attackeskaderns anfallsövning, 
men gav även visst övningsutbyte för de stridsfartyg, som hade ett kvalifi cerat 
luftförsvar.99 TÖ/75 gick i Norra Östersjön och de B-bemannade fartygen del-
tog i början av oktober även i övningen AMFIONN100 i Bottenhavet, som åter 
påvisade bristerna i landorganisationens sätt att leda verksamheter till sjöss.

Att det inte stod till så som propagandan sade inom sovjetmarinen, som 
hade utsträckt sina operationer tidsmässigt och distansmässigt till Tredje 
världen,101 fi ck vi ett bevis på i början av november, då ett myteri bröt ut på 
fregatten Storezjevoj, som under sekondens befäl kastade loss och stävade 
mot väster, men hejdades av fl ygbomber och andra fartyg innan hon passerat 
ut genom Irbensundet och utan att några svenska beredskapshöjningar hann 
genomföras.102

Även detta år avlade CKF en stor och diger rapport för CM, där han på-
pekade att sjötjänsten måste få en tydlig prioritering och, på samma sätt som 
förra året, att antalet fredsrustade fartyg var för litet för att offi cerarnas utbild-
ning skulle nå tillräcklig kvalitet för framtiden.

I efterskott framstår det närmast som märkligt, att doktrinen om den strikta 
neutraliteten fortfarande styrde det svenska försvaret. Det var visserligen så, 
att den som ifrågasatte ”neutraliteten” ganska snart själv blev ifrågasatt, men 
den rådande kärnvapenbalansen kunde ju annars ha bedömts påverka möj-
ligheten att genomföra sådana militära operationer som försvaret planerades 
kunna möta. Konventionella operationer mot Sverige – det som det svenska 
försvaret var avsett att kunna möta – var ju egentligen inte längre möjliga 

99  Det bör kanske noteras, att alla attackanfall mot krigsförtöjda och maskerade fartyg, skedde 
mot noga angivna positioner för fartygen, vilket gav en vrångbild av att fl ygföraren själv kunde 
upptäcka målet. Det var till och med så att den belagda krigsförtöjningsplatsen angavs mycket 
noga, för annars hade det ju inte blivit någon övning vare sig för fartygets luftförsvar eller för 
piloten! Förfarandet gav en alltför positiv bild av fl ygets anfallsförmåga, vilket ofta omsattes i 
en motsvarande bedömning av det sovjetiska fl yget förmåga; något som antagligen var alldeles 
missvisande.

100   Övningen leddes av MB NN och omfattade stridskrafter ur alla försvarsgrenarna (”Armé,  
Marin och Flyg i milo NN)”samt totalförsvarsmyndigheter inom civo NN.

101  Bl a ökade stödet till upprorsrörelsen i Angola med trupp från Kuba och med utrustning och 
militära rådgivare från Sovjetunionen.

102  CKF anordnade dock i september 1978 en förevisningsövning för Kontaktgruppen IKFN där 
FC Småland kk Hans von Hofsten, spelade avhoppare. Då Småland förtöjde i Slite hade fl ot-
tiljchefen, kmd Söderhielm, ”tagits till fånga” och FC lämnade själv fartyget så snart som 
möjligt och medförde en mängd ”hemliga handlingar”, som han ville sälja för att få asyl.
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genomföras.1°2

Även detta år avlade CKF en stor och diger rapport för CM, där han på-
pekade att sjötjänsten måste få en tydlig prioritering och, på samma sätt som
förra året, att antalet fredsrustade fartyg var för litet för att officerarnas utbild-
ning skulle nå tillräcklig kvalitet för framtiden.

I efterskott framstår det närmast som märkligt, att doktrinen om den strikta
neutraliteten fortfarande styrde det svenska försvaret. Det var visserligen så,
att den som ifrågasatte "neutraliteten" ganska snart själv blev ifrågasatt, men
den rådande kärnvapenbalansen kunde ju annars ha bedömts påverka möj-
ligheten att genomföra sådana militära operationer som försvaret planerades
kunna möta. Konventionella operationer mot Sverige — det som det svenska
försvaret var avsett att kunna möta — var ju egentligen inte längre möjliga

99 Det  bör kanske noteras, att alla attackanfall mot krigsförtöjda och maskerade fartyg, skedde
mot noga angivna positioner för fartygen, vilket gav en vrångbild av att flygföraren själv kunde
upptäcka målet. Det var till och med så att den belagda krigsförtöjningsplatsen angavs mycket
noga, för annars hade det ju inte blivit någon övning vare sig för fartygets luftförsvar eller för
piloten! Förfarandet gav en alltför positiv bild av flygets anfallsförmåga, vilket ofta omsattes i
en motsvarande bedömning av det sovjetiska flyget förmåga; något som antagligen var alldeles
missvisande.

100 Övningen leddes av MB NN och omfattade stridskrafter ur alla försvarsgrenarna ("Am*
Marin och Flyg i milo NN)"samt totalförsvarsmyndigheter inom civo NN.

101 Bl a ökade stödet till upprorsrörelsen i Angola med trupp från Kuba och med utrustning och
militära rådgivare från Sovjetunionen.

102 CKF anordnade dock i september 1978 en förevisningsövning för Kontaktgruppen IKFN där
FC Småland kk Hans von Hofsten, spelade avhoppare. Då Småland förtöjde i Slite hade flot-
tiljchefen, kmd Söderhielm, "tagits till fånga" och FC lämnade själv fartyget så snart som
möjligt och medförde en mängd "hemliga handlingar", som han ville sälja för att få asyl.
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att genomföra annat än med de relativt begränsade resurser, som fanns till-
gängliga i fredstid och före mobilisering. Detta kunde kanske ha medfört att 
åtminstone en studie om en ny svensk försvarsdoktrin borde ha genomförts 
och att en övergång mot ett mera insatsberett försvar föreslagits. Men allt 
blev vid det gamla och nu ganska otidsenliga. En viss diskussion förekom 
faktiskt, men den gav bara till resultat, att försvaret även skulle fungera mot 
”ett överraskande inlett storanfall” eller ”anfall med kort militär förvarning”, 
men det som kanske skulle ha kallats en strategisk kupp ansågs vara alltför 
svår att kombinera med vårt mobiliseringsförsvar och lämnades därför utan-
för den militära tankevärlden och den följande planeringen. I ett insatsförsvar 
borde ju inte minst vårt geografi ska läge ge en tydligare anvisning om vilka 
försvarspolitiska förändringar som borde ske, och det skulle i alla fall inte ha 
skadat fl ottan!

Karlskronavarvet fi ck år 1976 en beställning från Malaysia på fyra stycken 
modifi erade Spica-båtar med dieselmaskineri och bestyckade med Exocet- ro-
botar. Personalen vid torpedbåtsdivisionen i Karlskrona engagerades i ganska 
stor utsträckning i dessa fartygs framställning och utbildning av den malay-
siska personalen, som 1979 kunde köra hem sina nya robotbåtar till Malaysia. 
Dock hade en förändring fått ske innan malaysierna själva övertog fartygen. 
Deras köksutrustning måste bytas ut, eftersom den svenska provturspersona-
len ju hade utspisats på traditionellt svenskt sätt och därmed förorenat köken 
med fl äsk; en liten föraning om att kulturerna kan skiljas åt ganska avsevärt 
även till sjöss.

Det första halvåret 1976 pågick ett ”fi skekrig” mellan de annars vänskap-
liga staterna Storbritannien och Island, vilket kanske skulle ha medfört några 
strategiska refl exioner i Sverige, men det var väl en alltför maritim konfl ikt 
och därför svår att förstå i den svenska tankevärlden. I vårt närområde in-
träffade det att sovjetiska Golfubåtar med SSN-5 baserades i Östersjön och 
i september besöktes Uleåborg av sovjetiska minsveparförband. Fanns det 
möjligen något samband, för SSN-5 nådde nordnorska mål från avskjutnings-
platser i Bottniska viken? Den nu ganska gamla kryssaren Sverdlov103 gjorde 
sitt sista utlandsbesök i juni 1976 i Gdynia åtföljd av två fregatter, men det 
lugnade knappast den polska medborgarrörelsen, som vann en allt större sym-
pati inom den polska befolkningen.

Övningarna inom Kustfl ottan följde i stort sett etablerad rutin och vid 
TMÖ 1 övades beredskapsuppgång inom milo Ö. TMÖ 2 genomfördes i 
Södra Östersjön och TMÖ 3 under förfl yttning mot TÖ/76, som genomfördes 
i Bottenhavet och i Norra Kvarken.

103  Göta Lejon hade, som jämförelse, utgått från krigsorganisationen 1970, då hon utrangerades. 
1971 såldes hon till Chile, där hon som Almirante Latorre fanns i tjänst ända fram till 1984!
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sitt sista utlandsbesök i juni 1976 i Gdynia åtföljd av två fregatter, men det
lugnade knappast den polska medborgarrörelsen, som vann en allt större sym-
pati inom den polska befolkningen.

Övningarna inom Kustflottan följde i  stort sett etablerad rutin och vid
TMÖ 1 övades beredskapsuppgång inom milo Ö. TMÖ 2 genomfördes i
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103 Göta Lejon hade, som jämförelse, utgått från krigsorganisationen 1970, då hon utrangerades.
1971 såldes hon till Chile, där hon som Almirante Latorre fanns i tjänst ända fram till 1984!
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I Sverige levererades minfartyget Visborg som efterträdde Marieholm som 
stabsfartyg för CKF. ”Maria” såldes året därpå och ligger nu som museifar-
tyg i Göteborgs Maritima centrum. I oktober avlade kungaparet statsbesök i 
Nederländerna ombord på Visborg eskorterad av de B-bemannade torpedbå-
tarna, som dock hade vissa bunkringsbesvär med anledning av distansen till 
Amsterdam. Vid de två torpedbåtsdivisionerna inleddes i april prov med en 
underhållsenhet inom förbandet, vilket i förlängningen innebar, att den ena 
division fi ck ett fartygsburet lag och den andra ett fordonsburet. Kustfl ottans 
fartyg fungerade under GKU inom ÖrlB O som övningsobjekt för den övade 
basbataljonen med ringa övningsutbyte för fartygsförbanden.

För andra gången på relativt kort tid inbjöds en svensk, marin besöksgrupp 
till västtyska Bundesmarine, vilket avrapporterades enligt rutin, men de med-
förde inte några ytterligare kontakter.104

En stor kontroll av stridsfartygens radarvarnare genomfördes detta år, men 
med nedslående resultat. Funktionen var helt enkelt dålig och handhavandet 
outvecklat. CKF lämnade i slutet av året förslag till förändringar i de taktiska 
föreskrifterna, men förslagen rann ut i sanden efter meningsmotsättningar 
inom marinstaben.105 Moderniserade rutiner för samverkan mellan ytattack 
och attackfl yg togs dock fram tillsammans med C E1 och prövades under 
TÖ.

Sovjetunionen aktualiserade 1977 en utplacering i Europa av medeldistans-
robotar typ SS-20, vilket ledde till ”dubbelbeslutet” inom NATO; väst skulle 
placera ut egna medeldistans- och kryssningsrobotar, om inte förhandlingar 
hindrade utplaceringen av de sovjetiska. Formellt upphörde SALT 1- avtalet 
detta år, men båda parter fortsatte ändå unilateralt att hålla överenskommel-
sen, vilket kanske indikerade att begränsningarna uppfattades gynna båda si-
dor. Marskalk Ogarkov blev samma år chef för den sovjetiska generalstaben 
och började framföra synpunkter på att de sovjetiska stridskrafterna måste 
moderniseras. Han avskedades 1984 av Tjernenko, eftersom han krävde mera 
pengar för militär forskning och utveckling av vapen och att man gott kunde 
minska på kostnaderna för konsumtionsvaror för att få råd med detta.

I Sverige hade en borgerlig regering tillträtt men försvarsbeslutet 1977 

104  Inom den västtyska marinen kände man till de svensk- danska kontakterna och eftersom de i 
hög grad berörde den västtyska marinen var man där troligen intresserad av att slippa lämna 
information via den danska marinen, men den gamla ordningen kvarstod. Om, å andra sidan, 
ett alltför tydligt samarbete skett med den västtyska marinen, hade förstås detta uppmärksam-
mats i Sovjet och stärkt misstankarna om ett svenskt dolt operativt samarbete med västsidan.

105  För en snabbare hantering av förändringar föreslog CKF även att Flygvapnets modell att han-
tera provisoriska föreskrifter (på grönt papper) och försöksföreskrifter (på rött papper) skulle 
införas även i marinen.

I Sverige levererades minfartyget Visborg som efterträdde Marieholm som
stabsfartyg för CKF. "Maria" såldes året därpå och ligger nu som museifar-
tyg i Göteborgs Maritima centrum. I oktober avlade kungaparet statsbesök i
Nederländerna ombord på Visborg eskorterad av de B-bemannade torpedbå-
tarna, som dock hade vissa bunkringsbesvär med anledning av distansen till
Amsterdam. Vid de två torpedbåtsdivisionerna inleddes i april prov med en
underhållsenhet inom förbandet, vilket i förlängningen innebar, att den ena
division fick ett fartygsburet lag och den andra ett fordonsburet. Kustflottans
fartyg fungerade under GKU inom ÖrlB 0 som övningsobjekt för den övade
basbataljonen med ringa övningsutbyte för fartygsförbanden.

För andra gången på relativt kort tid inbjöds en svensk, marin besöksgrupp
till västtyska Bundesmarine, vilket avrapporterades enligt rutin, men de med-
förde inte några ytterligare kontakter.'"

En stor kontroll av stridsfartygens radarvarnare genomfördes detta år, men
med nedslående resultat. Funktionen var helt enkelt dålig och handhavandet
outvecklat. CKF lämnade i slutet av året förslag till förändringar i de taktiska
föreskrifterna, men förslagen rann ut i  sanden efter meningsmotsättningar
inom marinstaben.105 Moderniserade rutiner för samverkan mellan ytattack
och attackflyg togs dock fram tillsammans med C El och prövades under
TÖ.

Sovjetunionen aktualiserade 1977 en utplacering i Europa av medeldistans-
robotar typ SS-20, vilket ledde till "dubbelbeslutet" inom NATO; väst skulle
placera ut egna medeldistans- och kryssningsrobotar, om inte förhandlingar
hindrade utplaceringen av de sovjetiska. Formellt upphörde SALT 1- avtalet
detta år, men båda parter fortsatte ändå unilateralt att hålla överenskommel-
sen, vilket kanske indikerade att begränsningarna uppfattades gynna båda si-
dor. Marskalk Ogarkov blev samma år chef för den sovjetiska generalstaben
och började framföra synpunkter på att de sovjetiska stridskrafterna måste
moderniseras. Han avskedades 1984 av Tjernenko, eftersom han krävde mera
pengar för militär forskning och utveckling av vapen och att man gott kunde
minska på kostnaderna för konsumtionsvaror för att få råd med detta.

I Sverige hade en borgerlig regering tillträtt men försvarsbeslutet 1977

104 Inom den västtyska marinen kände man till de svensk- danska kontakterna och eftersom de i
hög grad berörde den västtyska marinen var man där troligen intresserad av att slippa lämna
information via den danska marinen, men den gamla ordningen kvarstod. Om, å andra sidan,
ett alltför tydligt samarbete skett med den västtyska marinen, hade förstås detta uppmärksam-
mats i Sovjet och stärkt misstankarna om ett svenskt dolt operativt samarbete med västsidan.

105 För en snabbare hantering av förändringar föreslog CKF även att Flygvapnets modell att han-
tera provisoriska föreskrifter (på grönt papper) och försöksföreskrifter (på rött papper) skulle
införas även i marinen.
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innebar närmast bara en fortsättning av den gamla försvarspolitiken, vilket 
kan ha berott på att den nya regeringen faktiskt inte kände till den hemliga 
samordningen med väst! Försvarsminister Krönmark, som tillträtt som för-
svarsminister 1976, fi ck – mot tysthetslöfte – dock en orientering om vad 
som egentligen gällde av ÖB, general Synnergren.106 Man kanske särskilt bör 
notera, att försvarsbeslutet innebar, att några svenska ubåtsjaktförband inte 
skulle fi nnas kvar efter år 1982.

På förvåren avslutades statsbesöket i Västtyskland med att HM Konungen 
avhämtades av Visborg i Lübeck. Övningsverksamheten genomfördes enligt 
ett normalmönster, även om nya budgetrestriktioner föranledde en del om-
planeringar. Vid CKF spel togs bl.a. fram förslag till anfallsmetoder mot ro-
botbåtar grundat på de israeliska erfarenheterna från Yom Kippurkriget samt 
förslag till taktiska detaljplaner för patrullbåtsdivision bestyckad med Rb 12. 
En viss tendens kunde skönjas till att övningarna nu inriktades mot verksam-
het vid beredskapshöjningar i fred och under neutralitet, vilket väckte berät-
tigade frågor vid Kustfl ottans spel i Mimer i maj, men blev nog intressantare 
vid genomförandet av TÖ 77 i Västerhavet. Även Kuling 77 omfattade en 
inledande beredskapsövning, där även kustbevakningens fartyg övades i in-
loppsbevakning.

Underrättelsetjänsten och sjöbevakningen blev en alltmer naturlig del i 
den dagliga verksamheten och samordningen mellan Kustfl ottan och örlogs-
baserna utvecklades. Realismen i minkrigföringen tydliggjordes under de til-
lämpade övningarna med nya system för ledanvisningar och genom att min-
markeringsgrupper ur VRS deltog.

I juli 1978 besökte kryssaren Oktoberrevolutionen med två fregatter två 
polska hamnar, men det hade tydligen ingen större inverkan på polackerna, 
särskilt som en polack, kardinal Karol Wojtyla, samma år valdes till påve. I 
Sovjetunionen hade nu ett rymdbaserat spaningssystem utvecklats för de stra-
tegiska robottrupperna och marinen hade fått nya torpedminor.

På vårvintern 1978 låg ett brinnande holländskt handelsfartyg i Gotska 
sjön, utan att någon kände ansvar och ville göra något åt situationen eftersom 
besättningen var räddad. Efter en kortare konferens med C ÖrlB O beordrade 
CKF därför den C-bemannade torpedbåten Castor att komplettera besättning 
och materiel och att sedan gå ut och släcka branden, vilket också genomfördes 
på ett utmärkt bra sätt.107

106  Detta förorsakade dock inga reaktioner utåt eller mot allmänheten, som ju annars kunde inse att 
den s.k. Hjalmarssonaffären faktiskt grundat sig på att den dåvarande högerledaren fördömdes 
eftersom han hade haft fräckheten att föreslå det som redan pågick i det fördolda. Om detta se 
Bjereld m fl , Sveriges säkerhet och fred, Stockholm 2008, s 174 f.

107  Beordrandet föregicks av en tydlig dialog med FC, örlkn Tommy Hagberg, om hur han såg på 
uppgiften.
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107 Beordrandet föregicks av en tydlig dialog med FC, örlkn Tommy Hagberg, om hur han såg på
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Ytterligare budgetbegränsningar medförde att de taktiska momentöv-
ningarna sammanfördes till fyra övningsdagar och att TÖ 78 kortades nå-
got. Räkan och Kuling genomfördes dock fortfarande enligt plan. Alla CKF 
övningar hade nu inslag av inledande beredskapsövningar och CKF fö-
reslog även att ÖB skulle pröva insatsberedskapen i högre grad än hittills. 
Skillnaderna mellan fartygens uppträdande i fred och krig minskade ytterli-
gare, då förhandsmeddelandetjänst infördes redan i fred och på hösten tillkom 
försök med regelbundna ytlägesorienteringar från örlogsbaserna på en sär-
skild ”Sjöbevakningsfrekvens” och där utevarande fartyg kunde komplettera 
med sina iakttagelser så att sjöbevakningsunderlaget förbättrades.108 Tiden 
med ”Handbok Stormakten” var nu defi nitivt passerad även för marinens 
landmyndigheter.109 Vid övningen Ran inom milo Ö insåg man nu, att CKF 
personligen nog skulle ha en annan roll än att tillträda som C ÖrlB NO i hän-
delse av beredskapshöjning, men förändringen skulle ännu dröja fl era år innan 
den var genomförd och då CKF med fl aggen tillsammans med Kustartilleriets 
Artilleriskola, KAS, bildade en särskild förstärkningsgrupp i en marin kraft-
samlingsriktning.

11. torpedbåtsdivisionen hade under året haft ett fartyg som ”utbildnings-
depå” liggande vid BÖS, vilket inbjöd till förslag om fl era depåförlagda far-
tyg. Vid planerade KFÖ med minfartygsförband prövades SÖB för fartygs-
ledningarna på Kustfl ottans minfartyg i samband med tillämpade övningar, 
vilket var en kostnadseffektiv modell i stället för den vanliga ”repövningsmo-
dellen”. I oktober avrapporterade CKF inför CM även dessa två förändringar 
bland sina erfarenheter, men viktigast var fortfarande, att rustningsnivån var 
alltför låg och att det borde ske en övergång till två rustningsgrupper, som 
hade föreslagits redan förra året.

Vid senhöstens avrapportering föreslog CKF också, att en ny rutin för rust-
ningsplanerna skulle gälla och att det skulle bildas två likartade och lika stora 
”rustningsgrupper” i ständig A- respektive B-rytm, som kunde samövas bättre 
än vad som nu var möjligt, men förslaget rönte inte någon framgång.

SALT II- överenskommelsen undertecknades 1979, men ratifi ceras inte av 
den amerikanska kongressen men trädde ändå i tillämpning. Det sovjetiska 
innehavet av MRBM/SS-4 var före SALT 500 robotar och detta minskade nu 

108  Särskilt inom ÖrlB O fungerade detta utmärkt, men man ska erinra sig att det ännu skedde med 
tal och att plotten ännu var manuella. MADAK hade dock tillkommit för sambandet med ytat-
tacken.

109  Det blev i stället ”Angriparunderlag Marinstridskrafter” från juni 1978, som kom att användas 
och där fanns egentligen de sovjetiska fartygen beskrivna om än under andra namn än de au-
tentiska.
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108 Särskilt inom ÖrIB 0 fungerade detta utmärkt, men man ska erinra sig att det ännu skedde med
tal och att plotten ännu var manuella. MADAK hade dock tillkommit för sambandet med ytat-
tacken.

109 Det blev i stället "Angriparunderlag Marinstridskrafter" från juni 1978, som kom att användas
och där fanns egentligen de sovjetiska fartygen beskrivna om än under andra namn än de au-
tentiska.
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till 380 och IRBM/SS-5 från 90 till 60.110 Det omtalade och delvis fruktade 
dubbelbeslutet inom NATO innebar samtidigt att västsidans medeldistans- 
och kryssningsrobotar började placeras ut. Den är troligt, att avtalets tillkomst 
berodde på en förändrad sovjetisk kärnvapenstrategi och att den gamla, som 
kännetecknades av mycket stora kärnvapeninsatser, nu hade förändrats till en 
mera rimlig nivå och att det obegränsade kärnvapenkriget inte längre ansågs 
vara oundvikligt.

I Sverige planerades en utvidgning av territorialhavet till 12 sjömil från 
den 1 juli vilket CM och CKF hade funderat över redan i början av året och 
frågan var med vad och hur mycket den nya gränsen skulle markeras. ÖB 
motsvarande bestämmelser kom dock inte ut förrän i slutet av juni och då 
hade vissa modifi eringar gjorts och ett antal ”tillfälliga passagezoner” etable-
rats, men införandet skedde problemfritt och utan att extra beredskapsfartyg 
behövde avdelas.111

Övningsverksamheten fi ck även detta år minskas något i omfattning, vilket 
främst drabbade övningen Räkan och det traditionella Stockholmsbesöket i 
maj, som båda inställdes, medan övningen Kuling blev ett dygn kortare. TMÖ 
bibehölls på dagsövningsnivå medan TÖ 79 genomfördes i Västerhavet och i 
ordinarie utsträckning. Ubåtsjakten förstärktes fortfarande vid övningarna av 
en isbrytare som helikopterbasfartyg och av ubåtsjaktfl ygplanet, men det var 
ju mest för att ge de egna ubåtsbesättningarna bättre övning; inte för att värna 
landets sjöterritorium mot främmande ubåtar. Den samordnade sjöbevakning-
en underlättades nu av att de ELPLO-utrustade fartygen kunde kommunicera 
med örlogsbasernas STINA-centraler, vilket var en inledning på en mycket 
omfattande utveckling av hanteringen av lägesinformation såväl till sjöss som 
till landmyndigheterna.

I skuggan av kärnkraftsolyckan i Harrisburg på våren 1979 noterade media 
mera pliktskyldigt, att en sovjetisk oljetanker, Antonio Gramsci, hade orsakat 
ett 5 000 ton stort oljeutsläpp utanför Ventspils, och redan i början av april 
nådde oljan den svenska kusten och marinen fi ck snabbt förstärka kustbevak-
ningen med fartygs- och helikoptertransporter till och från saneringplatserna. 
Två torpedbåtar avdelades att spanade efter oljan under ombasering från syd- 

110  Möjligen uppstod det härmed ett planeringsproblem för den sovjetiska ledningen och vissa av 
dessa robotar fanns utplacerade i det Baltiska militärområdet!

111  Den 1 maj 1978 hade Danmark ändrat sina baslinjer och gav den lilla ön Hesselö i 
Kattegatt full utdelning. Då kfl  skulle ombasera inför TÖ 1979 erbjöds under hand, att 
alla ombaserande fartyg tydligt skulle ”kränka” den danska gräns, som vi således inte 
hade överenskommit om och inte godtog, men ett telefonsamtal från FKE avstyrde 
erbjudandet. Vi skulle alltså acceptera de danska anspråken i det tysta. Prospektering 
efter olja inleddes i juni 1983 i den omstridda delen av kontinentalsockeln!
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till ostkusten men när oljan sedan söder om Almagrundet drev in inomskärs 
med den uppbrytande vårisen blev läget allvarligare och det ordnades med 
frivilliginsatser. 700 civilpersoner gjorde en stor insats under veckoslutet 7-8 
april, men regeringen beslöt då, att ”värnpliktiga” skulle sättas in först efter 
påskledigheten – två veckor senare! – som tydligen prioriterades högre av 
någon oansvarig militär central remissmyndighet. Detta var dock inte tillräck-
ligt bra enligt CKF och C ÖrlBO, som i stället tillsammans beslöt om att sätta 
in Älvsborg och Visborg i oljesaneringen – trots att påsken stod för dörren. 
Det var en bra uppgift och den genomfördes medan oljan fortfarande mest 
fanns i fl ytande klumpar i issörjan, vilket underlättade upptagningen. Många 
ton olja togs upp på ett ganska enkelt sätt och när länsstyrelsen den 14 april 
övertog ansvaret återstod egentligen bara att ta hand om det begränsade ol-
jespill som fl utit iland för de militära förband som då sattes in. Händelsen är 
kanske mest intressant, eftersom det var en första insats i en marint inriktad 
”samhällsförsvarsuppgift”, som det senare skulle komma att heta, och att led-
ningen och genomförandet av insatsen hade varit omöjlig utan marint stöd 
till Kustbevakningen. Regeringens försök att bedriva en direkt ”operativ led-
ning” är kanske ändå det märkligaste!112

På försommaren genomförde CKF, som det skulle visa sig senare, det sista 
svenska örlogsbesöket i Sovjetunionen, då Leningrad besöktes av Visborg och 
13.tbdiv, som, för säkerhets skulle, hade haft en bunkringsstation upprättad i 
Kotka, så man kunde undvika bunkring i Sovjet! På hösten driftsattes det nya 
robotsystemet, Rb 12, för första gången och vi hade därmed en första modern 
sjörobot operativ inom fl ottan.

I augusti 1979 grundstötte passagerarfärjan Winston Churchill vid Vinga. 
Detta förorsakade en stor räddningsinsats med helikoptrar och fregatten 
Sundsvall förstärkta av danska och norska räddningshelikoptrar. Inga passa-
gerare omkom vid händelsen. Insatsen ledde samtidigt till en utvidgad sam-
ordning inom SCANSAR, som ju även fungerade som en inoffi ciell samord-
ningslänk på fl ygsidan.

Den 27 december 1979 invaderade Sovjet Afghanistan och det brukar nu-
mera markera inledningen på det Andra Kalla kriget, där ett antal nya aktörer 
redan hade börjat göra sig kända: Thatcher, Reagan, Gorbatjov och ayatolla 
Khomeini.

112  Kanske skulle regeringens modell att leda landets krishantering ha studerats redan vid denna 
”katastrof”, vilket möjligen hade gjort den bättre ägnad för detta vid senare, betydligt svårare, 
samhällspåfrestningar.
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4.  Flottan och Andra kalla kriget 1980-91
Redan i slutet av 1970-talet hade sannolikt den sovjetiska kärnvapenstrategin 
förändrats från vad som i praktiken inneburit en total förödelse av hela jord-
klotet, till ett mera återhållsamt koncept.113 Detta hade uppfattats av den ame-
rikanska marinen, där CNO hade tillsatt en särskild strategigrupp, Center for 
Naval Analysis, CNA, som utöver tillgängligt underrättelsematerial, och vid 
sidan av den ordinarie underrättelsetjänsten, även studerade och drog slutsat-
ser av mera vetenskapliga underlag, vilket resulterade i en första, mera lång-
siktig, studie redan 1977. Ur denna grupps bedömningar skapades så små-
ningom den amerikanska marinens nya ”Maritime Strategy”, som byggde på 
och utnyttjade den mera defensiva sovjetiska strategin. Frågorna studerades 
även i Sverige, men det uppfattades då mest som att USA nu skulle uppträda 
mera offensivt till sjöss, men inte att det var motpartens mera tillbakahållna 
strategi, som möjliggjorde förändringen. Några slutsatser drogs därför inte för 
svenskt vidkommande. I stället kunde man konstatera, att SALT II-avtalet inte 
ratifi cerades av den amerikanska kongressen och att Sovjetunionen strax efter 
jul114 invaderade Afghanistan, där kriget i förlängningen skapade en militant 
extremistisk muslimsk rörelse riktad mot alla främmande krafter – således 
även mot västvärlden! 

Hur storstrategin kunde ha påverkat Sveriges situation talade senare den 
fi nske ÖB, amiral Klenberg, om. Han ansåg att Sverige var nyckeln till den 
militära situationen på norra Östersjön och att den svenska skärgården er-
bjöd ett utmärkt basområde för alla typer av stridsfartyg. Detta gjorde svenska 
kusten betydelsefull för sovjetiska säkerhetsintressen. Denna, enigt Klenberg, 
ökade betydelse observerades alltså ännu inte i Sverige. Vi tycktes helt glömt 
bort, att vi till och med hade haft viss planläggning för en krigstida basering 
av den västtyska marinens fartygsförband i våra skärgårdar av liknande skäl. 
Däremot kan vi vara ganska säkra på att detta inte glömts bort i Sovjetunionen. 
I Sverige fortsatte i stället en slags avskräckningsdoktrin tillämpas, baserad på 
marginaldoktrinen och invasionsförsvarsuppgiften skulle även fortsättnings-
vis vara styrande för försvarets vidare uppbyggnad. Av stor betydelse för ma-
rinen var dock, att regeringen 1979 fattade beslut om att en modern svensk 
sjörobot skulle tas fram och att torpedbåtarna av Spica II-typen skulle byggas 
om till robotbåtar.

På Kustfl ottan blev behovet av detaljerad styrning – eller snarare samord-

113  Det sovjetiska kärnvapeninnehavet var som störst omkring 1985, då landet förfogade över mer 
än 44 000 kärnladdningar.(www.atomicarchive.com) 

114  Man ska kanske notera, att ”Jul” i västerländsk mening inte förekommer i den muslimska 
världen och att den i den ortodoxa inträffar först i början av januari. Därför används denna typ 
av tidsangivelser för att få allmänheten i västvärlden att ta avstånd från våldsanvändning under 
”denna fridens högtid”.
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ning – ännu mera påtaglig, eftersom en begränsad övergång till en två-årsrytm 
av utbildningen nu hade inletts. Detta gjorde samtidigt verksamheten mera 
känslig för oförutsedda händelser av olika slag och även för sådan operativ 
verksamhet, som inte kunde planeras in i förväg. Detta blev ganska snart ett 
stort problem för CKF att hantera. Möjligen kunde en viss förvarning ha er-
hållits av händelserna i Polen.  Utvecklingen där gick mot en konfrontation, 
efter det att Solidaritet grundats i augusti 1980.

I mars 1980 fi ck Halland under övningar i Hanöbukten kontakt med en 
främmande ubåt. Efter att ha hållit kontakten under lång tid fällde Halland en 
sjunkbomb som varning varefter kontakten tappades. Det var första gången på 
många år som fl ottan satt in skarpa vapen mot en kränkande ubåt, som dock 
ännu uppträdde på ett ”normalt” sätt d v s lämnade området efter upptäckt och 
varningseld.115 Så skedde däremot inte i slutat av september, då tornet på en 
W-ubåt observerades optiskt på territorialhavet utanför Utö och då Halland 
nyss hade gått in i vinterdepå, efter att ha lämnat större delen av sin besätt-
ning bestående av befälselever till fortsatt utbildning på KÖS. Det återstod 
då bara helikoptrar för ubåtsjakt, men eftersom det fortfarande var möjligt att 
återsamla Hallands besättning och sätta in henne i hanteringen av incidenten, 
så återkallades besättningen och bussades upp från Karlskrona till Muskö, 
där Halland i all hast återbemannades och genomförde ubåtsjakt under någ-
ra dygn och var samtidigt taktisk ledare under det som kom att kallas för 
Utö-incidenten. Det märkliga var nu, att den kränkande ubåten inte lämnade 
sjöterritoriet efter varning, utan bara drog sig undan efter mot- och undan-
manövrar. Eventuellt rörde det sig också om fl era ubåtar på ”motståndarsi-
dan”. Detta uppträdande gjorde, att vårt gällande regelverk116 för avvisning 
av ubåtskränkningar i stort sett blev utan effekt eftersom motståndaren aktivt 
valde att inte lämna territorialvattnet efter varningseld. Den skärpning, som 
kunde ha skett av bestämmelserna – vapenmakt utan föregående varning; ett 
så kallat ”ramat avsnitt” – kom aldrig att sättas i verkställighet av ÖB, vilket 
möjligen sänkte ingripandenas trovärdighet i längden.117

Under tre sommarmånader genomförde isbrytaren Ymer en expedition 
i farvattnen kring Svalbard, där ett stort antal svenska och utländska polar-

115  Det talades vid tillfället ganska ofta man och man emellan, om att kränkningen troligen gjorts 
av en västtysk ubåt, men det fanns förstås inte några bevis för detta.

116  IKFN, Instruktion för Krigsmakten under allmänt Fredstillstånd samt under krig mellan främ-
mande stater varunder Sverige är Neutralt, var en svensk ”Rules of Engagement”, ROE, vad 
avsåg tillämpningen främst av Tillträdeskungörelsen och var avsedd att användas på platsen 
och omedelbart och på eget ansvar av den enhet som upptäckt en kränkning.

117  Det aktualiserades i stället en diskussion om hur det skulle uppfattas, om vi förorsakade förlus-
ter av människoliv under ”fredsförhållanden” – ett moraliskt dilemma, som får ökad relevans 
för ett insatsförsvars verksamheter.
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forskare erbjöds en möjlighet att inhämta underlag och genomföra studier på 
plats, vilket blev en impuls till nystart av den svenska polarforskningen.118

Med anledning av utvecklingen i Polen och den bedömda risken för fl yk-
tingströmmar därifrån beslöt ÖB och CM, att de värnpliktiga, som skulle 
rycka ut i december från Kustfl ottans patrull- och torpedbåtsförband, skulle få 
en något improviserad ”färdighållningsorder” att vara beredda att åter inställa 
sig ombord inom 12 timmar efter order och tre krigsplacerade torpedbåtsbe-
sättningar fi ck därutöver färdighållningsorder enligt Värnpliktslagens § 27:2, 
att inställa sig inom 24 timmar efter order. Inkallelserna till torpedbåtarna 
verkställdes den 14 december – dagen efter att undantagstillstånd proklame-
rats i Polen – och fartygen var klara för insats den 16.e. Samtidigt sattes en 
snabbutbildning igång med den nya åldersklassens värnpliktiga, så att tre tor-
pedbåtar skulle vara klara att lösa incidentuppgifter redan i början av januari. 
Isbrytaren Atle beordrades i samråd med Sjöfartsverket att montera det heli-
kopterdäck, som tidigare använts under övningarna, och att därefter omba-
sera till Karlskronaområdet. Parallellt med dessa beredskapshöjande åtgärder 
utvärderades Utö-incidenten av den av CM utsedda marina analysgruppen, 
MAna, som hade gjort en omfattande studie av efterkrigstidens sovjetiska 
ubåtsverksamhet och kommit fram med ett underlag, som kanske hade med-
fört en något annorlunda bedömning av ubåtshotet på olika håll i det svenska 
försvaret om det hade delgivits tidigare.119

I januari 1981 tillträdde Reagan som president i USA och i Sovjet inled-
des en modernisering av de strategiska robottruppernas vapensystem då de 
äldre SS-4 och SS-5 började ersättas av den modernare medeldistansroboten 
SS-20120, men eftersom den också var dyrare så blev det färre robotar, som 
placerades ut än tidigare; bland annat i det Baltiska militärområdet, där det 
hittills funnits 1 000 robotar utplacerade. Båda sidor genomförde också stora 
övningar till sjöss; västsidan övningen Solid Shield i Nordatlanten i maj och 
öst Zapad-81121 i början av september. Till och med övningsnamnen verkar ha 

118  Ursprungligen tänktes expeditionen som ett hundraårsminne av Vega- expeditionen 1879; även 
den till stor del bemannad av fl ottan. Ymerexpeditionens ledare var den nyss avgångne CM, 
amiralen Bengt Lundvall. Efter expeditionen blev den svenska polarforskningen intensivare 
och ett särskilt Polarforskningssekretariat tillkom inom Kungl. Vetenskapsakademien.

119  Underlåtenheten att göra detta tidigare kan möjligen urskuldas eftersom det fi entliga ubåtshotet 
efter försvarsbeslutet 1972 bedömdes vara av sekundär betydelse i invasionsförsvaret, men 
en större fråga är kanske om inte ubåtshotet främst bedömdes som enbart en marin fråga och 
därför avsiktligen tonades ner på fl era håll i försvarsgrensstridernas svenska försvarsmakt!

120  Räckvidden var upp till 5 000 km och inledningsvis hade roboten en 1-megatonsladdning, 
som senare ersattes med tre MIRVade 150-kilotonsladdningar. Systemet utgick med INF-
överenskommelsen 1988.

121  Zapad betyder väst på ryska.
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118 Ursprungligen tänktes expeditionen som ett hundraårsminne av Vega- expeditionen 1879; även
den till stor del bemannad av flottan. Ymerexpeditionens ledare var den nyss avgångne CM,
amiralen Bengt Lundvall. Efter expeditionen blev den svenska polarforskningen intensivare
och ett särskilt Polarforskningssekretariat tillkom inom Kungl. Vetenskapsakademien.

119 Underlåtenheten att göra detta tidigare kan möjligen urskuldas eftersom det fientliga ubåtshotet
efter försvarsbeslutet 1972 bedömdes vara av sekundär betydelse i invasionsförsvaret, men
en större fråga är kanske om inte ubåtshotet främst bedömdes som enbart en marin fråga och
därför avsiktligen tonades ner på flera håll i försvarsgrensstridernas svenska försvarsmakt!

120 Räckvidden var upp till 5 000 km och inledningsvis hade roboten en 1-megatonsladdning,
som senare ersattes med tre MIRVade 150-kilotonsladdningar. Systemet utgick med INF-
överenskommelsen 1988.

121 Zapad betyder väst på ryska.

78



79

ingått i det psykologiska krig mellan blocken som successivt ökade under den 
nya spänningsperioden som var under uppsegling.

Efter en ganska normal övningssäsong inom Kustfl ottan 1981 inträffade 
den stora incidenten med den sovjetiska ubåten ”U 137”122, som den 27 ok-
tober gick på grund på Gåsefjärden och som blev världskänd under beteck-
ningen ”Whiskey on the Rocks”. Från folkrättslig synpunkt hade kränkningen 
förstås skett redan då ubåten passerade in över den svenska territorialvatten-
gränsen och att hon senare gick på grund inom svenskt inre vatten och till 
och med inom militärt skyddsområde är från denna aspekt mindre betydelse-
fullt; snarare mera förargligt. De tillgängliga marina resurserna kraftsamlades 
omedelbart till södra Östersjön och Karlskronaområdet och fartygsförbanden 
höjde stridsberedskapen. Det har redan skrivits en hel del om denna drama-
tiska episod, men många kommentarer och tidningsledare missade kanske de 
viktigaste faktorerna. Det rörde sig ju om en avsiktlig kränkning, då ubåten 
skar in över territorialvattengränsen och den sovjetiska sjöstyrka som ganska 
snart samlades söder om Blekingekusten hade uppenbarligen gjort förbere-
delser för att frita den grundstötta ubåten med våld, om sådan order hade 

122  Ubåten var av W-typ och hade egentligen den sovjetiska beteckningen S - 363; en ubåtstyp som 
hade byggts i början av 1950-talet och konstruerats efter tyska krigserfarenheter och således 
var jämnårig med den svenska Hajen som hade utrangerats året innan.

Sovjetiska ubåten U 137 på grund i Gåsefjärden.  (Försvarets bildbyrå)Sovjetiska ubåten U 137 på grund i Gåsefjärden. (Försvarets bildbyrå)
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kommit. Att sedan ubåten troligen inte hade för avsikt att gå på grund inne på 
Gåsefjärden, får man väl ta för troligt, men det var inte detta som var kränk-
ningen. Den folkrättsliga avsikten prövades mer än två timmar före grundstöt-
ningen, då hon bland annat passerade Utklippans fyr, som i den lätt redigerade 
loggboken bedömdes ha varit en fi skeprick; en alldeles orimlig bedömning 
för alla med någon sjövana! Den andra aspekten är kanske mera allvarlig; 
varför hade en så här relativt gammal ubåt kärnvapen i sin bestyckning? Var 
det ett normaluppträdande för den sovjetiska marinen att alltid medföra kärn-
vapen ombord eller var det något särskilt vid just detta företag? Man kan i alla 
fall fundera på, om det kan ha funnits ett samband mellan neddragningarna 
av antalet kärnvapenbärande medeldistansrobotar och ubåtsincidenten, för vi 
vet numera, att vid den här tiden skulle i andra operationsriktningar praktiskt 
taget alla garnisonsorter av någon betydelse utsättas för sovjetiska kärnvapen 
i samband med ett krigsutbrott, så varför inte också Karlskrona? ”U 137” vis-
telse på svenskt territorium kunde trots detta avvecklas på ett rimligt sätt och 
ansvaret för ubåten återlämnades till den sovjetiska marinen i samband med 
hennes mycket väl bevakade utlöpande.

Samma år hade generalen Jaruzelski blivit kommunistpartiets ledare och 
premiärminister i Polen och den 13 december införde han undantagstillstånd 
i landet och arresterade Solidaritetsledarna, vilket i viss utsträckning lugnade 
ner situationen i landet; kanske främst för att nu uppfattades risken för en sov-
jetisk invasion som mindre akut. I Sverige inleddes vissa åtgärder för att säkra 
fartygsbaserna mot ovälkomna besökare genom att bevakningsnät och andra 
spärranordningar började läggas ut främst i anslutning till Karlskrona- och 
Hårsfjärden- områdena. Samtidigt började avrustade fartyg i malpåse att rus-
tas och i stället beredskapsförläggas i förbandsdepåer, där nyckelbesättningar 
också skulle fi nnas avdelade. På Kustfl ottan förstärktes dessutom vakttjänsten 
på fl era olika sätt och samtidigt skärptes utbildningen i att preja fartyg till 
sjöss samt i förmågan att ta hand om en fl yktingström.

Under vårvintern 1982 diskuterade det brittiska underhuset om vad som 
kunde göras för att spara in på försvarskostnaderna och ett förslag från fi -
nansdepartementet var, att dra in inspektionsfartyget HMS Endurance för ”det 
skulle spara 2 miljoner pund och inte innebära, att försvaret åsamkades några 
allvarliga följder”. Detta förslag övertolkades dock av den argentinska mi-
litärjuntan, som bedömde, att en erövring av Falklandsöarna nu inte skulle 
medföra några allvarliga brittiska motåtgärder samtidigt som den inhemska 
opinionen skulle stärkas, men då hade de inte räknat med Royal Navy och 
Förste sjölorden, amiralen Sir Henry Leach! Han hade på eget bevåg och inn-
an några besparingsbeslut ännu hade fattats, börjat förbereda för en insats i 
Sydatlanten. Redan i början av mars beordrade han ner en ubåt, HMS Spartan, 
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och chefen för Första fl ottiljen, konteramiralen Woodward, fi ck order att vara 
beredd leda verksamheten till sjöss, om en expedition av något slag skulle 
genomföras. Den 19 mars landsattes argentinska kommandosoldater, förkläd-
da till skrotarbetare, på Sydgeorgien och den 2 april invaderade Argentina 
Falklandsöarna. Samma dag väntade Leach ut premiärminister Thatcher i par-
lamentshuset för att få hennes tillstånd att sätta igång det som han redan hade 
planerat och förberett.123 Redan den 5 april avseglade därför en sjöstyrka från 
Portsmouth om två hangarfartyg med drygt tjugo eskortfartyg och med 4 000 
marinsoldater embarkerade med destination Sydatlanten. Sjöstyrkan var un-
derstödd av drygt 50 handelsfartyg, som i all hast hade rekvirerats som hjälp- 
och underhållsfartyg.124 En vecka senare förklarade britterna att all sjöfart i en 
Maritime Exclusion Zone, MEZ, på 200 distansminuter från Falklandsöarna 
skulle sänkas av atomubåtar och återtagningen av öarna inleddes med att 
Sydgeorgien återtogs den 25 april – ett ”indirekt angrepp” i god brittisk tradi-
tion och samtidigt ett sätt att skapa en något mera framskjuten underhållsbas. 
Under tiden förstärkte argentinarna sin garnison på Falklandsöarna, vilket 
snarare skulle medverka till att deras uthållighet förkortades, eftersom brit-
terna den 30 april också förklarade 200-sjömilszonen, som en Total Exclusion 
Zone, TEZ, där även alla fl ygplan skulle skjutas ner utan varning – och då var 
de brittiska hangarfartygen ännu inte ens i närheten och RAF hade enbart en 
enda framskjuten bas; på Ascension Island – drygt 3000 distansminuter däri-
från. Efter heroiska insatser från det argentinska fl yget kunde ändå britterna 
inleda återtagandet av ögruppen den 21 maj och den 14 juni kapitulerade den 
argentinske chefen i Port Stanley för den brittiska övermakten. Hela ”fält-
tåget” var ett skolexempel på en tillämpad maritim strategi av brittiskt märke 
och stärkte påtagligt premiärminister Thatcher samtidigt som militärjuntan i 
Argentina ganska snart tvingades avgå.

I juni 1982 inleddes START- förhandlingarna i Genève, men överlägg-
ningarna gick snabbt i stå, eftersom amerikanarna främst ville minska på de 
landbaserade interkontinentala robotarsenalerna och där hade Sovjetunionen 
en avsevärd antalsmässig överlägsenhet, som man inte ville avstå ifrån. 

123  På hennes fråga om Falklandsöarna kunde återtas, svarade han mycket enkelt och bra: ”Yes, 
madam, we can and we should.” Som ett kuriosum kan nämnas, att denna typ av återtagande av 
ett mindre samväldesland, hade övats fl era år vid den brittiska marinens stabsutbildning, men 
målet i stabsövningen hade varit att återta Belize.

124  Förfarandet skiljde sig alltså mycket från det svenska systemet med hjälpfartyg ”för krigsorga-
nisationens behov”, som tas ut av Fartygsuttagningskommissionen, FUK, och som ska kunna 
kallas in i händelse av krig. Med det brittiska systemet hade kanske marinen kunnat rekvirera 
lämpliga svenska havsforsknings- och undersökningsfartyg som stöd och hjälp vid de ubåts-
skyddsoperationer, som följde under hela 1980-talet, men de fanns ju inte behovssatta i den 
styrande krigsorganisationen.

och chefen för Första flottiljen, konteramiralen Woodward, fick order att vara
beredd leda verksamheten till sjöss, om en expedition av något slag skulle
genomföras. Den 19 mars landsattes argentinska kommandosoldater, förkläd-
da till skrotarbetare, på Sydgeorgien och den 2 april invaderade Argentina
Falklandsöarna. Samma dag väntade Leach ut premiärminister Thatcher i par-
lamentshuset för att få hennes tillstånd att sätta igång det som han redan hade
planerat och förberett.123 Redan den 5 april avseglade därför en sjöstyrka från
Portsmouth om två hangarfartyg med drygt tjugo eskortfartyg och med 4 000
marinsoldater embarkerade med destination Sydatlanten. Sjöstyrkan var un-
derstödd av drygt 50 handelsfartyg, som i all hast hade rekvirerats som hjälp-
och underhållsfartyg.124 En vecka senare förklarade britterna att all sjöfart i en
Maritime Exclusion Zone, MEZ, på 200 distansminuter från Falklandsöarna
skulle sänkas av atomubåtar och återtagningen av öarna inleddes med att
Sydgeorgien återtogs den 25 april — ett "indirekt angrepp" i god brittisk tradi-
tion och samtidigt ett sätt att skapa en något mera framskjuten underhållsbas.
Under tiden förstärkte argentinarna sin garnison på Falklandsöarna, vilket
snarare skulle medverka till att deras uthållighet förkortades, eftersom brit-
terna den 30 april också förklarade 200-sjömilszonen, som en Total Exclusion
Zone, TEZ, där även alla flygplan skulle skjutas ner utan varning — och då var
de brittiska hangarfartygen ännu inte ens i närheten och RAF hade enbart en
enda framskjuten bas; på Ascension Island — drygt 3000 distansminuter däri-
från. Efter heroiska insatser från det argentinska flyget kunde ändå britterna
inleda återtagandet av ögruppen den 21 maj och den 14 juni kapitulerade den
argentinske chefen i Port Stanley för den brittiska övermakten. Hela "fält-
tåget" var ett skolexempel på en tillämpad maritim strategi av brittiskt märke
och stärkte påtagligt premiärminister Thatcher samtidigt som militärjuntan i
Argentina ganska snart tvingades avgå.

I juni 1982 inleddes START- förhandlingarna i Genève, men överlägg-
ningarna gick snabbt i stå, eftersom amerikanarna främst ville minska på de
landbaserade interkontinentala robotarsenalerna och där hade Sovjetunionen
en avsevärd antalsmässig överlägsenhet, som man inte ville avstå ifrån.

123 På hennes fråga om Falklandsöarna kunde återtas, svarade han mycket enkelt och bra: "Yes,
madam, we can and we should." Som ett kuriosum kan nämnas, att denna typ av återtagande av
ett mindre samväldesland, hade övats flera år vid den brittiska marinens stabsutbildning, men
målet i stabsövningen hade varit att återta Belize.

124 Förfarandet skiljde sig alltså mycket från det svenska systemet med hjälpfartyg "för krigsorga-
nisationens behov", som tas ut av Fartygsuttagningskommissionen, FUK, och som ska kunna
kallas in i händelse av krig. Med det brittiska systemet hade kanske marinen kunnat rekvirera
lämpliga svenska havsforsknings- och undersökningsfartyg som stöd och hjälp vid de ubåts-
skyddsoperationer, som följde under hela 1980-talet, men de fanns ju inte behovssatta i den
styrande krigsorganisationen.

81



82

Förhandlingarna avslutade för övrigt i november 1983, då de första Pershing- 
robotarna började placeras ut i Europa. Av mera direkt marin betydelse för oss 
var dock, att Sverige 1982 godkände den nya havsrätten enligt UNCLOS III; 
om än med vissa reservationer.125 Försvarsbeslutet 1982 återspeglade egentli-
gen inga nya tankegångar alls och möjligen hade man trott, att föregående års 
stora ubåtsincident skulle ha påverkat Sovjet att avbryta sin ”offensiv” mot 
den svenska kusten, men så blev det inte. I stället ökade antalet rapporterade 
observationer betydligt och Kustfl ottans fartyg sattes in i ett större antal in-
satser, som dock inte resulterade i några tydliga avvisningar eller i att antalet 
rapporter minskade. Flera försök gjordes också att verka proaktivt, så att en 
ubåtsskyddsstyrka skulle fi nnas på plats, då bedömningarna kunde indikera 
en kommande kränkning. Så skedde också under stor sekretess i slutet av sep-
tember i Stockholms mellersta skärgård – Operation Notvarp – och då ordina-
rie KFÖ, med bl.a. jagaren Halland som övad, hade inletts nere på sydkusten. 
Notvarp var inledningen till Hårsfjärden - incidenten i oktober. Före den mera 
kända insatsen kunde fl era observationer göras i området både optiskt och 
med hydrofon och mitt under operationen återkom Halland till ostkusten från 
KFÖ, men bara för att avrusta för gott!

Patrullbåten Kaparen (Försvarets bildbyrå, foto Håkan Nyström)

125  Särskilt borde en svensk tillämpningslag av konventionen om det fria havet ha skrivits för 
användning inom Försvarsmakten, men några sådana fi nns inte ens idag år 2007!

Förhandlingarna avslutade för övrigt i november 1983, då de första Pershing-
robotarna började placeras ut i Europa. Av mera direkt marin betydelse för oss
var dock, att Sverige 1982 godkände den nya havsrätten enligt UNCLOS III;
om än med vissa reservationer.125 Försvarsbeslutet 1982 återspeglade egentli-
gen inga nya tankegångar alls och möjligen hade man trott, att föregående års
stora ubåtsincident skulle ha påverkat Sovjet att avbryta sin "offensiv" mot
den svenska kusten, men så blev det inte. I stället ökade antalet rapporterade
observationer betydligt och Kustflottans fartyg sattes in i ett större antal in-
satser, som dock inte resulterade i några tydliga avvisningar eller i att antalet
rapporter minskade. Flera försök gjordes också att verka proaktivt, så att en
ubåtsskyddsstyrka skulle finnas på plats, då bedömningarna kunde indikera
en kommande kränkning. Så skedde också under stor sekretess i slutet av sep-
tember i Stockholms mellersta skärgård — Operation Notvarp — och då ordina-
rie KFÖ, med bl.a. jagaren Halland som övad, hade inletts nere på sydkusten.
Notvarp var inledningen till Hårsfjärden - incidenten i oktober. Före den mera
kända insatsen kunde flera observationer göras i  området både optiskt och
med hydrofon och mitt under operationen återkom Halland till ostkusten från
KFÖ, men bara för att avrusta för gott!

Patrullbåten Kaparen (Försvarets bildbyrå, foto Håkan Nyström)

125 Särskilt borde en svensk tillämpningslag av konventionen om det fria havet ha skrivits för
användning inom Försvarsmakten, men några sådana finns inte ens idag år 2007!

82



83

På fartygssidan återstod sedan enbart patrullbåtarnas enkla ”fi skehydro-
foner” och deras prestanda var mycket otillfredsställande. Aktiv sändning 
kunde i värsta fall till och med fungera som en varning för en kränkande ubåt. 
Ubåtskommissionens sammanfattande analys var, att det varit tre ubåtar samt 
kanske lika många miniubåtar verksamma i Hårsfjärdsområdet, men för media 
och för allmänheten blev verksamheten medan pågick mest ett ifrågasättande 
av försvarets hantering av incidenten; inte minst från publicitetssynpunkt. 
Förväntningarna hade ju skruvats upp ordentligt och sedan hände synbarligen 
just ingenting. CKF analys av incidenten medförde ett stort antal förslag om 
förändringar, men endast ett antal av dessa kunde genomföras. Den största 
svårigheten låg kanske i att det faktiskt rådde ”fred” i landet och långtgående 
förändringar försvårades eller omöjliggjordes därför av att arbetstidsavtal och 
andra fredstida bestämmelser fortfarande skulle gälla, trots att man ombord 
levde under mera ”krigiska” förutsättningar. En liten ljusning var dock, att be-
styckningen för de redan beställda kustkorvetterna och minjaktfartygen skulle 
kompletteras med sonarer och ubåtsjaktvapen, vilket regeringen fattade ett 
särskilt beslut om. Men det påverkade ju knappast förmågan i närtid.

I stället fi ck Kustfl ottan ”stridsindelas” i ubåtsskyddsstyrkor, som tillika 
blev utbildningsgrupper, där patrullbåtar, fi skeminsvepare och röjdykare 

Fiskeminsveparen Norsten.  (Försvarets bildbyrå, foto Thomas Wingstedt)
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och för allmänheten blev verksamheten medan pågick mest ett ifrågasättande
av försvarets hantering av incidenten; inte minst från publicitetssynpunkt.
Förväntningarna hade ju skruvats upp ordentligt och sedan hände synbarligen
just ingenting. CKF analys av incidenten medförde ett stort antal förslag om
förändringar, men endast ett antal av dessa kunde genomföras. Den största
svårigheten låg kanske i att det faktiskt rådde "fred" i landet och långtgående
förändringar försvårades eller omöjliggjordes därför av att arbetstidsavtal och
andra fredstida bestämmelser fortfarande skulle gälla, trots att man ombord
levde under mera "krigiska" förutsättningar. En liten ljusning var dock, att be-
styckningen för de redan beställda kustkorvetterna och minjaktfartygen skulle
kompletteras med sonarer och ubåtsjaktvapen, vilket regeringen fattade ett
särskilt beslut om. Men det påverkade ju knappast förmågan i närtid.

I stället fick Kustflottan "stridsindelas" i ubåtsskyddsstyrkor, som tillika
blev utbildningsgrupper, där patrullbåtar, fiskeminsvepare och röjdykare

Fiskeminsveparen Norsten. (Försvarets bildbyrå, foto Thomas Wingstedt)
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sammanfördes med ubåtar, helikoptrar och ubåtsjaktfl ygplanet(!) för insat-
ser under den regionala ledningen enligt ÖB order. Provturer inleddes också 
med den till robotbåt modifi erade torpedbåten Piteå, som fått ett nytt modernt 
stridsledningssystem med ny spaningsradar och materiel för signalspaning för 
att kunna utnyttja Rb 15, som beställts 1979.126

I mars 1983 förändrades förutsättningarna för kärnvapenkapprustningen, 
då president Reagan presenterade ett nytt strategiskt försvarsprogram mot sov-
jetiska kärnvapenangrepp, som blev känt under namnet SDI eller ”Stjärnornas 
krig”! Detta pressade in Sovjetunionen i ett olösligt dilemma. Man hade inte 
råd, att följa det ganska löst ansatta amerikanska programmet och samtidigt 
kunde man inte nonchalera det heller. Kärnvapenbalansen kom därför att för-
bli på en någorlunda jämn, men fortfarande orimligt hög nivå. Den plane-
rade sovjetiska krigföringsmodellen kunde eventuellt ha utlästs av övningen 
Zapad, som bedömdes ha haft som förutsättning, att en stor kärnvapeninsats 
gjorts mot hela Västeuropa och troligen räknade Sovjet in Sverige där!127 

I Sverige prövades det nya konceptet med ubåtsskyddsstyrkor mot ett ökat 
fl öde av rapporter om ubåtsobservationer alltifrån Töre och Sundsvall i norr till 
Stockholms skärgård och Blekingekusten i söder och spridda över tiden, så att 
all planerad utbildningsverksamhet i princip trasades sönder. Konsekvenserna 
av detta blev, att den ”långsiktiga” beredskapen, den så kallade förbandspro-

126  Det stötte inledningsvis på visst motstånd, då det förstås gällde att bygga upp fartygens signal-
spaningsbibliotek med ”skarpa” data. I den tidens försvarsmakt fanns det förespråkare för att 
enbart ”övningskataloger” skulle fi nnas i fred.

127  Nervositeten på den sovjetiska sidan ökade under året och kulminerade i samband med en 
stabsövning inom NATO, Able Archer, då KGB bedömde, att en västlig överraskande kärnva-
penattack var förestående på revolutionsdagen, den 7 november!
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duktionen, måste prioriteras ner. Men alla förslag om att ge bättre och tyd-
liga undantag från de fredsmässiga förutsättningarna för verksamheten ute-
blev. Den stela mekaniken i försvarets administration kunde helt enkelt inte 
åstadkomma dessa förändringar, trots god vilja på fl era håll. Särskilt svåra var 
ledningsförhållandena, där en oprövad regional ledning, som tillsatts för att 
kunna fungera i krig, förutsågs även kunna hantera svåra kränkningar i fred 
och arbetstidsfrågorna, som krävde en helt annan lösning än den vanliga mi-
litära fredsmässiga tillämpningen.

Parallellt med dessa huvudfrågor för Kustfl ottans ubåtsskyddsinriktning, 
inleddes serieproduktionen av robotbåtar och en ny taktik för ytattackförban-
dens uppträdande i den mera traditionella rollen i invasionsförsvaret började 
studeras. Under året levererades också signalspaningsfartyget Orion, där dock 
fortfarande personal från FRA helt svarade för underrättelseinhämtningen, 
vilket då och då försatte fartygsledningen i en svår situation när det gällde 
prioriteringar och val av spaningsområde.

Även 1984 kom att präglas av fl era ”larm” om ubåtsobservationer och 
med åtföljande ubåtsskyddsoperationer och, när arbetstiden medgav, även av 
egna planerade spaningsinsatser för att försöka förekomma kränkningarna. 
Kustfl ottan började tillämpa ett nytt koncept med långtidsövningar, LÖ, främst 
för att försöka komma runt arbetstidsbegränsningarna, som var ett stort pro-
blem. Under en LÖ skulle en övergång från utbildning till skarp insats lättare 
kunna beordras och beslutet om en sådan övergång låg inom Kustfl ottan och 
inte hos MB. En större insats skedde redan på vårvintern i Karlskronaområdet 

Robotbåten Halmstad.  (Försvarets bildbyrå, foto Håkan Nyström)Robotbåten Halmstad. (Försvarets bildbyrå, foto Håkan Nyström)
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och då kunde man med stor säkerhet fastställa, att främmande dykare hade 
rört sig på land väster om staden. Incidenten utvärderades av en militär grupp 
under konteramiralen Kierkegaard och en civil under generaldirektören Steen 
och i ÖB slutrapport kunde det konstateras, att kränkningen ägt rum, men 
att någon nationalitetsbestämning inte kunde göras. En särskild ubåtsskydds-
analyscentral, MUSAC, organiserades och en primitiv identifi ering av en 
kränkande ubåt kunde senare i maj göras i Stockholms skärgård, då en fi ske-
minsvepare kunde konstatera, att det eko som hölls av helikoptergruppen var 
28,3 meter långt, vilket på pricken råkar stämma med en sovjetisk miniubåt av 
Piranja-klass, fast dess existens var ännu inte känd i Sverige.128 År 1984 inne-
bar annars – i god Orwellanda – ett riktigt lågvattenmärke för fl ottan och dess 
verksamhet, som allvarligt ifrågasattes på många håll i media samtidigt som 
den regionala ledningen mest verkade tävla med varandra om vem som hade 
haft fl est insatser inom sitt geografi ska ansvarsområde.129 Det nya robotbåts-
förbandet genomförde under sommaren en övningsserie i telekrigföring för-
lagd undandragen till Vänern och där det visade sig, att robotbåtarnas aktiva 
och passiva spaningssystem fungerade på ett utmärkt sätt och att luftförsvaret 
väl svarade mot hotbilden.130

I mars 1985 blev Gorbatjov generalsekreterare i det sovjetiska kommunist-
partiet och därmed inleddes en ny utveckling inom östblocket. Det skulle en-
ligt hans uppfattning behövas såväl ”glasnost”, öppenhet, som ”perestrojka”, 
förändring, för att det kommunistiska samhället skulle kunna byggas och i 
april frös han den vidare utplaceringen av sovjetiska medeldistansrobotar. En 
serie toppmöten resulterade i att antalet kärnvapen reducerades med 50 % — 
en nivå som tidigare inte ansetts möjlig att uppnå.131 Västs närvaro i Östersjön 
gjordes på höstkanten mycket tydlig, då USS Iowa med en blandad ameri-
kansk - brittisk eskort under en period uppträdde här. Antalet rapporterade 
observationer av undervattensverksamhet var fortfarande mycket högt, vilket 

128  Det fi nns olika uppgifter om när de två fartygen av denna klass, på ryska Projekt 865, hade 
byggts och levererats. Den sovjetiska marinen torde i alla fall ha fått dem under sitt kommando 
först 1990, men det är möjligt, att de kan ha levererats tidigare från byggnadsvarvet, Baltiska 
varvet i dåvarande Leningrad, och kanske till någon annan brukare.

129  Erfarenheten blev av årets ubåtsskyddsoperationer blev i mycket klara verba, att miloorganisa-
tionen egentligen inte var ägnad att leda insatserna.

130  Det visade sig vid kommande tillämpade övningar, att attackfl yget hade avsevärda svårigheter, 
att upptäcka robotbåtarna till sjöss, men att dessa å sin sida praktiskt taget alltid hade upptäckt 
anfl ygande attack redan på 30-40 km avstånd. Helt annorlunda än de gamla hotbildsbeskriv-
ningarna således!

131  Med denna bilaterala överenskommelse åstadkoms den största nedrustningen i världshistorien, 
vilket ibland blivit svårt att inse bl. a. i Sverige, som ju något självtillräckligt ansett sig vara en 
ledande företrädare för nedrustning i världen.
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vilket ibland blivit svårt att inse bl. a. i Sverige, som ju något självtillräckligt ansett sig vara en
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tärde på krafterna hos personalen i Kustfl ottans ubåtsskyddsförband. En viss 
ljusning kunde nu dock anas, eftersom kustkorvetterna Stockholm och Malmö 
samt minröjningsfartygen Landsort och Arholma nu började bli operativa, vil-
ket innebar en viss förstärkning av den alltför svaga ubåtsjaktförmågan. Om 
det alltså fortfarande såg mörkt ut på ubåtsskyddssidan, så erbjöd, å andra 
sidan, robotbåtsförbandet en tydlig kontrast till detta mörker. Förbandet sattes 
in i en mera ”normal” incident den 29 oktober 1985, då signalspaningsfarty-
get Orion blev påseglad av en sovjetisk minsvepare sydost om Gotland, men 
det fi ck sådana begränsningar i uppträdandet, att någon närsituation aldrig 
uppstod.132 Under vintern togs nya taktiska detaljplaner fram för de nu robot-
bestyckade ytattackförbanden och för användning på prov under det kom-
mande övningsåret. 

Den 26 april 1986 exploderade en kärnreaktor i Tjernobyl133 i den ukrain-
ska sovjetrepubliken, men det stora nedfallet skedde i den vitryska och genom 
vädersituationen vid tillfället spriddes också avsevärda mängder radioaktivt 
nedfall ut över Östersjön och norrut. Eftersom nedfallet också spred sig till 
det svenska fastlandet, blev intresset för nedfallets utbredning och omfattning 
större i landet och robotbåtar ur Kustfl ottan deltog i insamlingen av radioak-
tivt nedfall under stora spaningssvep genom hela Östersjön. I maj levererades 
de nya kustkorvetterna Stockholm och Malmö till Kustfl ottan, som nu började 
få en rimlig ubåtsjaktförmåga och robotbåtsdivisionen kunde vid TÖ-86 på 
Norrlandskusten visa upp en yttäckande förmåga till insatser över hela havs-
området under övningens avslutningsskede. Divisionen intog utgångslägen på 
såväl den svenska som den fi nska sidan och kunde sätta in en första robotinsats 
mot ”B-sidan” redan då den passerade in i Bottenhavet vid Märket. Den andra 
insatsen gjordes i samverkan med attackfl yget och en tredje först då trans-
portomgången kommit in närmare den svenska kusten i Sundsvallsområdet 
och då tillsammans med det patrullbåtsförband, som haft sina utgångslägen 

132  Divisionen genomförde en minövning i Hårsfjärdsområdet, då en första orientering erhölls. 
Minövningen avbröts omedelbart och fartygen återbestyckade till robotversion. Under förfl ytt-
ningen mot Fårösund, där bunkring beställdes, färdigställdes fartygen för strid. Begränsningen 
att därefter enbart få uppehålla sig på svenskt sjöterritorium mottogs därför som något egen-
domlig, eftersom Orion blivit påseglad i den svenska ekonomiska zonen öster om Gotland, 
men närvaron signalerades tydligt genom en fl itig radarsändning, som uppfattades av Orion 
och kanske även av eventuella sovjetiska fartyg i närheten. ÖB beordrade dock även att en 
jaktrote skulle frambaseras till Visby i samband med incidenten. Den sovjetiska minsveparen 
hade f ö deltagit i samband med provturerna med en sovjetbyggd indisk ubåt av Kilo-klass.

133  Likheten med ”Tjernobilnik” gjorde, att vissa domedagsprofeter nu trodde, att vi nått tidens 
ände. Tjernobilnik är det ryska namnet på Gråbo; en enklare form inom släktet Artemisia, där 
också Malört återfi nns, vilket kunde förklara texten i Johannes uppenbarelsebok om stjärnan 
Malört, som ”föll som ett brinnande bloss” och drabbade jorden då det sjunde inseglet hade 
brutits!
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ände. Tjernobilnik är det ryska namnet på Gråbo; en enklare form inom släktet Artemisia, där
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där. Liknande taktiska uppträdande användes under övningen Väst 86, också 
då med stor framgång.134 CKF erfarenheter från 1986 visade samtidigt, att 
ubåtsjaktstyrkan nu börjat fungera bättre och den kunde nu exempelvis själv 
göra sådana observationer, att insats kunde ske på eget initiativ och inte enbart 
efter andras rapporter.

I oktober träffades Reagan och Gorbatjov vid ett toppmöte i Reykjavik, vars 
utgång vid tillfället verkade ha varit ett misslyckande, men dolt i de ganska 
svepande formuleringarna från toppmötet kunde ändå USA och Sovjetunionen 
komma överens om hur de fortsatta reduceringarna av de strategiska vapnen 
skulle åstadkommas. Vid nyåret 1986-87 direktsändes Reagans tal till den 
sovjetiska befolkningen via ”Voice of America” och där han varnade för att 
en kapprustning skulle inledas och i västvärlden blev Gorbatjov så allmänt 
populär, att man talade om en ”gorbymani”. 

Det pågående iransk-irakiska kriget hade redan under 1986 fått allvarliga 
konsekvenser för världens oljeförsörjning, då irakiska fl yganfall mot oljetan-
kers i Gulfen mest medfört en extrem försäkringssituation. I mars 1987 beslöt 
därför president Reagan, att framför allt kuwaitiska tankfartyg skulle få fl ag-
gas om och tillåtas segla under amerikansk fl agga för att få skydd mot fl ygan-
fall av amerikanska örlogsfartyg, vilket medförde att båda de stridande par-
terna också övergick till minkrigföring mot den amerikanska gemensamma 
fi enden! Konvojering av tankfartygen i Gulfen inleddes i maj.

Under 1987 kunde en successiv styrkeuppbyggnad ske av ubåtsjaktstyrkan 
inom Kustfl ottan och ny taktik utprovades med de nytillförda spaningsutrust-
ningarna. Den nya taktiken kunde även övas mera metodiskt än vad som varit 
fallet tidigare bland annat därför att en egen miniubåt anskaffats som målubåt. 
Antalet rapporterade observationer var fortfarande högt, men det fanns nu en 
tendens, att ubåtsjaktstyrkan redan fanns i närområdet, då rapporter började 
komma.

I början av december genomfördes ett nytt amerikansk-sovjetiskt toppmö-
te och i Washington undertecknades det avtal, som kanske skulle ha kommit 
redan året innan i Reykjavik. INF-avtalets innebörd för Sovjetunionen var, 
att ett strategiskt överraskningshot var eliminerat. En hel klass av kärnvapen 
skulle därför utgå före den 31 maj 1991 och i Sverige hade en ny försvarsbe-
redning börjat arbeta.

I slutet av maj 1988 genomfördes en ubåtsskyddsinsats som agerande-
operation och inledningsvis i Stockholms mellersta skärgård, men senare till 

134  Den sovjetiska närvaron vid övningen var en fregatt, som låg till ankars söder om Läsö och 
som visade upp vissa tecken på förvåning, då svenska robotbåtar under övningen passerade 
genom Läsö ränna fl era gånger.
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området Landsort - Hävringe, efter rapporter från egna ubåtar. Vid Hävringe- 
incidenten insattes fl era anfall med sjunkbomber och med lätta antiubåts-
granter, ELMA, eftersom ÖB nu delegerat rätten att sätta in skarpa vapen 
enligt IKFN till den taktiske ledaren.135 Efter incidenten utvärderades alla 
kontakter från insatsen och det utmynnade i bedömningen, att en större och 
en mindre ubåt hade opererat i området och att de troligen mycket tydligt 
uppfattat, att den svenska ubåtsjaktförmågan nu hade förbättrats betydligt. 
Efter Hävringeincidenten började antalet indikationer på främmande under-
vattensverksamhet äntligen att minska. Inom Kustfl ottan delades nu ubåts-
jaktstyrkan upp i två utbildningsgrupper, vilket medgav en bättre spridning 
i tid på spaningsinsatserna och så att långtidsövningarna kunde koordineras, 
om spaningarna ledde till behov av insatser.

Försvarsmaktsutredning 1988, FU88, hade i april gått ut med en remiss 
inom försvaret och CM ansåg i sitt remissyttrande, att ÖB saknade en sam-
lad strategisk och operativ grundsyn och påpekade samtidigt det nödvändiga 
behovet att försvaret borde övergå från en förbandsproduktionsprofi l till en 
nivåvis beredskapsinriktad verksamhet i stället, vilket saknades i remissen. 
CM delade inte heller ÖB uppfattning om att insatsberedskapen i fred kunde 
hanteras på ett tillfredsställande sätt och hänvisade förstås till de senare årens 
ubåtskränkningar.136

Den 7 december tillkännagav Gorbatjov utöver överenskomna vapenbe-
gränsningar även unilaterala truppreduktioner och till Östersjömarinen leve-
rerades detta år två stycken miniubåtar typ Piranja, fast det är ännu oklart 
om de levererades direkt från byggnadsvarvet eller om de kom via någon 
mellanhand. 

Utvecklingen skedde sedan i rasande takt. I januari 1989 började de sovje-
tiska trupperna lämna Afghanistan och de kubanska Angola. I början av 1990 
utropade Litauen och Estland följt av Lettland sig som självständiga stater 
och i maj vann Solidaritet valen i Polen. Det var nu endast en tidsfråga innan 
östblocket skulle falla sönder och i november avgick den kommunistiska re-
geringen i Östtyskland varefter Berlinmuren raserades och Tyskland återför-
enades.

 I Sverige utreddes hur totalförsvaret skulle ledas under kriser, men utred-
ningen ledde aldrig till att något förslag lämnades, eftersom den strategiska 
miljön fortfarande var uppbyggd kring ett väpnat angrepp mot Sverige som 
en följd av ett krig i Europa. Det blev då svårt att få till stånd en samhällsbe-

135  Egentligen på det sätt som ursprungligen varit avsikten med IKFN-förordningen och där det 
alltid var delegerat till fartygschef att själv fatta beslut om insats.

136  CM 1988-05-30 Org-Utr nr 310.
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redskap, som kunde hantera påfrestningar under fredsförhållanden och så sent 
som under 1990 genomfördes fl era skarpa ubåtsskyddsinsatser i de svenska 
skärgårdarna.

 Den nya världen prövades en första gång i januari 1991, då Gulfkrigets 
”Desert Storm” sattes in mot Irak och då USA och Sovjetunionen mer eller 
mindre uttalat befann sig på samma sida. Det svenska offi ciella deltagandet 
var med ett fältsjukhus, men fl era svenska handelsfartyg deltog därutöver med 
transporter på den allierade sidan.

Gorbatjov tillkännagav i början av året, att alla taktiska kärnvapen om-
bord på ryska örlogsfartyg nu skulle tas bort och den 31 mars förklarades 
Warszawapakten upplöst. 

Den 27 december lämnade Gorbatjov över kärnvapenkoderna till presi-
denten i den Ryska Federationen, Boris Jeltsin, och den 30 december upphör 
Sovjetunionen att existera. 

Det Kalla kriget var över men nu behövde nya uppgifter lösas till sjöss 
parallellt med de kvarvarande från tidigare. ”Krigföring i fred” blev allt tyd-
ligare en fråga för det svenska försvaret, men den mentala omställningen till 
de nya förutsättningarna skulle ännu dröja länge innan de fi ck styra utveck-
lingen. Det gamla systemets kvardröjande arbetssätt användes fortfarande t e 
då den taktisk-organisatoriska målsättningen för Rörlig marin ledningsgrupp, 
RML, fastställdes 1993; samma år som prov med sjöburen företagsledning 
påbörjades, vilket på något sätt påminde om eskaderepoken från början av 
1950-talet!

Kustfl ottan hade verkligen prövats i många avseenden under hela Kalla 
kriget och i de fl esta fall stått rycken. Många gånger hade CKF med fl aggen 
dessutom varit idégivare och inspiratörer för fl ottans utveckling, varför det är 
svårt att förstå skälen till att Kustfl ottan lades ner i juni 1998.
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5.  Några mera marina slutsatser.
Studierna kring det Kalla kriget befi nner sig ännu i sin inledning, främst där-
för att vi ännu saknar tillgång till de f d sovjetiska arkiven och de handlingar 
som där kanske kan återfi nnas, men för den svenska delen delvis också på 
grund av våra och andras sekretessbestämmelser. Det som dock kan slås fast 
redan nu är, att det Kalla kriget för Sverige var en undantagsperiod från mi-
litärstrategisk utgångspunkt. Det fanns då enligt den svenska uppfattningen 
endast en enda fi ende och vi inriktade hela vår försvarsansträngning och vårt 
tänkande på detta enda krigsfall, även om det förstås kunde varieras i sin 
operativa tillämpning. Vi tappade därmed en viktig professionell grund för 
försvarets inriktning och verksamhet; förmågan att i olika lägen och på olika 
konfl iktnivåer kunna uppnå säkerhetspolitiska mål med militära och marina 
medel – ett militärstrategiskt tänkande. Denna brist gjorde samtidigt den 
svenska försvarspolitiken känslig för påverkan av faktorer av annat slag och 
av varierande betydelse. 

Politiskt skedde en sådan påverkan främst genom att försvarspolitiken 
kopplades så nära till industripolitiken. Detta skapade politiska låsningar, som 
vi hade svårt att hantera, även när de alldeles uppenbart visade sig leda fel. 
Industripolitiken gällde förstås främst fl ygvapnet. Dess uppbyggnad kunde 
endast motiveras av det hemliga västsamarbetet, men detta doldes av förment 
sakliga studier, där i stället det sovjetiska fl yghotet systematiskt överdrevs. 

För fl ottans del gällde industrikopplingen kanske tydligast när kryssarepo-
ken inleddes och då marinen ”påtvingades” en ny fartygstyp och därmed ett 
nytt operativt tänkande, eftersom regeringen inte ville lämna ut de två hol-
ländska trippeltornen till tyskarna. En inledande fråga av övergripande och 
principiell karaktär är hur anskaffningen av dessa kryssare påverkade organi-
sationen och hur marinens ledning reagerade på regeringens beslut. Var detta 
bra eller dåligt? Det verkar faktiskt som att marinen inte hade någon ensad 
uppfattning i frågan, men fl ottans motståndare utnyttjade i alla fall situatio-
nen och hänvisade då förstås – till det sovjetiska lufthotet!  Men visst blev 
kryssarna en stor tillgång för Sverige, då det gällde att visa upp den moderna 
svenska krigsmakten för andra länder under det kalla krigets inledning och 
därmed bygga upp ett förtroende för landets förmåga att försvara sig. Utöver 
detta fungerade de nya kryssarna och jagarna mycket bra i den diplomatiska 
roll, som örlogsfartyg alltid har till sjöss, och under stats- och örlogsbesök 
i andra länder. Från en mera klassisk, strategisk utgångspunkt var det nog 
också så, att den svenska fl ottan under Kalla krigets inledande skeden hade ett 
potentiellt sjöherravälde i Östersjön, om en konventionell konfl ikt hade brutit 
ut. Samtidigt hade den fortfarande en rimlig förmåga att hålla förbindelserna 
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västerut öppna på lägre konfl iktnivåer och under neutralitet. Det är kanske 
svårt att uppfatta och förstå detta idag, men den stora strategiska förändringen 
inträffade först i början av 1960-talet, då fl ottan skurits ned radikalt och, fram-
för allt, supermakternas kärnvapen började dominera den strategiska balan-
sen, vilket gjorde en utdragen krigföring på konventionell nivå mindre trolig.  

Värnpliktssystemet innebar en annan säkerhetspolitisk låsning, som i slu-
tet av 1960-talet tycks ha förhindrat oss från att övergå till ett mera insatsbe-
tonat försvar, än vad som blev fallet. Kärnvapenbalansen innebar ju, att det 
enda realistiska konventionella angreppet mot oss måste genomföras som en 
strategisk kupp och i huvudsak med de enheter, som fanns tillgängliga redan i 
fred och utan att någon mobilisering hade genomförts. Vi borde kanske därför 
redan då ha tänkt om och skapat ett mera insatsberett försvar. Nu blev vi i 
stället kvar vid den gamla myten om den allmänna värnpliktens avskräckande 
effekt samtidigt som en konventionell invasion följt av en ockupation alltså 
inte längre var en realistisk krigföringsmodell mot en stat som stod under den 
andra sidans kärnvapenparaply. Illusionen att ett värnpliktsförsvar i sig skulle 
vara avskräckande och därmed fredbevarande kunde till nöds och inrikespoli-
tiskt vara acceptabel, eftersom en mycket snäv krets av mera insiktsfulla po-
litiker uppfattade och ändå kände till, att det egentligen var västs kärnvapen, 
som stod för avskräckningen. Vi valde således, om än outtalat, att förlita oss 
på att västs kärnvapen skulle avskräcka från ett angrepp även på oss och vi 
bidrog i det fördolda till denna avskräckning genom att vara beredda att öppna 
för västs strategiska fl ygs anfl ygning mot mål i öst genom svenskt luftrum 
samtidigt som vi hade ett så starkt luftförsvar, att motsvarande sovjetiska an-
grepp på västs baser i England skulle kunna mötas redan över Sverige. 

Så här i efterskott kan man tycka, att det närmast varit egendomligt, att 
internationellt kända och etablerade strategiska teorier och doktriner inte stu-
derades mera omsorgsfullt i den svenska försvarsledningen och att man där 
kunde dra slutsatser av dessa för svensk del. I stället skapades successivt en 
militär studie- och försvarsplaneringsmiljö, där egentligen inga nya tankar 
uppstod – endast mest endimensionella försvarsekonomiska resonemang – 
och eftersom kostnadsramarna var fi xerade tenderade detta förfarande mest 
att bli ett slags lek med ord och en massa papper av begränsat värde.

Det förhållandet, att en strategi av mera maritim karaktär främst har till 
syfte att hålla förbindelserna öppna med omvärlden, drabbade under denna tid 
marinen och främst fl ottan idémässigt och verksamhetsmässigt, eftersom våra 
förbindelser västerut enligt en svensk hemsnickrad neutralitetspolitisk teori 
ansågs skulle avbrytas i händelse av krig mellan maktblocken och sjöfarten 
ansågs inte heller ha något särskilt behov av skydd på andra konfl iktnivåer, 
vilket är särskilt anmärkningsvärt. Vi hade ju alldeles uppenbart erfarenheter 

västerut öppna på lägre konfliktnivåer och under neutralitet. Det är kanske
svårt att uppfatta och förstå detta idag, men den stora strategiska förändringen
inträffade först i början av 1960-talet, då flottan skurits ned radikalt och, fram-
för allt, supermakternas kärnvapen började dominera den strategiska balan-
sen, vilket gjorde en utdragen krigföring på konventionell nivå mindre trolig.

Värnpliktssystemet innebar en annan säkerhetspolitisk låsning, som i slu-
tet av 1960-talet tycks ha förhindrat oss från att övergå till ett mera insatsbe-
tonat försvar, än vad som blev fallet. Kärnvapenbalansen innebar ju, att det
enda realistiska konventionella angreppet mot oss måste genomföras som en
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stället kvar vid den gamla myten om den allmänna värnpliktens avskräckande
effekt samtidigt som en konventionell invasion följt av en ockupation alltså
inte längre var en realistisk krigföringsmodell mot en stat som stod under den
andra sidans kärnvapenparaply. Illusionen att ett värnpliktsförsvar i sig skulle
vara avskräckande och därmed fredbevarande kunde till nöds och inrikespoli-
tiskt vara acceptabel, eftersom en mycket snäv krets av mera insiktsfulla po-
litiker uppfattade och ändå kände till, att det egentligen var västs kärnvapen,
som stod för avskräckningen. Vi valde således, om än outtalat, att förlita oss
på att västs kärnvapen skulle avskräcka från ett angrepp även på oss och vi
bidrog i det fördolda till denna avskräckning genom att vara beredda att öppna
för västs strategiska flygs anflygning mot mål i öst genom svenskt luftrum
samtidigt som vi hade ett så starkt luftförsvar, att motsvarande sovjetiska an-
grepp på västs baser i England skulle kunna mötas redan över Sverige.

Så här i efterskott kan man tycka, att det närmast varit egendomligt, att
internationellt kända och etablerade strategiska teorier och doktriner inte stu-
derades mera omsorgsfullt i den svenska försvarsledningen och att man där
kunde dra slutsatser av dessa för svensk del. I stället skapades successivt en
militär studie- och försvarsplaneringsmiljö, där egentligen inga nya tankar
uppstod — endast mest endimensionella försvarsekonomiska resonemang —
och eftersom kostnadsramarna var fixerade tenderade detta förfarande mest
att bli ett slags lek med ord och en massa papper av begränsat värde.

Det förhållandet, att en strategi av mera maritim karaktär främst har till
syfte att hålla förbindelserna öppna med omvärlden, drabbade under denna tid
marinen och främst flottan idémässigt och verksamhetsmässigt, eftersom våra
förbindelser västerut enligt en svensk hemsnickrad neutralitetspolitisk teori
ansågs skulle avbrytas i händelse av krig mellan maktblocken och sjöfarten
ansågs inte heller ha något särskilt behov av skydd på andra konfliktnivåer,
vilket är särskilt anmärkningsvärt. Vi hade ju alldeles uppenbart erfarenheter
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av behovet av sjöfartsskydd från krigsåren, men på något sätt föll detta snabbt 
bort i den mera militärt inriktade operativa planläggningen, där i stället en 
avskräckningsfi losofi  utvecklades. Problemet med denna försvarsmodell lig-
ger främst i att man måste undersöka modellens trovärdighet och det tycks vi 
aldrig ha gjort på något seriös sätt. Samtidigt som vi alltså framstod som hem-
lig västallierad för den sovjetiska ledningen, bortsåg vår planläggning i allt 
väsentligt från samhällets försörjningsbehov – inte minst av energi – vilket 
ganska säkert framstod som en tydlig samverkansfråga med väst. Det civila 
samhällets behov blev i stället mest en planeringsfråga inom ”Totalförsvaret”, 
som mest hade till syfte att på olika sätt stödja Krigsmaktens verksamheter i 
krig. Neutralitetens krav var således inte särskilt uppmärksammade och där-
med var nog neutraliteten inte heller särskilt trovärdig åt något håll – annat 
än inrikespolitiskt. Under Kalla krigets senare skeden ansågs det ju till och 
med vara en fördel för oss att vara isolerat neutrala, vilket möjligen kunde 
framställas som inrikespolitiskt hedervärt, men förstås var alldeles verklig-
hetsfrämmande.

En mycket tydlig följd av att det svenska försvaret mot slutet av det Kalla 
kriget i hög utsträckning enbart inriktades mot s.k. förbandsproduktion var att 
insatsberedskapen i stora delar blev starkt eftersatt. Försvarsmakten blev i för-
sta hand ett slags skolsystem och inte en organisation för samhällets försvar 
och även fl ottans rustningsgrad anpassades till det som kallades ”krigsorgani-
sationens behov”. För fl ottan betydde detta, att någon kapacitet för ett rimligt 
sjöfartsskydd i ”fredstid” egentligen inte längre kunde upprätthållas och den 
förmåga, som funnits under krigsårens neutralitet vittrade ganska snabbt bort. 
Det fanns därutöver inte tillräckligt med eskortenheter för uppgiften, eftersom 
sådana inte skulle behövas enligt den tillämpade avskräckningsfi losofi n. Även 
från denna utgångspunkt blev således vår neutralitetspolitik mindre trovärdig, 
vilket sannolikt observerades både i öst och i väst.

Sveriges strategiska betydelse för västsidan förändrades egentligen ald-
rig över åren, men terrorbalansen och missilutvecklingen fl yttade i början av 
1960-talet regionens geografi ska betydelse norrut.137 Men hur långt och hur 
länge NATO kunde räkna med ett svenskt deltagande om det blev en krigs-
situation är ännu en öppen fråga. Även om man från NATO sida tänkte 
sig kunna påräkna svenskt stöd i den planerade verksamheten mot huvud-
fi enden, torde de svenska insatserna enbart ha kunnat bli begränsade eller 
kanske passiva, eftersom militär samordning och samövning med NATO 
aldrig övades i Sverige. 

137  Detta missuppfattades delvis i Sverige, där man tydligen trodda att tyngdpunktsförfl yttningen 
norrut innebar, att Sovjet skulle sätta in en större markoperation mot norra Sverige, när det 
egentligen handlade om missilbanorna över området.
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Sveriges strategiska betydelse för västsidan förändrades egentligen ald-
rig över åren, men terrorbalansen och missilutvecklingen flyttade i början av
1960-talet regionens geografiska betydelse norrut.137 Men hur långt och hur
länge NATO kunde räkna med ett svenskt deltagande om det blev en krigs-
situation är ännu en öppen fråga. Även om man från NATO sida tänkte
sig kunna påräkna svenskt stöd i den planerade verksamheten mot huvud-
fienden, torde de svenska insatserna enbart ha kunnat bli begränsade eller
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137 Detta missuppfattades delvis i Sverige, där man tydligen trodda att tyngdpunktsförflyttningen
norrut innebar, att Sovjet skulle sätta in en större markoperation mot norra Sverige, när det
egentligen handlade om missilbanorna över området.
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För östsidan förändrades tydligen Sveriges betydelse över åren. 
Inledningsvis utgjorde vi av geografi ska skäl en öppning för västs strate-
giska fl yg och dess anfl ygningsvägar mot viktiga mål i Sovjetunionen. Om 
vi i en sådan situation kallade oss för neutrala eller icke-allierade spelade 
troligen ingen större roll i den sovjetiska militära planeringen, där Sveriges 
inställning ändå betraktades med stor misstänksamhet, vilket snarare för-
stärktes av uppbyggnaden av det svenska fl ygvapnet. Från sovjetisk strate-
gisk utgångspunkt fungerade detta svenska luftförsvar även som ett fram-
skjutet försvar av Storbritannien, vilket fi ck en särskild dimension, då det 
amerikanska strategiska fl yget – med sina kärnvapen - baserades fram dit 
i samband med Berlinkrisen. Det blev alltså så att det svenska fl ygvap-
net under ganska många år skyddade västsidans enda vedergällningsvapen 
och detta uppmärksammades tydligen aldrig i Sverige – inte ens när det 
upphörde i början på 1960-talet. När den sovjetiska strategin ungefär vid 
samma tidsskede förändrades som en följd av kärnvapentillgången, betrak-
tades troligen Sverige som vilket västland som helst och skulle i händelse 
av krig ha utsatts för en fullständigt orimlig kärnvapeninsats mot de största 
städerna och garnisonsorterna. Det kan i detta insatskoncepts förlängning 
fi nnas en strategisk koppling till 1980-talets undervattenskränkningar. Just 
denna fråga är kanske den enskilt största och viktigaste att gå vidare med 
när och om det kommer att fi nnas tillgång till sovjetiska arkiv i framtiden. 
Det som i den offi ciella säkerhetspolitiken framställdes som det stora hotet 
från öst – en konventionell kustinvasion – var troligen aldrig en möjlig be-
tvingelsemetod för östsidan. Det fanns helt enkelt inte tillräckliga fartygs-
resurser för detta. Däremot kunde en strategisk kupp, under Kalla krigets 
avslutande skede, ha varit en möjlig betvingelseform mot Sverige, där ju 
dessutom beredskapen att möta ett sådant angrepp var begränsad; särskilt 
efter 1960-talets nedprioriteringar av insatsberedskapen.

Sammanfattningsvis verkar det således ha varit så att Sverige sannolikt 
skulle ha blivit indraget redan på ett tidigt stadium, om det Kalla kriget 
blivit hett och övergått till militära krigshandlingar mellan blocken. Denna 
följd av den svenska neutralitetspolitiken var möjligen uppfattad och känd 
av en begränsad regeringskrets under det Kalla krigets inledning, men för-
trängdes senare successivt och blev aldrig en grund för den militära pla-
neringen. 

För östsidan förändrades tydligen Sveriges betydelse över åren.
Inledningsvis utgjorde vi av geografiska skäl en öppning för västs strate-
giska flyg och dess anflygningsvägar mot viktiga mål i Sovjetunionen. Om
vi i en sådan situation kallade oss för neutrala eller icke-allierade spelade
troligen ingen större roll i den sovjetiska militära planeringen, där Sveriges
inställning ändå betraktades med stor misstänksamhet, vilket snarare för-
stärktes av uppbyggnaden av det svenska flygvapnet. Från sovjetisk strate-
gisk utgångspunkt fungerade detta svenska luftförsvar även som ett fram-
skjutet försvar av Storbritannien, vilket fick en särskild dimension, då det
amerikanska strategiska flyget — med sina kärnvapen - baserades fram dit
i samband med Berlinkrisen. Det blev alltså så att det svenska flygvap-
net under ganska många år skyddade västsidans enda vedergällningsvapen
och detta uppmärksammades tydligen aldrig i Sverige — inte ens när det
upphörde i början på 1960-talet. När den sovjetiska strategin ungefär vid
samma tidsskede förändrades som en följd av kärnvapentillgången, betrak-
tades troligen Sverige som vilket västland som helst och skulle i händelse
av krig ha utsatts för en fullständigt orimlig kärnvapeninsats mot de största
städerna och garnisonsorterna. Det kan i detta insatskoncepts förlängning
finnas en strategisk koppling till 1980-talets undervattenskränkningar. Just
denna fråga är kanske den enskilt största och viktigaste att gå vidare med
när och om det kommer att finnas tillgång till sovjetiska arkiv i framtiden.
Det som i den officiella säkerhetspolitiken framställdes som det stora hotet
från öst — en konventionell kustinvasion — var troligen aldrig en möjlig be-
tvingelsemetod för östsidan. Det fanns helt enkelt inte tillräckliga fartygs-
resurser för detta. Däremot kunde en strategisk kupp, under Kalla krigets
avslutande skede, ha varit en möjlig betvingelseform mot Sverige, där ju
dessutom beredskapen att möta ett sådant angrepp var begränsad; särskilt
efter 1960-talets nedprioriteringar av insatsberedskapen.

Sammanfattningsvis verkar det således ha varit så att Sverige sannolikt
skulle ha blivit indraget redan på ett tidigt stadium, om det Kalla kriget
blivit hett och övergått till militära krigshandlingar mellan blocken. Denna
följd av den svenska neutralitetspolitiken var möjligen uppfattad och känd
av en begränsad regeringskrets under det Kalla krigets inledning, men för-
trängdes senare successivt och blev aldrig en grund för den militära pla-
neringen.
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6.  Egna refl exioner inför framtiden.
Det kunde kanske vara av värde, att försöka utvärdera hur vårt försvar funge-
rade under hela det Kalla kriget också med sikte på den framtida utvecklingen 
av det svenska försvaret. Jag tar mig därför friheten att göra några sådana 
refl exioner för framtiden av det förgångna, och, om inte annat, så kan det kan-
ske fungera som diskussionsunderlag inför kommande beslut och inför den 
framtida utvecklingen av vårt försvar.

För ganska många år sedan hörde jag en brittisk sjöoffi cer tala om maritim 
strategi och han gjorde då en förenkling av ordvalet, då han beskrev verksam-
heten som ”Military” och han urskuldade sitt ordval, eftersom han förstås me-
nade ”Military and Naval”. Men, som han sa, detta förenklade ordval förstår 
ju alla ändå! Jag tyckte då att det kanske lät lite udda, men numera förstår jag 
tydligare, att de båda aspekterna – militär och sjömilitär138 – på den marina 
strategin faktiskt kompletterar varandra. Här föreligger kanske en inledande 
refl exion. Man kan i dag inte enbart ha en strategi för krig – det behövs stra-
tegier för hela konfl iktskalan.

Av det förgångna lär vi oss, att vi måste kunna operera med förband för att 
kunna nå politiska mål redan i fredstid och för att kunna åstadkomma detta 
måste våra insatsförband upprätthålla en högre beredskap, än vad motsvaran-
de förband hade i det gamla invasionsförsvaret. Slutsatsen gäller naturligtvis 
inte enbart sjöstridskrafterna, utan även markstridsförband och samverkande 
fl ygstridskrafter.

Alla våra insatsförband kommer i framtiden att ha roller inom vad som kan 
betecknas som internationell ordning och säkerhet och som dessutom knyter 
nära an till folkrätten. Förbanden måste således kunna fungera i de tre roller, 
som hittills mest ansetts vara marina, nämligen:

en diplomatisk roll- 
en polisiär och- 
en militär roll- 

För det nationella försvaret gäller dessutom en glidande konfl iktskala, som 
spänner från samverkan och närvaro redan i fred och som måste kunna ut-
veckla en samlad och beslutsam styrka och närvaro redan innan en kris blir 
mera akut. Här fi nns det ännu mycket att göra i den politiska beslutsprocessen 
och inom den svenska Försvarsmakten, som kanske måste fi nnas tillgänglig 
och på plats och på eget ansvar; kanske till och med redan innan politiska 
beslut fattats om insats.

138  Jag har i texten mest använt beteckningen ”marin” i stället för ”sjömilitär” i ett försök att tyd-
liggöra skillnaden.
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inte enbart sjöstridskrafterna, utan även markstridsförband och samverkande
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Alla våra insatsförband kommer i framtiden att ha roller inom vad som kan
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Insatsförband?  (Försvarets bildbyrå, foto Lennart Andersson)
Insatsförband? (Försvarets bildbyrå, foto Lennart Andersson)
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1   Framtidens konfl ikter och hur att möta dem
Under hela den studerade perioden fanns kärnvapenhotet mer eller mindre tyd-
ligt uttalat i bakgrunden. Detta tycks ha förhindrat konfl ikter från att eskalera 
på det gamla ”beprövade” sättet från tidigare epoker. Det kan inte uteslutas att 
kärnvapnens existens även fortsättningsvis kommer att dominera framtidens 
konfl ikter på liknande sätt och hotet om en mer eller mindre spontan kärnva-
penspridning blir kanske därför en ödesfråga för mänskligheten. I den andra 
änden av ett konfl iktspektrum kanske klimatförändringarna kommer att spela 
en stor säkerhetshotande roll, men kanske inte så direkt, som de fl esta ännu 
tycks tro, utan snarare indirekt och vi upplever redan idag en slags inledning 
av vad som kan komma att ske. 

Globaliseringen har redan inneburit att stora migrationsrörelser utvecklats 
på fl era håll i världen. Kanske kommer en klimatförändring innebära, att dessa 
befolkningsförfl yttningar ökar i omfattning. Samtidigt har interna konfl ikter 
från världens olika delar redan börjat drabba den utvecklade delen av världen 
och de har i många fall etniskt ursprung och får ofta en karaktär av klan- eller 
stamstrider, vilket gör konfl ikterna interna i stället för internationella. Inte 
heller Sverige kommer att kunna stå vid sidan av en sådan utveckling, för vi 
har redan importerat grunderna för denna typ av konfl ikter genom en omfatt-
ande invandring. Vi behöver därför försöka göra alla nykomna svenskar till 

Internationell samverkan.  (Försvarets bildbyrå, foto Wyn Engqvist)
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svenska medborgare i traditionell bemärkelse och här kan en ”hemvärnsplikt” 
spela en viktig roll. Sjövärnskåren skulle i ett sådant system kanske kunna ut-
nyttjas för sjöfartskontroll och för en allmän övervakning i våra skärgårdsom-
råden, samtidigt som personalen fi nns i beredskap för att sättas in vid natur-
katastrofer av olika slag; exempelvis större oljeutsläpp. Det kan i förlängning-
en behövas betydligt större personella resurser för att samhället ska kunna för-
svara sig mot ett sönderfall vid interna konfl ikter och de tillgängliga civila re-
surserna kommer aldrig att vara tillräckliga för att möta sådana påfrestningar. 
Kanske behöver vi också skapa någon form av hjälppoliser eller gendarmer 
och detta kanske i så fall också kan ske med en hemvärnsplikt som bas. 

För svensk nationell säkerhet torde dessutom ett utökat Östersjösamarbete 
komma att spela en stor framtida roll och där bör förstås de statliga maritima 
myndigheternas operativa inriktning och verksamheter samordnas nationellt; 
inte minst så att det uppfattas tydligt av våra samarbetspartners. Där har re-
dan Kustbevakningen kommit ganska långt, medan marinen mest tycks stå 
utanför. För ett Östersjösamarbete behövs övervakningsresurser av olika slag, 
och för den rörliga komponenten kan vi ju anskaffa en typ av fl exibla patrull-
fartyg, som skulle kunna passa väl in i såväl fl ottan som i kustbevakningen, 
vilket antagligen skulle hålla kostnaderna nere; särskilt om vi dessutom an-
skaffar fartygen gemensamt med andra östersjöländer!

2   Försvarsgrenarna måste återskapas.
Det internationella samarbetet förutsätter en hel mängd av professionella kon-
takter. Under det kalla kriget förekom ”taktiska diskussioner” mellan svenska 
försvarsgrenschefer och kollegor från andra länder och självklart har det be-
hovet ökat i omfattning i den nu globaliserade världen, även om det ännu och 
främsta av politiska skäl inte kommer att handla om operativa frågor. Det 
kommer exempelvis ganska snart att behövas kontakter på professionell basis 
så att försvarets kringkostnader för oss och för våra samarbetspartners blir så 
låga som möjligt och här får ingenting vara heligt. 

Ett nordiskt marint samarbete skulle exempelvis kanske bygga på att Sverige 
utvecklade ubåts- och ubåtsjaktfunktionerna, Danmark min- och minröjning, 
Norge Kustbevakning/kustvakt och Finland Marinkår/amfi bieförband?

Sett från ett mera internt svenskt perspektiv borde myndigheter med nära-
liggande uppgifter förstås få en organisation som underlättar att näraliggande 
uppgifter kan lösas på ett så enkelt sätt som möjligt. Det är grunden för upp-
byggnaden av all organisation. Det svenska försvaret organiserades självklart 
på ett sådant sätt i Försvarsmakten, då invasionsförsvar var en övergripande 
gemensam uppgift för försvarsgrenarna, men detta har nu ändrat sig. Vi har 
nu ett insatsförsvar, men de organisatoriska konsekvenserna av detta har ännu 
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inte ens diskuterats. Från en maritim utgångspunkt bör förstås de statliga ma-
ritima myndigheterna ha ett närmare samarbete; ja, de kanske till och med 
organiseras i en gemensam myndighet, där de folkrättsliga och legala kraven 
på utformningen dock måste beaktas på ett tydligt sätt. 

Kustfl ottan eller nu snarare en Kusteskader bör snarast organiseras. Det 
blir i förlängningen helt förödande, om de fåtaliga fartygsförbanden ska åläg-
gas en stor börda av mera administrativ karaktär, när de i stället borde kon-
centrera sig på taktik och sina professionella uppgifter. Det var under Kalla 
kriget ändamålsenligt med en samlad förbandsledning av kustfl ottemodell; 
något som även fungerade väl från beredskapssynpunkt och – inte minst – 
som idégivare för förbandens utveckling och framtid. Det är kanske så, att 
de andra försvarsgrenarna också skulle ha en liknande förbandsnära övnings- 
och beredskapssamordning?

3   Samordnad nationell underrättelsetjänst.
Under det kalla kriget fanns det ett särskilt uttalat sekretessbehov för den 
militära underrättelsetjänsten, som hölls isolerad från den civila d v s i huvud-
sak vår utrikesförvaltning. Detta var främst en följd av att en hel del militära 
underrättelser inhämtades genom samarbete med våra hemliga, västliga sam-
arbetspartners och det skulle ganska lätt avslöjas, om de militära och de civila 
underrättelserna jämfördes. Situationen är nu en helt annan och en större sam-
ordning är både möjlig och nödvändig. 

Inriktningen på internationella operationer medför att vår underrättelse-
tjänst måste kunna göra egna nationella bedömningar kring krissituationer, 
politiska såväl som militära, och det är alltför sent, att sådana värderingar sker 
först då situationen blivit akut. Det är dessutom inte tillräckligt bra, om vi en-
bart godtar andras bedömningar som grund för eventuella politiska beslut om 
insatser, och det är alldeles otillräckligt, om andra stater eller organisationer 
blir de som gör de militärstrategiska övervägandena inför ett svenskt delta-
gande i en operation. Här fi nns alltså ganska mycket arbeta att göra!

4   Förenklad försvarsadministration
Den ganska lilla militära försvar som Sverige i den närmast överskådliga 
framtiden skulle kunna anse sig behöva – och även om vi skulle införa en 
hemvärnsplikt som ett obligatorium – måste till stora delar befrias från all den 
administrativa kringverksamhet som successivt byggdes upp i en planerings-
värld, där förbandsmålsättningar och budgetfrågor blivit viktigare än förban-
dens operativa verksamhet. Vi måste vända på detta och det blir en ganska 
bisarr försvarsmakt om inte detta ändras redan i närtid. Specialister och er-
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farna offi cerare ska i första hand fi nnas placerade vid insatsförbanden och inte 
i militära hierarkier, där det mest kontrolleras att de fåtaliga förbanden gör 
som de ska enligt något mer eller mindre genomarbetat inriktningsmål. Det är 
kanske bättre att förbandscheferna själva får prioritera och får göra rätt redan 
från början i stället för att mest bli föremål för inspektioner och rapportering 
inom olika system för uppföljning och kvalitetskontroll i efterskott!

Sannolikt förestår dessutom en ganska smärtsam process, då vi måste för-
enkla och rationalisera den gamla – och under Kalla kriget mycket framgångs-
rika – materielanskaffningen. Vi behöver kanske inte materielavdelningar 
staplade på varandra och samlade i ett gemensamt materielverk i framtiden. 
Däremot kommer vi säkert att behöva kunniga materielansvariga chefer, som 
kan samverka med motsvarande befattningshavare i andra länder, för det är 
väl den vägen vi måste gå, om inte alla våra materielbehov ska bli alltför dyra 
och äta ut förbandsverksamheten från de reellt minskande resurserna i framti-
den. Vi kanske ska använda våra framtida förbandschefer i stället, så att de får 
i uppdrag att utprova ny materiel och föreslå anskaffningar.

5   Var bör en försvarsdoktrin utformas?
Det har oftare talats om vårt behov av försvarsdoktriner, men ansvaret för 
denna viktiga fråga bollas i det svenska samhället fram och tillbaka mellan 
riksdag, regering och försvaret. Om man får försöka göra en slutsats av det 
förgångna, så kommer utformningen av grundläggande orderverk lätt i tanken, 
ÖB opo, och detta borde kanske ha varit normbildande i det här avseendet, 
men den genererade egentligen aldrig någon grundläggande försvarsdoktrin; 
huvudsakligen på grund av sekretessen. Idag har dock ÖB skapat en form av 
försvarsdoktrin, som är tydligare och det är främst på den vägen vi bör fort-
sätta för att på ett lättbegripligt sätt kunna förklara för den politiska ledningen 
och allmänheten hur de miltära styrkorna avses kunna användas. Sedan kan 
detaljutformningen ju få variera beroende på den aktuella situationen och po-
litisk målsättning. Det är väl samtidigt så, att internationella operationer kan 
utformas olika, beroende på hur man vill lägga operationens tyngdpunkt och 
här kan kanske försvarsgrenarna spela en roll med egna doktriner, vilket sam-
tidigt skulle kunna innebära fördelen, att detta skulle underlätta det nationella 
politiska beslutsfattandet inför en internationell svår situation. Det kan ju vara 
så, att i en situation, bör vi delta med trupp på marken, i en annan bör kanske 
en marin blockad etableras kring en kriszon och i ytterligare någon annan 
kanske en försörjningshamn ska kunna etableras med ett hamnförsvar och en 
minröjnings- och bevakningsstyrka. Ytterst handlar det ju också om politisk 
vilja och vilka risker vi är beredda att utsätta svenska förband för.
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6   Marina insatser och olika mandat
I Sverige anses det med viss rätt att internationella fredsbevarande eller freds-
framtvingande operationer måste ha ett tydligt mandat från FN, eller möjligen 
från EU, för att vi ska tänkas delta med svenska enheter i operationen. Detta 
betraktelsesätt medför dock att vissa internationella insatser inte räknas som 
sådana, vilket kan ha sin förklaring i att verksamheterna sker med ett annat 
mandat eller efter mellanstatliga överenskommelser. Hit hör exempelvis de 
mycket framgångsrika minröjningsoperationerna, som den svenska marinen 
genomfört i Östersjön tillsammans med bland andra de baltiska staternas ma-
riner.

Det fi nns andra marina uppgifter, där redan nu mandat är givna, men på 
andra sätt än genom FN-resolutioner och hit hör alla de uppgifter, som alla 
staters örlogsfartyg har att iaktta redan i fred enligt Konventionen om det fria 
havet. På grund av vår fi xering till försvarets verksamheter i krig, tycks de vik-
tiga fredsuppgifterna mer eller mindre tappats bort inom Försvarsmakten och 
här måste en tydlig och snabb förändring ske omgående. Vårt maritima läge 
gör det redan idag nödvändigt, att övervaka kringliggande havsområden så att 
vi kan indikera och ingripa mot alla typer av människohandel och internatio-
nell terrorism innan landet hamnar i brydsamma konfl iktsituationer. Det fi nns 
i sammanhanget anledning att också refl ektera något kring hur handlingsreg-
ler utformas och deras djupare politiska betydelse. Vår ledningsorganisation 
visade inte någon större förståelse för detta exempelvis under 1980-talets 
ubåtsjakter. Högre chefer lade sig då i fl era fall och ganska otillbörligt i den 
beslutsfattning, som bör ske på platsen och på taktisk nivå. Troligen skedde 
detta av välvilja och man ville visa att man var beredd att ta sitt ansvar, men 
man hade inte övervägt allvaret riktigt. Reglerna måste vara utformade så att 
chefen på platsen, den taktiske ledaren, själv fullgör sin roll enligt de fastställ-
da reglerna, men om en incident på något sätt blir till en politisk belastning för 
landets regering, så måste denna ha en möjlighet att kunna ursäkta ingripandet 
och offentligen uttala, att ingripandet inte skedde enligt regeringens intensio-
ner. Här ligger kanske en insikt som är svår att ta till sig i ett land, som mest 
har levat under fredsmässiga förhållanden och egentligen utan allvarliga på-
frestningar. Det är alltså den politiska handlingsfriheten, som måste säkerstäl-
las och detta blir svårare att göra, om landets ÖB eller andra högre chefer går 
in och fattar de beslut, som en lägre chef ska göra och vars beslut man kan ta 
avstånd från, om ett allvarligt läge annars uppstår för landet. Här ligger också 
en viktig del av offi cersyrkets särprägel; man måste vara beredd att dö för sitt 
land – även om det ”bara” blir i form av avsked på grått papper!
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framtvingande operationer måste ha ett tydligt mandat från FN, eller möjligen
från EU, för att vi ska tänkas delta med svenska enheter i operationen. Detta
betraktelsesätt medför dock att vissa internationella insatser inte räknas som
sådana, vilket kan ha sin förklaring i att verksamheterna sker med ett annat
mandat eller efter mellanstatliga överenskommelser. Hit hör exempelvis de
mycket framgångsrika minröjningsoperationerna, som den svenska marinen
genomfört i Östersjön tillsammans med bland andra de baltiska staternas ma-
riner.

Det finns andra marina uppgifter, där redan nu mandat är givna, men på
andra sätt än genom FN-resolutioner och hit hör alla de uppgifter, som alla
staters örlogsfartyg har att iaktta redan i fred enligt Konventionen om det fria
havet. På grund av vår fixering till försvarets verksamheter i krig, tycks de vik-
tiga fredsuppgifterna mer eller mindre tappats bort inom Försvarsmakten och
här måste en tydlig och snabb förändring ske omgående. Vårt maritima läge
gör det redan idag nödvändigt, att övervaka kringliggande havsområden så att
vi kan indikera och ingripa mot alla typer av människohandel och internatio-
nell terrorism innan landet hamnar i brydsamma konfliktsituationer. Det finns
i sammanhanget anledning att också reflektera något kring hur handlingsreg-
ler utformas och deras djupare politiska betydelse. Vår ledningsorganisation
visade inte någon större förståelse för detta exempelvis under 1980-talets
ubåtsjakter. Högre chefer lade sig då i flera fall och ganska otillbörligt i den
beslutsfattning, som bör ske på platsen och på taktisk nivå. Troligen skedde
detta av välvilja och man ville visa att man var beredd att ta sitt ansvar, men
man hade inte övervägt allvaret riktigt. Reglerna måste vara utformade så att
chefen på platsen, den taktiske ledaren, själv fullgör sin roll enligt de fastställ-
da reglerna, men om en incident på något sätt blir till en politisk belastning för
landets regering, så måste denna ha en möjlighet att kunna ursäkta ingripandet
och offentligen uttala, att ingripandet inte skedde enligt regeringens intensio-
ner. Här ligger kanske en insikt som är svår att ta till sig i ett land, som mest
har levat under fredsmässiga förhållanden och egentligen utan allvarliga på-
frestningar. Det är alltså den politiska handlingsfriheten, som måste säkerstäl-
las och detta blir svårare att göra, om landets ÖB eller andra högre chefer går
in och fattar de beslut, som en lägre chef ska göra och vars beslut man kan ta
avstånd från, om ett allvarligt läge annars uppstår för landet. Här ligger också
en viktig del av officersyrkets särprägel; man måste vara beredd att dö för sitt
land — även om det "bara" blir i form av avsked på grått papper!
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Robotkryssaren Petropavlovsk i Vladivostok.  (Författaren)

Det fi nns också anledning, att erinra om att fl era maritimt inriktade statliga 
verksamheter, som tidigare funnit en naturlig plats i fl ottan, under Kalla kriget 
avsöndrats och blivit egna verksamheter eller organisationer. I stället kopp-
lades marinen under den eran samman med andra och mera krigiska verk-
samheter, vilket under den studerade perioden säkert var berättigat och klokt, 
eftersom vi då levde under extraordinära militära omständigheter. Men så är 
det knappast i dag, då en mera normal säkerhetspolitisk situation råder i vårt 
närområde. Nu har vi främst ett ansvar för att fred och säkerhet upprätthålls 
och till sjöss bör vi förstås göra detta tillsammans med de andra statliga ma-
ritima organisationerna.   Att det dessutom – och däröver- kanske kan behöva 
tillföras större och sjödugliga fartyg med internationella operationer som hu-
vuduppgift, kan kanske bli en fråga för gemensam nordisk utveckling.
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lades marinen under den eran samman med andra och mera krigiska verk-
samheter, vilket under den studerade perioden säkert var berättigat och klokt,
eftersom vi då levde under extraordinära militära omständigheter. Men så är
det knappast i dag, då en mera normal säkerhetspolitisk situation råder i vårt
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